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Četrtinka je glasilo samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora.
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Upor in vztrajnost
Ne, ne bo govora o fizikalnih količinah, temveč o dveh ključnih gonilih družbenih
sprememb. Upor je osrednja točka družbenega preobrata, vendar brez vztrajnosti ne
doseže nobenega učinka.
Tako je bilo tudi pred tremi leti, ko so v Mariboru
sredi izjemno mrzlega decembra vstajniške skupine vztrajale pri svojih zahtevah: odstopi naj župan in celotni mestni svet. Vztrajnost je bila poplačana z odstopom župana na zadnji dan leta
2012, večina mestnih svetnikov pa je na svojih
stolčkih ostala, zato so se vstajniške skupine
odločile vztrajati pri svojih zahtevah. Kljub temu
da je bila večina protestnikov zadovolj(e)na z
odhodom župana, je leglo korupcije o(b)stalo.
Točno pred tremi leti se je vzpostavila tudi
Iniciativa mestni zbor (IMZ), s temeljnim ciljem
spremeniti način družbenega delovanja tako, da
bi ljudje – občani in občanke – dobili kar največ
možnosti (so)odločanja glede krajevnih zadev.
Končni cilj: soupravljanje vseh z mestom, v katerem živimo. To je pisalo v vabilu na prvo srečanje:
»Po civilnem prebujenju Maribora, ki več ne
pristaja na elitistično, grabežljivo, klientelistično,
koruptivno in privatizirano politiko parcialnih interesov, se pojavlja vprašanje, kam naprej. Mariborčani in Mariborčanke izrekamo potrebo po
civilnem dialogu, programskih smernicah, konkretnih alternativah, novih ljudeh, ki so pripravljenih vstopiti v polje javnega ter delovati v
imenu skupnega interesa. Zahteva po odstopu
župana in razpustitvi mestnega sveta ni dovolj,
saj se upravičeno bojimo nenadzorovane
menjave starih z novimi strukturami moči, ki
bodo zgolj reproducirale staro politiko z novim
imenom.«
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Na srečanju, ki je bilo v CAAP (takrat še na Valvasorjevi ulici na Studencih), je bilo prisotnih čez
sto ljudi, videli smo lahko veliko znanih obrazov,
predvsem pa posameznic in posameznikov, ki so
želeli zahteve iz ulice prenesti v vsakdanje
delovanje in uvesti nove principe delovanja
lokalne družbe. Od takrat naprej se je IMZ
(čeprav ne v takem številu) srečevala tedensko in
na teh sestankih smo se dogovarjali, kako bomo
šli naprej in dosegli svoje zahteve. Upor smo
skozi vztrajnost prenesli na nek nov nivo, na
raven nenehnih pritiskov, neprestanih premislekov in prepraševanja, stalnih odzivov na družbene dogodke in neizprosnih zahtev po pravičnosti,
transparentnosti in odgovornem družbenem
delovanju.
Že takrat smo se zavedali, da tovrstni cilji niso tek
na kratke proge, temveč da je treba pri zahtevah
vztrajati. Vendar zahteve posameznikov in
posameznic le redko naletijo na odprta ušesa.
Zato je bil ključni moment vključitev ljudi v
procese razpravljanja in iskanja rešitev glede
lokalnih problematik, dvigovanja kakovosti
življenja v bivanjskem okolju in predvsem

druženja in sodelovanja med ljudmi. Le skozi
redno in plodovito razpravo lahko namreč
pridemo do srži problemov in posledično do
rešitev, ki so v skupno dobro. Iz te ideje so izšli
samoorganizirani zbori mestnih četrti in krajevnih
skupnosti kot prostori srečevanj in odprte
argumentirane misli, brez diskriminacije, po
načelih konsenza in direktne akcije ter medsebojnega spoštovanja in upoštevanja.
Tako smo upor legimitirali na način, da smo
njegovo osrednjo točko raztegnili in ji dali obliko
premice. S tem smo osmislili upor ne na
zgodovinsko-interpretativni način, temveč smo
upor postavili na točko gibala in skozi to perspektivo ustvarili nov prostor za večrazsežnostno
gibanje. Uporu smo dali smisel in ga skozi
vztrajnost kalili do te mere, da je vsako dejanje,
naj bo še tako majhno, vedno-že lahko družbeno
produktivno.
Odprti prostori sodelovanja so postali vztrajnostni moment upora in svoje vztrajnosti ne nameravajo prepustiti zunanjim dejavnikom, ki bi nemara
hoteli upor zvesti zgolj na neko točko. Ne, upor
samovoljnim oblastnikom se nadaljuje in vztraja.
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Poročilo o delu v samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Radvanje, 1. 12. 2015
Udeleženci SČS Radvanje so se najprej seznanili
z rezultatom preteklega glasovanja za projekte
participatornega proračuna. Z veseljem so
ugotovili, da je MOM potrdila rezultate glasovanja in da je župan javno obljubil, da bodo izglasovani projekti del proračuna 2016 in v istem letu
tudi izvedeni. Prav tako jih je veselilo, da so
skoraj vsi izmed 14 izglasovanih projektov
skupnostne narave in so se tako strahovi, da se
bodo ljudje organizirali okoli posameznih
interesov, izkazali za neosnovane. Poudarili so,
da je potrebno izvajanje izglasovanih projektov
vestno spremljati in poskrbeti, da jih bo MOM

tudi dejansko izvedla. Posvetili so se tudi dejavnostim za ohranjanje čistega zraka in zmanjšanje
onesnaževanja, ki nastaja zaradi nepravilnega
kurjenja v kuriščih posameznikov. Tako so
poročali, da so se povezali z Medobčinskim
uradom za varstvo okolja in ohranjanje narave in
bodo kmalu pričeli s skupno izobraževalno
akcijo. Zboristi bodo pripravili tudi sestavek, s
katerim bodo k sodelovanju poskušali pritegniti
ostale zbore, saj je čistost zraka problem po
celem mestu. Delovna skupina za delovanje MČ
je poročala o sestanku s podžupanom
Luketičem glede delovanja MČ Radvanje. Prejeli
so obljubo, da bo v februarju delovno mesto
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zasedel poklicni tajnik, ki bo tam za polni delovni
čas. Zbor SČS bo tudi poslal enega udeleženca
na obisk zbora v sosednjo SČS Studenci, kjer
poskušajo povečati število udeležencev, in tam
predstavil dobre izkušnje SČS Radvanje.

SČS Magdalena, 1. 12. 2015
Na tokratnem zboru SČS Magdalena se je
prebivalcem samoiniciativno pridružil gost, Vitor
Zečič, član komisije za komunalo v MČ Magdalena in član odbora za komunalo pri mestnem
svetu MOM. Govoril je predvsem o strategiji
razvoja MČ Magdalena, ki ga je pripravil, in
načrtu komunalnih investicij v MČ Magdalena za
leto 2016. Prebivalci so bili zelo zadovoljni z
ugotovitvijo, da so v načrtih zadeve, o katerih so
razpravljali na preteklih zborih. Če se bodo v
2016 zares izvedli, bo rešenih kar nekaj težav, s
katerimi se prebivalci srečujejo vsakodnevno.
Govorili so tudi o celostni prometni strategiji za
Mestno občino Maribor, ki je bolj družbeni kot
tehnični dokument, ki so ga sprejeli odgovorni na
občini, zato se je smiselno opreti nanj in s strategijami, ki so v njem opisane, reševati težave, ki jih
zaznamo v svojem okolju. Prebran je bil dopis,
naslovljen na Urad za komunalno, promet in
prostor z zahtevo, da se manjkajoča drevesa
ustrezno nadomestijo z novimi in da MOM
smiselno predvidi sredstva za te zasaditve,
oblikuje strategijo ozelenjevanja, s katero se
lahko Maribor v nekaj letih povrne na stanje iz
časov, ko so vsa drevesa še bila na svojih mestih.
Ker se s problematiko manjkajočih dreves srečujejo tudi na ostalih samoorganiziranih četrtnih
skupnostih, nameravajo dopis poslati v
odobritev drugim SČS in nato skupaj nastopiti s
pobudo, da se drevesa ponovno ustrezno
zasadijo.
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ture (prometne, komunalne in drugih težav),
začetkov komunikacije z odgovornimi občinskimi
službami in usklajevanju rešitev. Nadaljevali so z
določevanjem točk, kjer so težave s kanalizacijo,
ki je problematična tudi na področjih črpališč
pitne vode. Zmeda s hišnimi številkami jim je dala
razmišljati tudi o ureditvi poimenovanj ulic in
bodo kot prvi korak pri doseganju jasnosti ulic
ugotovili, kakšen je uradni postopek, po katerem
lahko občinske službe ukrepajo. Obisk občana iz
sosednje krajevne skupnosti je dal slutiti, da bi za
uspehe pri svojih prizadevanjih v Bresternici
potrebovali le še samoorganizirani zbor, ki ga
tam zaenkrat še ni.

SČS Center in Ivan Cankar, 3. 12. 2015
Stalna ekipa zbora SČS Center in Ivan Cankar na
minulem zboru, 3. decembra, ni odpirala novih
problematik, raje se je še enkrat ozrla na dejavnosti v teku.
Delovna skupina za Mestni park, Tri ribnike in
mestne hribe ugotavlja, da so pristojni v letu, ki
mineva, vzdrževanju Mestnega parka namenili
več pozornosti in časa kot leto pred tem. Stanje
na Piramidi se vidno izboljšuje, kar gre pripisati
iniciativi povezanih vinogradnikov in trudu
posameznikov. Delovna skupina bo pripravila
načrt potrebnih dejavnosti za naslednje leto.
Udeleženci pa so mnenja, da bi bilo te potrebe,
kot načrt vzdrževanja, vključiti v proračun
občine. V tem smislu bodo poskušali s pobudo,
hkrati pa bodo zavezo iskali tudi pri Zavodu za
turizem.

SKS Kamnica, 2. 12. 2015
Zboristi so zbor odprli s pogovorom o nedavnem
Zbor SKS Kamnica se je odvil z nekaj novimi
udeleženkami in udeleženci. Prvi del so zato
namenili govoru o Iniciativi mestni zbor, ciljih in
dosedanjemu delovanju samoorganiziranega
zbora v Kamnici. Prav hitro so se usmerili v
načrtovanje akcij, ki se bodo nadaljevale v smeri
zbiranja dokaznega gradiva o stanju infrastruk-

Čeprav uživamo v udarniških akcijah, kot je bilo majsko
čiščenje poti na Piramido, bo morala občina vzdrževanje
mestnih zelenih kotičkov končno vključiti v proračun.

4

ZBORI

Pri projektu parka za pse se zaenkrat krepijo le
sodelovalne vezi, medtem ko je v MDS za
komunalo, v okviru katere deluje SSVUJD,
vedno bolj vroče. Preučuje se namreč poslovanje Energetike, podobnost v poslovnih navadah
z ostalimi javnimi podjetji v Mariboru pa niti
najmanj ni zgolj slučajnost. Naveličani zaprtih
vrat, gluhih ušes in arogantnih gofelj upajo, da
pridobijo konkretne rešitve od Tine Kraigher
Mišič iz Odvetniške družbe Pirc Musar, ki je,
preden se je zaposlila v odvetniški družbi,
vodila pritožbene postopke v zadevah dostopa
do informacij javnega značaja pri Informacijskem pooblaščencu, in bo to sredo ob 18.00 v
Infopeki izvedla delavnico na temo »Kako do
pomembnih informacij?«.
Da bo zadnji letošnji zbor v centru mesta bolj
prazničen, so se udeleženci dogovorili, da vsak
prinese kakšno sladkarijo in/ali pijačo.

vedno manj dreves, ker se odstranjena ne
nadomeščajo, tista, ki še stojijo, pa so v vedno
slabšem stanju. Udeleženci zborov SČS Tabor,
Magdalena in Nova vas zato zahtevajo, da se v
proračunu namensko zagotovi 200.000 evrov v
2016 in 2017 za načrtno izboljševanje stanja
dreves v njihovih četrtih, da na Uradu za komunalo, promet in prostor izdelajo oceno potrebnih
sredstev za redno vzdrževanje in zasaditve, ki bo
osnova za zahtevana sredstva v proračunu in da
odpadejo izgovori, da je denarja za investicije
zmanjkalo.

SČS Tabor, 9. 12. 2015
Da se bližajo prazniki, je bilo čutiti na zboru SČS
Tabor. Kljub resnosti tem, ki so jih obravnavali, je
razprava potekala hudomušno in v duhu velike
povezanosti stalnih udeležencev.
Dileme, kaj bo pomenil prenos lastništva
funcionalnih zemljišč v več stanovanjskih
zgradbah na lastnike stanovanj, s pridobljenimi
informacijami pri upravnikih zgradb niso rešili.
Nihče jim namreč ni znal dati odgovora, kaj bo
prinesel nepremičninski zakon in kakšne dodatne obveznosti si bodo s prenosom lastništva
nakopali lastniki stanovanj. Po izmenjavi mnenj
pa so se vseeno strinjali, da je postopek smiselno izpeljati, saj se, kot se je to ponekod že
zgodilo, lahko najde nekdo, ki bo »njihovo«
funkcionalno zemljišče olastninil in bodo
namesto nekaj evrov nepremičninskega davka,
zasebniku plačevali veliko višjo parkirnino.
Delovna skupina za drevesa je skupaj s SČS
Magdalena in Nova vas pripravila dopis, v
katerem zahteva (kot že pred letom dni), da
MOM končno začne skrbeti za mestna pljuča in
v proračunu zagotovi namenska sredstva za
nadomestne in nove zasaditve dreves.
Udeleženci so se strinjali, da se na občini problema propadajočega drevja zaradi slabega
vzdrževanja očitno ne zavedajo. Tako je v mestu

Za naše zelene kotičke, ki delajo Maribor tako zelo privlačen,
se ne bomo nehali boriti. Vsako drevo šteje. In mi smo jih
prešteli.

SČS Pobrežje, 9. 12. 2015
Že skoraj klasično potekajoč zbor na Pobrežju se
je začel s šalo in nadaljeval s sprejemanjem
dnevnega reda. Nanj so umestili decembrski
zbor, SSVUJD in »niti pod razno«. Veseli december teče in razpravljali so o dogodku, ki ga prireja
MČ Pobrežje, vendar so sklenili, da zaradi narave
dogodka ni najbolj smiselno, da bi bil zbor tam.
Malo so ponovili namene in cilje SSVUJD ter
sklenili, da za naslednji zbor povabijo enega ali
dva predstavnika, ki bosta zboru predstavila
način in namene delovanja te delovne skupine na
mestni ravni. Med točko »niti pod razno« je našel
mesto pogovor o načinih obveščanja glede
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delovanja in dogodkov v MČ Pobrežje in
smotrnosti
objavljanja
aktualnosti
v
posameznih mestnih četrtih, tako na strani
izvoljenih svetov kot tudi samoorganiziranih MČ
in KS. Zbor so zaključili s sproščeno, domala
gostilniško, raz- pravo o trenutnih političnih
dogodkih in politični kulturi na državni ravni in
se skupaj veselili naslednjega zbora.

SČS Studenci, 10. 12. 2015
Na zadnjem letošnjem zboru smo več pozornosti uvodoma namenili predstavitivi samoorganiziranih zborov, da bi tisti, ki jim je IMZ še tuj,
lažje razumeli namene in delovanje. Z novimi
soudeleženci so prišle na dan nove težave.
Izpostavlili so slabo komunalno ureditev treh
ulic – Kamenškove, Kodrunove in Borovnikove,
ki so še zmeraj brez kanalizacije. Poleg tega pa
si želijo tesneje sodelovati z mestno četrtjo.
Stalni udeleženci so nakazali nekaj smeri in
postopkov, s katerimi lahko novopridruženi
pričnejo boj za uresničitev zahtev. Težav, ki
nižajo kakovost življenja prebivalcem Studencev, je seveda še več. Zlasti tistih, povezanih s
komunalo, energetiko in prometom, in sicer:
preredek odvoz smeti; avtobusna postaja,
postavljena pred zasebno hišo; neizgrajeno
plinsko omrežje in otrokom nevaren promet na
Sokolski ulici. Seme je bilo zasejano, za vznik pa
bo treba to seme ponegovati z načelom
direktne akcije.
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SČS Nova vas, 10. 12. 2105
Najdlje delujoči zbor v občini Maribor preseneča s svojo angažiranostjo, domiselnostjo in
vztrajnostjo reševanja problemov v četrti. Na že
55. zboru MČ Nova vas so delovne skupine
pregledale odgovore in pogovore z Mestnim
redarstvom, Medobčinskim uradom za varstvo
okolja in ohranjanje narave ter strokovnjaki, s
katerimi so se posvetovali. Ker ponekod niso bili
razumljeni, bodo svoje zahteve ponovili bolj
izčrpno in jih podkrepili z dokumentiranjem
stanja, na primer neustrezno urejenih
parkiriščnih zmogljivosti.
Zrelost in nežnost udeležencev na zboru je
razpoznati v vsakem spoprijemanju s težavami,
ki daje prednost strukturnim rešitvam namesto
kaznovanju – kot v primeru parkiranja – in
informiranosti ter strateškemu načrtovanju
namesto slepemu zaletavanju z glavo v zid – kot
v primeru rešitev za vztrajno propadajoča drevesa v četrti in po vsem mestu. Sklepi zbora za
nove korake pri prizadevanjih bodo neizogibno
obrodili sadove.
Na zboru sta bili prisotni tudi raziskovalki učenja
skozi aktiviranje ljudi v svoji skupnosti, ki sta
presenečeno sprejeli povabilo k sodelovanji pri
prvi točki naslednjega zbora, ki smo jo naslovili
Pogovor o skupnostnem izobraževanju in učenju
skozi delovanje SČS Nova vas.

V Novi vasi se ne dajo zlahka. To so dokazali takoj na začetku, ko so zborovali pred zaklenjenimi vrati njihove mestne četrti (2013).
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USTAVNO SODIŠČE
NE SPOŠTUJE USTAVE
Homofobija je nerazumski strah pred homoseksualnostjo in
lezbištvom, ki ni izkustvene narave (ni posledica dejanskih
negativnih izkušenj), temveč v celoti temelji na predsodkih
in neznanju. Odraža se kot odpor in sovražni odnos do
gejev in lezbijk, kot nasilje, nadlegovanje in diskriminacija.
Homofobna diskriminacija je vsaka kršitev načela
enakega obravnavanja, enakih možnosti, negativno
razlikovanje, izključevanje, omejevanje ali postavljanje v neenak položaj na podlagi spolne usmerjenosti.
Čeprav je državni zbor v začetku leta 2015
podprl novelo Zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih, v kateri je zakonska zveza
določena kot življenjska skupnost dveh oseb ne
glede na spol, smo danes zopet priče zlorabi
ustavnega sodišča, ki je dovolilo izvedbo že
drugega referenduma o zakonu o zakonski
zvezi. Ustavno sodišče referenduma ne bi
smelo dovoliti, saj se je ustava od leta 2012
spremenila. V njej je določeno, da »referenduma o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost
na področju človekovih pravic in temeljnih
svoboščin ali drugo protiustavnost, ni dopustno razpisati«.
Na referendumu bomo torej odločali o nečem,
o čemer nimamo pravice presojati, saj je v
nasprotju z ustavo in deklaracijo človekovih
pravic. Diskriminiranje na podlagi spolne
usmerjenosti, ki je osebna okoliščina, krši 14.
člen ustave, ki pravi, da »smo v Sloveniji pred
zakonom vsi enaki, ne glede na osebne
okoliščine«. V 2. členu Splošne deklaracije pa je
zapisano, da je vsakdo upravičen do uživanja
vseh pravic in svoboščin, ne glede na raso,
barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo
prepričanje, narodno ali socialno pripadnost,
premoženje, rojstvo ali kakršno koli drugo
okoliščino. Že več kot deset let je spolna usmeritev v mednarodnem pravu človekovih pravic

prepoznana kot osebna okoliščina, na podlagi
katere se ne sme diskriminirati.
Ustavno sodišče je že leta 2009 in leta 2013, ko
je presojalo ureditev pravice do dedovanja,
presodilo, da je ustavo potrebno spremeniti,
saj na podlagi spolne usmerjenosti neenako
obravnava istospolne zunajzakonske skupnosti in raznospolno usmerjene osebe. Sistemska
in celovita analiza slovenskega pravnega reda
je pokazala na številne določbe, ki istospolna
partnerstva in starševstvo v primerjavi z
raznospolnimi brez utemeljenega razloga
obravnavajo neenako. Analiza odkriva kar 70
zakonov, ki diskriminirajo istospolno usmerjene v Sloveniji. Nasprotnika novele in
predlagatelja referenduma, Aleša Primca in
Metko Zevnik, združena v koaliciji Za otroke
gre!, ki ju podpirajo stranki SDS in NSi ter
slovenska rimskokatoliška cerkev, bi moralo
ustavno sodišče a priori zavrniti, vendar se to
ni zgodilo.
Prihajajoči referendum kaže na očitno
podkupljivost ustavnih sodnikov. Ustavno
sodišče, ki dovoljuje, da večina odloča o
pravicah manjšine, krši varstvo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin ter samo ustavo.
Koalicija Za otroke gre! temelji na različni
obravnavi istospolnih parov, s čimer krši usta-
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Ricky Gervais, britanski komik: “Poroka istospolnih partnerjev ne predstavlja privilegija za homoseksualne
osebe, temveč izenačitev pravic, ki jih že imajo ostali. Privilegij bi recimo bil, da geji ne bi rabili plačevati davkov.
Kot jih ne plačuje Cerkev.”

vo in temeljne človekove pravice. Njihovo
sklicevanje, da gre za zaščito otrok, lahko
upravičeno opredelimo kot sovražni govor, saj
istospolnim parom ne priznavajo enakih pravic
kot drugim in jih opredeljujejo kot manjvredno
skupino. Istospolno usmerjenim prepovedujejo
poroko zaradi globoko ukoreninjenih predsodkov in drugih prepričanj glede spolne usmeritve in spolne identitete. Ustava v 63. členu kot
protiustavno opredeljuje vsakršno spodbujanje k narodni, verski, rasni in drugi neenakopravnosti, zato bi moralo biti takšno javno spodbujanje nestrpnosti proti istospolnim osebam
kaznovano. V ustavi je zapisano tudi, da mora
za to, da bi bil zakon na referendumu zavrnjen,
proti njemu glasovati večina vseh udeležencev
referenduma in najmanj petina vseh volivcev
(okrog 350 tisoč), kar pomeni, da bodo imeli
nasprotniki na tokratnem referendumu manj
možnosti za uspeh.
Kljub temu obstaja bojazen, da bi večina ljudi
glasovala proti noveli zakona
o zakonski zvezi, s čimer bi se
potrdila slovenska zaplankanost. Vsakdo ima pravico,
da se poroči in osnuje družino, s komer hoče, kar je
določeno tudi v 2. členu Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih
pravicah.

Na žalost je Evropsko sodišče za človekove
pravice, kar se tiče širjenja pravic za istospolne
pare, precej zadržano. Nekatere države
priznavajo popolno izenačenje istospolnih in
raznospolnih razmerij (Belgija, Nizozemska in
Danska), druge priznavajo pravice v omejenem obsegu, nekatere pa še vedno prepovedujejo istospolno zakonsko zvezo (Latvija in
Hrvaška). Po podatkih Evropskega sodišča za
človekove pravice, se je letos Slovenija s 148
kršitvami na milijon prebivalcev znašla v
evropskem vrhu po številu kršitev človekovih
pravic na število prebivalcev, kar je zaskrbljujoče. Naj naši glasovi za novelo zakona
dokažejo nasprotno, da Slovenke in Slovenci
spoštujemo enakopravnost vseh državljank in
državljanov Republike Slovenije. Naj naši
glasovi za novelo zakona dokažejo, da si
želimo solidarno in strpno družbo, ki bo enako
upoštevala pravice vsakega posameznika.
Tomaž
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TRKAMO NA VEST

V razmislek pred prazniki
Predpraznično vzdušje je bilo čutiti skoraj na vseh zadnjih zborih SČKS, žal pa so se le na zboru v
Magdaleni dotaknili teme, ki je, bolj kot se prazniki bližajo, bolj aktualna. Prve »salve«je, kljub prepovedi, že slišati na vseh koncih Maribora.
Seveda govorim o ognjemetih, petardah, o pirotehniki nasploh, ki je postala sestavni del vsakega
praznovanja. Višek doseže prav v tem času. Pa ste se že kdaj, ko ste vzdihovali ob pogledu na
veličastne slike na nebu, vprašali: Kaj sproža vse te reakcije v zabavni pirotehniki? Kaj smo istočasno s tisočerimi bliski poslali v nebo? V kakšni obliki se nam bo to vrnilo na zemljo? Ali kot mi ob
pokih in bliskih uživajo tudi naši sosedje, hišni ljubljenčki…? Kdo in v kakšnih pogojih je omogočil
te naše »užitke«?
Odgovore bomo lahko našli tudi sami, brez poglabljanja v strokovne študije, ki pa jih tudi ni odveč
pogledati. Vse te učinke povzročijo kemijske reakcije med uporabljenimi elementi. Vse te elemente oz.
s kemijskimi reakcijami povzročene spojine smo sprostili v okolje in vse te snovi se nam bodo vrnile
»na krožnike«, kolikor se jih ne bomo nadihali že takoj ob sprožitvi. Poki in smrad onemogočajo
predvsem bolnikom in starejšim, da bi tudi oni bili del veselega predprazničnega vzdušja. Tako
nevzdržno je za nekatere, da bi se, kot znanka, najraje skrili v bunker in tam počakali, da vse to mine.
Travme ob nebrzdanem praznovanju doživljajo tudi domače živali.
Če se, kljub razmisleku, ne morete odpovedati kratkotrajnemu užitku ob sprožanju pirotehnike, si
poskusite odgovoriti še na zadnje vprašanje. Pomagamo? Večino zabavne pirotehnike izdelajo na
Kitajskem. V proizvodnji, polni strupov in nevarnosti delajo večinoma otroci. Otroci za otroke. Naše
otroke, ki bodo deležni največ strupenih snovi, če se ne bomo pravočasno zavedli in vsak po svojih
močeh poskusili vplivati, da se zmanjša, če že ne ukine, uporaba zabavne pirotehnike.

ČETRTNI in KRAJEVNI ZBORI v NASLEDNJIH TEDNIH
SČS Tabor
SČS Pobrežje
SKS Pekre
SČS Radvanje
SČS Magdalena
SKS Kamnica
SČS Nova vas
SČS Studenci
SČS Center in Ivan Cankar
SČS Koroška vrata

sreda, 23. 12., ob 18.00
sreda, 23. 12., ob 18.00
sreda, 23. 12, ob 18.00
torek, 29. 12., ob 18.00
torek,29. 12., ob 18.00
sreda, 30. 12., ob 18.00
četrtek, 7. 1., ob 18.00
četrtek, 7. 1. , ob 18.00
četrtek, 14. 1., ob 18.00
četrtek,14. 1. ob 18.00

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

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

