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Četrtinka je glasilo samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora.
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Mestna občina je v minulih dneh oznanila,
da je tik pred bankrotom in da zaradi tega
ne bo sofinancirala življenjsko pomembnih
programov, kot so javna dela, varna hiša za
ženske, javna kuhinja in podobni, uničiti pa
želi tudi tisto malo alternativne kulture, kar
jo mesto premore. Seveda so v isti sapi
zatrdili, da bi denar mogoče le našli, če bi
jim ljudje dopustili, da približno za dvakrat
podražijo komunalne storitve (ki so sicer že
zdaj med dražjimi v državi) ter za vrtce
postavijo ekonomske cene, torej ukinejo
subvencije in množico družin postavijo
pred dilemo, kako financirati vrtec, ko
mesečni znesek skoraj dosega minimalno
plačo. Nekaj cvenka bi se menda našlo tudi
na občini z znižanjem materialnih stroškov,
pravijo.
Za bregom imajo prej kot ne tudi privatizacijo skupnega dobrega, najverjetneje
komunalnih podjetij.
Če so posli že sklenjeni, kar so, in če se
bodo cene toliko
dvignile, bo to lep
dobiček za žep tega
ali onega prijatelja.
Nič
novega
pod
soncem, bi lahko rekli.
In kaj nam je storiti?
Že v tej številki si
lahko
preberete
članek o eni izmed
oblik
skupnostne
solidarnosti, ki prihaja

iz Švice. Ostale možnosti se ponujajo iz
praks povsod po svetu, nekatere pa lahko
vzamemo tudi iz svoje zgodovine. Lahko si
jih tudi enostavno izmislimo. Preživeli bomo
le, če bomo držali skupaj, tega ne gre
pozabiti.
Vendar pa gre pri teh oblikah medsebojne
pomoči samo za obliž na rano. Le-to
moramo ozdraviti drugače, na sistemski
ravni. Zato ne bodite presenečeni, dragi
naši, če bomo skupaj v večjem številu prezimovali nekje okrog Kodžaka. A tokrat ne
zahtevajmo le klobuka – če želimo kaj
spremeniti, bomo morali odstopiti kompletno vodstveno strukturo. Seveda to zmoremo. Vprašanje, ki se bo kaj kmalu pojavilo je
le, če to tudi hočemo. Odgovor nanj
moramo pač najti v sebi.
Grizli
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Poročilo o delu v samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Radvanje, 25. 11. 2014
Največ pozornosti so na zboru v Radvanju
namenili parkirišču Lackova 43. Parkirišče je
od nedavnega za uporabnike zaprto, po
mnenju udeležencev neupravičeno. Delovna
skupina nadaljuje s pridobivanjem gradbene
dokumentacije v zvezi s stanovanjskima
blokoma Lackova 41 in 43 oziroma dokumentov, iz katerih bo razvidna kronologija
poteka prehajanja lastništva površine, na
kateri je začrtano parkirišče za stanovalce
obeh stanovanjskih enot. V delovni skupini
se bodo povezali še s pristojnimi občinskimi
službami, ki bi jim lahko pomagali razjasniti
okoliščine, ki so pripeljale do situacije, ko so
stanovalci na Lackovi 43 praktično čez noč
ostali brez prostora za parkiranje vozil. Na
zboru je aktivna tudi delovna skupina, ki si
prizadeva, da bi aktivirali omenjeni
večnamenski prostor, ki za vikend gosti
tržnično dejavnost, za druge namene pa se
le redko uporablja. Več o aktivnostih lahko
izveste na prihodnjih zborih, ko bo govora
tudi o Begovi ulici ter o visokonapetostnem
daljnovodnem stebru na dvorišču OŠ Ludvika Pliberška.
SČS Center in Ivan Cankar, 26. 11. 2014
Aktivni meščani, kreativne ideje, pestra
debata in številni sklepi so zaznamovali
tokratni zbor. Delovna skupina za Piramido
si prizadeva, da bi bila pot na grič varnejša.
Tako se aktivno zavzema za izgradnjo
prehoda za pešče na križišču med Ribniško
ulico in ulico Pod Piramido. V želji po
boljšem sodelovanju pri urejanju mestnega
jedra se članica Delovne skupine za mestno
jedro zavzema, da bi na enega izmed
naslednjih zborov povabila članico mestne
četrti Center. V središču mesta imajo težave
tudi s kanalizacijo. Na Tomšičevem drevoredu je ta dotrajana, neprimerna ter poddimenzionirana. Posledično prihaja do

nenadzorovanega izpusta fekalnih voda v
zemljo. Občina je s problemom seznanjena,
izgovor za neaktivnost pa je »ni denarja«. Na
naslednjih zborih se bo govorilo o odprodaji
prostorov mestnih četrti ter o vzpostavitvi
zbora v primestnem delu Košakov.

SČS Tabor, 26. 11. 2014
Zima bo zdaj zdaj tukaj in v Mariboru se spet
odpira vprašanje ogrevanja v večstanovanjskih zgradbah. Tokrat tudi na Taboru. Kot je
bilo sklenjeno na zadnjem zboru prebivalcev
Samoorganizirane četrtne skupnosti Tabor,
se je vabilu na razpravo o učinkovitem,
racionalnem in ekonomičnem ogrevanju
odzval Mitja Dolinšek iz Energetike Maribor.
Razprava se je hitro premaknila na že znan
teritorij – področje delitve porabe in
zaračunavanje le te. Prav tako kot v Novi vasi
tudi na Taboru ljudje ne morejo razumeti,
zakaj sami nikakor ne morejo kontrolirati
porabe na način, da bi jo lahko primerjali z
obračunano. Razlike so namreč neverjetne,
zadovoljivega odgovora pa ni. Ugotovljeno
pa je bilo dejstvo, da se mariborska javna
podjetja, katerih primarna naloga je
zagotavljanje najkakovostnejših storitev za
najnižjo možno ceno, ne morejo dogovoriti,
kako sodelovati javnosti v prid. Nedvomno
bodo morali na zagovor v SČS Tabor še
predstavniki Merilne tehnike.
SČS Koroška vrata, 25. 11. 2014
Rečeno, storjeno. Na preteklem zboru v
Koroških vratih so se udeleženci srečali s
polovico nove zasedbe Sveta MČ Koroška
vrata. Problemi, s katerimi se v mestni četrti
soočajo, so namreč skupni prav vsem. A
predlogov, kako sodelovati v borbi z mlini na
veter, ni bilo prav veliko, saj se je razprava
spet začela vrteti okoli rak rane te mestne
četrti – smiselnosti ali nesmiselnosti rušitve
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Doma MČ Koroška vrata, kar ostaja
pravzaprav edina vidna ovira na poti do
dobrih in plodnih odnosov med udeleženci
zbora in mestno četrtjo. Oboji upajo, da jo
bodo čimprej odpravili. Kljub vsemu se je ob
koncu razprave le oblikoval sklep, da se
komunikacija med prebivalci in svetniki MČ
Koroška vrata okrepi, zaenkrat vsaj tako, da
se informacije redno pretakajo s pomočjo
elektronskih kanalov. Krajani pa tudi upajo,
da jim izvoljeni predstavniki čimprej
priskočijo na pomoč pri zagotavljanju
primernih sogovornikov, odgovornih za
reševanje problematike predvsem na
področju kršenja javnega reda in miru, kar se
je izkazalo praktično za misijo nemogoče.

SČS Nova vas, 27. 11. 2014
Dnevno se po Cesti proletarskih brigad vozi
okoli 22.000 vozil, od tega 700 tovornjakov.
Hrup, ki ga vozila povzročajo, je za prebivalce, ki živijo ob cesti, nevzdržen.
Kratkoročne rešitve, ki jih predlaga delovna
skupina so zmanjšanje hitrosti ter obnova
najbolj prizadetih delov ceste. Glede obeh
možnih rešitev je delovna skupina že stopila
v kontakt s pristojnimi uradi na lokalni in
državni ravni. Pristojni na Direkciji za ceste
RS so obljubili, da si bodo prizadevali, da bo
v naslednjem letu del sredstev namenjenih
za obnovo državnih cest, po njihovem razrezu namenjen obnovi Ceste proletarskih
brigad. Kakršen koli poseg v prometno
ureditev, tudi zmanjšanje omejitve hitrosti,
pa zahteva posebne raziskave. Pristojni na
občinskem Uradu za promet so delovni
skupini povedali, da je občina pripravljena
financirati raziskave, ki bodo pokazale, ali bi
znižanje dovoljene hitrosti zmanjšalo hrup.
Delovna skupina je zaradi ustvarjenega
dialoga s pristojnimi službami optimistična.
SKS Kamnica, 3. 12. 2014
Na pretekli zbor v Kamnici so udeleženci
povabili predstavnike lokalnih oblasti, člane
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svetov Krajevnih skupnosti Kamnica ter
Bresternica. Svetniki so izpostavili, da je
največja težava, s katero se soočajo ta, da
nimajo skoraj nobenih pristojnosti. Glede
uničenih cest, ki so razlog, da so bili krajevni
svetniki povabljeni na zbor, so povedali, da
te niso njihova odgovornost. Oni namreč
lahko predlagajo ureditev cest, kar pa ne
pomeni, da bo tak projekt dejansko izveden.
Prav tako trdijo, da nimajo pristojnosti za
nadzor izvedbe projektov, saj ima pravico do
nadzora samo tisti, ki projekt financira. Kljub
na prvi vtis neproduktivni debati je bilo
izrečenih nekaj obljub. Še pred snegom se
bodo v KS Kamnica potrudili, da bodo
zakrpali luknje na cesti. V prihajajočem letu
bosta obe krajevni skupnosti skupaj
predlagali, da se v proračun za leto 2016
vključi ureditev ceste Bresternica – Medič.
Svetnike se je tudi spodbudilo, da zboru
posredujejo informacije o projektih, ki se
izvajajo v krajevnih skupnostih, saj le-te do
prebivalcev običajno ne pridejo.

SKS Pekre, 3. 12. 2014
Na zboru so bile predstavljene aktivnosti
postavitve info tabel, ki jih nameravajo
postaviti na lokacije, za katere se še zbirajo
predlogi. Izdelavo info tabel je samoiniciativno ponudil eden izmed krajanov, za potreben material pa se bo naslovila prošnja na
Svet KS Pekre. Storjeni so bili prvi koraki
povezovanja s sosednjimi MČ Studenci in KS
Limbuš. Po zgledu MČ Studenci bodo skušali k zbiranju podpisov za podporo pobude
glede dokončanja JZ obvoznice in
dokončanja ceste Proletarskih brigad
prispevati tudi krajani KS Pekre. Še vedno je
aktualna izgradnja novega vrtca, saj je s
strani MOM podano zagotovilo, da bo vrtec
zgrajen v tekočem županskem mandatu.
Izgradnja vrtca Studenci, enota Pekre, pa je
tudi del osnutka koalicijske pogodbe, ki jo je
župan ponudil v MOM delujočim strankam in
listam kot izhodišče dogovarjanj o bodočem
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sodelovanju. Pereč problem v KS Pekre
ostaja tudi trgovina, ki jo pogrešajo
predvsem starejši krajani. Trenutno glede
postavitven trgovine ni videti realnih, ekonomsko upravičenih rešitev, sploh pa je za
reševanje tega vprašanja potrebno pritegniti
širšo lokalno skupnost in morebiti zainteresirano podjet
niško sfero. Naslednji zbor bo 17. decembra
ob 17:00. Na njem bodo krajani razpravljali o
obnovi Doma kulture Pekre in problematiki
mladih. Na zbor bodo povabili tudi
predstavnika Sveta KS Pekre, ki bo
predstavil problematiko komunale.

SČS Studenci, 4. 12. 2014
Vpogled in nadzor nad delovanjem mariborskih javnih podjetij, ki bi ga dobili krajani z
ustanovitvijo Sveta za varstvo uporabnikov
javnih dobrin, je bila glavna tema 33. zbora
na Studencih. Z ustanavljanjem hčerinskih
podjetij se poslovanje javnih podjetij vse bolj
zamegljuje in upravičeno se je bati, da se
javno dobro prikrito privatizira, medtem ko
se Mestna delovna skupina za komunalo
zaman trudi, da bi pripravljeno gradivo za
sprejem odloka doseglo župana in mestni
svet. Zdi se, da niso zaklenjena le vrata pred
županstvom, temveč tudi županova ušesa.
Tudi za dokončanje Ceste Proletarskih
brigad, za katerega Studenčani že nekaj
mesecev zbirajo podpise, bo potrebno
združiti moči. Delovna skupina se trudi za
sestanek vseh prizadetih MČ in KS, da bi s
skupno zahtevo za izgraditev prave
zahodne obvoznice, ki bi morala biti že
davno končana, nastopili pred mestnim
svetom.
SČS Magdalena, 4. 12. 2014
Ključni momenti zbora v Magdaleni so se
dotaknili solidarnosti, pešpoti v železničarski
koloniji in predlogu o magdalenskem sejmu.
Zbor se bo poučil o solidarnostnih praksah v
stanovanjskih blokih, po vzoru švicarske
pobude Pimpipumpe za deljenje oz. medse-

bojno izposojo stvari. Več o projektu lahko
preberete v osrednjem članku te Četrtinke.
Sledila je slikovita predstavitev možnih
lokacij za solidarnostno deljenje hrane v MČ
Magdalena in dodatni predlogi možnih
lokacij. Zbor je nadaljeval debato o pešpoti v
železničarski koloniji in podprl pobudo
udeleženca za izvajanje pritiska na občino s
strani SČS in s strani stroke. Predsednik
Mariborske kolesarske mreže je namreč
obljubil podporo in pomoč na tem področju.
Predstavljena je bila tudi pobuda za enodnevni božični sejem v Magdaleni, ki bi
potekal 23. decembra. Podana je bila ideja,
da bi se na tem sejmu lahko začelo solidarnostno deljenje hrane. Na koncu je zbor
izpostavil problematiko ponovne uporabe
motečih luči na parkirišču bolnišnice in
neurejenost prehodov za pešce. Več govora
o teh problemih bo na prihodnjih zborih.

SČS Pobrežje, 5. 12. 2014
Na tokratnem zboru na Pobrežju so
udeleženci v razpravi hočeš nočeš vedno
znova ugotavljali, da je nastalo stanje na
Pobrežju, ki kvari življenjski standard prebivalcev, rezultat umestitve interesov trgovcev
nad interese ljudi. Udeleženci so mnenja, da
je treba kdaj pogledati izza zakonov, predpisov in standardov ter reagirati na dejansko
stanje. Realnost je namreč pokazala, da
Puchova ni tako obremenjena, kot je bilo
predvideno. Razmislek in odločitev o tem, ali
bi se na to cesto smelo zavijati tudi v levo, s
tem skrajšati marsikatero avtomobilsko
vožnjo, prihraniti čas in zmanjšati
onesnaževanje, bi zato moral že zdavnaj biti
na dnevnem redu pristojnih. Udeleženci
zbora vidijo težavo tudi v trgovcih, ki tvorijo
popolno paleto živilske ponudbe na križišču
Veljka Vlahoviča – Puchova. S trgovskimi
centri se pozablja na ljudi, ki so bili odvisni
od malih ponudnikov, saj so bili dostopni.
Udeleženci bodo iskali rešitve, da bi pritegnili kakšnega trgovca, da odpre trgovino z
življenjskimi potrebščinami na Greenwichu
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Sosed, mi posodiš bormašino?
Kdo v svojem gospodinjstvu premore motorno žago? Pa šivalni stroj? Ali prikolico? In kako pogosto so omenjene stvari v uporabi? Bolj poredko, se zdi. In prav slednje je napeljalo kreatorje projekta
Pumpipumpe na idejo o medsosedski izposoji orodja. Ideja je tako preprosta, da je genialna: z
nalepkami na svojem nabiralniku označimo, kakšno orodje imamo in ga dajemo na posodo. Sosed
vidi nalepke, pozvoni, si orodje izposodi in ga po uporabi vrne.

Pumpipumpe: ko raje iščeš kladivo pri
sosedu kot na internetu
Danes smo s sosedom raje prijatelji na
Facebooku, kot pa da bi si skupaj privoščili
pivo v petek popoldne. Med sabo pridno
všečkamo slike, ki smo jih naložili, med tem
ko naš razgovor na stopnišču nikdar ne
prinese več kot tisti zguljeni »Kako gre?«. In
ko nam v nedeljo zvečer zmanjka masla
ravno za zadnji pladenj keksov, bomo raje
leteli v oddaljeno trgovino, kot pa potrkali
na sosednja vrata.
Iniciatorji kot poglavitni cilj, ki ga projekt
izposoje orodja Pumpipumpe zasleduje,
navajajo prepoznavanje sosedov, ki so
voljni v posodo dati ali si izposoditi orodje
ter smotrno izrabo orodja, ki ga po pravilu
ne uporabljamo prav pogosto. Uporabljena
ideja nalepkic na poštnih nabiralnikih pa je
prinesla še pozitivne stranske učinke, kot je
povečana medsoseska komunikacija ter
zavedanje o tem, kaj in koliko preveč kupujemo. Ob dejanskem aktu posoje in izposo-

je se ljudje vrnejo iz digitalnega sveta
nazaj v analognega – vstran od anonimne
svetovne mreže nazaj k fizični, osebni
medsosedski pomoči.
Če vas je zmeraj nerviralo, da v večstanovanjski hiši utripa in se plačuje za 10
brezžičnih priključkov – na voljo je tudi
nalepka za delitev interneta.

»In kdo jih je izumil? Švicarji!«
Pumpipumpe je projekt, ki je luč sveta
ugledal v mladi dizajnerski skupnosti v
Bernu. Ime bi se lahko prevedlo v »mi
posodiš pumpo za bicikl«. Lisa Ochsenbein, Sabine Hirsig in Ivan Mele pa so projekt
začeli v svoji lokalni skupnosti. Prvo serijo
nalepk so financirali skozi crowdfunding
(financiranje javnosti), do danes pa so
naokoli poslali že 6000 setov nalepkic.
Pumpipumpe se financira s pomočjo
sponzorjev in donatorjev. Po Švici in
Nemčiji poteka posredovanje nalepk

Pumipumpe nalepke, ki jih nalepite na svoj nabiralnik in sosedom sporočite, kakšno orodje imate na voljo
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brezplačno, želja pa je, da se brezplačna
širitev nadaljuje tudi v bolj oddaljene kraje.
Dobro prakso iz Švice želi v Mariboru preizkusiti Delovna skupina za solidarnostne

prakse Samoorganizirane četrtne skupnosti Magdalena. Zbor ji je za to podelil
mandat. Pričakujte dobre rezultate v
kratkem.

Slika: http://urbanshit.de/pumpipumpe
Povzeto po: http://www.sein.de/gesellschaft/nachhaltigkeit/2014/pumpipumpe-teilen-mit-den-nachbarn.html

ČETRTNI in KRAJEVNI ZBORI:
KJE IN KDAJ SE SREČAMO?
SČS Radvanje
SČS Center in Ivan Cankar
SČS Tabor
SČS Koroška vrata
SČS Nova vas
SKS Pekre
SKS Kamnica
SČS Studenci
SČS Magdalena
SČS Pobrežje

torek, 9. 12. 2014 | 18.00
sreda, 10. 12. 2014 | 18.00
sreda, 10. 12. 2014 | 18.00
četrtek, 11. 12. 2014 | 17.00
četrtek, 11. 12. 2014 | 18.00
sreda, 17. 12. 2014 | 17. 00
sreda, 17. 12. 2014 | 18.00
četrtek, 18. 12. 2014 | 18.00
četrtek, 18. 12. 2014 | 18.00
petek, 19. 12. 2014 | 18.00

MČ Radvanje, Lackova c. 43
Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
MČ Tabor, Metelkova 63
MČ Koroška vrata, Vrbanska 10
MČ Nova vas, Radvanjska c. 65
Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
KS Kamnica, Vrbanska 97
MČ Studenci, Erjavčeva 43
MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
MČ Pobrežje, Kosovelova 11

