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Četrtinka je glasilo samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora.
kontakt: info@imz-maribor.org

USTVARJAMO
BOLJŠE MESTO!
September je pred vrati in po dveh mesecih
oddiha se Iniciativa mestni zbor znova
loteva priprave četrtnih zborov. Ti združujejo prebivalke in prebivalce Maribora v devetih četrtih. Zbori redno, vsakih 14 dni, potekajo v Novi vasi, Magdaleni, Studencih,
Radvanju,Taboru, Koroških vratih, Pobrežju
ter združenem zboru četrti Center in Ivan
Cankar. Trudimo se, da bi zbori potekali v
vseh 17 četrteh in krajevnih skupnostih,
naše ideje pa se širijo tudi drugod po
državi.

problemih, ki pestijo ljudi, kot tudi o možnih
rešitvah zanje. Preko nje bomo obveščali o
kraju in času zborov, delovnih akcijah, ki jih
pripravljajo udeleženci zborov, ter o
različnih tečajih, delavnicah in izobraževanjih, ki jih pripravlja IMZ. V prvi, dvojni številki
Četrtinke, boste lahko prebrali, kaj so
prebivalci na svojih zborih doslej storili in
kakšni izzivi jih čakajo v bodoče.
Ne pozabimo, da imajo naši šerifi še vedno
pri srcu le svoje interese, zato bomo morali
boljši Maribor zgraditi mi, s pomočjo
sosedov, prijateljev in znancev. Če želite tudi
vi odločati o življenju v našem mestu, se
nam torej pridružite! Skupaj smo močnejši
in le s skupnim delom nam bo uspelo!

V tej publikaciji želimo javnost obveščati o

Akcija Zebra v Novi vasi, ki je spodbudila začrtnaje prehodov za pešče na Prušnikovi prehodov, ki so jih prebivalci čakali več deset let.
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TEMA

DELO ZBOROV V MINULEM LETU
Cilj delovanja na zborih mestnih četrti je doseganje konkretnih rezultatov, ki pripomorejo k
dvigu kvalitete bivanja v mestni četrti. Nekateri zbo1ri delujejo že več kot leto in pol, drugi
komaj nekaj mesecev, vsi pa se lahko pohvalijo z rezultati, ki jih mestnim oblastem ni
uspelo uresničiti tudi več desetletij. V nadaljevanju boste lahko prebrali, kaj so zbori v času
svojega delovanja dosegli. Tako bodo nemara utihnili tudi tisti nejeverni Tomaži, ki mislijo,
da s skupnimi močmi ne moremo spremeniti ničesar.

NOVA VAS
Zbor v Novi vasi je med vsemi najstarejši in
posledično med najbolje utečenimi. Po
dolgotrajnih bitkah z lokalnimi šerifi so letos
dosegli, da se lahko brezplačno združujejo v
prostorih mestne četrti, doslej pa so izvedli
tudi nekaj delovnih akcij, med katerimi je
verjetno najbolj znana lanska akcija Zebra.
Glavna tema letos je bila Energetika, čeprav
so se dotaknili tudi drugih tem.
Na področju Energetike je zbor namreč
ugotovil, da ima Maribor višje cene ogrevanja kot denimo Ljubljana, hkrati pa ima
javno podjetje izgubo. Udeleženci so prepričani, da je tega krivo javno-zasebno
partnerstvo, ki polni žepe izbrancev, namesto da bi delalo v splošno korist. Iz teh premis
se je razvila nekaj mesecev trajajoča debata

in raziskava, ki pa se je kasneje iz zbora
prenesla na delovno skupino za komunalo,
ki deluje na ravni vsega mesta. V njej so na
podlagi informacij, pridobljenih iz različnih
zborov, pripravili med drugim spisek
ukrepov, ki bi izboljšal delovanje javnih
podjetij v skupno dobro.
Aktivno prebivalstvo Nove vasi se je te dni
odločilo urediti pot ob Pekrskem potoku, pri
čemer so jim pomagali tudi prebivalci
Radvanja. S skupnimi močmi so pospravili
nesnago, ki jo je z zelo površno košnjo za
sabo pustilo VGP Drava Ptuj, ter okolico
očistili agresivnih tujerodnih vrst plevela. Ob
potki so s pomočjo Urada za komunalo in
promet na Mestni občini Maribor in Snage
postavili tudi štiri klopi.

Prebivalci Nove vasi in Radvanja so s skupnimi močmi očistili okolico Pekrskega potoka.

TEMA

RADVANJE
Prebivalci Radvanja so med najbolj
aktivnimi. Iz Radvanja izhaja delovna skupina za komunalo, ki danes deluje na ravni
celotnega Maribora in združuje predstavnike iz vseh aktivnih četrti. Pripravila je že
precej celovito analizo, kako bi lahko izboljšali delo javnih služb v skupno dobro in se
izognili dvigu cen komunalnih storitev.
Svoje izsledke so predstavili na tiskovni
konferenci.
Dosegli so tudi zavidljive rezultate pri dvigu
kakovosti življenja v svoji četrti. Reševanja
problemov so se lotili zelo strukturirano,
njihovo natančno delo pa je že obrodilo
sadove. Po tem, ko je zbor v marcu obiskal
župan, so dosegli oblikovanje urbanistične
skupine, ki naj bi sodelovala pri pripravi
okoljsko-prostorskega načrta. Na zboru so
se lotili tudi problematike prometa, direktni
rezultat njihovega dela pa je na primer
varna pot v šolo, ki so jo udeleženci in krajani z lastnimi močmi uredili. Danes so krajani
zadovoljni zaradi dobrega sodelovanja z
Nigradom, ki je to pot pred začetkom šole
dodatno uredil in očistil.
Nedavno je radvanjski zbor polnil časopisne
stolpce s svojim uspehom pri vzpostavitvi
ambulante, ki je četrti manjkala. Zaradi
pritiska SČS Radvanje je bila ambulanta
prestavljena v središče te mestne četrti,
svoja vrata pa je odprla poleti.
Sicer pa si na zboru prizadevajo bolj aktivno
sodelovati pri pripravi turističnega programa za Radvanje. Skupaj z zborom iz
Nove vasi so pripravili akcijo očiščenja
Pekrskega potoka, ki razmejuje obe četrti.
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preveliko. Spor traja že več kot leto dni,
ljudje pa so pripravili peticijo, se pritožili na
gradbeno dovoljenje, se posvetovali s
strokovnimi službami in poslali javna pisma.
Fotokopirali so celo program aktivnosti, ki
dokazuje, da zaradi povprečno 20% zasedenosti kapacitet novi prostori niso potrebni.
Zaenkrat vse zaman, saj so naleteli na
povsem gluha ušesa občine in predstavnikov mestne četrti, ki imajo pri postavitvi
nove zgradbe, tako vsaj kaže, svoje interese.
Vendar zgodba še ni končana. Zaradi mobiliziranosti okolice se krajani nadejajo
uspešnega zbora krajanov, ki bi neželeno
novogradnjo končno preprečil.
Tudi v Koroških vratih se srečujejo s težavami v prometu, komunali in zanemarjeni
okolici. S svojimi pobudami in direktnimi
akcijami so dosegli očiščenje cestnih
kanalov in ureditev nekaterih zelenic, uspešno so omejili tudi delovni čas lokalov, ki so
sosesko motili. Pripravili so tudi apel na
študente, ki živijo v tej četrti, saj so ti že
večkrat počeli grdobije, ki krepko presegajo
golo mladostniško objestnost. Dopis, ki so
ga poprej pripravili, tako zdaj delijo po
študentskih domovih in fakultetah.

KOROŠKA VRATA
Zbor v Koroških vratih zaznamuje konflikt
prebivalcev z mestno četrtjo. Slednja želi
porušiti povsem uporabno hišo, kjer imajo
trenutno prostore, ter namesto nje postaviti
novo, po mnenju prebivalcev predrago in

Radvanjčani v akciji Varna pot v šolo.
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STUDENCI

MAGDALENA

Studenci so po upadu interesa letos doživeli
preporod, ko so se preselili v prostore
mestne četrti in se združili okoli tematike
prometa. Vsa četrt namreč trpi zaradi
neuresničitve obljubljenega, a nikoli zgrajenega podaljška Ceste Proletarskih brigad,
ki bi tovorni promet preusmeril iz bivalnega
dela četrti na obrobje. V zvezi s to problematiko so udeleženci zbora pripravili javni
posvet ter začeli zbirati tudi podpise za
peticijo. Velja poudariti, da se župan na
vabila krajanov ni odzval.
Seveda pa se na Studencih lotevajo tudi
drugih težav. Ena prvih stvari, ki so jih že lani
ugotovili, je, da vsa četrt ne premore niti
enega otroškega igrišča. Našli so zasilno
rešitev, vendar pa na izgradnjo igrišča še
čakajo. Pobudo so naslovili tudi na občino,
vendar četrt z 8000 prebivalci še vedno
ostaja brez enega samega igrišča.
Drugi žalosten primer, ki se v Studencih še
kar vleče, pa je industrijski objekt Tekola, ki
stoji sredi spalnega naselja in s hrupom in
smradom moti prebivalce. Samo podjetje
ne nasprotuje selitvi na drugo lokacijo,
vendar pa občina ne želi zagotoviti nove
lokacije. Še več, tudi po menjavi lastništva
so na MOM s podaljšanjem obratovalnega
dovoljenja omogočili lasersko rezanje jekla
sredi naselja.

Zbor v Magdaleni je nekoliko manjši, vendar
zanimiv. Nemara je že lokacija v kompleksu
Pekarne tista, ki zaznamuje alternativno
identiteto zbora. Poleg nekaterih delovnih
akcij in manjšega zeliščnega vrta so se
prebivalci te četrti lotili najbolj obsežnih
projektov, kot je denimo sprememba statuta MOM ali zmanjševanje nezaposlenosti v
mestu.
Na področju prometa so pripravili predstavitev
načrtovanega
podvoza
na
Ljubljanski cesti, pod železniško progo.
Udeleženci zbora so aktivni tudi v Delovni
skupini za komunalo, oblikovali pa so še
delovne skupine za hrano, okolje in
brezposelnost.
Čez poletje so se udeleženci zbora povezali
s predstavniki Greenpeace Maribor. S skupnimi močmi so uspešno obnovili košarkarsko igrišče med bloki na Ljubljanski cesti.

Dodatne razlage zainteresiranim
prebivalcem po javnem posvetu o
prometni preobremenitvi Studencev.

Oživitev košarkarskega igrišča med stanovanjskimi
bloki na Ljubljanski, Štihovi in Plečnikovi ulici ter
Ulici Pariške komune.

TEMA

CENTER – IVAN CANKAR
Udeleženke in udeleženci tega zbora so
verjetno največ pripomogli k direktni
olepšavi mesta. Proslavili so se z odmevno
akcijo, v kateri je delovna skupina za
ureditev mestnega jedra očistila izložbe
zapuščenih trgovin na Gosposki ulici, v njih
pa zdaj različne skupine, društva, umetniki
in institucije razstavljajo svoje reči. Akcija, še
vedno traja, pridružuje pa se ji čedalje več
partnerjev, med drugimi tudi Zavod za
varstvo kulturne dediščine.
Zbor je odprl tudi veliko vprašanj, ki se
tičejo vsega mesta. Najbolj vidno med njimi
je bilo preizpraševanje trenutne podobe
festivala Lent, zaradi česar so v goste
povabili tudi Vladimirja Rukavino. Kot rezultat tega srečanja so na občino, policijo in
Narodni dom poslali pismo.
Ostale težave, s katerimi se srečujejo v
centru mesta, pestijo tudi ostale četrti.
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Težave so v prometu in komunali, javne
službe ne opravljajo svojega dela in podobno. Zbor želi tudi, da bi se uredile kolesarske
poti in zbiranje odpadkov.

POBREŽJE
Pobrežani so se začeli zbirati nedavno, kot
največji problem pa se je izkazal promet.
Čeprav konkretnih rezultatov dela še ni, so
se Pobrežani izkazali za pronicljive in
zavzete. Poleg spremembe prometnega
režima v dveh ulicah zahtevajo tudi, da se iz
vinjetnega sistema izvzame del obvoznice,
ki seka Maribor. To pobudo so podprli tudi
vsi ostali zbori.
Poleg prometa pa udeleženke in udeležence
zbora najbolj skrbi okolje, predvsem drevesa na Pobrežju. Tako se je oblikovala delovna skupina, ki si je za nalogo zadala, da
bodo preverjali, če javne službe pravilno in
kakovostno obrezujejo drevje.

Takole se je za novo leto 2014 svetil dozežek aktivnih prebivalk Centra: počiščena izložbena okna enega izmed neobljudenih lokalov
na Gosposki ulici je opremil gostujoči umetnik iz programa SobaZaGoste, Marco Bonaccolto. Naslov projekta: switch ON
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TABOR
Tabor je najnovejši med zbori, poleg komunale pa se kot največja težava kaže odnos
do zelenih površin, predvsem Betnavskega
gozda.
V treh dosedanjih zborih so se udeleženke
in udeleženci zbora Tabor z javnim pismom
odzvali na poletne volitve, lotili pa so se tudi
problema neurejenih javnih zelenic, na kate-

re želijo postaviti klopi in koše, ter Betnavskega gozda. Delo na teh pobudah še traja,
udeleženci pa so že zbrali nekatere potrebne informacije iz javnega registra, o
prihodnosti gozda pa so se začeli pogovarjati tudi z nadškofijo. V zvezi z Betnavskim
gozdom je bila izpostavljena tudi problematika izpuščenih psov, ki preganjajo veverice
in napadajo sprehajalce, pristojne službe pa
v zvezi s tem ne naredijo nič.

Poziv k akciji

Kako se zgodijo spremembe?
Želiš biti del njih?
Volitve so mimo in opravili smo (ali pa tudi ne) „državljansko dolžnost“. Poslanska mesta so
razdeljena in s koalicijo je bila vzpostavljena nova vlada. V kolikor ste mnenja, da so volitve
edini demokratični instrument, potem je sedaj za štiri leta zaključeno. Oddali ste glas in
nadaljnja štiri leta boste nemi, namesto vas bodo govorili drugi, sami pa boste živeli s posledicami. Vendar se poraja vprašanje: Ali se s tem pride do sprememb v družbi?

Že najbolj površen pogled v zgodovino nam
pokaže, da je odgovor odločen NE! Volitve niso
začetek sprememb, nasprotno, volitve so
tipično zadnje dejanje, ki služi le temu, da
podeli uraden pečat spremembam, ki so se v
družbi že zgodile.
Seveda se spremembe ne zgodijo kar same od
sebe. Organizirane skupine se vselej angažirajo
in poskušajo družbo potisniti v eno ali drugo
smer, pač tja, kamor menijo, da se mora družba
v prihodnosti usmeriti. Te skupine obstajajo v
vsakem trenutku in neprestano vplivajo na
značaj družbe. Tako skupine za pravice LGBT

poskušajo priboriti enake pravice drugače
spolno usmerjenim, medtem ko se druge
skupine borijo za njihovo nadaljno diskriminacijo, sindikati se borijo za pravice delavcev,
medtem ko gospodarske zbornice zagovarjajo
interese kapitalistov, skupine za pravice žensk
se borijo za enakopravnost, medtem ko druge
skupine delujejo proti temu. Organizacij/pobud, ki tako vplivajo na smer, v katero pluje
naša družba, je nebroj, razmerje moči med
enimi in drugimi pa določa smer. Eno dejstvo
ostaja neizpodbitno - družba in država, ki sta
vselej podvržena vplivom teh raznolikih skupin

TEMA

in organizacij, potujeta v neko smer, se že
premikata.

Če se v ničemer ne angažiraš,
podpiraš sistem takšen
kot je sedaj.
Svojčas je veliki zgodovinar Howard Zinn
zapisal: “Ne moreš biti nevtralen na premikajočem se vlaku”. S tem je pokazal na dejstvo, da
ljudje vselej že soustvarjamo družbo, v kateri
živimo in sisteme, ki jo organizirajo. V tej
situaciji je vsako dejanje prav takšen prispevek
kot odsotnost dejanj in s slednjim podpremo
trenuten sistem ter njegove možne destinacije.
Če se s stanjem v družbi in s smerjo, ki jo
družba ali država ubira, ne strinjamo, pa skušamo smer “premikajočega vlaka” spremeniti. (S
tem je hotel povedati, da v vsakem sistemu
obstajata dve alternativi - ali se strinjaš z
destinacijo vlaka ali pa poskušaš smer v katero
drvi, spremeniti. Če se v ničemer ne angažiraš,
podpiraš sistem takšen kot je sedaj. Vsak
posameznik si torej lahko postavi vprašanje, ali
je zadovoljen s stanjem v družbi in ali se strinja
s smerjo, ki jo družba ali država ubira. Če je
odgovor ne, potem nastopi Zinnova dilema,
kjer je pasivnost dejansko strinjanje s sedajšnjim stanjem.)
Odgovor je torej na dlani, potrebna je aktivacija. Kot rečeno, je smer v katero se premika neka
družba, odvisna od ravnotežja moči med
organizacijami in pobudami, ki se aktivirajo
okoli neke teme. To ravnotežje se spreminja
prav z aktivacijo prebivalcev. Več kot se nas je
pripravljenih aktivno angažirati za neko stvar,
bolj se bo ravnotežje moči nagnilo.
Tudi v Mariboru so nekateri prebivalci spoznali,
da se z začrtano potjo družbe, ki so jo
prepoznali kot vse večje oddaljevanje mehanizmov odločanja od prebivalcev, ne morejo
strinjati in so se aktivirali, da bi poskušali
spremeniti pot. Tako se je formirala Iniciativa
mestni zbor (IMZ), neformalna, nestrankarska
skupina prebivalcev Maribora, ki želi doseči, da
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bi se pri sprejemanju odločitev v večji meri
upoštevala volja prebivalcev. IMZ s tem namenom organizira zbore Samoorganiziranih četrtnih skupnosti (SČS).
Ti delujejo po principih samoorganiziranja,
direktne akcije in neposredne demokracije.
Vzpostavljajo javni prostor, kjer se ljudje srečujejo, pogovarjajo, diskutirajo in rešujejo
probleme, ki so bodisi vezani na mestno četrt,
lokalno skupnost ali pa se dotikajo obsežnejših
sistemskih vprašanj. V letu in pol je bilo
izvedenih že več kot 170 zborov občanov, ki so
dosegli že kar nekaj uspehov in izboljšav za
prebivalce mesta. Tako so v eni četrti odprli
ambulanto, v drugi dosegli za javnost dostop
do otroških igrišč pri vrtcih, v tretji preprečili
rušitev zgradbe mestne četrti, na ravni celega
mesta spremenili pravilnik upravljanja s prostori MČ, sestavili spisek investicijskih predlogov
za leti 2015 in 2016, spisali predlog za spremembo Zakona o lokalni samoupravi in
nenazadnje sodelovali v pripravi ter podprli
pobudo za uvedbo sistema soodločanja občanov pri porabi javnega denarja v obliki instituta
participatornega proračuna.
Zbori SČS so se tako izkazali kot zelo uspešen
način aktivacije prebivalcev in se v letu in pol iz
ene četrti razširili na 9 izmed 17 četrti. Zbori pa
ne morejo funkcionirati brez organizacijske
podpore, torej ljudi, ki so pripravljeni organizirati srečanja, se dogovoriti za prostore,
raznositi letake in najpomembneje, moderirati
te zbore. Prav pomanjkanje moderatorjev v
največji meri botruje dejstvu, da zbori SČS še
ne potekajo v vseh mestnih četrtih in krajevnih
skupnostih. Tovrstno samoorganiziranje prebivalcev seveda ne uživa formalne podpore
obstoječih oblastnih struktur, zato jih IMZ
organizira na popolnoma prostovoljni bazi.
Vse, ki menite, da je potrebno spremeniti
smer naše družbe in odločanje približati prebivalcem, vabimo, da se pridružite Iniciativi
mestni zbor in pripomorete po svojih močeh.
Kontaktirajte nas na info@imz-maribor.org in
pomagajte obrniti krmilo.

OBVESTILA
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BREZPLAČNE DELAVNICE V SEPTEMBRU
Ubrana skupnost, projekt za podporo
delovanja IMZ, ki ga je pripravilo Društvo za
podporo Radia MARŠ, v septembru pripravlja
več delavnic. Namenjene so vsem aktivnim
prebivalcem mesta, ki želijo izboljšati svoje
sposobnosti na različnih področjih.
Prva delavnica je na sporedu v torek, 9. 9.
2014, v prostorih Infopeke. Začela se bo ob
17h, namenjena pa bo učenju komuniciranja z
javnostmi. V njej se bodo udeleženci preko
teoretičnega in praktičnega dela v dveh urah
naučili, kako lahko bolj učinkovito komunicirajo z mediji in odločevalci.
V delavnici bo predstavljeno, kako pristopiti
do različnih medijev, kako napisati dopis ali
pripraviti tiskovno konferenco. Poleg tega se
bodo udeleženke in udeleženci seznanili z
načini, kako gojiti dober odnos z novinarji,
kako se pripraviti na sestanek s predstavniki

občine in ostalimi odločevalci, ter kako z njimi
komunicirati pisno in ustno. Delavnica bo
trajala dve uri.
Tej bo sledilo še več delavnic, vedno ob torkih
popoldne v prostorih Infopeke. Ena bo namenjena prepoznavanju mehanizmov, ki povzročajo diskriminacijo in marginalizacijo ter
korektivom zanje. Druga, povezana, bo govorila o delu v skupini, ki je sestavljena iz pestrega
nabora posameznikov. Naslednja bo delavnica, ki bo poskušala občane naučiti, kako se
vključiti v procese odločanja na lokalni ravni.
Še ena bo govorila o dobrih praksah participatorne demokracije, nazadnje pa bodo pripravili tudi delavnico kritične pismenosti.
Infopeko najdemo na območju Kulturne cone
Pekarna, Ob železnici 8.
Prijave na: matic@radiomars.si

ČETRTNI ZBORI: KJE IN KDAJ SE SREČAMO:
Zbor

Termin

Lokacija zbora

SČS Radvanje

torek, 2. september
ob 18.00

Mestna četrt Radvanje, Lackova c. 43

SČS Center, Ivan Cankar

sreda, 3. september
ob 18.00

Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

SČS Nova vas

četrtek, 4. september
ob 18.00

Mestna četrt Nova vas, Radvanjska c. 65

SČS Tabor

sreda, 10. september
ob 18.00

Mestna četrt Tabor, Metelkova 63

SČS Studenci

četrtek, 11. september
ob 18.00

Mestna četrt Studenci, Erjavčeva 43

SČS Magdalena

četrtek, 11. september
ob 18.00

Mladinski informacijsko – svetovalni center
INFOPEKA, Ob železnici 16

SČS Pobrežje

petek, 12. september
ob 18.00

Mestna četrt Pobrežje, Kosovelova 11

SČS Koroška vrata

četrtek, 18. september
ob 18.00

Mestna četrt Korška vrata, Vrbanska 10

