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V obsežnem dokumentu ste nanizali več kot 60 kompleksnih vprašanj, ki predstavljajo tako 
strokovni kot intelektualni izziv za vsakogar, ki se bo do njih opredelil oz. na njih odgovoril. Žal je 
vaš rok zgolj petih dni v času volilne kampanje, nabite z volilnimi soočenji, daleč prekratek, da bi 
kdorkoli lahko temeljito in predvsem iskreno polemiziral z vprašanji. Lagala bi sebi in vam, če bi 
brez temeljitega premisleka in na hitro sestavila neke sicer kvantitativno, ne pa tudi kvalitativno 
obsegajoče odgovore. 
 
Zato bom v nadaljevanju raje nanizala nekaj svojih misli in poudarkov iz volilnega programa, ki 
sovpadajo s tematiko, s katero se ukvarjate. Program za razvoj Maribora je, brez lažne 
skromnosti, zagotovo najkvalitetnejši volilni program letošnjih lokalnih volitev (to nam poleg 
aktivnih občank in občanov priznavajo tudi nekateri tekmeci v volilni kampanji, strokovnjaki iz 
posameznih področij, pa tudi določeni novinarji). Celoten volilni program je dostopen na 
naslednji povezavi: https://www.melitapetelin.com/program-za-razvoj-maribora.html. 
 
Vsaka odgovorna oseba, ne zgolj župan, mora, ko zasede funkcijo, opraviti pregled nalog in 
njihovo izvedbo, identificirati prednosti, slabosti in pomanjkljivosti ter pripraviti akcijski načrt. 
Izvedla bom skrben pregled občinskih financ, investicijskih projektov in poslovanja javnih 
podjetij. Preverila bom izvrševanje proračuna in izvedljivost za prihodnje leto. Zagotovila bom 
učinkovito in strokovno občinsko upravo, ustanovila holding javnih podjetij ter ustrezno 
preoblikovala mestne četrti in krajevne skupnosti v nosilce lastne identitete in nosilce 
participativne prenove Mestne občine Maribor. 
 
Vzrok velikega dela problemov, s katerimi se soočamo v Mariboru in Sloveniji, predstavlja 
nesodelovanje med ključnimi akterji. Zato bom z vsemi deležniki na različnih področjih oblikovala 
skupno vizijo, cilje in strategijo ter poskrbela za realizacijo programa trajnostnega razvoja 
Maribora s prednostnimi projekti. Pri tem se bom zgledovala po dobrih praksah tako doma kot v 
tujini. Spodbujala bom aktivnosti za razvoj znamke Maribor – Pohorje in jo naredila še bolj 
prepoznavno.  
 
Načinov, s katerim voljo in potrebe občank in občanov prevajamo v politične odločitve, je več. 
Predstavniška demokracija, kot jo prakticiramo v Sloveniji, je le ena izmed oblik demokracije, s 
katero oblast izvajajo ljudje, ki v periodičnih volilnih procesih dobijo mandat za vodenje in 
upravljanje občine. Takšen tip demokracije ima svoje slabosti, saj imajo izvoljeni predstavniki v 
času med volitvami relativno svobodo pri izvajanju lastnih programov, občani in občanke pa 
majhen vpliv. 
 
Vpliv občank in občanov na odločitve o skupnem dobrem je seveda potrebno na ustrezen način 
povečati, vendar hkrati paziti, da se zaradi tega bistveno ne podaljša ali oteži proces 
sprejemanja političnih odločitev. Deliberativna demokracija je tip neposredne demokracije, ki 
skuša pomanjkljivosti kot so izkrivljanje ali celo zanemarjanje volje občank in občanov, 
problematika preglasovanja itd. omiliti oz. odpraviti. Politične odločitve oblikujejo in sprejemajo 
občanke in občani skozi razpravo, ki poteka v javni sferi.  
 
Zadnja leta je bila komunikacija občine namenjena predvsem promociji županov in njihovih ekip 
in ni šla v korak s časom, niti ni zadovoljevala potreb občank in občanov. Komunikacijo, tako 
znotraj občinskih struktur kot tudi navzven, bom izboljšala na način, da bo postala servis 
zadovoljevanja potreb prebivalstva. 
 



Participativni proračun je mehanizem v demokratičnem odločanju, pri katerem se prebivalke in 
prebivalci odločijo, kako razporediti del proračuna. Sodelovanje pri načrtovanju proračuna jim 
omogoča, da prepoznajo, razpravljajo in dajejo prednost projektom javne porabe ter jim dajejo 
moč, da se odločajo o tem, kako razporediti del proračunskega denarja občine. Soodločanje o 
porabi proračunskih sredstev omejuje korupcijo in vpliv škodljivih interesov, dviguje kvaliteto 
življenja v lokalni skupnosti, znižuje socialne in razvojne razlike med različnimi predeli skupnosti 
in pospešuje gospodarsko rast. Zavzemala se bom za uvedbo takšnega modela participativnega 
proračuna, ki bo postal institucionaliziran, se pravi kot redna oblika soodločanja o porabi 
proračunskih sredstev. Podprla bom javne razprave in se zavzemala za vidne učinke. Investicije, 
ki jih bomo realizirali skozi participativni proračun, morajo biti realne, izvedljive in primerno 
ovrednotene. Pri tem se nočem zavezati za točno določen odstotek dela proračuna, ki bi bil 
namenjen participaciji. Skozi javno razpravo morda pridemo do ugotovitve, da bi bil primernejši 
nižji ali pa tudi višji del proračuna, kot ga predlagate vi. Hkrati pa se moramo zavedati, da ima 
proračun omejen obseg in da vsak del, namenjen participaciji, pomeni manjši delež drugim 
programom, zato je še kako pomembno najdi ustrezno ravnotežje. 
 
Predlagali ste več sprememb občinskega statuta in poslovnika mestnega sveta. Zavedati se je 
potrebno, da je pri spremembah aktov potrebno priložiti tudi finančne učinke, ki jih le-te 
prinašajo. Zato pozivam k vašem razumevanju, da se, čeprav so vaši predlogi na prvi pogled 
smiselni in kažejo k večji obveščenosti in možnosti participacije občank in občanov, brez 
temeljite preučitve posledic ne morem in ne smem zavezati. 
 
Naj na koncu poudarim, da spremljam delovanje IMZ in samoorganiziranih četrtnih in krajevnih 
skupnosti. V dobrih petih letih ste izoblikovali veliko dobrih in strokovno podkrepljenih predlogov, 
ki bi jih moralo vsako modro občinsko vodstvo upoštevati in akceptirati. Veselim se sodelovanja 
z vami. 
 
 
 
 
 


