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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS)
Zap, st. seje MS

16. SEJAMSMOM

Datum seje MS

19. 10.2020

Zap, st. vprasanja/pobude

VPRASANJE ST. 230/A

Svetnik-ca:

MATIC MATJASlC

Vsebina vprasanja/pobude:
MOJA POBUDA pa je, da Mestna obcina Maribor pripravi paket ukrepov, za pomoc gospodarstvu in civilni
druzbi v nasem mestu za okrevanje po tern unicujocem valu, saj so stevilni podjetniki, organizacije, sportna
drustva, kulturne ustanove na robu prezivetja, pomoc drzave pa je minimalna in vecini ne pokrije niti rednih
stroskov, kaj sele zagotavlja prezivetje.
Zavedam se, da so sredstva proracuna omejena in da bo odgovor verjetno podoben temu, kar smo danes ze
obravnavali, da je obcina podfinancirana, a vendar, ce lahko zlahka najdemo dodatne nenacrtovane 3

milijone evrov pri obnovi Glavnega trga, se poravnamo za 6milijonov in se kaj, bomo morali najti tudi kak
milijon za podporo in resevanje vseh nastetih, ki nase mesto drzijo gor!

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*:
Organ, ki je pripravil
odgovor:
Spostovani

Datum priprave
odgovora:

13.1.2021

Kabinet zupana

Mestna obcina Maribor je za namene, ki jih opredeljujete v vasi pobudi, ustanovila Proracunski
sklad.

Proracunski sklad seje ustanovil z namenom, da se na posebnem evidencnem racunu

proracuna obcine loceno zbirajo denarna sredstva (donacije) za humanitarno pomoc in
spodbujanje razvoja in izboljsanje pogojev za razvoj na podrocju gospodarskih,
negospodarskih dejavnosti in humanitarnih dejavnosti na obmocju Mestne obcine Maribor.

Viri financiranja proracunskega sklada so sredstva donacij gospodarskih druzb, pravnih in
fizicnih oseb ter drugih organizacij in ustano. Zbrana sredstva so namenska in se lahko
uporabljajo le za namene, dolocene v odloku in morajo biti usklajene s prioritetnimi in
razvojnimi usmeritvami oziroma potrebami na obmocju Mestne obcine Maribor.
Mestna obcina Maribor lahko sredstva proracunskega sklada uporabi za:

(i)

humanitarno pomoc fizicnim osebam,

(ii)

pospesevanje razvoja in izboljsanja pogojev izvajanja gospodarskih,
negospodarskih in humanitarnih dejavnosti, pri cemer se lahko sredstva za

pospesevanje razvoja in izboljsanja pogojev pravnim in fizicnim osebam, ki izvajajo

gospodarske, negospodarske in humanitarne dejavnosti zagotovijo v obliki
subvencij in/ali posojil iz proracunskega sklada.

Prav tako je bila ustanovljena delovna skupina katere naloga je pripraviti model in metodologijo
za upravljanje s skladom in dodeljevanje sredstev. Vmodelu bodo definirana merila, kriteriji in
postopki za izbor upravicencev, metodologija za zbiranje seznama potreb, nacin zbiranja
sredstev in spremljanje porabe, ter postopkovni protokol za izvedbo razpisnega postopka v

skladno s predpisi, ki urejajo javne finance.

Prva seja delovne skupine za proracunski sklad je sklicana 21.1.2021.
. *- Elektronsko po§to zvprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite vzadevi pod

katero vodite vsebino, na katero se nana§a vprasanje/pobuda.

Odgovor pripravil-a: Neva Pipan, Matej Bitenc
Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

