
Četrtinka je glasilo samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora.

#15
mar.15

Vsaka gospodinja zna postaviti prioritete, če v 
družinskem proračunu zaškripa. Zagotovo si ne 
bo omislila gospodinjske pomočnice, temveč bo 
delo razdelila med družinske člane. Ne bo ob- 
navljala kuhinje, če potem ne bo kaj dati v lonec in 
na štedilnik. Sebi ne bo privoščila dodatnega para 
čevljev, dokler so otroci bosi. Prisluhnila bo željam 
in potrebam vseh, četudi ji zna kdo bolj, kdo manj 
zlesti pod kožo. Predvsem pa bo realno ocenila 
vse dohodke, da bo vedela, s čim lahko razpola-
ga. Ne bo predvidela zadetka na lotu, bo pa pre- 
mislila, kako lahko dohodke poveča, da bo naprej 
bolje. Za boljšo prihodnost tudi kmet ne bo pro- 
dal zadnje krave v hlevu, pač pa bo tega poskušal 
napolniti.   
Zdaj smo priča sprejemanju proračuna MOM, ki je 
prav tako zelo omejen. Žal pa ni opaziti niti go- 
spodinjske logike, niti zdrave kmečke pameti. Že 
prihodki niso realno ocenjeni, odhodki pa zasle- 
dujejo neko nerazumljivo logiko. Povečane so po- 
stavke za delovanje občinskih služb, ustanavljajo 
se nove pisarne, ki bi naj (če bog da) prinesle ne- 
ke posle v prihodnosti, pozablja pa se na poten-
ciale, ki v Mariboru že obstajajo in dokazano 
znajo ustvarjati delovna mesta. Predvsem pa se 
pozablja, da ljudje sami najbolje vemo, kaj potre-
bujemo in da več glav, več ve.
Po sedaj veljavnem poslovniku o delovanju Mest- 
nega sveta, je javna razprava o proračunu izklju- 
čena in le župan in svetniki lahko vplivajo na spre- 
membe predloženega proračuna. Če torej želi- 
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mo, da bodo slišane tudi naše potrebe in predlo-
gi, neodvisno od strank in list, moramo vztrajati 
na tem, da se poslovnik spremeni. Zahtevati mo- 
ramo, da se, kot v veliko drugih občinah, omogoči 
javna razprava pred sprejemanjem proračuna v 
Mestnem svetu. 
Delovna skupina za proračun pri IMZ je v nekaj 
dneh, ki jih je po objavi osnutka letošnjega pro- 
računa imela na razpolago, uspela zainteresirati 
svetnike za izvedbo pilotnega projekta parti- 
cipatornega proračuna v eni od mestnih četrti še 
v tem letu. A če poslovnik ne bo spremenjen, tudi 
v naslednjem proračunu ne bomo imeli možnosti 
vplivati na to, da se za izvedbo pilotnega projekta 
zagotovijo tudi potrebna sredstva. 

Cilka Šušteršič
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SČS Radvanje, 17. 3. 2015
V Radvanju se intenzivno pripravljajo na načrto-
vane spomladanske delovne akcije. Poti na 
okope se bodo lotili skupaj z ekipo Foruma za 
socialno podjetništvo, ki bo istočasno čistila 
posledice lanskega žleda. V delovni skupini za 
lepše Radvanje so že skoraj podrobno dorekli 
akcijo urejanja ekoloških otokov. K sodelovanju 
so povabili JP Snaga, OŠ Ludvika Pliberška, 
Turistično društvo Radvanje in MČ. Dogovorili so 
se za več različnih aktivnosti, s katerimi bi uredili 
ekološke otoke, polepšali zabojnike in vplivali na 
osveščenost krajanov o ločenem zbiranju 
odpadkov. Aktivnosti bi se naj začele v mesecu 
maju in se zaključile z javno prireditvijo na 
radvanjskem trgu.
Zanimivo razpravo je za tem sprožil osnutek 
proračuna MOM, ki je pravkar zagledal luč sveta. 
Udeleženci so z razočaranjem sprejeli dejstvo, 
da bodo ostale ceste v Radvanju še vnaprej 
luknjaste, saj je predvidenih le 177.000 EUR za 
vse preplastitve v Mariboru. Zmotilo jih je tudi 
dejstvo, da bo MČ razpolagala le z dobrimi 
devetimi tisočaki, ko pa že s turističnimi taksami 
v Radvanju prispevajo v proračun krepko več. Če 
bi se v četrt vrnila vsaj polovica tega denarja, bi 
lahko sami marsikaj postorili, so ugotavljali. Da bi 
tudi sicer lahko na MOM bolje izkoristili vso 
pisano druščino, ki domuje pod Pohorjem skozi 
vse leto, je menil eden od njih. Na priprave 
prihajajo k nam športne ekipe z vsega sveta in bi 
se preko njih lahko vzpostavil marsikateri stik 
tudi na gospodarskem področju, namesto da 
pošiljamo okrog delegacije. Navsezadnje je tudi 
sestanek z veleposlanikom Kitajske v Sloveniji 
županu Fištravcu omogočila kitajska športna 
ekipa, ki je gostovala pod Pohorjem.

SČS Center in Ivan Cankar, 18. 3. 2015
Ureditev širše okolice mestnega parka je še 
vedno področje, s katerim se pridno ukvarjajo. 
Pri svojem delu so uspešni, saj so javne službe in 
občina po dolgotrajnem pritisku prebivalcev le 
začele opravljati svoje delo. Nigrad je začel s 

čiščenjem kanalov od tretjega ribnika proti Cesti 
v Drago, občina pa je v novem predlogu 
proračuna opredelila vsoto, ki bo namenjena 
izgradnji pločnika od Tomšičevega drevoreda do 
odcepa za Piramido. Razprava je potekala tudi 
okoli javnih stranišč v parku. Udeleženci so 
opomnili, da je javno stranišče včasih bilo na 
začetku parka. Ugotavljajo, da bi bilo primerno, 
da bi ga tam zopet postavili. Delovna skupina bo 
preučila možnosti za to in začela vršiti pritisk na 
pristojne. Delovna skupina, ki želi v mestu 
vzpostaviti sodoben »sramotilni steber«, aktivno 
išče delegate iz ostalih zborov. Menijo namreč, 
da bi z opozarjanjem na neurejene in zanemar-
jene točke lahko prisilili pristojne, da ukrepajo. 
Takšnih točk, ki so v sramoto Mariboru, je 
namreč ogromno. Ena izmed njih je zagotovo 
glavna avtobusna postaja. Že sam napis je 
zanemarjen, polovica ga sveti, polovica pa ne. 
Udeleženci so se dogovorili, da bodo pozvali 
Marprom, ki je upravljalec stavbe, da to uredi. 
Izpostavljen je bil tudi problem parkiranja v 
mestu. Veliko voznikov parkira na pločnikih, 
zelenicah ali pa za parkiranje enega avtomobila 
porabi dva parkirna prostora. Udeleženci 
ugotavljajo, da je za rešitev tega in še kakšnega 
problema potrebno spremeniti zavest in kulturo 
voznikov, vsak pa mora začeti pri sebi. 

SKS Pekre, 18. 3. 2015
V okrnjeni zasedbi je tokratni zbor samoorgani-
zirane četrtne skupnosti Pekre potekal v razgov-
oru o stanju duha v tej krajevni skupnosti. Ta se 
ne razlikuje od stanja v širši okolici. Ljudje so 
jezni in naveličani stanja, v katerem so se znašli, 
kar je razumljivo. A udeleženci zbora verjamejo, 
da tudi po lastni krivdi, saj smo vsi skupaj z 
neangažiranostjo in s pomanjkanjem zanimanja 
za svet izven lastnih vrtov ali štirih sten 
omogočili, da se družba in lokalna skupnost 
razkrojita. Na to kaže tudi pomanjkanje odgovo-
rnosti za prevzete naloge, so mnenja udeleženci, 
ki so začudeni nad delovanjem delovnih skupin 
na zboru. So namreč mnenja, da vključenost v 
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v izdelavo elaborata se jim je povrnila v mesecu 
dni. Tak prihranek je bilo mogoče doseči, ker 
posebnih prilagoditev niso potrebovali. Po 
besedah udeleženca, ki je predstavitev pripravil, 
bo ponekod potrebno zamenjati tudi priključne 
ventile, kar pa tudi predstavlja strošek, ki se z 
zmanjšanjem priključne moči hitro povrne.
Delovna skupina za okolje pa se trudi izvedeti, 
kako daleč je njihova pobuda, da MOM pripravi in 
Mestni svet sprejme Odlok o javnem redu in 
miru. S tem bi dobili podlago za ukrepanje v 
primerih neodgovornega ravnanja lastnikov (in 
odpravljanja mariborskih sramot). Na zboru so 
udeleženci in udeleženke podprli pobudo o 
preselitvi Umetnostne galerije Maribor v jedro 
mesta, v prostore bivšega SDK, in sprejeli akt 
SSVUJD, vendar so zraven navedli še priporočila, 
da se dosledno upošteva postopkovni proces, 
kako naj sklepi, ki jih bodo sprejeli v svetu, 
potujejo do zborov ter zahtevo, da se javnost ne 
izključi, saj je ta svetu lahko v oporo. Še enkrat so 
potrdili Uroša Brumca kot svojega predstavnika 
v SSVUJD. Predlog za naslednji zbor je obravna-
va proračuna mestne občine, saj je udeleženec 
ugotovil, da ni predvidena javna obravnava – vsa 
javnost je torej izključena. Ljudje bi morali 
posegati v predloge in bi morali biti slišani, saj 
lahko tako pritiskajo na občino, da se nekaj 
spremeni, če ni v javnem interesu. Udeleženec 
bo pripravil zahtevo o spremembi poslovnika, ki 
bi omogočila vključitev javnosti v debato o 
sprejetju proračuna. 

SČS Tabor, 25. 3. 2015
Slabo vreme, morda tudi, kot so ugotavljali 
udeleženci, praznovanje materinskega dne, je 
botrovalo, da je bil tokratni zbor na Taboru 
slabše obiskan kot sicer. Predvsem smo pogre- 
šali krajane, ki so izpostavili problem razpada-
jočega otroškega igrišča med bloki na Goriški. 
Prav zato so udeleženci to točko dnevnega reda 
prestavili na naslednji zbor oziroma do takrat, ko 
bodo prisotni tisti, ki jih problem zadeva in so ga 
pripravljeni tudi reševati. Se je pa delovna skupi-
na, ki pripravlja delovno akcijo čiščenja Betnav- 
skega gozda, dogovorila z revirskim gozdarjem, 
kako se lahko čiščenja lotimo, kam naj odlagamo 
vejevje, kaj postoriti z debli. Pripravili so tudi 
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vsebino plakatov, s katerimi bi obveščali prebiv-
alce o delovni akciji. Redna sprehajalka po tem 
gozdu je opozorila na manjkajoče klopi in pre- 
dlagala, da odstranjena debla uporabimo za 
izdelavo le teh. Pridružila se je delovni skupini, 
kjer bodo predlog konkretizirali. Udeleženci so 
izrazili pomisleke o uspehu akcije, če bo ta 22. 
aprila ob dnevu zemlje, saj med delavnikom 
marsikdo ne bo našel časa, da bi se ji pridružil. 
Delovna skupina bo zato preučila predlog, da se 
čiščenja lotimo v soboto, 18. 4., in bo o tem 
poročala na naslednjem zboru.
Član SSVUJD je predstavil sklepe zadnjega 
sestanka sveta, ki bo zaradi neodzivnosti odgov-
ornih, na katere so naslovili vprašanja v zvezi s 
poslovanjem Mariborskega vodovoda, moral 
odziv iskati pri Informacijskem pooblaščencu.

SKS Kamnica, 25. 3. 2015
Zbora v Kamnici se je tokrat udeležilo nekaj 
novih obrazov, tako da so prisotni ponovno 
odprli razpravo o problemih v svojem okolju. 
Dotaknili so se marsikatere pereče teme, od 
zanemarjenih in poškodovanih gozdov na poti v 
Medič, do propadanja objektov v centru Kamni- 
ce, izpostavili pa so zlasti težave z vodovodom in 
zanemarjenostjo kraja.
Kljub vsakoletnim čistilnim akcijam, Kamnica 
namreč še vedno ostaja zanemarjena – krivdo 
udeleženci pripisujejo neangažiranosti KS ter 
neosveščenosti sokrajanov. Želijo si skupnega 
reševanja problema, v katerega bi vključili tako 
svet KS in sokrajane, kakor tudi lastnike trgovin 
in gostinskih lokalov. Neustrezne zmogljivosti 
vodovodnega omrežja prav tako povzročajo 
težave marsikateremu delu Kamnice, žal pa 
Mariborski vodovod ne zna ali noče vzpostaviti 
dialoga z uporabniki.  
Na enega od prihodnjih zborov bodo Kamničani 
tako povabili predstavnika SSVUJD in Mari- 
borskega vodovoda, želijo pa si tudi redne 
prisotnosti predstavnikov sveta KS.

SČS Magdalena, 26. 3. 2015
Tokratni zbor je potekal pod geslom »kratko in 
jedrnato«. Udeleženci so se dotaknili prihajajočih 
delovnih akcij, ki jih načrtujejo konec meseca 
aprila in poslušali poročilo predstavnice SČS v 

Svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin. 
Mestna občina Maribor je na vprašanja zbora v 
zvezi z načrtovanim projektom kogeneracije po 
dolgem čakanju odgovorila s prepisom odgovo-
rov, ki jih je že podala Energetika Maribor. Na 
prihodnjem zboru, 8. aprila, se bodo udeleženci 
dogovorili o izvedbi in promociji akcije čiščenja 
zapuščenega gradbišča.

SČS Studenci, 26. 3. 2015
Udeleženci so si ogledali video posnetke stanja 
in izvršenih posegov v okolici obrata ECOLAB. 
Vsak dan pripeljejo v obrat cisterne, ki skrivajo 
obvezne označbe, kakšne vrste surovine 
prevažajo (ADR tablice), zato zbujajo sum, da se 
krajanom nekaj prikriva. Ti tovornjaki s cisterna-
mi parkirajo v okoliških ulicah ECOLAB-a,  
medtem ko čakajo, da pridejo na vrsto za raztov-
or. Krajane skrbi njihova ogroženost v primeru 
nesreče, kot je na primer izlitje strupenih snovi ali 
požar z nastankom nevarnih plinov ter se 
sprašujejo, ali ima ECOLAB vsa potrebna dovol-
jenja in soglasja pristojnih organov, zakaj pro- 
metna policija ne ukrepa in ali ima MOM varnost-
ni načrt za to območje. Krajani so odločeni, da 
bodo skrivnostim in nepravilnostim prišli do dna.

Tudi projekt izgradnje podaljška ceste Proletar-
skih brigad je naloga, s katero se krajani Studenc 
intenzivno ukvarjajo. Od svoje MČ in Občine Ma- 
ribor, kakor tudi od parlamenta, bodo zahtevali 
skorajšnjo izpolnitev zastavljenega projekta in 
uvrstitev te postavke v proračun MOM.
Krajani pozorno spremljajo delo SSVUJD in se 
aktivno vključujejo v njihovo delovanje.
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v Drago, občina pa je v novem predlogu 
proračuna opredelila vsoto, ki bo namenjena 
izgradnji pločnika od Tomšičevega drevoreda do 
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SKS Pekre, 18. 3. 2015
V okrnjeni zasedbi je tokratni zbor samoorgani-
zirane četrtne skupnosti Pekre potekal v razgov-
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jezni in naveličani stanja, v katerem so se znašli, 
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da tudi po lastni krivdi, saj smo vsi skupaj z 
neangažiranostjo in s pomanjkanjem zanimanja 
za svet izven lastnih vrtov ali štirih sten 
omogočili, da se družba in lokalna skupnost 
razkrojita. Na to kaže tudi pomanjkanje odgovo-
rnosti za prevzete naloge, so mnenja udeleženci, 
ki so začudeni nad delovanjem delovnih skupin 
na zboru. So namreč mnenja, da vključenost v 

delovno skupino pomeni tudi sprejem odgovor-
nosti za redno poročanje o napredku. Tega na 
minulem zboru nismo doživeli, saj se ga ni 
udeležil nihče izmed aktivnih v delovnih 
skupinah.
Udeleženci so sprejeli sklep o vsebinah, ki se 
bodo obravnavale na naslednjem zboru in s 
katerimi želijo pritegniti k sodelovanju večje 
število sokrajanov. Tako se bodo naslednjič 
razprave vrtele okoli komunalne infrastrukture 
oz. komunalnih investicij v Pekrah, kjer bo svoje 
dodala tudi delovna skupina za komunalo. 
Predstavnica foruma za socialno podjetništvo 
pa bo tudi v Pekrah odprla razpravo o možnostih 
za reševanje brezposelnosti skozi socialno 
podjetništvo.

SČS Nova vas, 19. 3. 2015
Glavna tema tokratnega zbora je bil primer 
dobre prakse – zmanjšanje priključne moči na 
toplotni podpostaji v več stanovanjskih objektih, 
ki se daljinsko ogrevajo. S pomočjo Eko sklada se 
obnavlja in toplotno izolira vse več fasad. 
Vgrajuje se novo stavbno pohištvo, s tem pa se 
potrebe po toplotni energiji zelo zmanjšajo, kar 
pomeni, da se zmanjša tudi potrebna višina 
priključne moči. V stanovanjskem bloku, ki je bil 
predstavljen kot primer, so z izdelavo elaborata 
energetske učinkovitosti pri JP Energetika 
dosegli znižanje priključne moči, s tem pa 
znižanje stroškov te postavke za 30 %. Investicija 
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kjer bodo predlog konkretizirali. Udeleženci so 
izrazili pomisleke o uspehu akcije, če bo ta 22. 
aprila ob dnevu zemlje, saj med delavnikom 
marsikdo ne bo našel časa, da bi se ji pridružil. 
Delovna skupina bo zato preučila predlog, da se 
čiščenja lotimo v soboto, 18. 4., in bo o tem 
poročala na naslednjem zboru.
Član SSVUJD je predstavil sklepe zadnjega 
sestanka sveta, ki bo zaradi neodzivnosti odgov-
ornih, na katere so naslovili vprašanja v zvezi s 
poslovanjem Mariborskega vodovoda, moral 
odziv iskati pri Informacijskem pooblaščencu.

SKS Kamnica, 25. 3. 2015
Zbora v Kamnici se je tokrat udeležilo nekaj 
novih obrazov, tako da so prisotni ponovno 
odprli razpravo o problemih v svojem okolju. 
Dotaknili so se marsikatere pereče teme, od 
zanemarjenih in poškodovanih gozdov na poti v 
Medič, do propadanja objektov v centru Kamni- 
ce, izpostavili pa so zlasti težave z vodovodom in 
zanemarjenostjo kraja.
Kljub vsakoletnim čistilnim akcijam, Kamnica 
namreč še vedno ostaja zanemarjena – krivdo 
udeleženci pripisujejo neangažiranosti KS ter 
neosveščenosti sokrajanov. Želijo si skupnega 
reševanja problema, v katerega bi vključili tako 
svet KS in sokrajane, kakor tudi lastnike trgovin 
in gostinskih lokalov. Neustrezne zmogljivosti 
vodovodnega omrežja prav tako povzročajo 
težave marsikateremu delu Kamnice, žal pa 
Mariborski vodovod ne zna ali noče vzpostaviti 
dialoga z uporabniki.  
Na enega od prihodnjih zborov bodo Kamničani 
tako povabili predstavnika SSVUJD in Mari- 
borskega vodovoda, želijo pa si tudi redne 
prisotnosti predstavnikov sveta KS.

SČS Magdalena, 26. 3. 2015
Tokratni zbor je potekal pod geslom »kratko in 
jedrnato«. Udeleženci so se dotaknili prihajajočih 
delovnih akcij, ki jih načrtujejo konec meseca 
aprila in poslušali poročilo predstavnice SČS v 

Svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin. 
Mestna občina Maribor je na vprašanja zbora v 
zvezi z načrtovanim projektom kogeneracije po 
dolgem čakanju odgovorila s prepisom odgovo-
rov, ki jih je že podala Energetika Maribor. Na 
prihodnjem zboru, 8. aprila, se bodo udeleženci 
dogovorili o izvedbi in promociji akcije čiščenja 
zapuščenega gradbišča.

SČS Studenci, 26. 3. 2015
Udeleženci so si ogledali video posnetke stanja 
in izvršenih posegov v okolici obrata ECOLAB. 
Vsak dan pripeljejo v obrat cisterne, ki skrivajo 
obvezne označbe, kakšne vrste surovine 
prevažajo (ADR tablice), zato zbujajo sum, da se 
krajanom nekaj prikriva. Ti tovornjaki s cisterna-
mi parkirajo v okoliških ulicah ECOLAB-a,  
medtem ko čakajo, da pridejo na vrsto za raztov-
or. Krajane skrbi njihova ogroženost v primeru 
nesreče, kot je na primer izlitje strupenih snovi ali 
požar z nastankom nevarnih plinov ter se 
sprašujejo, ali ima ECOLAB vsa potrebna dovol-
jenja in soglasja pristojnih organov, zakaj pro- 
metna policija ne ukrepa in ali ima MOM varnost-
ni načrt za to območje. Krajani so odločeni, da 
bodo skrivnostim in nepravilnostim prišli do dna.

Tudi projekt izgradnje podaljška ceste Proletar-
skih brigad je naloga, s katero se krajani Studenc 
intenzivno ukvarjajo. Od svoje MČ in Občine Ma- 
ribor, kakor tudi od parlamenta, bodo zahtevali 
skorajšnjo izpolnitev zastavljenega projekta in 
uvrstitev te postavke v proračun MOM.
Krajani pozorno spremljajo delo SSVUJD in se 
aktivno vključujejo v njihovo delovanje.
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Energetska obnova stavbe je prvi korak do znižanja stroškov 
ogrevanja.



čiščenjem kanalov od tretjega ribnika proti Cesti 
v Drago, občina pa je v novem predlogu 
proračuna opredelila vsoto, ki bo namenjena 
izgradnji pločnika od Tomšičevega drevoreda do 
odcepa za Piramido. Razprava je potekala tudi 
okoli javnih stranišč v parku. Udeleženci so 
opomnili, da je javno stranišče včasih bilo na 
začetku parka. Ugotavljajo, da bi bilo primerno, 
da bi ga tam zopet postavili. Delovna skupina bo 
preučila možnosti za to in začela vršiti pritisk na 
pristojne. Delovna skupina, ki želi v mestu 
vzpostaviti sodoben »sramotilni steber«, aktivno 
išče delegate iz ostalih zborov. Menijo namreč, 
da bi z opozarjanjem na neurejene in zanemar-
jene točke lahko prisilili pristojne, da ukrepajo. 
Takšnih točk, ki so v sramoto Mariboru, je 
namreč ogromno. Ena izmed njih je zagotovo 
glavna avtobusna postaja. Že sam napis je 
zanemarjen, polovica ga sveti, polovica pa ne. 
Udeleženci so se dogovorili, da bodo pozvali 
Marprom, ki je upravljalec stavbe, da to uredi. 
Izpostavljen je bil tudi problem parkiranja v 
mestu. Veliko voznikov parkira na pločnikih, 
zelenicah ali pa za parkiranje enega avtomobila 
porabi dva parkirna prostora. Udeleženci 
ugotavljajo, da je za rešitev tega in še kakšnega 
problema potrebno spremeniti zavest in kulturo 
voznikov, vsak pa mora začeti pri sebi. 

SKS Pekre, 18. 3. 2015
V okrnjeni zasedbi je tokratni zbor samoorgani-
zirane četrtne skupnosti Pekre potekal v razgov-
oru o stanju duha v tej krajevni skupnosti. Ta se 
ne razlikuje od stanja v širši okolici. Ljudje so 
jezni in naveličani stanja, v katerem so se znašli, 
kar je razumljivo. A udeleženci zbora verjamejo, 
da tudi po lastni krivdi, saj smo vsi skupaj z 
neangažiranostjo in s pomanjkanjem zanimanja 
za svet izven lastnih vrtov ali štirih sten 
omogočili, da se družba in lokalna skupnost 
razkrojita. Na to kaže tudi pomanjkanje odgovo-
rnosti za prevzete naloge, so mnenja udeleženci, 
ki so začudeni nad delovanjem delovnih skupin 
na zboru. So namreč mnenja, da vključenost v 

v izdelavo elaborata se jim je povrnila v mesecu 
dni. Tak prihranek je bilo mogoče doseči, ker 
posebnih prilagoditev niso potrebovali. Po 
besedah udeleženca, ki je predstavitev pripravil, 
bo ponekod potrebno zamenjati tudi priključne 
ventile, kar pa tudi predstavlja strošek, ki se z 
zmanjšanjem priključne moči hitro povrne.
Delovna skupina za okolje pa se trudi izvedeti, 
kako daleč je njihova pobuda, da MOM pripravi in 
Mestni svet sprejme Odlok o javnem redu in 
miru. S tem bi dobili podlago za ukrepanje v 
primerih neodgovornega ravnanja lastnikov (in 
odpravljanja mariborskih sramot). Na zboru so 
udeleženci in udeleženke podprli pobudo o 
preselitvi Umetnostne galerije Maribor v jedro 
mesta, v prostore bivšega SDK, in sprejeli akt 
SSVUJD, vendar so zraven navedli še priporočila, 
da se dosledno upošteva postopkovni proces, 
kako naj sklepi, ki jih bodo sprejeli v svetu, 
potujejo do zborov ter zahtevo, da se javnost ne 
izključi, saj je ta svetu lahko v oporo. Še enkrat so 
potrdili Uroša Brumca kot svojega predstavnika 
v SSVUJD. Predlog za naslednji zbor je obravna-
va proračuna mestne občine, saj je udeleženec 
ugotovil, da ni predvidena javna obravnava – vsa 
javnost je torej izključena. Ljudje bi morali 
posegati v predloge in bi morali biti slišani, saj 
lahko tako pritiskajo na občino, da se nekaj 
spremeni, če ni v javnem interesu. Udeleženec 
bo pripravil zahtevo o spremembi poslovnika, ki 
bi omogočila vključitev javnosti v debato o 
sprejetju proračuna. 

SČS Tabor, 25. 3. 2015
Slabo vreme, morda tudi, kot so ugotavljali 
udeleženci, praznovanje materinskega dne, je 
botrovalo, da je bil tokratni zbor na Taboru 
slabše obiskan kot sicer. Predvsem smo pogre- 
šali krajane, ki so izpostavili problem razpada-
jočega otroškega igrišča med bloki na Goriški. 
Prav zato so udeleženci to točko dnevnega reda 
prestavili na naslednji zbor oziroma do takrat, ko 
bodo prisotni tisti, ki jih problem zadeva in so ga 
pripravljeni tudi reševati. Se je pa delovna skupi-
na, ki pripravlja delovno akcijo čiščenja Betnav- 
skega gozda, dogovorila z revirskim gozdarjem, 
kako se lahko čiščenja lotimo, kam naj odlagamo 
vejevje, kaj postoriti z debli. Pripravili so tudi 

vsebino plakatov, s katerimi bi obveščali prebiv-
alce o delovni akciji. Redna sprehajalka po tem 
gozdu je opozorila na manjkajoče klopi in pre- 
dlagala, da odstranjena debla uporabimo za 
izdelavo le teh. Pridružila se je delovni skupini, 
kjer bodo predlog konkretizirali. Udeleženci so 
izrazili pomisleke o uspehu akcije, če bo ta 22. 
aprila ob dnevu zemlje, saj med delavnikom 
marsikdo ne bo našel časa, da bi se ji pridružil. 
Delovna skupina bo zato preučila predlog, da se 
čiščenja lotimo v soboto, 18. 4., in bo o tem 
poročala na naslednjem zboru.
Član SSVUJD je predstavil sklepe zadnjega 
sestanka sveta, ki bo zaradi neodzivnosti odgov-
ornih, na katere so naslovili vprašanja v zvezi s 
poslovanjem Mariborskega vodovoda, moral 
odziv iskati pri Informacijskem pooblaščencu.

SKS Kamnica, 25. 3. 2015
Zbora v Kamnici se je tokrat udeležilo nekaj 
novih obrazov, tako da so prisotni ponovno 
odprli razpravo o problemih v svojem okolju. 
Dotaknili so se marsikatere pereče teme, od 
zanemarjenih in poškodovanih gozdov na poti v 
Medič, do propadanja objektov v centru Kamni- 
ce, izpostavili pa so zlasti težave z vodovodom in 
zanemarjenostjo kraja.
Kljub vsakoletnim čistilnim akcijam, Kamnica 
namreč še vedno ostaja zanemarjena – krivdo 
udeleženci pripisujejo neangažiranosti KS ter 
neosveščenosti sokrajanov. Želijo si skupnega 
reševanja problema, v katerega bi vključili tako 
svet KS in sokrajane, kakor tudi lastnike trgovin 
in gostinskih lokalov. Neustrezne zmogljivosti 
vodovodnega omrežja prav tako povzročajo 
težave marsikateremu delu Kamnice, žal pa 
Mariborski vodovod ne zna ali noče vzpostaviti 
dialoga z uporabniki.  
Na enega od prihodnjih zborov bodo Kamničani 
tako povabili predstavnika SSVUJD in Mari- 
borskega vodovoda, želijo pa si tudi redne 
prisotnosti predstavnikov sveta KS.

SČS Magdalena, 26. 3. 2015
Tokratni zbor je potekal pod geslom »kratko in 
jedrnato«. Udeleženci so se dotaknili prihajajočih 
delovnih akcij, ki jih načrtujejo konec meseca 
aprila in poslušali poročilo predstavnice SČS v 

Svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin. 
Mestna občina Maribor je na vprašanja zbora v 
zvezi z načrtovanim projektom kogeneracije po 
dolgem čakanju odgovorila s prepisom odgovo-
rov, ki jih je že podala Energetika Maribor. Na 
prihodnjem zboru, 8. aprila, se bodo udeleženci 
dogovorili o izvedbi in promociji akcije čiščenja 
zapuščenega gradbišča.

SČS Studenci, 26. 3. 2015
Udeleženci so si ogledali video posnetke stanja 
in izvršenih posegov v okolici obrata ECOLAB. 
Vsak dan pripeljejo v obrat cisterne, ki skrivajo 
obvezne označbe, kakšne vrste surovine 
prevažajo (ADR tablice), zato zbujajo sum, da se 
krajanom nekaj prikriva. Ti tovornjaki s cisterna-
mi parkirajo v okoliških ulicah ECOLAB-a,  
medtem ko čakajo, da pridejo na vrsto za raztov-
or. Krajane skrbi njihova ogroženost v primeru 
nesreče, kot je na primer izlitje strupenih snovi ali 
požar z nastankom nevarnih plinov ter se 
sprašujejo, ali ima ECOLAB vsa potrebna dovol-
jenja in soglasja pristojnih organov, zakaj pro- 
metna policija ne ukrepa in ali ima MOM varnost-
ni načrt za to območje. Krajani so odločeni, da 
bodo skrivnostim in nepravilnostim prišli do dna.

Tudi projekt izgradnje podaljška ceste Proletar-
skih brigad je naloga, s katero se krajani Studenc 
intenzivno ukvarjajo. Od svoje MČ in Občine Ma- 
ribor, kakor tudi od parlamenta, bodo zahtevali 
skorajšnjo izpolnitev zastavljenega projekta in 
uvrstitev te postavke v proračun MOM.
Krajani pozorno spremljajo delo SSVUJD in se 
aktivno vključujejo v njihovo delovanje.
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Na cisternah ni moč prepoznati, kaj vozijo v Ecolab in iz njega 
(Slika je provizorična).
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Ideja o ponovni vzpostavitvi »MARIBORSKEGA 
PRANGERJA« je nastala na samoorganiziranem 
zboru krajanov četrti Center in Ivan Cankar ob 
ugotovitvi,  da so  politiki in politične elite v Maribo-
ru prestopile mejo sramu in se sploh ne odzivajo na 
vprašanja občanov. Skratka obnašajo se, kot da so 
posamezniki od boga postavljeni, nedotakljivi in jih 
prav nič ni sram, kaj počnejo (tudi javno kradejo 
občane z neupravičenim zaračunavanjem taks in 
komunalnih storitev, kot je dokazano za Snago in 
Mariborski vodovod, na vprašanja občanov, kaj 
plačujejo na položnicah in kaj za to občani dobijo, 
pa se sploh ne odzivajo) in niso pripravljeni za to 
svoje početje nobenemu odgovarjati.
Sramotilni steber, pranger, je nekoč stal v 
Mariboru na Glavnem trgu, tam kjer danes stoji 
kužno znamenje, zraven je bila kletka in klada za 
prestopnike. Ideja je, da se pranger ponovno 
postavi, tokrat kot elektronski pranger.
Pranger je služil do začetka 19. stoletja za kazno-
vanje lažjih prekrškov, npr. tatvine, krivolova ali 
»raubšica« ter prešuštva in če se je kdo pregrešil 
zoper pravice Mariborčanov. (Kakršna koli podob-
nost z novodobnim raubšicanjem, beri neupra-
vičenim zaračunavanjem taks in storitev s strani 
Mariborskega vodovoda in Snage Mariborčanom, 
je tukaj zgolj slučajna.)
Kaznovalni čas je bil odvisen od teže prekrška, 
trajal pa je lahko od ene ure do celega dneva, lahko 
celo dlje. Obsojenec je bil lahko deležen posmeha, 
tepežkanja, roganja in obmetavanja z različno 
nesnago ter kamenjem.
Danes so vlogo sramotilnega stebra prevzeli 
elektronski mediji. Največji od vseh je zagotovo 
You Tube in sicer v tistem delu, ko objavlja prestop-
ke in prekrške svetovno znanih politikov in oseb iz 
zasebnega in družbenega življenja, objavo pa 
potem svetovna javnost obmetava – kamenja z 
všečki.
Po svetu se danes na lokalni ravni za kratek ali daljši 
čas organizirajo takšni sramotilni stebri. V času 

zahtev mariborskih vstajnikov po odstopu župana 
Franca Kanglerja je to vlogo sramotilnega stebra 
dobro prevzela Facebook stran »Franc Kangler naj 
odstopi kot župan«.
Elektronski MARIBORSKI PRANGER se organi-
zira kot upor občanov na tišino župana in ostalih 
mariborskih politikov ob številnih vprašanjih, 
povezanih z izvajanjem javnih služb in korišče- 
njem  javnih dobrin. Skratka, objavljale se bi vse 
komunalne težave in problemi, s katerimi se 
dnevno srečujejo Mariborčani, odgovorni pa jih 
nočejo slišati, oziroma ne najdejo časa in denarja, 
da bi te probleme rešili.
Vsi, ki bi s svojim znanjem in izkušnjami lahko 
pomagali vzpostaviti elektronski »MARIBORSKI 
PRANGER«, so dobrodošli v skupino za postavitev 
prangerja. Istočasno pa pozivamo vse občane, ki 
imajo nerešene komunalne probleme, da se nam 
pridružijo in nam preko samoorganiziranih 
mestnih četrti in krajevnih skupnosti zaupajo svoje 
komunalne probleme in težave, da jih bomo 
obesili na »MARIBORSKI PRANGER« in na ta 
način pospešili njihovo reševanje.

Stanislav Jecelj

Sramotilni steber ali pranger (iz nemško Pranger) je steber, na katerega so predvsem v 
srednjem veku za kazen privezovali storilce nekaterih sramotnih dejanj in jih izpostavljali 
javnemu posmehu in sramotenju.

pranger iz Lemberga pri Šmarju



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

V nedeljo, 12. aprila 2015 ob 15.00,
bo o proračunu MOM, 

umanjkanju javne razprave ter 
participaciji spregovoril Franci Štelcer.

Priklopi se na 95,9 MHz ali www.radiomars.si.
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Izdaja glasila je podprta 
s sredstvi finančnega 

mehanizma 
EGP 2009 -2014.

sreda, 8. 4. ob 18.00
sreda, 8. 4. ob 18.00
sreda, 8. 4. ob 18.00
četrtek, 9. 4. ob 18.00
četrtek, 9. 4. ob 18.00
torek, 14. 4. ob 19.00
sreda, 15. 4. ob 18.00
sreda, 15. 4. ob 18.00
četrtek, 16. 4. ob 18.00
četrtek, 16. 4. ob 18.00

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

SČS Tabor
SKS Kamnica
SČS Pobrežje
SČS Magdalena
SČS Studenci
SČS Radvanje
SKS Pekre
SČS Center in Ivan Cankar
SČS Nova vas
SČS Koroška vrata

Zbori ta teden: Zbori ta teden: SČS Radvanje: torek, 31. 3. 2015*; SČS Pekre: sreda, 1. 4. 2015*; SČS 
Center in Ivan Cankar: sreda, 1. 4. 2015; SČS Nova vas: četrtek, 2. 4. 2015.

*Zbori v Radvanju se po novem pričenjajo ob 19.00, v Pekrah ob 18.00


