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Grizenje betona
S pripravo zborov se ne ukvarjamo zaradi 
častihlepja ali obetov koristi, ko nam bo uspelo 
spremeniti odločanje v mestu. Razen seveda 
koristi, ki jih bo drugačno, bolj transparentno 
in demokratično mesto prineslo že samo po 
sebi. Ne. Moderatorji ne potrebujemo plaket, 
priznanj in plač, ker ne delamo nič takega. 
Skrbimo, da ljudje govorijo smotrno in sklepi 
lepo vidni, jasni in sledljivi.
Priznanje pa si nesporno zaslužijo ljudje, ki jim 
za to mesto ni vseeno in ki so se trmasto 
odločili vztrajati ter stanje v Mariboru izboljša-
ti. Zaslužijo si jo tisti, ki jim je dovolj propadlih 
podjetij, izginulih milijonov in samovoljnih, 
arogantnih šerifov. In navkljub temu, da nas je 
na zborih razmeroma malo, se že danes pozna 
leto in pol dela, ki smo ga skupaj opravili. 
Uredili smo zanemarjeno 
okolico, dosegli izboljšave 
v prometnem režimu, do- 
bro pa kaže tudi v Sloveniji 
še nevidenim projektom, 
kot so participatorni pro- 
račun, odpoklic iz javnih 
funkcij in podobno. Javna 
podjetja so že jezna na 
nas, saj jih ne pustimo pri 
miru, ampak jim gledamo 
pod grabežljive parkeljce. 
Spomnimo se vsega tega, 
ko naslednjič pomislimo, 
da ne moremo ničesar 
spremeniti.

In še to – ne pozabimo, da so oči države uprte 
v nas. Maribor je edino mesto, kjer smo se po 
vstajah dejansko odločili za temeljite spre- 
membe na nivoju vse družbe. Spremembe, ki 
terjajo voljo, čas in razum. Kot je rekel kolega 
iz Izole, Mariborčani ne le, da orjete ledino, vi 
grizete beton.
Tako da nabrusite zobe, zborovalci! Še dolga 
pot nas čaka, preden bomo zlomili moč 
oblastnikov, ki so si nabrali zakonska, finančna 
in celo represivna sredstva. Ampak mi smo 
kot reka, erodirali jih bomo, dokler jih končno 
ne odplaknemo, kamor sodijo – na smetišče 
zgodovine.

kontakt: info@imz-maribor.org | 040 743 350

  -  

 

 

 

Spodaj: Majhen izsek iz poročila delovne skupine za Promet v 
SČS Pobrežje



2

Radvanje, 14. 10. 2014
Tretji zbor SČS Radvanje v drugem letu 
delovanja je razpravljal o poročilih delovnih 
skupin za promet in kanalizacijo. Razprava po 
poročilu Delovne skupine za promet je bila 
zelo poglobljena in tehtna. K temu so prispe-
vali vsi razpravljavci, še posebej pa gospod 
Boris Stergar, projektant številnih mariborskih 
prometnic. V ospredju je bila izgradnja južne-
ga dela zahodne obvoznice in kompleksno 
reševanje radvanjskega prometnega kaosa. 
Dogovor je bil, da se SČS Radvanje glede 
izgradnje južne obvoznice poveže s SČS 
Tabor, Nova vas in Studenci. Skupnost 
Radvanje čaka tudi na sestanek na Uradu za 
komunalo, promet in prostor MOM, po 
katerem bodo bolj konkretno poročali o 
težavah s kanalizacijo. Na naslednjem zboru 
pa se bodo udeleženci pogovarjali tudi o 
Športnem parku Radvanje, o energetski 
sanaciji OŠ Ludvika Pliberška ter daljnovod-
nem stebru na dvorišču OŠ.

Center in Ivan Cankar, 15. 10. 2014
Na minulem zboru Samoorganizirane četrtne 
skupnosti Center in Ivan Cankar so pregledali 
sprejete sklepe in ugotavljali, ali se premikajo 
v pravo smer. Vidne izboljšave je dosegla 
Delovna skupina za ureditev mestnega jedra, 
ki je znova postregla z novimi vsebinami 
izložb. Na Gosposki se na novo predstavlja 
Tehniška fakulteta v okviru Maribor fashion 
week, prihajajo pa še lutke. Ker je najavljena 
nova dražba prostorov, bo delovna skupina 
projekt nadaljevala, ko bodo znani rezultati 
le-te. Delovna skupina za Piramido je prav 
tako odjeknila v javnosti. Del prispevka o 
neurejenosti širšega področja mestnega 
parka je izšel v Večeru pod naslovom Nevarna 
pot na Piramido. Skupina se je odločila, da 
dreza še naprej.
Udeleženec je izpostavil novo problematiko v 
centru mesta. Gre za neželen in nenapovedan 
poseg v prometni režim na Židovski ulici, ki jo 

je letos poleti mestna uprava popolnoma 
zaprla in spremenila v peš cono. Stanovalcev 
ni nihče nič vprašal ali vsaj obvestil o tem. Ko 
so šli urejat dovolilnice, so ugotovili, da imajo 
dostop do svojih stanovanj samo po dve uri 
zjutraj in dve zvečer. Na njihovo peticijo s 
strani uprave ni nobenega odgovora, ugodili 
niso niti zahtevi prebivalcev, da jih zastopa 
eden od njih. Stanovalcem ni jasno, zakaj je 
bila takšna rešitev sploh sprejeta, zadevi pa 
nameravajo priti do konca.

Koroška vrata, 16. 10. 2014
Na 30. zboru SČS Koroška vrata so govorili o 
problematiki motenja javnega reda in miru. 
Nad torkovo študentsko zabavo Prvi rok so 
krajani zgroženi in si bodo še nadalje prizade-
vali za redne policijske obhode v času večjih 
študentskih zabav. Želijo si sestanek s koman-
dirjem.
Osrednja tema zbora je bilo rušenje zgradbe 
MČ Koroška vrata. Udeleženci so sklenili, da 
bodo naredili jasen kronološki dokument, s 
katerim bi utemeljevali svoje zahteve in bi 
informativno služil tudi strokovno manj 
podkovanim udeležencem zbora. Prihaja 
namreč do zelo različnih informacij, ki otežu-
jejo reševanje problema. Udeleženci si še 
naprej prizadevajo, da bi se denar, namenjen 
izgradnji nove zgradbe, raje porabil za 
interese krajanov. Zato želijo na to temo 
organizirati javno debato.

ZBORI

redu in miru, ki je bil posredovan mestnemu 
svetu. Vnela se je tudi razprava o razpoložlji-
vosti parkirnih mest v blokovskih naseljih, 
katerih status tudi ni razrešen, kot bi bilo 
treba. V okoljski skupini zato širijo svojo dejav-
nost še na to problematiko.

Tabor, 22. 10. 2014
Zbor SČS Tabor je potekal v sproščenem in 
produktivnem vzdušju. Podanih je bilo veliko 
informacij tako v zvezi s komunalno problema-
tiko kot v zvezi s področji, na katerih je Tabor 
bolj aktiven. Ta so pomanjkanje dreves v mes-
tu, kjer je udeleženec zbora pripravil obširno 
oceno, na podlagi katere bo skupnost Tabor 
stopila v kontakt z mestno arboristko, in 
problematika Ceste proletarskih brigad. SČS 
Tabor se želi aktivno vključiti v reševanje težav 
s Cesto proletarskih brigad, vendar pa zaenk-
rat nima aktivnega udeleženca, ki bi bil 
pripravljen sodelovati pri delovni skupini na 
ravni vsega mesta. Udeleženci zbora so se 
dotaknili tudi problema nizke udeležbe in kako 
to stanje popraviti. Upamo, da bodo njihova 
prizadevanja obrodila sadove!

Kamnica, 22. 10. 2014
Na drugem zboru prebivalcev Samoorgani-
zirane krajevne skupnosti Kamnica so 
udeleženci uvodoma nadaljevali z nizanjem 
problemskih področij, ki jih v svoji skupnosti 
opažajo. Ob koncu razprave, ko so udeleženci 
menili, da je nanizanih problemov zaenkrat 
dovolj, so se lotili iskanja konsenza okoli petih 
zanje najpomembnejših vsebin, ki jih bodo 
pričeli reševati.
Prioritetne naloge so izgradnja kanalizacije na 
področju Kamniške grabe in Rošpoha, skupaj 
z izgradnjo vodovoda (smiselno bi bilo naredi-
ti oboje hkrati), promet (zmanjševanje nevar-
nosti na cestah, umiritev prometa, ureditev 
nepravilnega parkiranja), zagotovitev široko-
pasovnega interneta v celotni krajevni 
skupnosti Kamnica, sanacija potoka Kamniška 
graba ter ureditev avtobusnih postajališč 
(postajališča s streho in koši za smeti, urejeni 
dostopi in sestopi iz avtobusa).
Formirali sta se dve delovni skupini (DS), DS 

Poročilo o delu v samoorganiziranih
četrtnih skupnostih

okolje in posledično na zdravje.
Odprli so tudi novo temo, to so sporna 
nelegalna parkirišča za tovorna vozila.
Skozi razpravo so se dotaknili tudi pomemb-
nosti samoorganiziranja prebivalcev, aktivi-
ranja ljudi, da začnejo sami reševati nastale 
probleme.

Pobrežje, 24. 10. 2014
Na zadnjem zboru SČS Pobrežje, ki se je odvil 
minuli petek, so o napredku poročale delovne 
skupine.
Iz Urada za komunalo, promet in prostor so 
izvedeli, da je mogoče postaviti več košev za 
pasje iztrebke, a je potrebno natančno določiti 
lokacije – po mnenju delovne skupine so to 
področja, kjer se v veliki meri zadržujejo 
otroci, se pa zavedajo, da je problem rešljiv 
predvsem takrat, ko se bodo lastniki psov 
pričeli zavedati posledic nemarnega ravnanja.
V zvezi z odgovorom, ki je prispel iz Ministrst-
va za infrastrukturo in zadeva pobudo za 
izvzetje dela hitre ceste, ki seka Pobrežje in 
Melje, iz vinjetnega sistema, se delovna skupi-
na za promet sprašuje o resnosti početja na 
tem državnem organu, ki med drugim kot 
razlog za povečanje prometa po lokalnih 
Pobreških ulicah vidi v izboljšanju ekonoms-
kega stanja v državi in ne v absurdnem 
dejstvu, da v Mariboru za vožnjo po mestu 
potrebuješ vinjeto. Sprašujejo se tudi, ali smo 
avtoceste v Sloveniji gradili zaradi lažjega in 
varnejšega tranzita ali v prvi vrsti za to, da bi 
lahko država zaračunavala premike prebival-
cev.
Delovna skupina za promet je tudi oblikovala 
poročilo o stanju na področju organizacije 
prometa in prometne infrastrukture na 
Pobrežju, v katerem ugotavljajo, da bo ta 
potrebna konkretne prevetritve, saj so 
posamezne rešitve napačne, škodljive, 
predvsem pa nevarne in so, sumijo v delovni 
skupini, posledica večje poslušnosti oblasti za 
interese kapitala kot za potrebe prebivalstva, 
upoštevanje urbanističnih načrtov ali 
predlogov stroke. Poročilo bo, ko bo 
konsenzualno sprejeto na zboru, skupaj s 
predlogi posredovano odgovornim.

SČS Center: Zanemarjeno urbano pohištvo na poti na Piramido:
http://www.imz-maribor.org/Neurejenost-Treh-ribnikov.html
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Govorili so tudi o energetiki, novi prepovedi 
uporabe kotlovnic do leta 2016 in kako bodo 
tovrstni gradbeni posegi vplivali na okolje in 
ljudi. Udeleženci so izrazili željo po sodelovan-
ju s četrtnim svetom, zato bodo v prihodnje 
organizirali tudi spoznavni zbor.

Nova vas, 16. 10. 2014
Na 32. zboru Samoorganizirane četrtne 
skupnosti Nova vas je razprava tekla o tekočih 
temah, s katerimi se ukvarjajo tamkajšnje 
delovne skupine: hrup s Ceste Proletarskih 
brigad, odprta vprašanja v zvezi z ogrevanjem 
in problematika vzdrževanja vodnih površin 
na primeru Pekrskega potoka.
Delovna skupina, združena v SČS Nova vas, 
Tabor in Radvanje, ki se ukvarja z rešitvijo 
problematike za stanovalce prehrupne Ceste 
Proletarskih brigad, je že pripravila osnutek 
Operativnega programa varstva pred 
hrupom, ki ga povzroča promet na omenjeni 
cesti. Gre za predloge aktivnosti, s katerimi bi 
lahko v dani situaciji zmanjšali hrup in tresenje 
stanovanj ob Cesti Proletarskih brigad. Na 
tem odseku državne ceste namreč živi več 
prebivalcev, obremenjenih s hrupom nad 
dovoljeno vrednostjo kot na katerikoli drugi 
državni cesti v Republiki Sloveniji. Udeleženci 
so razpravljali tudi o možnostih izterjave 
odškodnin, ki pripada živečim ob Cesti Prole-
tarskih brigad. Odločili so, da je zahteva po 
izplačilu odškodnine odločitev vsakega 
posameznika. Čeprav pravdanje ne vodi v 
rešitev problema, lahko ustvari dodaten 
pritisk, ki bi državo prisilil, da hitreje najde 
rešitve za skoraj 28 tisoč ljudi. Udeleženci so 
bili uspešni tudi pri iskanju informacij o 
pogodbah med Energetiko in Plinarno 
Maribor. Informacijski pooblaščenec je izdal 
odločbo, s katero se dovoli vpogled v pogod-
bo o dobavi plina med njima. Aktivnosti se 
bodo nadaljevale, ko bodo člani delovne 
skupine pogodbo pregledali.
Udeleženci so spregovorili še o zadnjih pripra-
vah v zvezi s sobotno akcijo čiščenja okolice 
Pekrskega potoka, natančneje okolice Mladin-
skega doma in o tem, kaj se je zgodilo s 
predlogom o oblikovanju odloka o javnem 
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informacij tako v zvezi s komunalno problema-
tiko kot v zvezi s področji, na katerih je Tabor 
bolj aktiven. Ta so pomanjkanje dreves v mes-
tu, kjer je udeleženec zbora pripravil obširno 
oceno, na podlagi katere bo skupnost Tabor 
stopila v kontakt z mestno arboristko, in 
problematika Ceste proletarskih brigad. SČS 
Tabor se želi aktivno vključiti v reševanje težav 
s Cesto proletarskih brigad, vendar pa zaenk-
rat nima aktivnega udeleženca, ki bi bil 
pripravljen sodelovati pri delovni skupini na 
ravni vsega mesta. Udeleženci zbora so se 
dotaknili tudi problema nizke udeležbe in kako 
to stanje popraviti. Upamo, da bodo njihova 
prizadevanja obrodila sadove!

Kamnica, 22. 10. 2014
Na drugem zboru prebivalcev Samoorgani-
zirane krajevne skupnosti Kamnica so 
udeleženci uvodoma nadaljevali z nizanjem 
problemskih področij, ki jih v svoji skupnosti 
opažajo. Ob koncu razprave, ko so udeleženci 
menili, da je nanizanih problemov zaenkrat 
dovolj, so se lotili iskanja konsenza okoli petih 
zanje najpomembnejših vsebin, ki jih bodo 
pričeli reševati.
Prioritetne naloge so izgradnja kanalizacije na 
področju Kamniške grabe in Rošpoha, skupaj 
z izgradnjo vodovoda (smiselno bi bilo naredi-
ti oboje hkrati), promet (zmanjševanje nevar-
nosti na cestah, umiritev prometa, ureditev 
nepravilnega parkiranja), zagotovitev široko-
pasovnega interneta v celotni krajevni 
skupnosti Kamnica, sanacija potoka Kamniška 
graba ter ureditev avtobusnih postajališč 
(postajališča s streho in koši za smeti, urejeni 
dostopi in sestopi iz avtobusa).
Formirali sta se dve delovni skupini (DS), DS 
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za kanalizacijo in vodovod ter DS za ureditev 
prometa.
Na naslednjem zboru, ki bo v sredo, 5. novem-
bra, ob 18.00 v Kulturnem domu Kamnica 
(drugo nadstropje, sejna soba) bodo delovne 
skupine že poročale o napredku, na željo 
udeležencev pa bo predstavljena tudi pobuda 
za uvedbo participatornega proračuna v naši 
mestni občini, ki bi prebivalcem Maribora 
omogočil, da bi soodločali pri investicijah v 
skupnosti.

Magdalena, 23. 10. 2014
Na zboru SČS Magdalena, dne 23. 10. 2014, je 
Delovna skupina za solidarnostne prakse 
poročala o svojem raziskovanju primerov 
dobrih praks in strategiji njihovega uvajanja. 
Zaradi pravil Zavoda za varstvo nravne 
dediščine verjetno ne bo možno postaviti 
utice za izmenjavo hrane v Magdalenskem 
parku. Na Mestni občini Maribor so zagotovili, 
da bodo našli drugo primerno lokacijo, kjer bo 
to možno. Načrtovali so nove korake za 
raziskovanje lokalnih valut in blagovnih 
izmenjav, kar jih bo povezalo s skupinami, ki 
delujejo na podobnem področju v Zasavju. 
Udeleženci so govorili tudi o novem, dvignje-
nem prehodu za pešce na križišču Žitne in 
Žolgarjeve, katerega izvedbo so na Uradu za 
komunalo, promet in prostor MOM zagotovili 
do konca oktobra in tako prehiteli prvotno 
zastavljeni rok. Na naslednjem zboru se 
pričakuje poročanje tudi drugih delovnih 
skupin. 

Studenci, 23. 10. 2014
Zbor SČS Studenci kot osrednji problem še 
vedno izpostavlja preobremenjenost njihove 
mestne četrti s prometom in neizgrajen 
podaljšek Ceste Proletarskih brigad. S podob-
no problematiko se srečujejo tudi sosednje 
mestne četrti, zato so se prebivalci teh četrti 
povezali v skupno delovno skupino, kjer bodo 
vztrajali naprej, dokler njihove zahteve ne 
padejo na plodna tla. Udeleženci so razpravl-
jali tudi o moteči dejavnosti Tekola in Ecolaba. 
Prebivalci so resno zaskrbljeni zaradi 
(neznanega) vpliva, ki ga ima ta dejavnost na 

okolje in posledično na zdravje.
Odprli so tudi novo temo, to so sporna 
nelegalna parkirišča za tovorna vozila.
Skozi razpravo so se dotaknili tudi pomemb-
nosti samoorganiziranja prebivalcev, aktivi-
ranja ljudi, da začnejo sami reševati nastale 
probleme.

Pobrežje, 24. 10. 2014
Na zadnjem zboru SČS Pobrežje, ki se je odvil 
minuli petek, so o napredku poročale delovne 
skupine.
Iz Urada za komunalo, promet in prostor so 
izvedeli, da je mogoče postaviti več košev za 
pasje iztrebke, a je potrebno natančno določiti 
lokacije – po mnenju delovne skupine so to 
področja, kjer se v veliki meri zadržujejo 
otroci, se pa zavedajo, da je problem rešljiv 
predvsem takrat, ko se bodo lastniki psov 
pričeli zavedati posledic nemarnega ravnanja.
V zvezi z odgovorom, ki je prispel iz Ministrst-
va za infrastrukturo in zadeva pobudo za 
izvzetje dela hitre ceste, ki seka Pobrežje in 
Melje, iz vinjetnega sistema, se delovna skupi-
na za promet sprašuje o resnosti početja na 
tem državnem organu, ki med drugim kot 
razlog za povečanje prometa po lokalnih 
Pobreških ulicah vidi v izboljšanju ekonoms-
kega stanja v državi in ne v absurdnem 
dejstvu, da v Mariboru za vožnjo po mestu 
potrebuješ vinjeto. Sprašujejo se tudi, ali smo 
avtoceste v Sloveniji gradili zaradi lažjega in 
varnejšega tranzita ali v prvi vrsti za to, da bi 
lahko država zaračunavala premike prebival-
cev.
Delovna skupina za promet je tudi oblikovala 
poročilo o stanju na področju organizacije 
prometa in prometne infrastrukture na 
Pobrežju, v katerem ugotavljajo, da bo ta 
potrebna konkretne prevetritve, saj so 
posamezne rešitve napačne, škodljive, 
predvsem pa nevarne in so, sumijo v delovni 
skupini, posledica večje poslušnosti oblasti za 
interese kapitala kot za potrebe prebivalstva, 
upoštevanje urbanističnih načrtov ali 
predlogov stroke. Poročilo bo, ko bo 
konsenzualno sprejeto na zboru, skupaj s 
predlogi posredovano odgovornim.
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Tako smo v soboto, 18. 10. 2014, čistili nikogar- 
šnji predel med otroškim igriščem, enoto 
Mladinskega doma, Letonjevo ulico in 
Pekrskim potokom. Ob lepo vzdrževanem 
otroškem igrišču je predel, ki se ga že dolgo ni 
nihče lotil. S tiso zasajena živa meja se suši, 
vmes pa so velika drevesa listavcev, na katera 
so tudi po februarskem žledolomu povsem 
pozabili. Debele zlomljene veje visijo ob poti 
na otroško igrišče, trava še letos ni videla 
kosilnice. Ker je zanemarjeno zemljišče kot 
nalašč za odlaganje navlake, je nekdo za živo 
mejo odvrgel kupe vejevja, odvrženo plastič-
no embalažo pa tako ali tako najdeš povsod. 

Dobro opremljeni z orodjem, lepim vreme- 
nom in dobro voljo smo se lotili dela. Ker smo 
dobili izdatno pomoč, saj so prišli vsi otroci iz 
enot Mladinskega doma, ki ob koncu tedna 
niso odšli domov s svojimi vzgojitelji, je dela 
kar prehitro zmanjkalo. Zbrale smo se vse 
generacije. Najmlajši član ekipe je štel šest let, 
najstarejši jih bo kmalu enaindevetdeset. 
Delali smo družno, kup odpadkov je rasel, z 
njim pa tudi nasmeški otrok, ki so se očitno z 
nami spet dobro počutili. »Saj lahko počistimo 
še ob potoku,« je bil komentar fantiča, ko smo 
jih pohvalili za dobro in preveč učinkovito 
delo, ker smo prehitro končali. Da bomo raje 
akcijo ponovili, smo jim obljubili.
Lepo je bilo, še lepši pa je občutek, da nas take 
akcije povezujejo. Čeprav morda kdaj ni videti 
tako, sem sama prepričana, da veliko sokra-
janov pogreša skupnost, ki smo jo včasih že 
poznali. Prepričana sem tudi, da smo s 
samoorganiziranjem ubrali pravo pot, da 
takšno skupnost spet zgradimo. 

Poročilo iz delovne akcije v SČS Nova vas

Akcije nas povezujejo
Ko smo konec avgusta v SČS Nova vas organizirali delovno akcijo čiščenja Pekrskega potoka, so 
se nam pridružili otroci iz Mladinskega doma, ki se nahaja v bližini. Lepo nam je bilo z njimi in 
upam, da tudi njim z nami. Zadovoljni z opravljenim delom, prijetnim druženjem, ob odličnem 
odzivu pa motivirani za delo naprej, smo se odločili, da akcijo ponovimo. Čiščenja potrebnih 
površin nam ne bo zmanjkalo, druženja z dobrim namenom pa tako ni nikoli preveč.

Navajeni neodzivnih javnih služb in birokratov 
smo bili vsaj v SČS Nova vas kar nekajkrat 
prijetno presenečeni nad takojšnjim odzivom 
JP Snaga, ki je tudi tokrat poskrbelo za odvoz 
odpadnega materiala. Prav tako so v Mladin-
skem domu takoj ponudili sodelovanje, ko 
smo jim predstavili akcijo. Posodili so nam 
kosilnice, samokolnice, lestev ipd., takoj pa so 
prepoznali tudi pomembnost vključevanja 
njihovih varovancev v okolje, kjer trenutno 
prebivajo. 
Ob takih akcijah se veliko ljudi tudi prizaneslji-
vo nasmiha. Tudi tedaj, ko bo nas na drugi 
strani več, nekateri še vedno ne bodo pristo-

Prej in potem ...

pili. Morda bodo opazili kakšno spremembo 
na bolje, a najprej bodo zagledali iztrebljen 
kup navlake in mu takoj dodali še nekaj svojih 
starih avtomobilskih pnevmatik in druge 
odvečne smeti - kot se je zgodilo tokrat, ko 
Snaga ni takoj odpeljala odpadkov. Takšne 
priložnosti pa ja ne gre spustiti! To bodo 
storili, ne bodo pa opazili, da je predel ob 
Pekrskem potoku, ki smo ga počistili v prvi 
akciji, spet po dolgem času pokošen, kar se 
prej ni zgodilo nikoli. Počasi, a vendar se 
premika. Udeleženci prostovoljnih akcij to 
vemo. 
Delovna skupina za okolje, SČS Nova vas



torek, 28. 10. 2014 | 18.00
sreda, 29. 10. 2014 | 18.00
četrtek, 30. 10. 2014 | 18.00
četrtek, 30. 10. 2014 | 18.00
sreda, 5. 11. 2014 | 18.00
četrtek, 6. 11. 2014 | 18.00
četrtek, 6. 11. 2014 | 18.00
petek, 7. 11. 2014 | 18.00
sreda, 12. 11. 2014 | 18.00
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MČ Radvanje, Lackova c. 43
Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
MČ Koroška vrata, Vrbanska 10
MČ Nova vas, Radvanjska c. 65
KS Kamnica, Vrbanska 97 
MČ Studenci, Erjavčeva 43
MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
MČ Pobrežje, Kosovelova 11
MČ Tabor, Metelkova 63

ČETRTNI ZBORI: KJE IN KDAJ SE SREČAMO?
SČS Radvanje
SČS Center in Ivan Cankar
SČS Koroška vrata
SČS Nova vas
SKS Kamnica
SČS Studenci
SČS Magdalena
SČS Pobrežje
SČS Tabor
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Delali smo družno, kup odpadkov je rasel, z 
njim pa tudi nasmeški otrok, ki so se očitno z 
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še ob potoku,« je bil komentar fantiča, ko smo 
jih pohvalili za dobro in preveč učinkovito 
delo, ker smo prehitro končali. Da bomo raje 
akcijo ponovili, smo jim obljubili.
Lepo je bilo, še lepši pa je občutek, da nas take 
akcije povezujejo. Čeprav morda kdaj ni videti 
tako, sem sama prepričana, da veliko sokra-
janov pogreša skupnost, ki smo jo včasih že 
poznali. Prepričana sem tudi, da smo s 
samoorganiziranjem ubrali pravo pot, da 
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Navajeni neodzivnih javnih služb in birokratov 
smo bili vsaj v SČS Nova vas kar nekajkrat 
prijetno presenečeni nad takojšnjim odzivom 
JP Snaga, ki je tudi tokrat poskrbelo za odvoz 
odpadnega materiala. Prav tako so v Mladin-
skem domu takoj ponudili sodelovanje, ko 
smo jim predstavili akcijo. Posodili so nam 
kosilnice, samokolnice, lestev ipd., takoj pa so 
prepoznali tudi pomembnost vključevanja 
njihovih varovancev v okolje, kjer trenutno 
prebivajo. 
Ob takih akcijah se veliko ljudi tudi prizaneslji-
vo nasmiha. Tudi tedaj, ko bo nas na drugi 
strani več, nekateri še vedno ne bodo pristo-
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