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Kronologija uvajanja PP v Mariboru 

- 27. 2. 2013 so udeleženci prvega zbora samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Nova vas (večina prvič) 
poslušali o dobrih praksah v svetu, kamor nedvomno sodi participatorni proračun (PP).  

- 11. 4. 2013 Primc pripravi  predlog o vzpostavitvi Inštituta PP v Mariboru, IMZ ustanovi delovno skupino za 
lokalno samoupravo, ki pripravi izhodišča in predlog sprememb Statuta MOM in Poslovnika MS MOM. 

- Avgusta 2013 pripravljeno gradivo IMZ preda županu Fištravcu, ki podpre pobudo (vsaj načelno). 

Ni odziva 

- Konec  2013, začetek 2014: V Mariboru se oblikuje širša koalicija podpornikov PP, sestavljena iz različnih 
posameznic in posameznikov, nevladnih organizacij in drugih iniciativ - pobuda Odločaj o mestu! 

- Februar 2014: po številnih neodgovorjenih klicih in neodgovorjenih dopisih naslovljenih na MOM IMZ 
doseže, da se  februarja 2014 zgodi sestanek z županom, na katerem je takoj jasno, da si nihče na MOM 
pripravljenega predloga ni natančno prebral, saj je iz razgovora vidno, da ga ne razumejo. Ga pa v ihti, da 
dokažejo njegovo nelegalnost, pošljejo v preverbo Ministrstvu za finance, ki poda mnenje, da se PP v 
predlagani obliki lahko brez težav uvede v MOM.  

Ni odziva 

- Marec 2014: župan obljubi, da bo ustanovil delovno skupino in vanjo vključil tudi predstavnike IMZ. 

- 3. 4. 2014: V časniku Delo lahko preberemo odgovor župana Fištravca na novinarjevo vprašanje, kdaj bo 
MOM uvedla participatorni proračun: »Ker v proračunu za leto 2015 časovno ni več mogoče uvrstiti 
participativnega proračuna, bo delovanje skupine usmerjeno zlasti v možnost, da bi se predlog upošteval pri 
pripravi dvoletnega proračuna.« 

- 15. 4. 2014 aktivisti pobude »Odločaj o mestu!« začnejo zbirati podpise podpore Inštitutu PP. Čeprav na 
koncu vztrajajo le še aktivisti IMZ, do jeseni oz. lokalnih volitev zberejo približno 4000 podpisov podpore. 

- Jesen 2014: S strani MOM ponovno ni glasu vse do jeseni 2014, ko pobuda po velikih naporih doseže 
sestanek pri županu. Izroči mu dopolnjen predlog za uvedbo PP (ki ga je v vmesnem času pregledal še 
ustavni pravnik), z namenom, da ga vključi v proračun za leto 2015. 

Ni odziva 

- Oktober 2014: Pred lokalnimi volitvami pobuda doživi neverjetno podporo. Županski in svetniški kandidati  
kar tekmujejo, kdo jo bolj podpira in kdo ji je prej namenil podpis podpore. Župan je bil res med prvimi, a 
županov urnik po volitvah postane tako natrpan, da mu nismo uspeli predati niti zbranih podpisov, kaj šele, 
da bi pobudo začeli oživljati. 

- Februar 2015: Pobuda Odločaj o mestu organizira konferenco ta temo participatornega proračuna. Med 
drugim v Maribor pripelje dva predstavnika islandske organizacije Citizen's Foundation, ki je PP uvedla v 
Rejkyaviku pred štirimi leti. Nihče z MOM nima časa, da bi se z njima sestal in tako iz prve roke izvedel, kako 
se PP izvaja v mestu, ki ima približno toliko prebivalcev kot Maribor, v državi, ki jo je kriza enako močno 
udarila kot Slovenijo. 

- 26. februar 2015: Potrebna je bila javna najava predaje podpisov, da smo dobili županovih pet minut in 
dočakali ustanovitev delovne skupine za pilotno izvedbo PP v eni od mestnih četrti. Delovna skupina, 
sestavljena iz članov odbora za lokalno samoupravo pri mestnem svetu, občinske službe za delovanje 
mestnega sveta in predstavnikov IMZ, že v štartu ni uspela, da bi ji v proračunu namenili potrebna sredstva 
za izvedbo projekta, kar ji je kasneje povzročalo nemalo težav.  



 
- April – september 2015: Z izjemo službe za delo mestnega sveta, projekt tiščimo naprej prostovoljci IMZ. 

Delovna skupina sicer pripravi rokovnik, ki bi omogočili izvedbo zbiranja predlogov krajanov in glasovanje o 
prednostnih projektih še v jeseni, vendar je treba preskočiti še kar nekaj ovir, da se rokovniku kolikor toliko 
sledi. Jasno je, da se lahko bolj ali manj zanesemo le nase. Moralno podporo tokrat res imamo, a dela se 
spet lotevamo bolj kot ne sami. Pripravimo spletno stran in jo brezplačno ponudimo občini za izvedbo 
projekta, oblikujemo gradiva zanj, ga predstavljamo krajanom, lepimo plakate, … 

- 22. 9. 2015: na tiskovni konferenci župan najavi začetek zbiranja predlogov občanov, in s tem začetek 
pilotnega projekta PP v MČ Radvanje. Za realizacijo izglasovanih predlogov na tiskovni konferenci obljubi 
100.000 evrov.  

- 22.9.2015 – 22.10.2015: Urejamo spletno stran in administriramo predloge, ki prihajajo …  

- 22. 11. 2015: Radvanjčani glasujejo o predlaganih projektih. Izglasujejo 14 predvsem skupnostnih projektov. 
Glasovanja se udeleži 11 % volilnih upravičencev. Iz medijev je moč razbrati, da župan že po glasovanju 
razume pilotni projekt PP Radvanje kot uspešno zaključen. Na prenos s papirja v realnost pozabi.  

- Konec novembra 2015 se zgodi zadnji sestanek DS za PP. Evalvacijo pilotnega projekta opravita člana DS iz 
IMZ ter predsednik DS, kaj se z gradivom naprej dogaja, ni informacij 

- 11. 1. 2016: IMZ na osnovi obljub, da se v letu 2016 PP razširi na šest MČ in KS, dela dalje in organizira 
delavnico o PP za svetnike Svetov MČ in KS. Udeleži se je ena svetnica. 

- 26. 2. 2016: Predsednik DS za PP obljubi sestanek, datuma pa ne določi, ker želita na sestanku sodelovati 
tako župan kot takratni direktor mestne uprave Fras (ki mimogrede ne podpira PP) in usklajujejo termine. 
Ta sestanek se potem nikoli ne zgodi. Istočasno pridobi IMZ informacije, da MOM nima namena realizirati 
(vsaj ne vseh) izglasovanih projektov.  

- 31. 3. 2016: Župan izve, da se nameravajo krajani Radvanja udeležiti seje MS, ker v predlogu proračuna 
2016 za prvo branje ni nobenega izmed izglasovanih projektov pilotnega projekta PP. Uro pred sejo jih 
župan povabi na sestanek, kjer jim zagotovi, da projekti v proračunu so. To je laž, ki jo razkrije svetniško 
vprašanje na seji MS še istega dne, na katerega strokovne službe odgovorijo, da projekti v prvem branju 
niso bili vključeni. Šele za drugo branje  proračuna je uvrščenih nekaj projektov (ne ve se, po kakšnem 
ključu, sploh pa ne po izglasovanem vrstnem redu). 

- 15. 4. 2016 IMZ pripravi gradivo za novinarje v zvezi z zapleti pri realizaciji izglasovanih projektov pilotnega 
projekta PP 

- 21. aprila 2016: med sejo MS, kjer sprejemajo proračun, župana aktivisti tako rekoč prisilimo v dopolnitev 
odloka o proračunu, s čimer se v proračunu zagotovi 97.000 evrov za vseh 14 izglasovanih projektov v PP 
Radvanje. 

- Krajani Radvanja prevzamejo pobudo oz. udeleženci samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Radvanje si 
na zborih razdelijo naloge, posamezniki se zavežejo k spremljanju izvajanja izglasovanih projektov, 
komunicirajo z Uradi, pristojnimi za posamezen projekt in počasi se začnejo nekateri projekti izvajati. 

- Nobenega odziva niti s strani DS za PP niti župana, čeprav bi morali teči postopki za širitev PP na šest MČ in 
KS. Občinska uprava pripravi protokol za izvajanje PP, ki ga pa ne uskladi z DS za PP, še manj z IMZ kot 
pobudnikom. Priložnost za izvedbo PP v letu 2016 gre mimo zaradi neaktivnosti MOM. 

- 5. 8. 2016: Javni poziv IMZ Fištravcu - Bo neodzivnost in neodločnost župana pokopala projekt 
participatornega proračuna v mestu Maribor?  

- September 2016: MOM pozove Svete MČ in KS, da se izrečejo o protokolu za izvajanje PP, kot tudi o 
pripravljenosti za sodelovanje v PP v drugi fazi. Pozitivno se opredeli 10 MČ in KS. V Novi vasi pa zapisani 
varianti protokola izrecno nasprotujejo in želijo, da se PP izvaja točno tako, kot se je izvedel pilotni projekt v 
Radvanju. 

Župan molči, kljub ponovnim pozivom IMZ za sestanek 



 
- 12. November 2016: župan končno najde čas tudi za PP. IMZ mora izsiliti tudi ta sestanek, da bi izostale 

aktivnosti končno premaknili naprej. Med tem neposredno participacijo pri porabi javnih sredstev kot 
obliko upravljanja s skupnostjo vpeljejo – po nekod tudi s sodelovanjem IMZ – v Ankaranu, Ajdovščini in 
Komnu. Župan obljubi ustanovitev nove delovne skupine, ki bi že v novembru začela z aktivnostmi za širitev 
PP na 6 MČ oz. KS, februarja 2017 pa bi se že zbirali predlogi občanov v izbranih MČ in KS. 

Župan kljub stalnim pozivom in obljubi, da bo delovno skupino imenoval še pred koncem novembra 2016, do 
konca leta ne stori. Konec novembra IMZ pripravi zapis s sestanka in ga pošlje v potrditev županu. 

- 5. januar 2017: IMZ prejme parafiran zapisnik z novembrskega sestanka pri županu.  

- 9. 1. 2017: Župan izda sklep o imenovanju nove delovne skupine za uvajanje in širitev PP, v sklepu določi 
naloge DS in poudari, da dodatnih sredstev za izvajanje PP ni na razpolago. 

- Zgodi se upor nekaterih predsednikov svetov MČ in KS, ki jih zmoti predvsem to, da sta v DS imenovana dva 
aktivista IMZ, ne pa tudi predsedniki svetov MČ in KS.  

- 7. 2. 2017: člana DS za PP iz IMZ pošljeta predsednikom Svetov MČ in KS dopis z obrazložitvijo, zakaj je 
pomembna uvedba PP, zakaj IMZ deluje v DS za PP, kako se bo DS širila, ko bodo znane MČ in KS, ki bodo v 
širitvi PP sodelovale. 

- 26. 1. 2017: 1. Seja novoimenovane DS za PP. Sklep je, da se ponovno povabi MČ in KS k sodelovanju pri 
širjenju PP. Predstavnike Svetov MČ/KS ─ tistih, ki se bodo odločile za PP ─ se povabi na 2. sejo DS. 

- 17. 2. 2017: 2. Seja DS za PP. Povabljeni so predstavniki MČ Tabor, Nova vas, Radvanje ter KS Razvanje in 
Limbuš. Pričakuje se pozitiven odgovor KS Peker, vsi ostali niso pripravljeni sodelovati v širitvi PP, nekateri 
izrecno zaradi tega, ker ni zastavljenega finančnega okvirja za izvedbo. 

- 1. 3. 2017: 3. Seja DS za PP. Pridruži se še predstavnik KS Pekre. Župana DS pozove, da določi finančni okvir, 
ker je brez tega PP ne more obstajati, predlaga tudi, da se v proračunu MOM za 2017 zagotovijo finančna 
sredstva za izvedbo Faze zbiranja predlogov za glasovanje (info-kampanja, predstavitve in izobraževanja, 
zbiranje predlogov občanov, pregled predlogov in njihovo vrednotenje ter glasovanje občanov o predlogih 
PP). 

- 29. 3. 2017: 4. seja  DS. V proračunu se zagotovijo sredstva za izvedbo Faze zbiranja predlogov za glasovanje 
(1500 oz. 1800 evrov po posamezni MČ in KS ), okvirnih sredstev za Fazo realizacije izglasovanih projektov 
PP pa župan ne določi. Člana DS iz IMZ obelodanita sklep sestanka IMZ, da, če finančni okvir za realizacijo 
izglasovanih projektov ne bo določen, IMZ v projektu ne bo več sodelovala. Tudi predstavniki dveh MČ in 
vseh treh KS napovejo, da brez finančnega okvirja ne bodo sodelovali. V DS za PP sklenejo, da pripravijo 
gradivo za župana, ta pa ga v odločanje predloži MS MOM kot najvišjemu organu odločanja, če sam o 
finančnem okviru ne more sprejeti odločitve. 

- 3. 5. 2017: 5. Seja DS. Pripravljeno gradivo, ki ga je pripravil M. Primc na seji DS za PP uskladijo in soglasno 
potrdijo (gradivo zajema poročilo o dosedanjem delu DS, terminski plan izvajanja postopkov PP, natančen 
postopek izvajanja s predlaganim finančnim okvirjem za realizacijo izglasovanih projektov v višini 300.000 
evrov za vseh šest sodelujočih MČ in KS ter predlog sklepa za MS MOM). Župan naj bi gradivo uvrstil na sejo 
MS MOM, načrtovano za 18. 5. 2017. Junija bi po izbranih MČ in KS potekale predstavitve in začelo bi se 
zbiranje predlogov projektov, ki bi trajalo do konca junija. V poročilu županu je izpostavljeno, da je 
predložitev gradiva na majsko sejo MS MOM zadnja priložnost za izvedbo PP v letu 2017. 

- 15. 5. 2017: 6. Seja DS. Člana DS iz IMZ ponovno opozorita, da v DS ne bosta sodelovala brez določenega 
finančnega okvirja za projekte PP. 

- Župan na sejo MS MOM, 18. 5. 2017, ne uvrsti s strani DS za PP predlaganega gradiva. 



 

Osnovne primerjave med slovenskimi občinami, ki izvajajo participatorni 
proračun 
 
 
Maribor (pilotni projekt v MČ Radvanje, september 2015) 
Obseg:  1 mestna četrt 
Pogoj za sodelovanje: 18 let, stalno prebivališče 
Znesek: 100.000 € 
Št. projektov: 14 
 
Maribor (predvidena širitev v letu 2017) 
Obseg: 6 mestnih četrti in krajevnih skupnosti 
Pogoj za sodelovanje: 18 let, stalno prebivališče 
Znesek: 300.000 € 
Št. projektov: Predviden začetek zbiranja predlogov v prvem tednu junija 
 
Ankaran (december 2015 za proračun 2016) 
Obseg: celotna občina 
Pogoj za sodelovanje: ni omejitev 
Znesek: 54 % proračuna 
Št. projektov: 420 (37 dolgoročnih) 
 
Ankaran (za proračun 2017) 
Obseg: celotna občina 
Pogoj za sodelovanje: ni omejitev (tudi šolarji osnovne šole) 
Znesek: 5.075.000 € (56 % proračuna) 
Št. projektov: 220 
 
Ajdovščina (maj 2016 za proračun 2017-2018) 
Obseg: celotna občina 
Pogoj za sodelovanje: 15 let, stalno ali začasno prebivališče 
Znesek: 380.000 € v obeh letih 
Št. projektov: 31 
 
Komen (september 2016 za proračun 2017-2018) 
Obseg: celotna občina 
Pogoj za sodelovanje: 15 let, stalno prebivališče 
Znesek: 120.000 € v obeh letih 
Št. Projektov: 22 
 
Nova Gorica (za proračun 2018) 
Obseg: celotna občina 
Pogoj za sodelovanje: 15 let, stalno ali začasno prebivališče 
Znesek: 250.000 € 
Št. projektov: predlogi se zbirajo do 19. 6. 2017 

 

 

 

 

 

 

 


