PRIJAVNI OBRAZEC ZA ODDAJO PROJEKTNEGA PREDLOGA ZA PARTICIPATIVNI
PRORAČUN
Polja označena z zvezdico (*) so obvezna.

PODATKI O PREDLAGATELJU PREDLOGA PROJEKTA

Ime in priimek*
Naslov stalnega prebivališča*
E-naslov*
Telefonska številka*
EMŠO*

Do morebitnega preklica izrecno, prostovoljno, brezpogojno in jasno dovoljujem, da Mestna občina
Maribor (označite s kljukico, da se strinjate za obdelavo osebnih podatkov):
obdeluje moje osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, e-naslov,
telefonska številka, EMŠO) za namen izvedbe projekta Participativni proračun v Mestni občini
Maribor v dokumentarni zbirki MOM*

OZNAČITE OBMOČJE NA KATEREGA SE NANAŠA VAŠ PREDLOG*

Območje 1:
Levi breg - krajevne skupnosti: KS Malečnik-Ruperče, KS Kamnica, KS Bresternica-Gaj
Območje 2:
Levi breg - mestne četrti: MČ Ivan Cankar, MČ Center, MČ Koroška vrata
Območje 3:
Desni breg - krajevne skupnosti: KS Razvanje, KS Limbuš, KS Pekre
Območje 4:

Desni breg - mestne četrti: MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci, MČ Pobrežje, MČ Tezno, MČ Magdalena, MČ
Studenci, MČ Tabor, MČ Nova vas, MČ Radvanje

NASLOV (IME) PROJEKTNEGA PREDLOGA*
Naslov (ime) naj bo kratko in naj odraža bistvo projektnega predloga

PODROBNEJŠI OPIS PROJEKTNEGA PREDLOGA*
1. Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?
Podrobnejši opis vašega predloga, upoštevajte pogoje in kriterije, ki jih najdete v prilogi
Npr. pogoste nesreče na cesti, ni prostora za druženje; divja odlagališča smeti; Upoštevajte kriterije in merila za
izbor projektov na koncu dokumenta.

Po potrebi uporabite dodatni list papirja
2. Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?
Razložite kaj bo po vašem mnenju potrebno narediti, da bo projekt, ki ga predlagate izveden, npr. zravnati
zemljišče, posejati travo, nabaviti igrala in jih postaviti, izdelati betonske temelje (globina ipd…)

3. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
Navedite lokacijo, zemljišče, naslov

4. Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?
Vzpostavljena nova površina za igro, druženje; večja varnost pri prečkanju ceste…

VREDNOST PROJEKTA (€) (MED 2.000 IN 20.000 €)*
Za oceno vrednosti upoštevajte stroškovnik v prilogi (npr. stroški dokumentacije, dela, materiala…)
Ocena vrednosti naj vključuje DDV.
Ocenjena vrednost (€):

PRILOGE

K opisu predloga lahko dodate tudi fotografijo, skico ali priložite dokument z dodatnimi opisi.

ROK IN NAČIN ODDAJE PREDLOGA PROJEKTA

Predlog projekta je potrebno oddati najkasneje do 10. novembra 2020, po pošti ali osebno v času
uradnih ur na sedež Mestne občine Maribor Ul. Heroja Staneta 1, (pisarna št. 14) ali katerekoli mestne
četrti ali krajevne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Glasovanje o predlogih bo potekalo od 3. do 10. decembra v spletni aplikaciji Consul
(www.mariborsodeluj.si) ali na kateremkoli sedežu mestne četrti in krajevne skupnosti v času uradnih
ur.

Kraj in datum

Podpis predlagatelja

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec osebnih podatkov je Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. Pooblaščena oseba za varstvo
osebnih podatkov je dosegljiva na kontaktnem naslovu mestna.obcina@maribor.si. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih
podatkov je vaša privolitev. Osebni podatki se bodo obdelovali le za namen/e, za katerega/katere ste se strinjali. Podatki se
bodo obdelovali do izpolnitve namena (izvedba projekta) oziroma do vašega preklica, podatki na spletni strani (če ste se
strinjali) bodo na spletni strani objavljeni za čas izvajanja projekta. Vaše osebne podatke bodo obdelovali le zaposleni na
občini in pogodbeni obdelovalci Mestne občine Maribor. Imate pravico do preklica privolitve in pravico do dostopa do osebnih
podatkov, popravka, ugovora, izbrisa ali prenosljivosti, pravice uveljavljate prek kontaktnega naslova
mestna.obcina@maribor.si. Če menite, da je Mestna občina Maribor kršila vašo pravico do zasebnosti, se lahko pritožite na
naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

KRITERIJI IN MERILA ZA OBLIKOVANJE PREDLOGOV PROJEKTOV

Predlogi projektov morajo ustrezati nekaj splošnim kriterijem, da so uvrščeni na seznam za glasovanje:
1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Mestne občine Maribor
2. Je finančno ovrednoten med 2.000,00 EUR in 20.000,00 EUR z DDV
3. Izveden bo na območju Mestne občine Maribor in na nepremičninah v lasti MO Maribor
4. Ni uvrščen v proračun MO Maribor oz. načrt razvojnih programov občinskih vlaganj po mestnih
četrteh in krajevnih skupnostih
5. Ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz
javnih razpisov s strani MO Maribor
6. V preteklih dveh letih ni bi realiziran s sofinanciranjem iz proračuna MOM
7. Predlagatelj projekta ne more nastopati kot izvajalec predlaganega projekta, ne kot fizična ali
pravna oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba povezana s poslovodstvom izvajalca
8. Je realno izvedljiv v proračunskih letih 2021 in 2022

Vsebinska merila:
Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog
MO Maribor:
1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Mestne občine Maribor (MOM).
2. Prispeva k ciljem poziva: spodbuja aktivno participacijo in vključenost občanov, gradi
skupnostni pristop in dviga kakovost bivanja v lokalnem okolju.
3. Prispeva k skrbi za varstvo okolja in ohranjanju zdravja (npr.: zraka, tal, vodnih virov, virov pitne
vode, varstva pred hrupom, ravnanja z odpadki, krožnim gospodarstvom, ponovno
uporabo,…).
4. Ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine (gostinstvo in turizem, kmetijstvo, samooskrba,
vinogradništvo, podjetništvo,…).
5. Ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne, kulturne, mladinske in
skupnostne dejavnosti ter razvoja športa in rekreacije.
6. Prispeva k urejenosti in olepševanju mesta, urejanju trgov, zelenic, parkov ter drugih javnih
površin.

STROŠKOVNIK
Za lažjo oceno vrednosti projektnega predloga upoštevajte okvirne vrednosti v stroškovniku

POSTAVKA

STROŠEK Z DDV

Najem do 25 stojnic za dogodek (postavitev in pospravljanje)

Od 166 - 498 € (odvisno od števila)

Najem 1 stojnice/1 dan

17 €

Dobava in montaža koša za smeti

260 €

Dobava in montaža košev za pasje iztrebke

540 €

Dobava in montaža koša za ločeno zbiranje odpadkov

900 €

Asfaltacija (menjava tamponacc10-15 cm, izravnava in asfaltiranje
55 € /m3
Opomba: cena se zvišuje glede nad debelino asfalta
Tlakovanje / m2

120 €

Drenažni beton + kamen / m2

300 €

Postavitev pokritega objekta / m2

1300 €

Postavitev športnega igrišča / m2

150 €

Prehod za pešce

12.500 €

(dokumentacija, luči, preureditev pločnika...)

Postavitev oglasne table (cca 1m x 1,5m)

600 €

Informacijska tabla – inox izvedba (2,4m x 1,35m)

3.000 €

Kanalizacija / m

210 €

Ureditev parkirnega mesta na javnem zemljišču / PM

2.250 €

Postavitev igrala – konjiček

420 €

Postavitev igrala – vrtiljak

800 €

Postavitev igrala – hiša s toboganom

2.400 €

Postavitev igrala – dvojna gugalnica

1.000 €

Postavitev kompleksnejše kompozicije igral

10.000 €

Postavitev fitnes naprave (minimalno)

1.500 €

Dobava in montaža klopi

300 - 700 €

Dobava in zasaditev drevesa 16/18 cm (obseg debla na višini 1 m)
500 €
z gnojenjem
Tisk knjižice (naklada 200 izvodov)

1.400 €

Izvedba predavanja / h

300 €

Podlaga za otroško igrišče (prodec, guma) na m2

36 – 45 €/m2

Stojno mesto javna razsvetljava - dodatno

850 €

Stojno mesto javna razsvetljava – novo (vključuje novo omarico s
števčnim mestom in krmiljenjem)

5.000€

Pitnik (brez gradbenih del)

1.2000€

