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PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE  

LETNI AKCIJSKI NAČRT - 2019 

 

Mesto, država Maribor, Slovenija 

 

SPLOŠNI MODEL PROCESA PPM  

Ime procesa 

participativnega proračuna 

za mlade na lokalni ravni 

Com’On Maribor - Participativni proračun za mlade 

Kdo je glavna ciljna skupina 

participativnega proračuna 

za mlade? 

Neformalne skupine mladih ljudi (vsaj 3 osebe)  

Starostna omejitev: 15-29 let 

Poglavitni cilj: vključiti skupine mladih ljudi  

 

Prebivalci mesta, še posebej mladi ljudje, ki živijo, študirajo ali delajo v 

Mariboru  

Brez starostne omejitve  

Glavni cilj: vključiti prebivalce, še posebej mlade ljudi, v odločevanje 
 

Kaj je zgodovina procesa 

participativnega proračuna 

na lokalni ravni? 

V letu 2015 je bil uveden splošni participativni proračun, iniciiran s strani 

lokalne aktivistične skupine, ki ga je Mestna občina Maribor (MOM) sprejela 

v izvajanje. Proces je izvajala delovna skupina, ki jo je ustanovila MOM in je 

bila sestavljena iz različnih deležnikov – odločevalcev, aktivistov, 

administrativnega osebja MOM – ter je bila tehnično in konceptualno 

podprta s strani nevladne organizacije iz Rejkjavika. Nekateri projekti, ki so 

bili sprejeti v financiranje, so bili izvedeni, medtem ko so nekateri izmed njih 

do danes nerealizirani. 

 

Naslednji cikel je bil lansiran v letu 2017, s finančno omejitvijo individualnih 

projektov, a brez namenjenih finančnih sredstev. 

 

V letu 2018 je Mladinski kulturni center Maribor – MKC Maribor s 

spodbudo projekta Com’On Europe namenil finančna sredstva za 
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financiranje procesa in projektov PPM. V tem letu ni bil izveden zaradi 

tehničnih in časovnih omejitev in je načrtovan za leto 2019. 

Kdo koordinira proces 

PPM? 

 

Mladinski kulturni center Maribor (MKC Maribor)  

Kolikšna sredstva so bila v 

preteklih letih namenjena za 

PPM?  

8.000,00 EUR za financiranje iniciativ v letu 2018 na MKC Maribor (PPM 

neizveden v tekočem letu zaradi tehničnih težav) 

 

Kako je 5 poglavitnih korakov PPM implementiranih v lokalni model?  

(glede na Spekter participacije IAP2)? 

INFORMIRANJE  
Civilna iniciativa za participativno demokracijo in participativni proračun v 

Mariboru (Iniciativa mestni zbor) in Urad za kulturo in mladino Mestne 

občine Maribor 

KONZULTIRANJE 
Civilna iniciativa za participativno demokracijo in participativni proračun v 

Mariboru (Iniciativa mestni zbor) 

 

Spletna anketa med mladimi ljudmi o njihovi percepciji mesta, poglavitnih 

neizpolnjenih  življenjskih potrebah sedaj in v prihodnosti, raziskovanje idej 

o izboljšanju kvalitete življenja v mestu 

VKLJUČEVANJE 
Diseminacija pravilnika in odprtega poziva za projekte v participativnem 

proračunu za mlade Com’ON Maribor ’19 

SODELOVANJE 
Aktivnosti, ki jih je razvil bazen facilitatorjev COM’ON Europe – delavnice 

Com’On Maribor v šolah in NVO 

 

Com’On Maribor konzultacijske ure in podpora razvoju idej v projektne 

predloge 

OPOLNOMOČENJE 
Glasovanje za predloge neformalnih skupin mladih v PPM Com’On Maribor 

– odločevalska moč premeščena k ljudem, ki živijo, delajo ali študirajo v 

Mariboru  

 

SREDNJEROČNA PERSPEKTIVA ZA 2019-2024 

Splošni cilji 
Mlade ljudi aktivno vključiti v soustvarjanje življenja mesta 

Razviti funkcionalni model PPM 

Opolnomočiti mlade ljudi za uresničenje svojih idej 
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Pričakovani rezultati 

(temelječi na kvaliteti in 

kvantiteti) 

Kvantitativni: funkcionalni model procesa PPM v Mestni občini Maribor 

Kvalitativni: ozaveščanje o pomembnosti in možnostih soustvarjanja 

urbanega prostora in kvalitete življenja v mestu 

Kak proces inovacije bi vzeli 

v obzir za izvedbo v 

srednjeročni perspektivi? 

Premestitev pristojnosti in odgovornosti za proces PPM z Mladinskega 

kulturnega centra Maribor na Urad za kulturo in mladino Mestne občine 

Maribor 

 

Ali planirate izvedbo 

dodatnih participativnih 

procesov za mlade v bližnji 

prihodnosti? 

Mestna občina Maribor izvaja program 100% Youth City – Znamka kvalitete 

za mladim prijazna mesta, ki je proces za nenehno nadgradnjo mladinskih 

politik Mestne občine Maribor s ciljem resnične medsektorske dimenzije 

Mladinskih politik v MOM.  

 

 

NAČRT AKTIVNOSTI 2019 

Specifični cilji za 2019 Izvedba procesa Com’On Maribor v letu 2019 

Pričakovani rezultati 

(temelječi na kvaliteti in 

kvantiteti) 

Vsaj 15 prijavljenih projektov, ki so tehnično ustrezni 

Vsaj 600 glasov na glasovanju 

 

Aktivnost (ukrep) 1 

 

Obnovitev spletne strani Com’On Maribor 

(Poenostavitev aplikacije za prijavo predlogov projektov in postopka 

registracije) 

Kratek opis 

 

Prerazporeditev vsebin na spletni strani – premestitev aplikacije za prijavo 

predlogov projektov na vstopno stran 

Dodajanje plug-inov: prijava z google in / ali facebook uporabniškim 

računom 

Uredniško delo na objavljenih tekstih za večjo preglednost 

Objava animiranega filma o participativnem proračunu za mlade (ustvarjen 

v letu 2018) 
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Aktivnost (ukrep) 2 Delavnice Com’On Maribor v šolah, na fakultetah in v NVO  

Kratek opis Nadaljevanje z delavnicami Com’On Maribor za predstavitev PPM in 

podporo oblikovanju projektnih predlogov 

 

Aktivnost (ukrep) 3 Delavnice Com’On Maribor z mnenjskimi voditelji 

Kratek opis Oblikovati nove ekipe za delavnice, sestavljene iz facilitatorjev Com’On 

Maribor in drugih vidnih osebnosti iz mladinskega sektorja 

Delavnice z izbranimi mnenjskimi voditelji v Mariboru za njihove sledilce in 

v njihovih prostorih (v prostorih NVO, DJ šoli, itn.) 

 

Aktivnost (ukrep) 4 Oblikovanje promocijske strategije in njena izvedba 

Kratek opis Razvoj promocijske strategije v sodelovanju z ekipo Com’On Maribor  

Izvedba promocijske strategije  

 

Aktivnost (ukrep) 5 Nudenje tehnične podpore in konzultacij 

Kratek opis Nudenje rednih konzultacijskih ur za podporo oblikovanja projektov v času 

odprtega povabila in izvedbe projektov 

 

Aktivnost (ukrep) 6 Sodelovanje s festivalom Mladimaribor 

Kratek opis Vključitev projektnih rezultatov v planiranje festivala Mladimaribor 

 

Aktivnost (ukrep) 7 Iskanje sponzorjev  

Kratek opis Oblikovanje promocijskih materialov in promocijske strategije za iskanje 

zasebnih sponzorjev Com’On Maribor 
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ČASOVNICA AKTIVNOSTI 

Aktivnost/mesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aktivnost 1 X            

Aktivnost 2  X X          

Aktivnost 3  X X          

Aktivnost 4 X X X          

Aktivnost 5  X X X X X X X     

Aktivnost 6        X X X   

Aktivnost 7        X X X   

 

SPREMLJANJE NAČRTA AKTIVNOSTI 

Kaj se bo spremljalo? 

(indikatorji) 

Kako se bo spremljalo? 

(orodja za spremljanje, viri podatkov) 

Kdo bo spremljal? 

(odgovorna institucija 

ali organizacija) 

Izvedba aktivnosti v skladu z 

zastavljeno časovnico  

Sestanki projektne ekipe Željko Milovanovič 

Število oddanih projektov  

 

Statistika Com’On Maribor Projektna ekipa 

Število glasov Statistika Com’On Maribor Projektna ekipa 

 

TRŽNICA ZNANJA 

Kaj lahko ponudimo 

 

Jezik 

 

Pravilnik participativnega proračuna za mlade Maribor (Com’On Maribor) 
Slovenščina 
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NADALJNJE REFERENCE 

Ime dokumenta 

 

Jezik 

 

Pravilnik participativnega proračuna za mlade Maribor (Com’On Maribor) 

 

Slovenščina 

 

Ime spletnega mesta URL povezava Jezik 

Spletna stran Com’On 

Maribor 
http://maribor.comoneurope.org/ Slovenščina 

Pravilnik Com’On 

Maribor 
http://maribor.comoneurope.org/pravilnik Slovenščina 

 

 

 

Akcijski načrt je 

oblikovala 

 

Nina Roškar, Raziskovalka, MKC Maribor 

K akcijskemu načrtu so 

prispevali 

Željko Milovanovič, Tehnični koordinator, MKC Maribor 

Marko Lük, Com’On facilitator, MKC Maribor 

Adrijana Kos, Com’On facilitatorka, MKC Maribor 

Matevž Hrž, Com’On facilitator, MKC Maribor 

Žan Lebe, Com’On facilitator, MKC Maribor 

 

Mesto, država 

 

Maribor, Slovenija 

 

Datum 

 

10. december 2018 

http://maribor.comoneurope.org/
http://maribor.comoneurope.org/prijava
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