Četrtinka je glasilo samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora.
kontakt: info@imz-maribor.org | 040 743 350

USTANAVLJA SE

SAMOORGANIZIRAN SVET

ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
Kako ignoranca in način županovanja Andreja Fištravca
vzpodbujata civilno družbo k še večji aktivnosti.
Zakon o gospodarskih javnih službah in Zakon o
lokalni samoupravi nalagata občinam ustanovitev
Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Tega se
je zavedal celo bivši župan Kangler, ko je pripravil
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v
Mestni občini Maribor. Odlok je sprejel mestni svet
še v času njegovega županovanja. Ta v VI. poglavju
govori o Svetu za varstvo uporabnikov javnih
dobrin, ki ga imenuje mestni svet, o njegovi pristojnosti ter odnosih z županom in mestnim svetom.
Torej je že »pregnani« župan spoznal
pomembnost tega organa za nadzor,
varstvo in participacijo uporabnikov
javnih dobrin pri odločanju o komunali
ter delovanju javnih podjetij.
Ko smo v začetku leta 2013 v IMZ začeli
podpirati samoorganiziranje prebivalcev
v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, smo ugotovili, da je zlasti komunala
tisto področje, kjer so problemi v MČ in
KS zelo podobni, včasih skoraj identični.
Oblikovala se je delovna skupina na ravni
mesta, v katero so delegirale svoje
predstavnike že delujoče samoorganizirane četrtne in kasneje krajevne
skupnosti.

Člani delovne skupine smo analizirali stanje komunale in še posebej javnih podjetij, ugotovili slabosti
njihovega delovanja ter pripravili predloge za
izboljšanje razmer. Ugotovili pa smo tudi, da
Mestna občina Maribor še vedno ni imenovala
Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
foto: Angeli na Vrbanskem platoju. (http://luckakoscak.com)
Kanalizacija na področju Kamnice je predmet vsakokratnih predvolilnih
obljub. Te brez vstopa prebivalcev v projekt ne bodo prerasle v konkretna
dejanja, so vedno bolj prepričani Kamničani, saj odgovornih ne omaja niti
dejstvo, da trenutno stanje ogroža tudi pitno vodo nekaterih Mariborčanov.
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Pripravili smo gradivo o stanju na področju komunale in delovanju javnih podjetij ter Odlok o
ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih
dobrin v Mestni občini Maribor.
Oboje smo posredovali županu Fištravcu konec
maja 2014 z namenom, da se v Mariboru začne
javna razprava o stanju na področju komunale in
javnih podjetij ter da pride do ustanovitve Sveta
za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
Bili smo prepričani, da se župan, ki se tako rad
hvali, da je zrasel iz mariborskega upora proti
samopašnosti bivšega župana, zaveda svojega
poslanstva, kar pomeni delati v interesu in za
korist Mariborčanov.
Kako zmotno je bilo takšno prepričanje kaže
njegova neodzivnost in popolna ignoranca do
pobud, ki prihajajo iz samoorganiziranih četrtnih
in krajevnih skupnosti.
Od lanskega maja do danes, se župan ni odzval na

naše gradivo in ni predlagal mestnemu svetu
sprejem Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin.
Dne 24. 11. 2014 smo gradivo s predlogom Odloka
že tretjič posredovali županu. Naš zadnji poizkus
je bil na zadnji seji mestnega sveta, kjer smo
izsilili nastop pred mestnimi svetniki, opozorili
njih in mariborsko javnost na popolno ignoranco
župana na pobude, ki prihajajo od ljudi in za ljudi.
Sedaj je čakanja na pripravljenost za županovo
sodelovanje dovolj, zato poteka ustanavljanje
SAMOORGANIZIRANEGA SVETA ZA VARSTVO
UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN, ki bo opravljal
vse tiste naloge, ki so zapisane v Odloku in ki ga
župan ne želi uvrstiti na sejo mestnega sveta.
Samoorganizirani Svet v ustanavljanju bo tako
začel delovati z vso močjo že prihodnji teden.
Rajko Kotnik
Samoorganizirani Svet za varstvo uporabnikov
javnih dobrin v ustanavljanju

UGLAŠENE ČETRTI je bi-tedenska skupnostna oddaja o samoorganiziranih četrtnih in krajevnih zborih. Razpravljaj, sodeluj in jo
sooblikuj tudi ti, vsako sako drugo in četrto nedeljo v mesecu.

Slišimo se spet to nedeljo,
22. 2. 2015 ob 15.00 na 95,9 MHz.

ČETRTNI in KRAJEVNI ZBORI: KJE IN KDAJ SE SREČAMO?
SČS Tabor

sreda, 25. 2. 2015 | 18.00

MČ Tabor, Metelkova 63

SKS Kamnica

sreda, 25. 2. 2015 | 18.00

KS Kamnica, Vrbanska 97

SČS Pobrežje

sreda, 25. 2. 2015 | 18.00

MČ Pobrežje, Kosovelova 11

SČS Magdalena

četrtek, 26. 2. 2015 | 18.00

MISC INFOPEKA, Ob železnici 16

SČS Studenci

četrtek, 26. 2. 2015 | 18.00

MČ Studenci, Erjavčeva 43

SČS Radvanje

torek, 3. 3. 2015 | 18.00

MČ Radvanje, Lackova 43

SKS Pekre

sreda, 4. 3. 2015 | 17. 00

Dom kulture Pekre, Bezjakova 4

SČS Center in Ivan Cankar

sreda, 4. 3. 2015 | 18.00

Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

SČS Nova vas

četrtek, 5. 3. 2015 | 18.00

MČ Nova vas, Radvanjska 65

SČS Koroška vrata

četrtek, 5. 3. 2015 | 17.00

MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

Zbori ta teden: SČS Radvanje, 17. 2. 2015; SKS Pekre, SČS Center in Ivan Cankar, 18. 2. 2015; SČS Koroška vrata
in SČS Nova vas, 19. 2. 2015.
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Poročilo o delu v samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Radvanje, 3. 2. 2015

Kljub slabemu vremenu je bilo vzdušje na zboru
prijetno in razprava konstruktivna. Zbor sta
obiskala tudi gosta iz občine Hoče, ki sta iskala
izkušnje pri samoorganiziranju, ki jih želita vnesti
tudi v svoje okolje. Ubadajo se s težkimi
ekološkimi problemi, pa ne najdejo načina, kako
k reševanju privabiti tudi sokrajane.
Delovne skupine v SČS Radvanje aktivno delajo
na zastavljenih temah. Da bi k sodelovanju pri
izboljšanju okolja, v katerem živijo, pritegnili čim
več sokrajanov, bodo z akcijo po poštnih nabiralnikih pozvali vse, da se jim s predlogi za lepše
Radvanje pridružijo. Ko bo vreme primerno,
bodo, kot so obljubili na Uradu za komunalo,
promet in prostor, dela stekla na Radvanjskem
trgu, sami prebivalci pa bodo takrat s prostovoljno akcijo očistili zanemarjeno Pot na okope.
Kot v vseh SČS in SKS tudi na zbore v Radvanju
prihajajo večinoma starejši krajani, zato so za
naslednji zbor predlagali temo »Socialno podjetništvo kot priložnost za brezposelne mlade«.
Upajo, da bo tema zanimiva in bo na zbor pritegnila tudi mlajšo generacijo.

SČS Center in Ivan Cankar, 4. 2. 2015
Na tokratnem zboru se je gostilo ravnateljico
Srednje trgovske šole, s katero so prebivalci
razpravljali o sodelovanju pri oživljanju mestnega jedra. Dogovorili so se za sodelovanje
pri okrasitvi praznih izložb, kjer bi dijaki dobili
priložnost, da pokažejo svoje znanje na
lokacijah na Gosposki ulici v centru mesta.
Udeleženci so tudi poročali o udeležbi na
Hackatonu, kjer so se udeležili razprave o
izboljšanju centra mesta. Iz razprave je izšlo
kup predlogov izboljšav vseh opaznih perečih točk v centru, kot so zapuščene gradnje,
neurejene kolesarske poti, propadajoče fasade, prazne izložbe itd. Govora je bilo tudi o
stanju Treh ribnikov, kjer se je ugotavljalo, da

odgovornost za trenutno slabo stanje pade v
celoti na MOM. Nabralo se je nekaj predlogov
za ustvarjanje pritiska na odgovorne, da se
zatečeno stanje popravi, dotaknili pa so se
celo možnosti ponovne oživitve čolnarne, ki
je v preteklosti pri ribnikih že delovala.

O Koroški cesti smo Mariborčanke in Mariborčani že večkrat jasno izrazili
svoje želje in zahteve. Delno so jo obudili le aktivni na področju umetnosti
in kulture v mestu, njena urejenost pa ostaja ogledalo mestnih oblasti.

SKS Pekre, 4. 2. 2015
Sredina razprava prebivalcev na zboru SKS v
Pekrah je bila burna, a so udeleženci kljub
vsemu dosegli konsenz okoli nekaterih
pomembnejših točk.
Ker se je zbor odločil, da bodo s predstavitvijo
dela MDS za komunalo počakali na osebe, ki
so podrobnejšo predstavitev želeli, so na tej
točki odprli razpravo o nekaterih perečih
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problemih, ki jih opažajo v skupnosti. Kmalu
so spoznali, da jih pravzaprav najbolj moti
dejstvo, da se ne ve natančno, kakšne so
prioritetne naloge za reševanje komunalne
problematike v Pekrah in da pristojni nimajo
potrebnih informacij o tem, kakšni so načrti
dela, ko se ta dela dejansko izvajajo. V načrtih
krajevne skupnosti je vsako leto opaziti enake
proračunske predloge, kar je do neke mere
razumljivo, saj je realizacija zadnje čase na
nizkem nivoju. Kljub temu pa se potrebe s
časom spreminjajo, so prepričani udeleženci,
hkrati s potrebami pa se spreminjajo tudi
prioritete. Zato se je tudi na zboru SKS Pekre
ustanovila delovna skupina za komunalne
vsebine, ki bo problematiko najprej evidentirala ter oblikovala predloge prioritetnih nalog
za Pekre.
V delovni skupini, ki si prizadeva za izgradnjo
novega vrtca v Pekrah, delo zaradi časovnega
usklajevanja vseh vpletenih v problematiko
poteka malo počasneje, a so prepričani, da
bomo na naslednjem zboru že lahko razpravljali o napredku.
SČS Nova vas, 4. 2. 2015
Delovna skupina za okolje je pripravila in
natisnila poenostavljen postopkovnik za
urejanje lastništva zemljišč večstanovanjskih
zgradb. Dokument je izobešen na oglasnih
deskah vhodov v stanovanjskih zgradbah
Nove vasi ter objavljen na spletni strani
www.imz-maribor.org .
Delovna skupina je pripravila tudi dopis za
upravnike zgradb, s katerim le-te seznanja z
aktivnostmi za vpis lastništva. V njem
upravnike zgradb naproša za pomoč in nudenje strokovnih izkušenj pri vodenju postopkov, če se bodo lastniki zanje odločili.
Problematika Ceste Proletarskih brigad se bo
obravnavala na skupnem sestanku predstavnikov SČS Nova vas, Tabor, Studenci, Radvanje in SKS Pekre. Na sestanku bodo predstavniki zborov uskladili aktivnosti, povezane s
Cesto Proletarskih brigad.
Zbor je tudi sprejel sklep, da naj tajništvo MČ

Nova vas ali mestna uprava posreduje seznam
tistih opravil oz. postopkov, ki jih krajani lahko
opravijo v prostorih MČ.
Na naslednjem zboru bo osrednja tema priključna moč stavbe in kako jo zmanjšati ter
privarčevati do 30 % pri računu za toploto.
SČS Koroška vrata, 5. 2. 2015
Na zboru v Koroških vratih so največ časa
namenili predlogom, kako oživiti zbor v
Koroških vratih. Sklenili so, da se na naslednjem zboru dogovorijo glede teme in izvedejo
akcijo letakiranja. Udeleženke so podprle
idejo o najavljanju zbora na Radiu Maribor in
organiziranju oddaje, ki bi bila namenjena
promociji samoorganiziranih zborov in diskusiji o drugih problemih, s katerimi se soočajo v
Koroških vratih. Delovna skupina za javni red
in mir je končno prejela odgovor s strani
policijske postaje, ki pa je zelo birokratski, v
njem se namreč sklicujejo, da delajo vse, kar je
v njihovi pristojnosti in moči ter skrbno
opravljajo svoje delo. Pisali so komandirju,
odpisal pa je okoliški policaj, ki nima nobenih
pristojnosti. Zato so sklenili, da bodo nad
odgovornimi še naprej izvajali pritisk, saj si
želijo sestanka s komandirjem.

V Koroških vratih podpirajo idejo skupnostnega radija kot medija za
razpravo in soodločanje prebivalcev o dogajanju v mestu.
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SČS Kamnica, 11. 2. 2015
Na zboru SKS Kamnica so, kljub skromnejši
udeležbi, nadaljevali z delom. Novih
problematik niso naslavljali, so se pa posvetili
temam, na katerih delajo že nekaj časa. Kanalizacija je seveda med pomembnejšimi.
Sestanek predsednika krajevne skupnosti na
uradu za komunalo ni prinesel nobene sveže
novice – vse je pripravljeno, pravijo, le še
proračun se sprejme, izbere izvajalec in
izgradnja se lahko začne. Novica bi bila spodbudna, če ne bi bila enaka kot že večkrat, torej
da se je denar za investicijo pač nekam
izgubil. Kam Kamničani ne vedo. Tudi ne vedo,
kako jih bodo obravnavali pristojni organi, ko
bo marsikateri Kamničan, če se nadaljujejo
zgolj obljube o izgradnji kanalizacijskega
sistema, naslednje leto postal kršitelj veljavne
zakonodaje, saj greznice ne bodo več
zakonite. Kamničani upajo, da jim v boju za
normalizacijo stanja lahko z izkušnjami
pomaga Mestna delovna skupina za komunalo, v katero sedaj vstopa tudi njihov delegat.
SČS Pobrežje, 11. 2. 2015
Zbor SČS Pobrežje se krepi in širi, kar je dokaz,
da zbori niso samo priložnost za izpostavljanje problemov in reševanje le-teh. So tudi
priložnost, da spoznamo zanimive, prijazne,
dobronamerne ljudi, ki jim je še kako mar za
pravično družbo in urejeno, strpno okolje, kjer
živimo. Debata se je razvnela okrog
nepravičnega in nerazumljivega zaračunavanja ogrevanja. Računi nekaterih so vrtoglavi,
stanovanja drugih hladna. Vroče pa je postalo
ob omembi neurejene cestne problematike,
predvsem zaradi ignorantskega odnosa
odgovornih do varnosti v prometu naših
otrok. Nedopustna je situacija pred OŠ Draga
Kobala, kjer je prečkanje ceste na najbolj
pogosto uporabljenem prehodu za pešce
izredno nevarno. Udeleženka je opozorila, da
tudi na Pobrežju nekdo namerno psom
nastavlja strup. Kljub temu pa skrbnikom
psom sporočamo dobro novico: udeleženci
zbora so dosegli postavitev vsaj dveh koškov
za pasje kakce.
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SČS Tabor, 11. 2. 2015
Na tokratnem zboru so prebivalci največ časa
namenili razpravi o problematiki dalinjskega
ogrevanja. Prebivalci so ugotavljali, kakšne so
pristojnosti upraviteljev stavb pri vgradnji
delilnikov in kdo nadzoruje njihovo vgradnjo.
Ugotovili so, da je na območju Maribora za to
pristojen samo en inšpektor. Zato se je na
zboru oblikovala delovna skupina, ki bo
ugotovila, kateri urad je pristojen za nadzor
nad vgradnjo delilnikov, da se bodo lahko
pritožili. Inšpektor v nekaterih primerih
namreč ne naredi nič. Delovna skupina za
drevesa je pripravila gradivo, s katerim
pozivajo mestni svet, da v proračunu opredeli
višino sredstev, ki bo v tem in prihodnjem letu
namenjena vzdrževanju drevoredov v mestu.
Stanje na področju dreves je namreč katastrofalno in zaskrbljujoče. Ponovno pa je bila
izpostavljena tema Betnavskega gozda. Tudi
njegovo stanje je vsak dan slabše. Zato prebivalci iščejo načine, kako to spremeniti. Na
zbor bodo povabili pristojne iz RKC, ki je
lastnik gozda. Z njimi se bodo pogovorili o
možnostih, ki jih imajo prebivalci pri ureditvi
gozda.

Gozdne površine, ki so pristale v zasebnih rokah, kažejo precej klavrno
podobo, saj lastniki očitno verjamejo, da se bodo očistile kar same. Na
Taboru se bodo na temo Betnavskega gozda zato poskušali o rešitvah
pogovoriti z lastnikom, RKC.
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SČS Magdalena, 12. 2. 2015
Tokratni zbor SČS Magdalena je bil prijeten,
pa tudi zelo učinkovit. Udeleženci so podprli
prizadevanja krajanov SKS Pekre, da se
končno zgradi prepotrebna enota vrtca
Studenci v Pekrah in jih istočasno opozorili
na, po našem, previsoko predvideno ceno.
Potrdili so tudi predlog delovne skupine za
drevesa SČS Tabor, Magdalene in Studenc,
pripravljen za obravnavo na mestnem svetu.
Glavna tema zbora je bil projekt javnega
podjetja Energetika za postavitev energetskega objekta na meji med četrtima Studenci
in Magdalena. Javna razprava o umestitvi
objekta poteka že od 23. januarja letos,
vendar je bila, kot smo že vajeni, slabo
oglaševana in tako večina prebivalcev v obeh
prizadetih mestnih četrtih zanjo ni vedela.
Kakšen vpliv bo imela postavitev kogeneracije na bližnje stanovalce, kakšna bo prometna
obremenitev bližnjih cest, zakaj nov objekt
sploh potrebujemo, sprašujejo krajani. Že na
prejšnjem zboru smo zato pozvali izdelovalca
dokumentacije Urbis, da na zboru zainteresiranim krajanom projekt predstavi ponovno in

podrobneje, ter odgovori na vprašanja, ki jih
mučijo. Odgovora še niso dobili, ker pa se
javna razprava zaključi že 23. februarja, so se
dogovorili, da bodo predstavitev, če bodo
seveda razlagalci pripravljeni, pripravili že
naslednji četrtek, 19. 2., krajane obeh četrti pa
obvestili s tekstom na plakatih, ki ga je
pripravila udeleženka.
SČS Studenci, 12. 2. 2015
Na zboru so se zaradi majhne udeležbe
posvetili temu, kako privabiti ljudi. Odločili so
se, da izvedejo akcijo letakiranja in plakatiranja o problematiki Ecolaba, predvsem v
neposredni okolici podjetja, obenem pa
opozorijo tudi na druge probleme, ki zadevajo
Studence. Govorili so tudi o tem, kaj bi bili
možni vzroki, da je podobna delovna skupina,
ki se je ukvarjala z Ecolabom razpadla.
Udeleženec je poročal o sestanku Mestne
delovne skupine za komunalo, kjer pripravljajo
akt o njihovi samoorganizaciji, saj jih župan
noče sprejeti in govoril o Mariborskem
vodovodu ter njegovem netransparentnem
delovanju.

Pronicljiva oka: Dobro poznamo slovensko folkloro, po kateri domači dosežki niso pol toliko vredni kot tuji. Minuli teden smo o

izkušnjah s participatornim proračunom poslušali govoriti Islandce, kar je pritegnilo več pozornosti medijev in oblastnikov, kot vsi naši
napori do sedaj. Hvala, bratje tujci, morda sedaj na premike ne bomo več čakali kot kreteni!

POGOVOR
INFO
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Participatoni proračun:

izkušnja iz Reykjavika
V Mariboru je že leto in pol govora o prizadevanjih za uvedbo participatornega proračuna in
hkrati soodločanja občanov pri porabi javnih sredstev. Predlog občanov, civilnih iniciativ in
nevladnih organizacij, združenih v pobudo Odločaj o mestu, se zelo počasi prebija do ušes
lokalnih odločevalcev in počasi približuje uvedbi. Tokrat pa se je ponudila priložnost za vpogled v
participatorni proračun, ki že obstaja in deluje. V okviru mednarodne konference "Participacija v
postopkih odločanja" sta se v Mariboru mudila Gunnar Grimsson in Robert Bjarnason, ki sta v
Reykjaviku, glavnem mestu Islandije, zaslužna za uvedbo participatornega proračuna, skupaj z
občino Reykjavik pa ga vse od 2011 tudi izvajata. Za Četrtinko sta se pogovarjala s članico
Iniciative mestni zbor.
Lepo pozdravljena. Zelo smo veseli, da vaju
gostimo v Mariboru. Lahko morda razložita, s
čim se ukvarja vajina organizacija Citizens
Foundation of Iceland?
Robert: Hvala za povabilo. V organizaciji se
ukvarjamo z različnimi oblikami participacije
občanov, vendar smo najbolj ponosni na participatorni proračun. Mimogrede, prav naslednji
teden bodo občani Reykjavika že četrtič glasovali
za predlagane projekte, kjer se 5 % mestnega
proračuna (investicijski del) porabi za projekte, ki
so jih predlagali in izglasovali občani sami. To
deluje tako, da imajo občani en mesec časa, da
predlagajo projekte, nazadnje je to bilo v novembru, nato pa izmed vseh predlaganih projektov
izglasujejo projekte, za katere sami mislijo, da so
potrebni.
Gunnar: Proces je dejansko zelo enostaven.
Občani en mesec pošiljajo predloge na občino,
potem par mesecev strokovna služba te predloge obdeluje, jim določi cenovne okvirje in tehnično ustreznost, nato pa občani o projektih glasujejo. Rezultati glasovanja so za občino zavezujoči in občina nato izvede izbrane projekte.
V Reykjaviku ste participatorni proračun torej
uvedli leta 2011?
Robert: Da, participatorni proračun je sedaj v
petem letu obstoja. Podpirajo ga vse stranke v
mestnem svetu, redno pa se v njem udejstvuje
do 10.000 občanov. Z njim so zadovoljni tako
prebivalci kot tudi politiki, kajti občani so na ta
način dobili moč soodločanja v zadevah, ki se

tičejo njihovega življenjskega okolja.
Gunnar: Prebivalci so tako bolj zadovoljni z
načinom porabe sredstev, saj tudi sami vplivajo
nanjo.

Robert Bjarnason v Mariboru predstavlja izkušnje s participacijo ljudi na
Islandiji.

Ali ste imeli kakšne težave pri prepričevanju
župana, naj uvede participatorni proračun? Se
je občina upirala uvedbi?
Robert: Niti ne. Koalicija, ki je zmagala na volitvah leta 2010, je pred volitvami obljubljala več
participacije občanov, zato jih je bilo relativno
lahko prepričati, da so storili ta korak. Temu je
seveda pripomoglo dejstvo, da participatorni
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proračun nič ne stane. Ni potrebno iskati dodatnih sredstev, saj se uporabijo sredstva, ki so tako
in tako rezervirana za investicije. Edina razlika je v
tem, da se pri participatornem proračunu porabijo za izvedbo projektov, za katere občani menijo,
da so najbolj pomembni. Občani namreč najbolje
vedo, kaj je narobe v njihovih soseskah in kaj bi
bilo potrebno izboljšati.
Gunnar: Na tak način se izvedejo projekti, na
katere ne bi projektanti, ki sedijo v pisarni, sami
od sebe nikoli pomislili.
Na ta način je sprejemanje odločitev torej bolj
vključujoče, pomembno pa je tudi dejstvo, da
to občine praktično nič ne stane. Kot pravite je
v odločanje podeljenih 5 % reykjaviškega
proračuna. Seznanjeni ste že z mariborsko
pobudo Odločaj o mestu, ki si prav tako želi
uvedbe participatornega proračuna in prav
tako želi, da bi bilo vsaj 5 % proračuna
prepuščenega v odločanje občanov. V popolnem nasprotju z vašo izkušnjo, pa se pobuda
Odločaj o mestu srečuje z precejšnjim
odporom župana, ki se v bistvu nanjo sploh ne
odziva. Kot sta povedala, v Reykjaviku teh
težav ni bilo?
Gunnar: Težava v Reykjaviku je drugje. Meniva,
da je 5 % proračuna premalo in vsako leto znova
pritiskava na občino, da bi ta znesek povečali.
Robert: Obljubili so, da bodo znesek povečali
naslednje leto.
Gunnar: No, to smo že slišali, pa ni bilo nič od

tega, bomo videli. Vsekakor so težave glede
povečevanja deleža sredstev. Povečanje zneska
pa je potrebno tudi zato, da se bo v odločanje
vključevalo še več ljudi in bo posledično tudi več
zadovoljnih občanov. Če bi politiki dobro pomislili, bi ugotovili, da bi tako bilo tudi več občanov, ki
bi bili zadovoljni z njimi in bi jih ponovno izvolili.
Mislita, da je participatorni proračun izvedljiv
tudi v Mariboru?
Gunnar: Sicer sva tu šele od včeraj, vendar že dalj
časa poznava pobudo in ne vidiva ovir. Treba je
pač prepričati odločevalce, da je to v njihovem
lastnem interesu. Participatorni proračun v časih,
ko se na vseh področjih varčuje, odlikuje to, da
nič ne stane, občanom pa ponudi možnost, da se
njihov glas sliši. Tudi politiki sami so tam, kjer so
ga že uvedli, doumeli, da je to dobra poteza za
njihove kariere. Stranke, ki uvedejo participatorni
proračun, uživajo večje zaupanje občanov, to pa
se odraža tudi v volilnih rezultatih. Stranke, ki so
uvedle participatorni proračun v Reykjaviku, so
bile pred kratkim ponovno izvoljene. Izkaže se, da
ljudje radi vidijo, če se jih posluša in se njihova
volja upošteva.
Lahko morda za zaključek podata nasvet
mariborskemu županu ali mestnemu svetu?
Gunnar: Nič vas ne stane, lahko pa pridobite
veliko zaupanje občanov.
Robert: S participatornim proračunom naredite
mesto prijaznejše za bivanje.
Nekateri uresničeni projekti, predlagani in
izglasovani s strani prebivalcev Rejkjavika.

Izdaja glasila je podprta s sredstvi
finančnega mehanizma EGP 2009 -2014.

