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BREZPLAČNO 
INTENZIVNO 

USPOSABLJANJE ZA 
MODERATORJA/
MODERATORKO

Kdaj? 
Sobota, 7. 11.,

od 10.00 do večera

Kje? 
Tkalka, 

Tkalski prehod 4, mb

Zakaj? 
Ker le z znanjem 
premikamo meje.

Kdo? 
Vsi, vse, vsakdo, kdorkoli.

Kako? 
Skozi teoretično-

praktične delavnice.

Želiš obvladati ...
... javno nastopanje;
... spretnost komunikacije;
... spretnost moderiranja skupin;

Želiš preizkusiti ...
... kako voditi pogovor;
... kako se »obrniti« v vsakdanji situaciji;
... kako doseči soglasje med nasprotujočimi si mnenji;

Želiš razviti ...
... kritično razmišljanje;
... razumevanje svoje vloge v družbi;
... politično udejstvovanje vseh (neposredna demokracija);
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SČS Radvanje, 6. 10. 2015
Glavna tema s katero so se kljub kislemu 
vremenu spoprijeli udeleženci zbora SČS 
Radvanje, je bilo slabo delovanje četrtnega sveta 
MČ Radvanje.
Da bi zagotovili, da bi se debata in njeni zaključki 
odražali v ravnanju pristojnih organov so na zbor 
povabili ga. Mihin, vodjo službe za MČ in KS. 
Izpostavili so, da je slabo delovanje posledica 
dveh ločenih problemo. Eden je to, da nimajo 
rednega tajnika, ki bi skrbel za komunikacijo 
med občani in svetom. Drugi pa je dejstvo, da se 
nekateri svetniki ne udeležujejo sej četrtnega 
sveta, kar onemogoča delovanje sveta, kajti seje 
niso sklepčne. Kako akuten je problem morda 
najbolje ponazarja dejstvo, da nekateri svetniki 
niso še nikoli bili na nobeni seji. V pogovoru z 
predstavnico MOM je bilo zagotovljeno, da bo 
nadomestni tajnik v četrti delal 3 dni na teden in 
sicer v ponedeljek, sredo in petek. Bo pa še ta 
teden objavljen razpis za stalnega tajnika, ki bo 
najverjetneje izbran v roku 2 mesecev.

SČS Magdalena, 6. 10. 2015
Preteklo srečanje prebivalcev v Magdaleni je bilo 
precej okrnjeno. Morda je bil za to kriv dež, 
morda pa kaj povsem drugega. Če bi vedeli, bi 
povedali. Predvsem pa bi Magdalenčanke in 
Magdalenčane nagovorili s številnimi razlogi, 
zakaj je vsak drugi torek fajn priti v Pekarno, se 
sestati s sokrajani in se pogovoriti o aktualni 
problematiki, skupaj poiskati rešitve, pa tudi 
pohvaliti, kaj je v našem okolju dobrega.
Na tokratnem zboru so govorili o pobudi za 
cono 30 na Trgu revolucije, ki so jo posredovali 
Uradu za komunalo, promet in prostor ter o 
izkušnjah s cono 30, ki dobra dva meseca že 
velja na območju med Ljubljansko, ulico Pariške 
komune, Gorkega in Ob Železnici ter na Prera-
dovičevi. Izpostavili so določene pomanjkljivosti 

in neustrezno signalizacijo. Posebej so se dotak-
nili Preradovičeve in slabe urejenosti pešpoti. 
Omejena je bila tudi vozniška kultura in 
upoštevanje predpisov na naših cestah ter 
verjetnost, da so vozniki preslabo informirani o 
aktualnih cestno prometnih predpisih in signal-
izaciji, kot npr. vožnja v krožiščih in v conah 
30.Beseda je nanesla tudi na razmere v 
Železničarski koloniji, ki je je sicer kulturni 
spomenik a izgleda, kot da lastniki, občina in 
država ne prepoznavajo velike vrednosti objek-
tov in z njimi ne ravnajo v skladu z določili 
varstva kulturne dediščine.
Za konec pa še to: na zapuščeno gradbišče sredi 
naše mestne četrti nismo pozabili, še vedno si 
prizadevamo za njegovo ureditev, nujno pa je, da 
se nam pridružijo okoliški prebivalci.

SKS Kamnica, 7. 10. 2015
Zbor SKS Kamnica je potekal v zelo konstruktiv-
nem in učinkovitem vzdušju. Po bolj ali manj 
pričakovanih odgovorih s strani Urada za komu-
nalo, promet in prostor MOM glede problema-
tike neobstoječe kanalizacije v Kamniški grabi in 
drugod po Kamnici, so se udeleženci odločili, da 
bodo poskušali pridobiti vso obstoječo razpisno 
in projektno dokumentacijo. Le-ta jim bo olajšala 
nadaljnje ukrepanje v tem dolgoletnem boju za 
vzpostavitev normalnega bivanjskega okolja.
Udeleženci so izpostavili tudi neprimerno par- 
kirane avtomobile na pločniku enega izmed 
gostišč, ki ovirajo pot pešcem in zastirajo pogled 
voznikov, ki prihajajo iz smeri Kamniške grabe in 
Rošpoha. S tem je onemogočeno varno vključe- 
vanje v promet iz stranske na prednostno cesto. 
Udeleženci so kar na zboru sestavili dopis za 
Medobčinsko redarsko službo.
Nadalje so se spraševali, kakšni so razlogi za 
prestavitev table prometne signalizacije Obmo- 
čje naselje Kamnica pri odcepu za Medič približ-
no 1000 m nižje. Tudi tukaj so se po načelu 
direktne akcije odločili in sestavili kratek dopis s 
vprašanjem namenjenim Uradu za komunalo, 
promet in prostor MOM.

SČS Center in Ivan Cankar, 8. 10. 2015
V SČS CIC smo se kljub slabemu vremenu zbrali 
na zboru, ki je potekal 8. oktobra ob 18.00.  Na 
medobčinski inšpektorat smo poslali dopis 
glede neurejene javne razsvetljave na območju 
Treh ribnikov. Sprejeli smo sklep, da se po 45 
dneh ponovno aktiviramo, če medobčinski 
inšpektorat ne bo ukrepal.
Prav tako smo se pogovarjali o pilotnem projek-
tu participatornega proračuna v Radvanju, za 
katerega se že sprejemajo predlogi. Predlogov je 
sedaj že več, kot smo pričakovali. V ponedeljek 
bo na Radiu Maribor potekala polurna oddaja z 
Bredo Čepe in gosti. Beseda bo tekla o tem, kako 
v Radvanju potekajo priprave na participatorni 
proračun. Največjo težavo pri projektu 
predstavlja sama MOM, ki ne dela nič na 
obveščanju občanov in celotno breme izvajanja 
projekta leži na ramenih prostovoljcev. Pilotni 
projekt participatornega proračuna v Radvanju 
pomeni velik korak v smeri neposrednega 
odločanja občanov o porabi občinskih 
proračunskih sredstev, to je prvi tovrsten projekt 
v Sloveniji.

SČS Tabor, 14. 10. 2015
Zbor na Taboru je bil spet razgiban in poln dobre 
volje. Moška stalna zasedba se je razveselila 
obiska medijev in družno so takoj jeli ugotavljati, 
kako v tem našem mestu javnih skrbnikove 
zelenega Maribora to zeleno prav malo briga, 
tako malo celo, da je že pridobivanje informacij o 
pristojnostih precej nemogoča naloga. Ker po 
enem letu ni napredka v boju za sistematično 
ohranjanje dreves v mestu, bodo v delovni skupi-
ni za drevesa poskušali prevzeti dobro prakso in 
izkušnje iz Ljubljane, kjer so pred letom dni 
sprejeli odlok, ki nalaga občini, da se vsako 
odstranjeno drevo nujno nadomesti z novim. 
Morda je v postopkih in argumentih, upora-
bljenih v Ljubljani kaj takega, kar utegne 
prepričati tudi vedno bolj kratkoviden maribor-
ski mestni svet.
Na naslednjem zboru si udeleženci želijo slišati 
tudi novega najemnika športno-rekreacijskega 
parka ob Metelkovi. Ker prebivalcem Tabora in 
Nove vasi spomini, ko so se igrali in družili na tem 
igrišču, ne bodo zbledeli, pozdravljajo dejstvo, 

da bo igrišče spet zaživelo, zanimajo pa jih 
predvsem vsebine, ki bi se po načrtih novega 
najemnika na tem prostoru odvijale.

SČS Pobrežje, 14. 10. 2015
Tudi na tokratnem zboru SČS Pobrežje je razpra-
va večinoma tekla o prometnih zagatah, ki jim v 
tej četrti ni videti konca. Pozornost so namenili 
predvsem Puchovi cesti, ki je dve od najstarejših 
pobreških ulic presekala na pol, prometni režim 
na njej pa prebivalcem povzroča sive lase. V 
Vrazovo in iz nje je namreč možno zavijati le 
desno, zaradi česar se morajo vozniki voziti do 
enega ali drugega krožišča na njej, da pridejo tja, 
kamor so namenjeni, ne da bi storili prekršek. 
Tudi prehod za pešce je postavljen na mestu, kjer 
nadaljevanje poti ovira ograja, v križišču pa ga ni. 
Ker so prepričani, da preureditev, ki bi omogoča-
la zavijanje v levo in vožnjo naravnost, ne bi 
zmanjšala prometne varnosti, so na upravljavca 
naslovili dopis s predlaganimi rešitvami.
Ob tem pa so ugotavljali še, da večina problemov 
izhaja in nastaja predvsem zaradi slabe kulture 
voznikov. Na mestih, kjer bi morali zagotoviti 
varnost tudi drugim udeležencem v prometu, 
postavljamo ovire in nanje opozarjamo voznike, 
da slučajno ne poškodujejo svojega vozila, 
namesto, da bi opozarjali na otroke, pešce in 
kolesarje v prometu. Maribor tako postaja mesto 
konfinov in ležečih policajev, kot se je slikovito 
izrazil udeleženec, na kulturi voznikov pa ne 
storimo nič.
Da vse le ni tako slabo in da bi bilo kdaj treba 
izreči tudi kakšno pohvalo, so se še strinjali. 
Morda za vzorno urejen del Čufarjeve in okolice 
pokopališča, kjer pa še vedno motijo stojnice, 
postavljene na pločnik, s čimer onemogočajo 
prehod materam z vozički in invalidom, 
nemalokrat tudi pešcem.
 
SČS Studenci, 14. 10. 2015
Skupna tema debate na zadnjem zboru SČS 
Studenci je bila neodzivnost organov oziroma 
njihova neučinkovitost. Udeleženci so ugotovljali, 
da medobčinsko redarstvo ne opravlja svoje 
naloge vzdolž Erjavčeve in Limbuške, kjer 
avtomobili pred lokali popolnoma blokirajo 
pločnike in se morajo pešci, tudi z otroškimi 

vozički, premikati po cestišču. Da bi situacijo 
popravili, so napisali dopis svetu MČ, ki naj urgira 
pri primernih inštancah, da se situacija popravi. 
Podobne zaključke je bilo možno zaznati tudi v 
delnem poročilu delegata v SSVUJDu, ki je 
poročal, da preiskujejo mnoga hčerinska podjetja 
mariborskih podjetij. Poudaril je, da hčerinska 
podjetja v javni lasti tipično ne opravljajo nobene-
ga dela imajo pa mnogo zaposlenih in posledično 
velike minuse, medtem ko pri hčerinskih podjet-
jih, ki so v javno zasebnem partnerstvu, najdemo 
takšna, ki nimajo zaposlenih, imajo pa milijonske 
dobičke, ki se seveda delijo z zasebniki. Ko so 
poskušali pristojne organe pozvati naj ukrepajo, 
pa so se ti organi pogreznili v molk.

SKS Pekre, 15. 10. 2015
Na zboru SKS Pekre so udeleženci razpravljali o 
osnovnih življenjskih pogojih in infrastrukturi, 
ureditev katere je zakonska obveza mestne 
občine, pa je ta vedno znova ne more zagotoviti. 
Pereča situacija z ureditvijo kanalizacije se kot 
jara kača neizpolnjenih obljub ali odslovitev 
pravic krajanov z večnim "ni denarja" vleče že 
leta. Temu se pridružujejo nove težave z neureje-
no cesto, pločnikom in kolesarsko stezo do 
Radvanja, ki je postala tranzitna cesta za vožnjo 
proti Ljubljani in jo je nujno urediti.
Sprejemanje odgovornosti tistih na odgovornosti 
ni posebej močna karakterna poteza lokalne 
politike, medtem ko se glasovanja na mestnem 
svetu odvijajo po svoji logiki, ki očitno ni niti 
toliko v korist občanov, da bi imeli zagotovljene 

Pozabljena zgodovina Radvanja, ki jo želijo Radvanjčani 
obuditi: Rosmanitova grobnica

Poročilo o delu v samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih skupnostih

osnovne življenjske pogoje. Razpravljali smo o 
tem, kaj je demokratično delovanje lokalne 
politike, k naj bi služila občanom, ter o sodelo-
vanju s Krajevno skupnostjo, ki se vzpostavlja v 
Pekrah. Le z vztrajnim delovanjem in sodelo-
vanjem morda v razumnem času ne bo več 
poplavljalo kleti, občani pa bodo lahko imeli 
možnost brez avtomobila iti v trgovino, ki je v 
Pekrah ta trenutek sploh ni.

SČS Nova vas, 15. 10. 2015
Na preteklem zboru so prebivalci Nove vasi 
ugotavljali, da je za uspešno reševanje težav v 
njihovi četrti potrebna dobra komunikacija s 

pristojnimi za določena področja. Na sprehodu 
po četrti so pred slabim mesecem ugotovili, da 
so drevesa polna bele omele, ki bi jo bilo potreb-
no odstraniti. Udeležence zbora zanima, kako in 
kdaj se bodo te težave lotile pristojne službe, 
zato jih vabijo na naslednji, 52. zbor. Povabili 
bodo tudi strokovnjake, ki se ukvarjajo z drevesi 
v mestu in jih povprašali po njihovih predlogih za 
rešitev “drevesne krize.”
Nevzdrževana drevesa pa niso edina težava v 
Novi vasi. Napačno parkirana vozila, predvsem 
tista na pločnikih, ujezijo marsikoga. O reševanju 
te težave, se bodo udeleženci pogovorili z 
Redarsko službo, ki jo bodo povabili na 53. zbor.
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in neustrezno signalizacijo. Posebej so se dotak-
nili Preradovičeve in slabe urejenosti pešpoti. 
Omejena je bila tudi vozniška kultura in 
upoštevanje predpisov na naših cestah ter 
verjetnost, da so vozniki preslabo informirani o 
aktualnih cestno prometnih predpisih in signal-
izaciji, kot npr. vožnja v krožiščih in v conah 
30.Beseda je nanesla tudi na razmere v 
Železničarski koloniji, ki je je sicer kulturni 
spomenik a izgleda, kot da lastniki, občina in 
država ne prepoznavajo velike vrednosti objek-
tov in z njimi ne ravnajo v skladu z določili 
varstva kulturne dediščine.
Za konec pa še to: na zapuščeno gradbišče sredi 
naše mestne četrti nismo pozabili, še vedno si 
prizadevamo za njegovo ureditev, nujno pa je, da 
se nam pridružijo okoliški prebivalci.

SKS Kamnica, 7. 10. 2015
Zbor SKS Kamnica je potekal v zelo konstruktiv-
nem in učinkovitem vzdušju. Po bolj ali manj 
pričakovanih odgovorih s strani Urada za komu-
nalo, promet in prostor MOM glede problema-
tike neobstoječe kanalizacije v Kamniški grabi in 
drugod po Kamnici, so se udeleženci odločili, da 
bodo poskušali pridobiti vso obstoječo razpisno 
in projektno dokumentacijo. Le-ta jim bo olajšala 
nadaljnje ukrepanje v tem dolgoletnem boju za 
vzpostavitev normalnega bivanjskega okolja.
Udeleženci so izpostavili tudi neprimerno par- 
kirane avtomobile na pločniku enega izmed 
gostišč, ki ovirajo pot pešcem in zastirajo pogled 
voznikov, ki prihajajo iz smeri Kamniške grabe in 
Rošpoha. S tem je onemogočeno varno vključe- 
vanje v promet iz stranske na prednostno cesto. 
Udeleženci so kar na zboru sestavili dopis za 
Medobčinsko redarsko službo.
Nadalje so se spraševali, kakšni so razlogi za 
prestavitev table prometne signalizacije Obmo- 
čje naselje Kamnica pri odcepu za Medič približ-
no 1000 m nižje. Tudi tukaj so se po načelu 
direktne akcije odločili in sestavili kratek dopis s 
vprašanjem namenjenim Uradu za komunalo, 
promet in prostor MOM.

SČS Center in Ivan Cankar, 8. 10. 2015
V SČS CIC smo se kljub slabemu vremenu zbrali 
na zboru, ki je potekal 8. oktobra ob 18.00.  Na 
medobčinski inšpektorat smo poslali dopis 
glede neurejene javne razsvetljave na območju 
Treh ribnikov. Sprejeli smo sklep, da se po 45 
dneh ponovno aktiviramo, če medobčinski 
inšpektorat ne bo ukrepal.
Prav tako smo se pogovarjali o pilotnem projek-
tu participatornega proračuna v Radvanju, za 
katerega se že sprejemajo predlogi. Predlogov je 
sedaj že več, kot smo pričakovali. V ponedeljek 
bo na Radiu Maribor potekala polurna oddaja z 
Bredo Čepe in gosti. Beseda bo tekla o tem, kako 
v Radvanju potekajo priprave na participatorni 
proračun. Največjo težavo pri projektu 
predstavlja sama MOM, ki ne dela nič na 
obveščanju občanov in celotno breme izvajanja 
projekta leži na ramenih prostovoljcev. Pilotni 
projekt participatornega proračuna v Radvanju 
pomeni velik korak v smeri neposrednega 
odločanja občanov o porabi občinskih 
proračunskih sredstev, to je prvi tovrsten projekt 
v Sloveniji.

SČS Tabor, 14. 10. 2015
Zbor na Taboru je bil spet razgiban in poln dobre 
volje. Moška stalna zasedba se je razveselila 
obiska medijev in družno so takoj jeli ugotavljati, 
kako v tem našem mestu javnih skrbnikove 
zelenega Maribora to zeleno prav malo briga, 
tako malo celo, da je že pridobivanje informacij o 
pristojnostih precej nemogoča naloga. Ker po 
enem letu ni napredka v boju za sistematično 
ohranjanje dreves v mestu, bodo v delovni skupi-
ni za drevesa poskušali prevzeti dobro prakso in 
izkušnje iz Ljubljane, kjer so pred letom dni 
sprejeli odlok, ki nalaga občini, da se vsako 
odstranjeno drevo nujno nadomesti z novim. 
Morda je v postopkih in argumentih, upora-
bljenih v Ljubljani kaj takega, kar utegne 
prepričati tudi vedno bolj kratkoviden maribor-
ski mestni svet.
Na naslednjem zboru si udeleženci želijo slišati 
tudi novega najemnika športno-rekreacijskega 
parka ob Metelkovi. Ker prebivalcem Tabora in 
Nove vasi spomini, ko so se igrali in družili na tem 
igrišču, ne bodo zbledeli, pozdravljajo dejstvo, 
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da bo igrišče spet zaživelo, zanimajo pa jih 
predvsem vsebine, ki bi se po načrtih novega 
najemnika na tem prostoru odvijale.

SČS Pobrežje, 14. 10. 2015
Tudi na tokratnem zboru SČS Pobrežje je razpra-
va večinoma tekla o prometnih zagatah, ki jim v 
tej četrti ni videti konca. Pozornost so namenili 
predvsem Puchovi cesti, ki je dve od najstarejših 
pobreških ulic presekala na pol, prometni režim 
na njej pa prebivalcem povzroča sive lase. V 
Vrazovo in iz nje je namreč možno zavijati le 
desno, zaradi česar se morajo vozniki voziti do 
enega ali drugega krožišča na njej, da pridejo tja, 
kamor so namenjeni, ne da bi storili prekršek. 
Tudi prehod za pešce je postavljen na mestu, kjer 
nadaljevanje poti ovira ograja, v križišču pa ga ni. 
Ker so prepričani, da preureditev, ki bi omogoča-
la zavijanje v levo in vožnjo naravnost, ne bi 
zmanjšala prometne varnosti, so na upravljavca 
naslovili dopis s predlaganimi rešitvami.
Ob tem pa so ugotavljali še, da večina problemov 
izhaja in nastaja predvsem zaradi slabe kulture 
voznikov. Na mestih, kjer bi morali zagotoviti 
varnost tudi drugim udeležencem v prometu, 
postavljamo ovire in nanje opozarjamo voznike, 
da slučajno ne poškodujejo svojega vozila, 
namesto, da bi opozarjali na otroke, pešce in 
kolesarje v prometu. Maribor tako postaja mesto 
konfinov in ležečih policajev, kot se je slikovito 
izrazil udeleženec, na kulturi voznikov pa ne 
storimo nič.
Da vse le ni tako slabo in da bi bilo kdaj treba 
izreči tudi kakšno pohvalo, so se še strinjali. 
Morda za vzorno urejen del Čufarjeve in okolice 
pokopališča, kjer pa še vedno motijo stojnice, 
postavljene na pločnik, s čimer onemogočajo 
prehod materam z vozički in invalidom, 
nemalokrat tudi pešcem.
 
SČS Studenci, 14. 10. 2015
Skupna tema debate na zadnjem zboru SČS 
Studenci je bila neodzivnost organov oziroma 
njihova neučinkovitost. Udeleženci so ugotovljali, 
da medobčinsko redarstvo ne opravlja svoje 
naloge vzdolž Erjavčeve in Limbuške, kjer 
avtomobili pred lokali popolnoma blokirajo 
pločnike in se morajo pešci, tudi z otroškimi 

vozički, premikati po cestišču. Da bi situacijo 
popravili, so napisali dopis svetu MČ, ki naj urgira 
pri primernih inštancah, da se situacija popravi. 
Podobne zaključke je bilo možno zaznati tudi v 
delnem poročilu delegata v SSVUJDu, ki je 
poročal, da preiskujejo mnoga hčerinska podjetja 
mariborskih podjetij. Poudaril je, da hčerinska 
podjetja v javni lasti tipično ne opravljajo nobene-
ga dela imajo pa mnogo zaposlenih in posledično 
velike minuse, medtem ko pri hčerinskih podjet-
jih, ki so v javno zasebnem partnerstvu, najdemo 
takšna, ki nimajo zaposlenih, imajo pa milijonske 
dobičke, ki se seveda delijo z zasebniki. Ko so 
poskušali pristojne organe pozvati naj ukrepajo, 
pa so se ti organi pogreznili v molk.

SKS Pekre, 15. 10. 2015
Na zboru SKS Pekre so udeleženci razpravljali o 
osnovnih življenjskih pogojih in infrastrukturi, 
ureditev katere je zakonska obveza mestne 
občine, pa je ta vedno znova ne more zagotoviti. 
Pereča situacija z ureditvijo kanalizacije se kot 
jara kača neizpolnjenih obljub ali odslovitev 
pravic krajanov z večnim "ni denarja" vleče že 
leta. Temu se pridružujejo nove težave z neureje-
no cesto, pločnikom in kolesarsko stezo do 
Radvanja, ki je postala tranzitna cesta za vožnjo 
proti Ljubljani in jo je nujno urediti.
Sprejemanje odgovornosti tistih na odgovornosti 
ni posebej močna karakterna poteza lokalne 
politike, medtem ko se glasovanja na mestnem 
svetu odvijajo po svoji logiki, ki očitno ni niti 
toliko v korist občanov, da bi imeli zagotovljene 

osnovne življenjske pogoje. Razpravljali smo o 
tem, kaj je demokratično delovanje lokalne 
politike, k naj bi služila občanom, ter o sodelo-
vanju s Krajevno skupnostjo, ki se vzpostavlja v 
Pekrah. Le z vztrajnim delovanjem in sodelo-
vanjem morda v razumnem času ne bo več 
poplavljalo kleti, občani pa bodo lahko imeli 
možnost brez avtomobila iti v trgovino, ki je v 
Pekrah ta trenutek sploh ni.

SČS Nova vas, 15. 10. 2015
Na preteklem zboru so prebivalci Nove vasi 
ugotavljali, da je za uspešno reševanje težav v 
njihovi četrti potrebna dobra komunikacija s 

pristojnimi za določena področja. Na sprehodu 
po četrti so pred slabim mesecem ugotovili, da 
so drevesa polna bele omele, ki bi jo bilo potreb-
no odstraniti. Udeležence zbora zanima, kako in 
kdaj se bodo te težave lotile pristojne službe, 
zato jih vabijo na naslednji, 52. zbor. Povabili 
bodo tudi strokovnjake, ki se ukvarjajo z drevesi 
v mestu in jih povprašali po njihovih predlogih za 
rešitev “drevesne krize.”
Nevzdrževana drevesa pa niso edina težava v 
Novi vasi. Napačno parkirana vozila, predvsem 
tista na pločnikih, ujezijo marsikoga. O reševanju 
te težave, se bodo udeleženci pogovorili z 
Redarsko službo, ki jo bodo povabili na 53. zbor.

Kamničani upajo, da jim bo uspelo readrsko službo pripeljati 
tudi v njihov kraj, kjer brezbrižni vozniki z nepravilnim 
parkiranjem na pločnikih povečujejo navarnost v prometu.  



in neustrezno signalizacijo. Posebej so se dotak-
nili Preradovičeve in slabe urejenosti pešpoti. 
Omejena je bila tudi vozniška kultura in 
upoštevanje predpisov na naših cestah ter 
verjetnost, da so vozniki preslabo informirani o 
aktualnih cestno prometnih predpisih in signal-
izaciji, kot npr. vožnja v krožiščih in v conah 
30.Beseda je nanesla tudi na razmere v 
Železničarski koloniji, ki je je sicer kulturni 
spomenik a izgleda, kot da lastniki, občina in 
država ne prepoznavajo velike vrednosti objek-
tov in z njimi ne ravnajo v skladu z določili 
varstva kulturne dediščine.
Za konec pa še to: na zapuščeno gradbišče sredi 
naše mestne četrti nismo pozabili, še vedno si 
prizadevamo za njegovo ureditev, nujno pa je, da 
se nam pridružijo okoliški prebivalci.

SKS Kamnica, 7. 10. 2015
Zbor SKS Kamnica je potekal v zelo konstruktiv-
nem in učinkovitem vzdušju. Po bolj ali manj 
pričakovanih odgovorih s strani Urada za komu-
nalo, promet in prostor MOM glede problema-
tike neobstoječe kanalizacije v Kamniški grabi in 
drugod po Kamnici, so se udeleženci odločili, da 
bodo poskušali pridobiti vso obstoječo razpisno 
in projektno dokumentacijo. Le-ta jim bo olajšala 
nadaljnje ukrepanje v tem dolgoletnem boju za 
vzpostavitev normalnega bivanjskega okolja.
Udeleženci so izpostavili tudi neprimerno par- 
kirane avtomobile na pločniku enega izmed 
gostišč, ki ovirajo pot pešcem in zastirajo pogled 
voznikov, ki prihajajo iz smeri Kamniške grabe in 
Rošpoha. S tem je onemogočeno varno vključe- 
vanje v promet iz stranske na prednostno cesto. 
Udeleženci so kar na zboru sestavili dopis za 
Medobčinsko redarsko službo.
Nadalje so se spraševali, kakšni so razlogi za 
prestavitev table prometne signalizacije Obmo- 
čje naselje Kamnica pri odcepu za Medič približ-
no 1000 m nižje. Tudi tukaj so se po načelu 
direktne akcije odločili in sestavili kratek dopis s 
vprašanjem namenjenim Uradu za komunalo, 
promet in prostor MOM.

SČS Center in Ivan Cankar, 8. 10. 2015
V SČS CIC smo se kljub slabemu vremenu zbrali 
na zboru, ki je potekal 8. oktobra ob 18.00.  Na 
medobčinski inšpektorat smo poslali dopis 
glede neurejene javne razsvetljave na območju 
Treh ribnikov. Sprejeli smo sklep, da se po 45 
dneh ponovno aktiviramo, če medobčinski 
inšpektorat ne bo ukrepal.
Prav tako smo se pogovarjali o pilotnem projek-
tu participatornega proračuna v Radvanju, za 
katerega se že sprejemajo predlogi. Predlogov je 
sedaj že več, kot smo pričakovali. V ponedeljek 
bo na Radiu Maribor potekala polurna oddaja z 
Bredo Čepe in gosti. Beseda bo tekla o tem, kako 
v Radvanju potekajo priprave na participatorni 
proračun. Največjo težavo pri projektu 
predstavlja sama MOM, ki ne dela nič na 
obveščanju občanov in celotno breme izvajanja 
projekta leži na ramenih prostovoljcev. Pilotni 
projekt participatornega proračuna v Radvanju 
pomeni velik korak v smeri neposrednega 
odločanja občanov o porabi občinskih 
proračunskih sredstev, to je prvi tovrsten projekt 
v Sloveniji.

SČS Tabor, 14. 10. 2015
Zbor na Taboru je bil spet razgiban in poln dobre 
volje. Moška stalna zasedba se je razveselila 
obiska medijev in družno so takoj jeli ugotavljati, 
kako v tem našem mestu javnih skrbnikove 
zelenega Maribora to zeleno prav malo briga, 
tako malo celo, da je že pridobivanje informacij o 
pristojnostih precej nemogoča naloga. Ker po 
enem letu ni napredka v boju za sistematično 
ohranjanje dreves v mestu, bodo v delovni skupi-
ni za drevesa poskušali prevzeti dobro prakso in 
izkušnje iz Ljubljane, kjer so pred letom dni 
sprejeli odlok, ki nalaga občini, da se vsako 
odstranjeno drevo nujno nadomesti z novim. 
Morda je v postopkih in argumentih, upora-
bljenih v Ljubljani kaj takega, kar utegne 
prepričati tudi vedno bolj kratkoviden maribor-
ski mestni svet.
Na naslednjem zboru si udeleženci želijo slišati 
tudi novega najemnika športno-rekreacijskega 
parka ob Metelkovi. Ker prebivalcem Tabora in 
Nove vasi spomini, ko so se igrali in družili na tem 
igrišču, ne bodo zbledeli, pozdravljajo dejstvo, 
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da bo igrišče spet zaživelo, zanimajo pa jih 
predvsem vsebine, ki bi se po načrtih novega 
najemnika na tem prostoru odvijale.

SČS Pobrežje, 14. 10. 2015
Tudi na tokratnem zboru SČS Pobrežje je razpra-
va večinoma tekla o prometnih zagatah, ki jim v 
tej četrti ni videti konca. Pozornost so namenili 
predvsem Puchovi cesti, ki je dve od najstarejših 
pobreških ulic presekala na pol, prometni režim 
na njej pa prebivalcem povzroča sive lase. V 
Vrazovo in iz nje je namreč možno zavijati le 
desno, zaradi česar se morajo vozniki voziti do 
enega ali drugega krožišča na njej, da pridejo tja, 
kamor so namenjeni, ne da bi storili prekršek. 
Tudi prehod za pešce je postavljen na mestu, kjer 
nadaljevanje poti ovira ograja, v križišču pa ga ni. 
Ker so prepričani, da preureditev, ki bi omogoča-
la zavijanje v levo in vožnjo naravnost, ne bi 
zmanjšala prometne varnosti, so na upravljavca 
naslovili dopis s predlaganimi rešitvami.
Ob tem pa so ugotavljali še, da večina problemov 
izhaja in nastaja predvsem zaradi slabe kulture 
voznikov. Na mestih, kjer bi morali zagotoviti 
varnost tudi drugim udeležencem v prometu, 
postavljamo ovire in nanje opozarjamo voznike, 
da slučajno ne poškodujejo svojega vozila, 
namesto, da bi opozarjali na otroke, pešce in 
kolesarje v prometu. Maribor tako postaja mesto 
konfinov in ležečih policajev, kot se je slikovito 
izrazil udeleženec, na kulturi voznikov pa ne 
storimo nič.
Da vse le ni tako slabo in da bi bilo kdaj treba 
izreči tudi kakšno pohvalo, so se še strinjali. 
Morda za vzorno urejen del Čufarjeve in okolice 
pokopališča, kjer pa še vedno motijo stojnice, 
postavljene na pločnik, s čimer onemogočajo 
prehod materam z vozički in invalidom, 
nemalokrat tudi pešcem.
 
SČS Studenci, 14. 10. 2015
Skupna tema debate na zadnjem zboru SČS 
Studenci je bila neodzivnost organov oziroma 
njihova neučinkovitost. Udeleženci so ugotovljali, 
da medobčinsko redarstvo ne opravlja svoje 
naloge vzdolž Erjavčeve in Limbuške, kjer 
avtomobili pred lokali popolnoma blokirajo 
pločnike in se morajo pešci, tudi z otroškimi 

vozički, premikati po cestišču. Da bi situacijo 
popravili, so napisali dopis svetu MČ, ki naj urgira 
pri primernih inštancah, da se situacija popravi. 
Podobne zaključke je bilo možno zaznati tudi v 
delnem poročilu delegata v SSVUJDu, ki je 
poročal, da preiskujejo mnoga hčerinska podjetja 
mariborskih podjetij. Poudaril je, da hčerinska 
podjetja v javni lasti tipično ne opravljajo nobene-
ga dela imajo pa mnogo zaposlenih in posledično 
velike minuse, medtem ko pri hčerinskih podjet-
jih, ki so v javno zasebnem partnerstvu, najdemo 
takšna, ki nimajo zaposlenih, imajo pa milijonske 
dobičke, ki se seveda delijo z zasebniki. Ko so 
poskušali pristojne organe pozvati naj ukrepajo, 
pa so se ti organi pogreznili v molk.

SKS Pekre, 15. 10. 2015
Na zboru SKS Pekre so udeleženci razpravljali o 
osnovnih življenjskih pogojih in infrastrukturi, 
ureditev katere je zakonska obveza mestne 
občine, pa je ta vedno znova ne more zagotoviti. 
Pereča situacija z ureditvijo kanalizacije se kot 
jara kača neizpolnjenih obljub ali odslovitev 
pravic krajanov z večnim "ni denarja" vleče že 
leta. Temu se pridružujejo nove težave z neureje-
no cesto, pločnikom in kolesarsko stezo do 
Radvanja, ki je postala tranzitna cesta za vožnjo 
proti Ljubljani in jo je nujno urediti.
Sprejemanje odgovornosti tistih na odgovornosti 
ni posebej močna karakterna poteza lokalne 
politike, medtem ko se glasovanja na mestnem 
svetu odvijajo po svoji logiki, ki očitno ni niti 
toliko v korist občanov, da bi imeli zagotovljene 

osnovne življenjske pogoje. Razpravljali smo o 
tem, kaj je demokratično delovanje lokalne 
politike, k naj bi služila občanom, ter o sodelo-
vanju s Krajevno skupnostjo, ki se vzpostavlja v 
Pekrah. Le z vztrajnim delovanjem in sodelo-
vanjem morda v razumnem času ne bo več 
poplavljalo kleti, občani pa bodo lahko imeli 
možnost brez avtomobila iti v trgovino, ki je v 
Pekrah ta trenutek sploh ni.

SČS Nova vas, 15. 10. 2015
Na preteklem zboru so prebivalci Nove vasi 
ugotavljali, da je za uspešno reševanje težav v 
njihovi četrti potrebna dobra komunikacija s 

pristojnimi za določena področja. Na sprehodu 
po četrti so pred slabim mesecem ugotovili, da 
so drevesa polna bele omele, ki bi jo bilo potreb-
no odstraniti. Udeležence zbora zanima, kako in 
kdaj se bodo te težave lotile pristojne službe, 
zato jih vabijo na naslednji, 52. zbor. Povabili 
bodo tudi strokovnjake, ki se ukvarjajo z drevesi 
v mestu in jih povprašali po njihovih predlogih za 
rešitev “drevesne krize.”
Nevzdrževana drevesa pa niso edina težava v 
Novi vasi. Napačno parkirana vozila, predvsem 
tista na pločnikih, ujezijo marsikoga. O reševanju 
te težave, se bodo udeleženci pogovorili z 
Redarsko službo, ki jo bodo povabili na 53. zbor.Tudi na Pobrežju ugotavljajo, da večina problemov v prometu 

izhaja in nastaja predvsem zaradi slabe kulture voznikov. 



in neustrezno signalizacijo. Posebej so se dotak-
nili Preradovičeve in slabe urejenosti pešpoti. 
Omejena je bila tudi vozniška kultura in 
upoštevanje predpisov na naših cestah ter 
verjetnost, da so vozniki preslabo informirani o 
aktualnih cestno prometnih predpisih in signal-
izaciji, kot npr. vožnja v krožiščih in v conah 
30.Beseda je nanesla tudi na razmere v 
Železničarski koloniji, ki je je sicer kulturni 
spomenik a izgleda, kot da lastniki, občina in 
država ne prepoznavajo velike vrednosti objek-
tov in z njimi ne ravnajo v skladu z določili 
varstva kulturne dediščine.
Za konec pa še to: na zapuščeno gradbišče sredi 
naše mestne četrti nismo pozabili, še vedno si 
prizadevamo za njegovo ureditev, nujno pa je, da 
se nam pridružijo okoliški prebivalci.

SKS Kamnica, 7. 10. 2015
Zbor SKS Kamnica je potekal v zelo konstruktiv-
nem in učinkovitem vzdušju. Po bolj ali manj 
pričakovanih odgovorih s strani Urada za komu-
nalo, promet in prostor MOM glede problema-
tike neobstoječe kanalizacije v Kamniški grabi in 
drugod po Kamnici, so se udeleženci odločili, da 
bodo poskušali pridobiti vso obstoječo razpisno 
in projektno dokumentacijo. Le-ta jim bo olajšala 
nadaljnje ukrepanje v tem dolgoletnem boju za 
vzpostavitev normalnega bivanjskega okolja.
Udeleženci so izpostavili tudi neprimerno par- 
kirane avtomobile na pločniku enega izmed 
gostišč, ki ovirajo pot pešcem in zastirajo pogled 
voznikov, ki prihajajo iz smeri Kamniške grabe in 
Rošpoha. S tem je onemogočeno varno vključe- 
vanje v promet iz stranske na prednostno cesto. 
Udeleženci so kar na zboru sestavili dopis za 
Medobčinsko redarsko službo.
Nadalje so se spraševali, kakšni so razlogi za 
prestavitev table prometne signalizacije Obmo- 
čje naselje Kamnica pri odcepu za Medič približ-
no 1000 m nižje. Tudi tukaj so se po načelu 
direktne akcije odločili in sestavili kratek dopis s 
vprašanjem namenjenim Uradu za komunalo, 
promet in prostor MOM.

SČS Center in Ivan Cankar, 8. 10. 2015
V SČS CIC smo se kljub slabemu vremenu zbrali 
na zboru, ki je potekal 8. oktobra ob 18.00.  Na 
medobčinski inšpektorat smo poslali dopis 
glede neurejene javne razsvetljave na območju 
Treh ribnikov. Sprejeli smo sklep, da se po 45 
dneh ponovno aktiviramo, če medobčinski 
inšpektorat ne bo ukrepal.
Prav tako smo se pogovarjali o pilotnem projek-
tu participatornega proračuna v Radvanju, za 
katerega se že sprejemajo predlogi. Predlogov je 
sedaj že več, kot smo pričakovali. V ponedeljek 
bo na Radiu Maribor potekala polurna oddaja z 
Bredo Čepe in gosti. Beseda bo tekla o tem, kako 
v Radvanju potekajo priprave na participatorni 
proračun. Največjo težavo pri projektu 
predstavlja sama MOM, ki ne dela nič na 
obveščanju občanov in celotno breme izvajanja 
projekta leži na ramenih prostovoljcev. Pilotni 
projekt participatornega proračuna v Radvanju 
pomeni velik korak v smeri neposrednega 
odločanja občanov o porabi občinskih 
proračunskih sredstev, to je prvi tovrsten projekt 
v Sloveniji.

SČS Tabor, 14. 10. 2015
Zbor na Taboru je bil spet razgiban in poln dobre 
volje. Moška stalna zasedba se je razveselila 
obiska medijev in družno so takoj jeli ugotavljati, 
kako v tem našem mestu javnih skrbnikove 
zelenega Maribora to zeleno prav malo briga, 
tako malo celo, da je že pridobivanje informacij o 
pristojnostih precej nemogoča naloga. Ker po 
enem letu ni napredka v boju za sistematično 
ohranjanje dreves v mestu, bodo v delovni skupi-
ni za drevesa poskušali prevzeti dobro prakso in 
izkušnje iz Ljubljane, kjer so pred letom dni 
sprejeli odlok, ki nalaga občini, da se vsako 
odstranjeno drevo nujno nadomesti z novim. 
Morda je v postopkih in argumentih, upora-
bljenih v Ljubljani kaj takega, kar utegne 
prepričati tudi vedno bolj kratkoviden maribor-
ski mestni svet.
Na naslednjem zboru si udeleženci želijo slišati 
tudi novega najemnika športno-rekreacijskega 
parka ob Metelkovi. Ker prebivalcem Tabora in 
Nove vasi spomini, ko so se igrali in družili na tem 
igrišču, ne bodo zbledeli, pozdravljajo dejstvo, 
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Kot je zapisala iniciativa Danes je nov dan: 
»Zgornje visokoleteče besede so zapisane v 
obrazložitvi Nobelove nagrade za mir, ki jo je 
leta 2012 prejela Evropska unija. Ta institucija 
"svobode" in "humanizma" je ravno v tem času 
izvajala finančno vojno proti Grčiji, države 
članice so bile v tem času vpletene v vojaške 
pohode po Libiji, Iraku in Afganistanu, korpo-
racije s sedeži znotraj unije so plenile, onesna- 
ževale in uničevale države na globalnem jugu, 
evropske banke so bogatele na račun izterjave 
nevzdržnih dolgov iz držav "tretjega sveta."«
V skladu z poslanstvom in cilji, ki so jasno 
zapisani v naši knjižici, in z namenom izobra- 
ževanja ter preprečevanja predsodkov, ki so 
ponavadi rezultat  neznanja in negotovosti, smo 

se tudi v Iniciativi mestni zbor odločili, da 
pomagamo porušiti nekaj najbolj pogostih 
predsodkov s katerimi se v odnosu do 
beguncev srečujemo v Sloveniji.

Ekonomski migranti ali begunci?
Nesmiselno je delati razliko med vojnimi 
begunci in ekonomskimi migranti. Razlike med 
tem, da bežiš, ker v tvoji državi divja vojna, ki je 
uničila vas ali mesto v katerem živiš ali pa 
bežiš, ker je vojna uničila prometno infrastruk-
turo, industrijo in  gospodarstvo v tvoji državi, 
ni. Vsi, ki prihajajo iz območji, kjer je oborožen 
konflikt (Sirija, Irak, Afganistan, Jemen, Palesti-
na...), so begunci.
Evropa sicer je celina migracij. V 19. stoletju so 

da bo igrišče spet zaživelo, zanimajo pa jih 
predvsem vsebine, ki bi se po načrtih novega 
najemnika na tem prostoru odvijale.

SČS Pobrežje, 14. 10. 2015
Tudi na tokratnem zboru SČS Pobrežje je razpra-
va večinoma tekla o prometnih zagatah, ki jim v 
tej četrti ni videti konca. Pozornost so namenili 
predvsem Puchovi cesti, ki je dve od najstarejših 
pobreških ulic presekala na pol, prometni režim 
na njej pa prebivalcem povzroča sive lase. V 
Vrazovo in iz nje je namreč možno zavijati le 
desno, zaradi česar se morajo vozniki voziti do 
enega ali drugega krožišča na njej, da pridejo tja, 
kamor so namenjeni, ne da bi storili prekršek. 
Tudi prehod za pešce je postavljen na mestu, kjer 
nadaljevanje poti ovira ograja, v križišču pa ga ni. 
Ker so prepričani, da preureditev, ki bi omogoča-
la zavijanje v levo in vožnjo naravnost, ne bi 
zmanjšala prometne varnosti, so na upravljavca 
naslovili dopis s predlaganimi rešitvami.
Ob tem pa so ugotavljali še, da večina problemov 
izhaja in nastaja predvsem zaradi slabe kulture 
voznikov. Na mestih, kjer bi morali zagotoviti 
varnost tudi drugim udeležencem v prometu, 
postavljamo ovire in nanje opozarjamo voznike, 
da slučajno ne poškodujejo svojega vozila, 
namesto, da bi opozarjali na otroke, pešce in 
kolesarje v prometu. Maribor tako postaja mesto 
konfinov in ležečih policajev, kot se je slikovito 
izrazil udeleženec, na kulturi voznikov pa ne 
storimo nič.
Da vse le ni tako slabo in da bi bilo kdaj treba 
izreči tudi kakšno pohvalo, so se še strinjali. 
Morda za vzorno urejen del Čufarjeve in okolice 
pokopališča, kjer pa še vedno motijo stojnice, 
postavljene na pločnik, s čimer onemogočajo 
prehod materam z vozički in invalidom, 
nemalokrat tudi pešcem.
 
SČS Studenci, 14. 10. 2015
Skupna tema debate na zadnjem zboru SČS 
Studenci je bila neodzivnost organov oziroma 
njihova neučinkovitost. Udeleženci so ugotovljali, 
da medobčinsko redarstvo ne opravlja svoje 
naloge vzdolž Erjavčeve in Limbuške, kjer 
avtomobili pred lokali popolnoma blokirajo 
pločnike in se morajo pešci, tudi z otroškimi 

vozički, premikati po cestišču. Da bi situacijo 
popravili, so napisali dopis svetu MČ, ki naj urgira 
pri primernih inštancah, da se situacija popravi. 
Podobne zaključke je bilo možno zaznati tudi v 
delnem poročilu delegata v SSVUJDu, ki je 
poročal, da preiskujejo mnoga hčerinska podjetja 
mariborskih podjetij. Poudaril je, da hčerinska 
podjetja v javni lasti tipično ne opravljajo nobene-
ga dela imajo pa mnogo zaposlenih in posledično 
velike minuse, medtem ko pri hčerinskih podjet-
jih, ki so v javno zasebnem partnerstvu, najdemo 
takšna, ki nimajo zaposlenih, imajo pa milijonske 
dobičke, ki se seveda delijo z zasebniki. Ko so 
poskušali pristojne organe pozvati naj ukrepajo, 
pa so se ti organi pogreznili v molk.

SKS Pekre, 15. 10. 2015
Na zboru SKS Pekre so udeleženci razpravljali o 
osnovnih življenjskih pogojih in infrastrukturi, 
ureditev katere je zakonska obveza mestne 
občine, pa je ta vedno znova ne more zagotoviti. 
Pereča situacija z ureditvijo kanalizacije se kot 
jara kača neizpolnjenih obljub ali odslovitev 
pravic krajanov z večnim "ni denarja" vleče že 
leta. Temu se pridružujejo nove težave z neureje-
no cesto, pločnikom in kolesarsko stezo do 
Radvanja, ki je postala tranzitna cesta za vožnjo 
proti Ljubljani in jo je nujno urediti.
Sprejemanje odgovornosti tistih na odgovornosti 
ni posebej močna karakterna poteza lokalne 
politike, medtem ko se glasovanja na mestnem 
svetu odvijajo po svoji logiki, ki očitno ni niti 
toliko v korist občanov, da bi imeli zagotovljene 
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osnovne življenjske pogoje. Razpravljali smo o 
tem, kaj je demokratično delovanje lokalne 
politike, k naj bi služila občanom, ter o sodelo-
vanju s Krajevno skupnostjo, ki se vzpostavlja v 
Pekrah. Le z vztrajnim delovanjem in sodelo-
vanjem morda v razumnem času ne bo več 
poplavljalo kleti, občani pa bodo lahko imeli 
možnost brez avtomobila iti v trgovino, ki je v 
Pekrah ta trenutek sploh ni.

SČS Nova vas, 15. 10. 2015
Na preteklem zboru so prebivalci Nove vasi 
ugotavljali, da je za uspešno reševanje težav v 
njihovi četrti potrebna dobra komunikacija s 

pristojnimi za določena področja. Na sprehodu 
po četrti so pred slabim mesecem ugotovili, da 
so drevesa polna bele omele, ki bi jo bilo potreb-
no odstraniti. Udeležence zbora zanima, kako in 
kdaj se bodo te težave lotile pristojne službe, 
zato jih vabijo na naslednji, 52. zbor. Povabili 
bodo tudi strokovnjake, ki se ukvarjajo z drevesi 
v mestu in jih povprašali po njihovih predlogih za 
rešitev “drevesne krize.”
Nevzdrževana drevesa pa niso edina težava v 
Novi vasi. Napačno parkirana vozila, predvsem 
tista na pločnikih, ujezijo marsikoga. O reševanju 
te težave, se bodo udeleženci pogovorili z 
Redarsko službo, ki jo bodo povabili na 53. zbor.

bili Evropejci predvsem ekonomski migranti, v 
porušeni Evropi 20. stoletja pa so migranti 
postali begunci. Migracije so potekale "interno," 
med evropskimi državami; neevropejci so 
prihajali v Evropo; največ migracij pa je bilo na 
poti iz Evrope na obe ameriški celini, manj v 
Avstralijo in Afriko.
Slovenci pri tem niso bili nobena izjema. Po 
podatkih clevelandskega konzulata RS je v ZDA 
največ Slovenk in Slovencev migriralo v drugi 
polovici 19. in v prvih letih 20. stoletja, množično 
pa so prihajali še po drugi svetovni vojni. Na 
zadnjem ameriškem popisu prebivalstva se za 
Slovence opredelilo kar 124.437 ljudi, kar je več 
kot petdesetkrat več od števila beguncev, ki jim 
bo ob tokratni humanitarni krizi zatočišče 
ponudila Slovenija.
Prav tako se dandanes vsako leto v iskanju 
boljšega življenja iz Slovenije izseli 5000 ljudi. 
Na dnevni ravni se okoli 20 000 Slovencev vozi 
v službo v sosednje države.

Zakaj med begunci prevladujejo mlajši 
moški?
Leta 2014 je bila v Siriji povprečna starost 23 let 
in velika večina prebivalstva je mlajšega od 24 
let (53%). Mlajših od 35 let je nekaj več kot 70% 
Sirijcev. Starejših od 55 let je bilo denimo manj 
kot 9%, starejših od 65 let pa manj kot 4%. Prav 
tako je za razliko od evropskih držav, v Siriji 
število moških za odstotek večje od žensk. 
Ker si večinoma ne morejo privoščiti, da bi na 
pot odšle cele družine, najprej  s trebuhom za 
kruhom odidejo mlajši  moški, za katere obstaja 
največja verjetnost, da bodo najlažje preživeli 
pot. Kasneje pa bi se jim lahko v državah 
pridružile tudi njihove družine. Sicer pa je  po 
podatkih UNCHR (Visok komisariat Združenih 
narodov za begunce) med temi begunci kar 51% 
otrok (0-18 let).

Zakaj se ne borijo za svojo 
domovino?
Begunci iz Sirije bežijo v Evropo, potem ko so 
nekateri že leta preživeli v prenatrpanih 
begunskih taboriščih v sosednjih državah Sirije, 
po katerih je trenutno razseljenih prek 4 
milijone beguncev. Kaj natanko naj bi pomenilo 
boriti se za svobodo svoje dežele z orožjem v 

tem trenutku pravzaprav niti ni jasno, glede na 
to, da gre za državljansko vojno, kjer radikalni 
islamisti prakticirajo prisilni vpoklic, možnost 
splošnega nabora je v zadnjem začel napovedo-
vati tudi Assadov režim. Trenutno na tem 
območju ne obstaja nobena revolucionarna 
organizacija, ki bi se borila za pravičnost in 
osvoboditev. V Siriji in na Bližnjem vzhodu tako 
sedaj za ljudi ni jasne perspektive, z orožjem ali 
brez njega.

Zakaj ne gredo v sosednje države?
Po podatkih UNCHR je  v Egiptu, Iraku, Jordaniji 
in Libanonu trenutno 2.1 milijon sirskih beguncev, 
1.9 milijona sirskih beguncev je v Turčiji (Erdo-
ganova vlada jih sicer pospešeo izganja) in okoli 
24.000 sirskih beguncev v Severni Afriki. Večina 
beguncev je ostala blizu svoje matične države, 
ker si je želela hitre vrnitve domov. Številni ljudje 
ob zaostrovanju krize na vojnih območjih in vse 
slabših pogojih v begunskih taboriščih, zato 
obupano iščejo rešitve, ki bi jih popeljale v boljše 
življenje. Združeni narodi ocenjujejo, da večina 
beguncev v taboriščih živi pod pragom revščine, 
kjer si ne morejo privoščiti niti najosnovnejših.  
V prvih 7 mesecih letošnjega leta je v Evropo 
prispelo okoli 340.000 ljudi. Čeprav bi ta številka 
predstavljala precejšen zalogaj za posamično 
državo in se bo do konca leta gotovo še precej 
povišala, pa vendar predstavlja zgolj 0,067% 
celotnega prebivalstva Evropske unije (ki ima 
okoli 500 milijonv prebivalcev) ali 0,045% 
evropskega kontinenta. Tudi če bi Evropska unija 
sprejela vseh 4 milijone beguncev iz Sirije, ki so 
trenutno razseljeni po manj razvitih okoliških 
državah in bi bili vsi muslimani (kar niso), potem 
bi delež muslimanskega prebivalstva v Evropski 
uniji narasel iz le za 1% (iz 4% na 5%).

Zakaj želijo v Nemčijo?
Angela Merkel je izjavila, da bo Nemčija sprejela 
vse sirske begunce, nemški notranji minister 
Thomas de Maiziere pa je izjavil, da Nemčija 
potrebuje mlade migrante, ker se v Nemčiji rodi 
premalo otrok. To je bil jasen poziv mladim 
ljudem, od Gambije do Bangladeša, da gredo 
na pot proti Nemčiji. Mnogi begunci imajo v 
Nemčiji tudi sorodnike ali znance.Torej koga 
poslati na pot? Seveda ne otrok, žensk in 
starejših, zato družine na pot pošiljajo mlajše in 
močne moške, ki bodo težko pot zmogli.
Tako družina pošlje svojega sina ali očeta, če mu 
uspe priti do Nemčije se bo tam integriral in 
zaposlil. Kasneje lahko poskusi organizirati 
prevoz za druge člane družine v Evropo, ali pa 
bo pošiljal denar. 

Zakaj nosimo delež krivde?
Države EU so prek svojih zunanjih, gospodar-
skih in finančnih politik veliko prispevale k 
popolnemu uničenju nekaterih delov sveta. V 
vojna območja so pošiljale vojake ali pa so 

njihova podjetja tja prodajala orožje. V z resursi 
bogate države so pošiljale naftne, rudarske in 
lesnopredelovalne korporacije, ki so uničile 
okolje in obubožale prebivalstvo. Evropske 
banke so posojale denar diktatorjem, vojaškim 
huntam in koruptivnim vladam, sedaj pa poplači-
lo dolgov terjajo od družb svetovne periferije. 
Kontinent "svobode," bogastva in miru je svojo 
mogočno zgodovino in svetlo prihodnost vedno 
gradil na uničenju, izčrpavanju in opustošenju 
drugih delov sveta, ki jih je uporabljal kot poceni 
vir surovin in delovne sile, kot brezplačno 
tovarno blaga ali pa zgolj skladišče odpadkov. 
Evropa se je vedno razvijala na račun drugih.
Tudi Republika Slovenija je kot članica EU in 
članica zveze NATO soodgovorna, s podpisom 
Vilenske izjave v času nasprotovanja invaziji na 
Irak s strani dela Evrope, pa celo neposredno 
kriva.

Strnila: Urška Breznik
Viri: 
http://danesjenovdan.si/obcasnik/begunci/
http://www.unhcr.org
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"Unija in njeni predhodniki že več kot 6 desetletij prispevajo h krepitvi miru 
in sprave, demokracije in človekovih pravic v Evropi."
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Kot je zapisala iniciativa Danes je nov dan: 
»Zgornje visokoleteče besede so zapisane v 
obrazložitvi Nobelove nagrade za mir, ki jo je 
leta 2012 prejela Evropska unija. Ta institucija 
"svobode" in "humanizma" je ravno v tem času 
izvajala finančno vojno proti Grčiji, države 
članice so bile v tem času vpletene v vojaške 
pohode po Libiji, Iraku in Afganistanu, korpo-
racije s sedeži znotraj unije so plenile, onesna- 
ževale in uničevale države na globalnem jugu, 
evropske banke so bogatele na račun izterjave 
nevzdržnih dolgov iz držav "tretjega sveta."«
V skladu z poslanstvom in cilji, ki so jasno 
zapisani v naši knjižici, in z namenom izobra- 
ževanja ter preprečevanja predsodkov, ki so 
ponavadi rezultat  neznanja in negotovosti, smo 

se tudi v Iniciativi mestni zbor odločili, da 
pomagamo porušiti nekaj najbolj pogostih 
predsodkov s katerimi se v odnosu do 
beguncev srečujemo v Sloveniji.

Ekonomski migranti ali begunci?
Nesmiselno je delati razliko med vojnimi 
begunci in ekonomskimi migranti. Razlike med 
tem, da bežiš, ker v tvoji državi divja vojna, ki je 
uničila vas ali mesto v katerem živiš ali pa 
bežiš, ker je vojna uničila prometno infrastruk-
turo, industrijo in  gospodarstvo v tvoji državi, 
ni. Vsi, ki prihajajo iz območji, kjer je oborožen 
konflikt (Sirija, Irak, Afganistan, Jemen, Palesti-
na...), so begunci.
Evropa sicer je celina migracij. V 19. stoletju so 

bili Evropejci predvsem ekonomski migranti, v 
porušeni Evropi 20. stoletja pa so migranti 
postali begunci. Migracije so potekale "interno," 
med evropskimi državami; neevropejci so 
prihajali v Evropo; največ migracij pa je bilo na 
poti iz Evrope na obe ameriški celini, manj v 
Avstralijo in Afriko.
Slovenci pri tem niso bili nobena izjema. Po 
podatkih clevelandskega konzulata RS je v ZDA 
največ Slovenk in Slovencev migriralo v drugi 
polovici 19. in v prvih letih 20. stoletja, množično 
pa so prihajali še po drugi svetovni vojni. Na 
zadnjem ameriškem popisu prebivalstva se za 
Slovence opredelilo kar 124.437 ljudi, kar je več 
kot petdesetkrat več od števila beguncev, ki jim 
bo ob tokratni humanitarni krizi zatočišče 
ponudila Slovenija.
Prav tako se dandanes vsako leto v iskanju 
boljšega življenja iz Slovenije izseli 5000 ljudi. 
Na dnevni ravni se okoli 20 000 Slovencev vozi 
v službo v sosednje države.

Zakaj med begunci prevladujejo mlajši 
moški?
Leta 2014 je bila v Siriji povprečna starost 23 let 
in velika večina prebivalstva je mlajšega od 24 
let (53%). Mlajših od 35 let je nekaj več kot 70% 
Sirijcev. Starejših od 55 let je bilo denimo manj 
kot 9%, starejših od 65 let pa manj kot 4%. Prav 
tako je za razliko od evropskih držav, v Siriji 
število moških za odstotek večje od žensk. 
Ker si večinoma ne morejo privoščiti, da bi na 
pot odšle cele družine, najprej  s trebuhom za 
kruhom odidejo mlajši  moški, za katere obstaja 
največja verjetnost, da bodo najlažje preživeli 
pot. Kasneje pa bi se jim lahko v državah 
pridružile tudi njihove družine. Sicer pa je  po 
podatkih UNCHR (Visok komisariat Združenih 
narodov za begunce) med temi begunci kar 51% 
otrok (0-18 let).

Zakaj se ne borijo za svojo 
domovino?
Begunci iz Sirije bežijo v Evropo, potem ko so 
nekateri že leta preživeli v prenatrpanih 
begunskih taboriščih v sosednjih državah Sirije, 
po katerih je trenutno razseljenih prek 4 
milijone beguncev. Kaj natanko naj bi pomenilo 
boriti se za svobodo svoje dežele z orožjem v 

tem trenutku pravzaprav niti ni jasno, glede na 
to, da gre za državljansko vojno, kjer radikalni 
islamisti prakticirajo prisilni vpoklic, možnost 
splošnega nabora je v zadnjem začel napovedo-
vati tudi Assadov režim. Trenutno na tem 
območju ne obstaja nobena revolucionarna 
organizacija, ki bi se borila za pravičnost in 
osvoboditev. V Siriji in na Bližnjem vzhodu tako 
sedaj za ljudi ni jasne perspektive, z orožjem ali 
brez njega.

Zakaj ne gredo v sosednje države?
Po podatkih UNCHR je  v Egiptu, Iraku, Jordaniji 
in Libanonu trenutno 2.1 milijon sirskih beguncev, 
1.9 milijona sirskih beguncev je v Turčiji (Erdo-
ganova vlada jih sicer pospešeo izganja) in okoli 
24.000 sirskih beguncev v Severni Afriki. Večina 
beguncev je ostala blizu svoje matične države, 
ker si je želela hitre vrnitve domov. Številni ljudje 
ob zaostrovanju krize na vojnih območjih in vse 
slabših pogojih v begunskih taboriščih, zato 
obupano iščejo rešitve, ki bi jih popeljale v boljše 
življenje. Združeni narodi ocenjujejo, da večina 
beguncev v taboriščih živi pod pragom revščine, 
kjer si ne morejo privoščiti niti najosnovnejših.  
V prvih 7 mesecih letošnjega leta je v Evropo 
prispelo okoli 340.000 ljudi. Čeprav bi ta številka 
predstavljala precejšen zalogaj za posamično 
državo in se bo do konca leta gotovo še precej 
povišala, pa vendar predstavlja zgolj 0,067% 
celotnega prebivalstva Evropske unije (ki ima 
okoli 500 milijonv prebivalcev) ali 0,045% 
evropskega kontinenta. Tudi če bi Evropska unija 
sprejela vseh 4 milijone beguncev iz Sirije, ki so 
trenutno razseljeni po manj razvitih okoliških 
državah in bi bili vsi muslimani (kar niso), potem 
bi delež muslimanskega prebivalstva v Evropski 
uniji narasel iz le za 1% (iz 4% na 5%).

Zakaj želijo v Nemčijo?
Angela Merkel je izjavila, da bo Nemčija sprejela 
vse sirske begunce, nemški notranji minister 
Thomas de Maiziere pa je izjavil, da Nemčija 
potrebuje mlade migrante, ker se v Nemčiji rodi 
premalo otrok. To je bil jasen poziv mladim 
ljudem, od Gambije do Bangladeša, da gredo 
na pot proti Nemčiji. Mnogi begunci imajo v 
Nemčiji tudi sorodnike ali znance.Torej koga 
poslati na pot? Seveda ne otrok, žensk in 
starejših, zato družine na pot pošiljajo mlajše in 
močne moške, ki bodo težko pot zmogli.
Tako družina pošlje svojega sina ali očeta, če mu 
uspe priti do Nemčije se bo tam integriral in 
zaposlil. Kasneje lahko poskusi organizirati 
prevoz za druge člane družine v Evropo, ali pa 
bo pošiljal denar. 

Zakaj nosimo delež krivde?
Države EU so prek svojih zunanjih, gospodar-
skih in finančnih politik veliko prispevale k 
popolnemu uničenju nekaterih delov sveta. V 
vojna območja so pošiljale vojake ali pa so 

njihova podjetja tja prodajala orožje. V z resursi 
bogate države so pošiljale naftne, rudarske in 
lesnopredelovalne korporacije, ki so uničile 
okolje in obubožale prebivalstvo. Evropske 
banke so posojale denar diktatorjem, vojaškim 
huntam in koruptivnim vladam, sedaj pa poplači-
lo dolgov terjajo od družb svetovne periferije. 
Kontinent "svobode," bogastva in miru je svojo 
mogočno zgodovino in svetlo prihodnost vedno 
gradil na uničenju, izčrpavanju in opustošenju 
drugih delov sveta, ki jih je uporabljal kot poceni 
vir surovin in delovne sile, kot brezplačno 
tovarno blaga ali pa zgolj skladišče odpadkov. 
Evropa se je vedno razvijala na račun drugih.
Tudi Republika Slovenija je kot članica EU in 
članica zveze NATO soodgovorna, s podpisom 
Vilenske izjave v času nasprotovanja invaziji na 
Irak s strani dela Evrope, pa celo neposredno 
kriva.

Strnila: Urška Breznik
Viri: 
http://danesjenovdan.si/obcasnik/begunci/
http://www.unhcr.org
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Kot je zapisala iniciativa Danes je nov dan: 
»Zgornje visokoleteče besede so zapisane v 
obrazložitvi Nobelove nagrade za mir, ki jo je 
leta 2012 prejela Evropska unija. Ta institucija 
"svobode" in "humanizma" je ravno v tem času 
izvajala finančno vojno proti Grčiji, države 
članice so bile v tem času vpletene v vojaške 
pohode po Libiji, Iraku in Afganistanu, korpo-
racije s sedeži znotraj unije so plenile, onesna- 
ževale in uničevale države na globalnem jugu, 
evropske banke so bogatele na račun izterjave 
nevzdržnih dolgov iz držav "tretjega sveta."«
V skladu z poslanstvom in cilji, ki so jasno 
zapisani v naši knjižici, in z namenom izobra- 
ževanja ter preprečevanja predsodkov, ki so 
ponavadi rezultat  neznanja in negotovosti, smo 

se tudi v Iniciativi mestni zbor odločili, da 
pomagamo porušiti nekaj najbolj pogostih 
predsodkov s katerimi se v odnosu do 
beguncev srečujemo v Sloveniji.

Ekonomski migranti ali begunci?
Nesmiselno je delati razliko med vojnimi 
begunci in ekonomskimi migranti. Razlike med 
tem, da bežiš, ker v tvoji državi divja vojna, ki je 
uničila vas ali mesto v katerem živiš ali pa 
bežiš, ker je vojna uničila prometno infrastruk-
turo, industrijo in  gospodarstvo v tvoji državi, 
ni. Vsi, ki prihajajo iz območji, kjer je oborožen 
konflikt (Sirija, Irak, Afganistan, Jemen, Palesti-
na...), so begunci.
Evropa sicer je celina migracij. V 19. stoletju so 
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bili Evropejci predvsem ekonomski migranti, v 
porušeni Evropi 20. stoletja pa so migranti 
postali begunci. Migracije so potekale "interno," 
med evropskimi državami; neevropejci so 
prihajali v Evropo; največ migracij pa je bilo na 
poti iz Evrope na obe ameriški celini, manj v 
Avstralijo in Afriko.
Slovenci pri tem niso bili nobena izjema. Po 
podatkih clevelandskega konzulata RS je v ZDA 
največ Slovenk in Slovencev migriralo v drugi 
polovici 19. in v prvih letih 20. stoletja, množično 
pa so prihajali še po drugi svetovni vojni. Na 
zadnjem ameriškem popisu prebivalstva se za 
Slovence opredelilo kar 124.437 ljudi, kar je več 
kot petdesetkrat več od števila beguncev, ki jim 
bo ob tokratni humanitarni krizi zatočišče 
ponudila Slovenija.
Prav tako se dandanes vsako leto v iskanju 
boljšega življenja iz Slovenije izseli 5000 ljudi. 
Na dnevni ravni se okoli 20 000 Slovencev vozi 
v službo v sosednje države.

Zakaj med begunci prevladujejo mlajši 
moški?
Leta 2014 je bila v Siriji povprečna starost 23 let 
in velika večina prebivalstva je mlajšega od 24 
let (53%). Mlajših od 35 let je nekaj več kot 70% 
Sirijcev. Starejših od 55 let je bilo denimo manj 
kot 9%, starejših od 65 let pa manj kot 4%. Prav 
tako je za razliko od evropskih držav, v Siriji 
število moških za odstotek večje od žensk. 
Ker si večinoma ne morejo privoščiti, da bi na 
pot odšle cele družine, najprej  s trebuhom za 
kruhom odidejo mlajši  moški, za katere obstaja 
največja verjetnost, da bodo najlažje preživeli 
pot. Kasneje pa bi se jim lahko v državah 
pridružile tudi njihove družine. Sicer pa je  po 
podatkih UNCHR (Visok komisariat Združenih 
narodov za begunce) med temi begunci kar 51% 
otrok (0-18 let).

Zakaj se ne borijo za svojo 
domovino?
Begunci iz Sirije bežijo v Evropo, potem ko so 
nekateri že leta preživeli v prenatrpanih 
begunskih taboriščih v sosednjih državah Sirije, 
po katerih je trenutno razseljenih prek 4 
milijone beguncev. Kaj natanko naj bi pomenilo 
boriti se za svobodo svoje dežele z orožjem v 

tem trenutku pravzaprav niti ni jasno, glede na 
to, da gre za državljansko vojno, kjer radikalni 
islamisti prakticirajo prisilni vpoklic, možnost 
splošnega nabora je v zadnjem začel napovedo-
vati tudi Assadov režim. Trenutno na tem 
območju ne obstaja nobena revolucionarna 
organizacija, ki bi se borila za pravičnost in 
osvoboditev. V Siriji in na Bližnjem vzhodu tako 
sedaj za ljudi ni jasne perspektive, z orožjem ali 
brez njega.

Zakaj ne gredo v sosednje države?
Po podatkih UNCHR je  v Egiptu, Iraku, Jordaniji 
in Libanonu trenutno 2.1 milijon sirskih beguncev, 
1.9 milijona sirskih beguncev je v Turčiji (Erdo-
ganova vlada jih sicer pospešeo izganja) in okoli 
24.000 sirskih beguncev v Severni Afriki. Večina 
beguncev je ostala blizu svoje matične države, 
ker si je želela hitre vrnitve domov. Številni ljudje 
ob zaostrovanju krize na vojnih območjih in vse 
slabših pogojih v begunskih taboriščih, zato 
obupano iščejo rešitve, ki bi jih popeljale v boljše 
življenje. Združeni narodi ocenjujejo, da večina 
beguncev v taboriščih živi pod pragom revščine, 
kjer si ne morejo privoščiti niti najosnovnejših.  
V prvih 7 mesecih letošnjega leta je v Evropo 
prispelo okoli 340.000 ljudi. Čeprav bi ta številka 
predstavljala precejšen zalogaj za posamično 
državo in se bo do konca leta gotovo še precej 
povišala, pa vendar predstavlja zgolj 0,067% 
celotnega prebivalstva Evropske unije (ki ima 
okoli 500 milijonv prebivalcev) ali 0,045% 
evropskega kontinenta. Tudi če bi Evropska unija 
sprejela vseh 4 milijone beguncev iz Sirije, ki so 
trenutno razseljeni po manj razvitih okoliških 
državah in bi bili vsi muslimani (kar niso), potem 
bi delež muslimanskega prebivalstva v Evropski 
uniji narasel iz le za 1% (iz 4% na 5%).

Zakaj želijo v Nemčijo?
Angela Merkel je izjavila, da bo Nemčija sprejela 
vse sirske begunce, nemški notranji minister 
Thomas de Maiziere pa je izjavil, da Nemčija 
potrebuje mlade migrante, ker se v Nemčiji rodi 
premalo otrok. To je bil jasen poziv mladim 
ljudem, od Gambije do Bangladeša, da gredo 
na pot proti Nemčiji. Mnogi begunci imajo v 
Nemčiji tudi sorodnike ali znance.Torej koga 
poslati na pot? Seveda ne otrok, žensk in 
starejših, zato družine na pot pošiljajo mlajše in 
močne moške, ki bodo težko pot zmogli.
Tako družina pošlje svojega sina ali očeta, če mu 
uspe priti do Nemčije se bo tam integriral in 
zaposlil. Kasneje lahko poskusi organizirati 
prevoz za druge člane družine v Evropo, ali pa 
bo pošiljal denar. 

Zakaj nosimo delež krivde?
Države EU so prek svojih zunanjih, gospodar-
skih in finančnih politik veliko prispevale k 
popolnemu uničenju nekaterih delov sveta. V 
vojna območja so pošiljale vojake ali pa so 

njihova podjetja tja prodajala orožje. V z resursi 
bogate države so pošiljale naftne, rudarske in 
lesnopredelovalne korporacije, ki so uničile 
okolje in obubožale prebivalstvo. Evropske 
banke so posojale denar diktatorjem, vojaškim 
huntam in koruptivnim vladam, sedaj pa poplači-
lo dolgov terjajo od družb svetovne periferije. 
Kontinent "svobode," bogastva in miru je svojo 
mogočno zgodovino in svetlo prihodnost vedno 
gradil na uničenju, izčrpavanju in opustošenju 
drugih delov sveta, ki jih je uporabljal kot poceni 
vir surovin in delovne sile, kot brezplačno 
tovarno blaga ali pa zgolj skladišče odpadkov. 
Evropa se je vedno razvijala na račun drugih.
Tudi Republika Slovenija je kot članica EU in 
članica zveze NATO soodgovorna, s podpisom 
Vilenske izjave v času nasprotovanja invaziji na 
Irak s strani dela Evrope, pa celo neposredno 
kriva.

Strnila: Urška Breznik
Viri: 
http://danesjenovdan.si/obcasnik/begunci/
http://www.unhcr.org

Prevod: NI MEJE (OGRAJE), KI BI BILA DOVOLJ VISOKA. Migracija je človekova pravica. Brez dokumentov, brez strahu.Sirski begunci v Libanonu. Vir: http://www.aljazeera.com



Izdaja glasila je podprta 
s sredstvi finančnega 

mehanizma 
EGP 2009 -2014.
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BRANJE BESED JE BRANJE SVETA
Delavnica kritične pismenosti

TOREK, 27. oktober 2015, od 16.00 do 20.00
MISC Infopeka, Ob železnici 16, 2000 Maribor

S kritično pismenostjo kot konceptom, ki pismenosti, kot referenci za branje in ustvarjanje tekstov dodaja 
kritičnost kot eksplicitno etično in politično dimenzijo, želimo posameznice in posameznike opolnomočiti 
v tej meri, da spoznajo, da sta jezik in dostop do informacij in znanja ena ključnih osi vzpostavljanja 
razmerij moči v družbi, po kateri se izvaja dominacija, izključevanje in nasilje v družbi.
Udeleženke in udeleženci se bodo na delavnici seznanili s sledečim:
- kako razviti kritični pogled, kako različna besedila (v medijih, šolskih učbenikih, uradnih dokumentih …) 

oblikujejo naše svetove, kulture in identitete na vpliven, pogosto prikrit način;
- kako uporabiti besedila (pisana in slikovna) kot družbena orodja na načine, ki omogočajo preobli- 

kovanje teh istih svetov;
- zavedati se samoumevnosti s katero večinoma sprejemamo množico sporočil in jo nadomestiti s 

previdnostjo in pozornostjo do ciljev in agend prav teh sporočil;
- kako se na podlagi pridobljenega razumevanja in znanja organizirati za dejavno, angažirano in 

ustvarjalno opozarjanje na problematike ali reševanje te teh v svojem neposrednem družbenem okolju.

Zadnji datum prijave: 26. 10. 2015
Prijave na e-naslov: infopeka@infopeka.org ali na telefon 02 300 68 50 oz. 041 481 246

sreda, 28. 10., ob 18.00
sreda, 28. 10., ob 18.15
sreda, 28. 10., ob 18.00
četrtek, 29. 10., ob 18.00
četrtek, 29. 10., ob 18.00
torek, 3. 11., ob 18.00
torek, 3. 11., ob 18.00
sreda, 4. 11., ob 18.00
četrtek, 5. 11., ob 18.00

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

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

ČETRTNI in KRAJEVNI ZBORI v OKTOBRU

Zbori ta teden:
SČS Radvanje: 20. 10. ob 18.00; SČS Magdalena: 20. 10. ob 18.00; SKS Kamnica:  21. 10. ob 18.00; SČS 
Center in Ivan Cankar: 22. 10. ob 18.00, SČS Koroška vrata: 22. 10. ob 18.00.


