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Številka: 01300-15/2017-1
Datum: 6. 2. 2017

Na podlagi 2. in 6. odstavka 71. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011 in
8/2014) in 32.a člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor (MUV št. 8/2005,
11/2011, 12/2011-popr. 8/2014 in 4/2015)

SKLICUJEM
3. DOPISNO SEJO SVETA MESTNE ČETRTI TEZNO,
ki bo izvedena med 6. in 10. februarjem 2017

z naslednjim DNEVNIM REDOM:
1. Sodelovanje MČ Tezno pri projektu »Participatorni proračun«
PREDLOG SKLEPA:
Svet MČ Tezno ne bo sodeloval pri projektu participatorni proračun.
Prosimo da svoj glas ZA, PROTI ali VZDRŽAN za predlagani sklep oddate po e-pošti, fizični
pošti ali svojo odločitev sporočite osebno v tajništvo MČ do vključno petka, 10. februarja 2017.
V kolikor svojega glasu ne bo oddalo 8. članov sveta MČ Tezno, bo seja nesklepčna.

Janko LEVA,
predsednik sveta MČ Tezno
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OBRAZLOŽITEV:
K TOČKI 1.
MČ Tezno je bila že v juniju 2016 s strani takratnega v.d. direktorja Mestne uprave Damjana
LAHA pozvana, da se opredeli do »Protokola MU MOM za izvajanje projekta participatorni
proračun«. Svet MČ Tezno je omenjeni predlog obravnaval na 12. seji in je na predlog
podpredsednice sveta Rosite PAVLIC odločal, da v projektu Participatorni proračun, pod
znanimi pogoji, ne želi sodelovati. Vsi prisotni so predlog podprli, vendar na koncu svet ni bil
sklepčen, tako da ni mogel veljavno odločati.
V januarju 2017 je bil s strani župana dr. Andreja FIŠTRAVCA izdan sklep o ustanovitvi
komisije za participatorni proračun. Posledično je vodja komisije podžupan mag. Zdravko
LUKETIČ konec istega meseca poslal vsem predsednikom MČ in KS dopis v katerem ponovno
zaproša za dokončno opredelitev svetov MČ in KS za sodelovanje pri participatornem
proračunu.
Pri pregledu predloga proračuna za leti 2017 in 2018 je bilo ugotovljeno, da v predmetnem
obdobju za namen pilotnega projekta participatorni proračun ni zagotovljenih ustreznih
finančnih sredstev, ki bi dejansko pripomogle k izboljšanju komunalne in druge infrastrukture
na področju MČ Tezno.
Na podlagi omenjenih dokumentov in ker 12. seja sveta ni bila sklepčna, prosim za ponovno
opredelitev. Glede na vse predstavljene argumente svetu MČ Tezno predlagam, da sprejeme
naslednji
SKLEP:
Svet MČ Tezno ne bo sodeloval pri projektu participatorni proračun.

Janko LEVA,
predsednik sveta MČ Tezno

Priloge:
- Sklep o imenovanju delovne skupine za širitev in nadaljevanje projekta participatorni
proračun - sodelovanje občanov pri pripravi proračuna, z dne 9. 1. 2017;
- Poziv za dokončno opredelitev svetov MČ in KS za sodelovanje pri širitvi projekta
participatorni proračun, z dne 27. 1. 2017 in
- Predlog protokola MU MOM za izvajanje projekta Participatorni proračun, z dne 1. 7.
2016.
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