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Proračun, 
odprt občanom
Vsako leto je sprejem proračuna ključno zakonsko 
zahtevano dejanje mestnega sveta. S proračunom 
se določijo vse naloge, ki jih bo občina v letu dni 
izvedla. Določijo se cene vrtcev, katere ceste se bodo 
popravile ali na novo zgradile, koliko sredstev bo 
namenjenih za kulturne in mladinske dejavnosti, 
kako se bo širilo toplovodno, vodovodno ali plinsko 
omrežje, kako se bo gradila ali obnavljala kanali-
zacija, koliko sredstev bo namenjenih za izboljšanje 
posamične mestne četrti ali krajevne skupnosti in 
celo to, kako bo decembra okrašeno mesto.

Proračun torej obsega vse aktivnosti občine v 
posameznem letu in odločilno vpliva na kvaliteto 
življenja njenih prebivalcev. 

Pri sprejemanju dokumenta takšne teže bi priča- 
kovali, da bodo k oblikovanju povabljeni prav vsi, ki 
bodo deležni dobrih ali slabih posledic izvajanja 
proračuna. Žal se to v praksi ne dogaja. Pri pripravi 
proračuna občina ne organizira nobenih posvetov s 
krajani, prav tako posvetov ne organizirajo mestne 
četrti ali krajevne skupnosti. Prioritete proračuna se         

     Kljub temu, da je participatorni proračun dobra 
praksa, pa se je potrebno zavedati, da se v njegovem 
okviru odloča le o zelo majhnem deležu prora- 
čunskih sredstev (v primeru Radvanja manj kot 
0,1% celotnega mestnega proračuna). Da bi občani 
sodelovali pri oblikovanju večjega dela proračuna, 
pa še vedno ni formalnega mehanizma. 

Za spremembo stanja si prizadeva Delovna skupina 
za lokalno samoupravo, ki združuje udeležence 
zborov SČS Magdalena, Nova vas in Pobrežje. Ena 
izmed sprememb, ki so jih zasnovali člani delovne 
skupine, je zato sprememba poslovnika mestnega 
sveta, ki bi spremenila postopek sprejemanja 
proračuna v Mestni občini Maribor. Najpomemb- 
nejša predlagana sprememba je, da se v postopek 
sprejemanja proračuna uvede rok za javno razpra-
vo, ki bi trajal 30 dni od predstavljenih izhodišč 
proračuna Mestnemu svetu. V tem času bi lahko 
občani podajali predloge in predlagali izboljšave v 
proračunu (seveda v skladu z zakonskimi omejitva-
mi), župan, kot predlagatelj proračuna, pa bi bil 
zavezan predloge obravnavati, sprejetje ali zavrni-

tev le teh pa utemeljiti. Utemeljitve bi morale biti 
sestavni del proračuna. Čeprav predlogi občanov za 
občino ne bi bili zavezujoči, bi vseeno odprli vrata 
občanom pri pripravi proračuna. 

Ker je proračun kompleksen dokument, je delovna 
skupina predlagala tudi podaljšanje rokov, v katerih 
mora biti gradivo za proračun javno objavljeno in 
dostopno krajanom, ki bi imeli dovolj časa, da se z 
dokumentom primerno seznanijo, se tudi v skupi- 
nah o njem pogovorijo in potem dobro informirani 
podajo konstruktivne predloge.

Delovna skupina je predlog spremembe poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Maribor posredova-
la vsem svetniškim skupinam in posameznim svet- 
nikom že pred lanskimi poletnimi počitnicami, v 
Mestnem svetu je bila pobuda podana septembra. 
Ker pa se čas sprejemanja proračuna vedno bolj 
bliža, je tudi že skrajni čas, da se v Mestnem svetu 
odpre razprava o predlagani spremembi. Rezultat 
te razprave bo jasno pokazal, koliko si mestni svetni-
ki res želijo slišati in upoštevati mnenja občanov.

UVOD

določajo v ozkem krogu svetniških skupin 
mestnega sveta, projekti, ki na koncu konča-
jo v proračunu, pa so rezultat političnih 
konjskih kupčij. Mnenje občanov ni vključe-
no na nobeni točki. 

Z izvedbo pilotnega projekta participator-
nega proračuna v MČ Radvanje se je stanje 
nekoliko izboljšalo. Krajani so lahko sami 
predlagali in kasneje tudi izglasovali projek-
te in investicije, katerih izvedbo bi si želeli v 
svojem okolju.
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SKS Pekre, 6. 1. 2016
Na prvem zboru SKS Pekre v letu 2016 so se na 
idilični zimski večer zbrali v toplem prvem nad- 
stropju Doma kulture Pekre. Ugotavljali so, kakšni 
so načini angažiranja v drugih četrteh in krajevnih 
skupnostih, saj se Pekrčanom ne uspe zbrati v 
zadostnem številu, da bi lahko učinkovito in us- 
klajeno delali v smeri reševanja prenekaterih težav 
v Pekrah. Pripravljenost na direktno akcijo ni ravno 
položena v zibko, Pekrčani pa se morajo naučiti, 
kakšna moč je v sodelovanju in solidarnosti.
Na zboru so krajani sprejeli nekatere pomembne 
odločitve za prihodnost delovanja. Zbor se je 

namreč odločil, da se ne bo za vsako ceno angaži-
ral za teme, ki jih odprejo drugi sokrajani, potem pa 
se zanje ne angažirajo več in na zbore več ne 
prihajajo. Fokusirali se bodo na težave in možnosti 
v skupnosti, ki se jih tičejo bolj osebno. Zbor se je 
odločil, da ne bo več vlagal energije v prizadevanje 
za številčno udeležbo, saj sami sebe sprejemajo 
kot legitimen zbor ne glede na majhnost ali 
množičnost udeležbe.

SČS Pobrežje, 6. 1. 2016
Prvi letošnji zbor na Pobrežju sta malenkost 
zasenčila prvi sneg in eleganca Petra Prevca, ki se je 

Poročilo o delu 
v samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih skupnostih

v istem trenutku boril, da postane zlati orel. 
Udeleženi so kljub vsemu poslušali poročilo 
delovne skupine za lokalno samoupravo, ki je dan 
prej obravnavala predlog zakona o spremembah v 
lokalni samoupravi. Ta se po predlogu spreminja 
predvsem v smeri, ki omogoča konkretnejšo 
participacijo ljudstva v svojem lokalnem okolju – 
tudi skozi participatorni proračun – daje večjo težo 
sprejetim odločitvam ljudi in polaga ocenjevanje 
dela lokalnih oblasti neposredno v roke ljudi z 
orodjem odpoklica župana in mestnega oz. občin-
skega sveta. Na lokalni ravni, konkretno gre za 
mariborsko občino, si DS še posebej prizadeva za 
ponovno vzpostavitev javne razprave, tako v zvezi 
s sprejemanjem proračuna, kot tudi za ostale 
pomembne odločitve. Gre predvsem za podaljša- 
nje rokov za odzive in rokov za vabila, ki so se za 
časa Franca Kanglerja tako skrajšali, da niso 
omogočali več treznega premisleka in odziva.
Na Pobrežju želijo, da se letos tudi pri njih izvedejo 
aktivnosti participatornega proračuna, zato se 
bodo pozanimali, kako lahko svoji mestni četrti 
pomagajo, da se bo to tudi zgodilo. Hkrati pa so 
tudi mnenja, da bi bile priprave na ta projekt na 
Pobrežju dober aktivator sokrajank in sokrajanov.

SČS Nova vas, 7. 1. 2016
Zbor v Novi vasi je bil tokrat nekoliko drugačen. V 
prvi polovici sta se prebivalcem pridružili Marta 
Gregorčič in Sabina Jelenc Krašovec iz Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani, ki pripravljata poglo-
bljeno študijo participacije in direktne akcije 
občanov na primeru dobre prakse Iniciative mestni 
zbor oziroma samoorganiziranih četrtnih in 
krajevnih zborov. Udeleženci so poročali, da opaža-
jo spremembe v okolju, ki so sicer na videz 
minimalne, a zavedajo se, da stvari ni mogoče 
spremeniti čez noč. Ponosni so na akcije, ki so jih 
organizirali, opravili so koristno družbeno delo, ob 
tem preživeli skupaj nekaj časa in krepili novo 
nastajajočo skupnost. Zadovoljni so z večjo 
odzivnostjo občinskih organov ter s svojo 
vztrajnostjo, veseli jih tudi povezovanje z drugimi 
SČS-ji in občutki, da si medsebojno pomagajo.
Nadaljevali so s pogovorom o eksperimentalnem 
prometnem režimu v okolici Stantetove in složno 
sklenili, da način, na katerega je bil ta vzpostavljen, 
ni bil ustrezen, prav tako pa ni ustrezno urejen 

dovoz z druge strani. Odločili so se, da na Urad za 
komunalo, promet in prostor MČ Nova vas in 
upravljavci okoliških blokov posredujejo svoje 
nestrinjanje in zahtevo po spremembi.
Zadnje minutke pa so udeleženci izkoristili za 
predstavitev akcije »Pogrešano drevo«, ki bi ga 
izvedli spomladi skupaj z drugimi četrtmi in opo- 
zorili na manjkajoča drevesa. Sklenili so tudi, da 
upravljavcem večstanovanjskih stavb pošljejo 
sporočilo, da opažajo neustrezno in nestrokovno 
obrezovanje dreves v MČ Nova vas in k temu 
priložijo Odlok o zelenih površinah, kjer je dobro 
razloženo, kako bi morali vzdrževati drevesa in 
ostale zelene površine.

SČS Studenci, 7. 1. 2016
Udeleženci so se na zboru seznanili, da se bodo z 
omrežninami, ki so se začele obračunavati s 1. 
januarjem 2016, pokrili stroški za izgradnjo kanali-
zacije in vodovoda na Kamenškovi in Korbunovi 
ulici. Kljub dovoljenju za gradbeni načrt in sredst-
vom, ki jih bo omogočila občina iz že prej omen-
jenih omrežnin, se Studenčanke in Studenčani 
bojijo, da bo investicija ostala le pri besedah, zato 
se bodo povezali z mestno četrtjo. To so storili tudi, 
ko so zaradi avtobusnih povezav pritiskali na sektor 
za promet in Marprom. Menijo, da bi morali avto- 
busi bolj usklajeno prihajati na postaje, prav tako 
pa si želijo tudi direktno povezavo do bolnice. Na 
občini so že seznanjeni z njihovimi zahtevami, 
Marprom pa se na njihove pritožbe ne odziva.
Tudi glede plinovoda so bile z mestne četrti že 
poslane pobude. Po Sokolski ulici plinovod žal ni 
predviden, na Obrežni pa je pokrit le del ulice. 
Večina se je plinovodu odpovedala, ker je priklju- 

Proračun torej obsega vse aktivnosti občine v 
posameznem letu in odločilno vpliva na kvaliteto 
življenja njenih prebivalcev. 

Pri sprejemanju dokumenta takšne teže bi priča- 
kovali, da bodo k oblikovanju povabljeni prav vsi, ki 
bodo deležni dobrih ali slabih posledic izvajanja 
proračuna. Žal se to v praksi ne dogaja. Pri pripravi 
proračuna občina ne organizira nobenih posvetov s 
krajani, prav tako posvetov ne organizirajo mestne 
četrti ali krajevne skupnosti. Prioritete proračuna se         

     Kljub temu, da je participatorni proračun dobra 
praksa, pa se je potrebno zavedati, da se v njegovem 
okviru odloča le o zelo majhnem deležu prora- 
čunskih sredstev (v primeru Radvanja manj kot 
0,1% celotnega mestnega proračuna). Da bi občani 
sodelovali pri oblikovanju večjega dela proračuna, 
pa še vedno ni formalnega mehanizma. 

Za spremembo stanja si prizadeva Delovna skupina 
za lokalno samoupravo, ki združuje udeležence 
zborov SČS Magdalena, Nova vas in Pobrežje. Ena 
izmed sprememb, ki so jih zasnovali člani delovne 
skupine, je zato sprememba poslovnika mestnega 
sveta, ki bi spremenila postopek sprejemanja 
proračuna v Mestni občini Maribor. Najpomemb- 
nejša predlagana sprememba je, da se v postopek 
sprejemanja proračuna uvede rok za javno razpra-
vo, ki bi trajal 30 dni od predstavljenih izhodišč 
proračuna Mestnemu svetu. V tem času bi lahko 
občani podajali predloge in predlagali izboljšave v 
proračunu (seveda v skladu z zakonskimi omejitva-
mi), župan, kot predlagatelj proračuna, pa bi bil 
zavezan predloge obravnavati, sprejetje ali zavrni-

tev le teh pa utemeljiti. Utemeljitve bi morale biti 
sestavni del proračuna. Čeprav predlogi občanov za 
občino ne bi bili zavezujoči, bi vseeno odprli vrata 
občanom pri pripravi proračuna. 

Ker je proračun kompleksen dokument, je delovna 
skupina predlagala tudi podaljšanje rokov, v katerih 
mora biti gradivo za proračun javno objavljeno in 
dostopno krajanom, ki bi imeli dovolj časa, da se z 
dokumentom primerno seznanijo, se tudi v skupi- 
nah o njem pogovorijo in potem dobro informirani 
podajo konstruktivne predloge.

Delovna skupina je predlog spremembe poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Maribor posredova-
la vsem svetniškim skupinam in posameznim svet- 
nikom že pred lanskimi poletnimi počitnicami, v 
Mestnem svetu je bila pobuda podana septembra. 
Ker pa se čas sprejemanja proračuna vedno bolj 
bliža, je tudi že skrajni čas, da se v Mestnem svetu 
odpre razprava o predlagani spremembi. Rezultat 
te razprave bo jasno pokazal, koliko si mestni svetni-
ki res želijo slišati in upoštevati mnenja občanov.

ček za plin treba so�nancirati. Strinjali so se, da bi se 
prebivalke in prebivalci na Sokolski morali organi-
zirati in da bodo poiskali informacijo, koliko okvirno 
stane takšen priključek, da bi se ljudje lažje odločili.
Kjub temu da so bili na zboru bolj pesimistični, 
bodo Studenčani še naprej vztrajali pri svojem.
 
SČS Radvanje, 12. 1. 2016
Zboristi so polni energije začeli z delovanjem v 
novem letu. Najprej so pregledali svoje delo v 
preteklem letu in ocenili svoje delovanje kot zelo 
uspešno. Posebej so bili ponosni na participatorni 
proračun ter na delovne akcije okoli ekoloških 
otokov, šolske poti, Rosmanitove grobnice itn. Prav 
tako ugotavljajo, da se končno rešuje problematika 
glede tajništva MČ, premika pa se tudi na področju 
kvalitete zraka, saj se kaže, da bo že poleti stala v 
Radvanju merilna naprava. Pogovorili pa so se tudi 
o glavnih smereh delovanja v letu 2016. Ena izmed 
smeri delovanja bo turizem, kjer se je ustanovila 
delovna skupina, ki bo trajno delovala z namenom 
izboljšanja tozadevne situacije preko povezovanja 
ponudnikov, prebivalcev in Zavoda za turizem 
Maribor - Pohorje. Prav tako se bodo ukvarjali z 
ohranitvijo Radvanjskega gradu, ureditvijo sanka-
lišča, nadzorom MOM pri izvajanju odločitev 
prebivalcev v okviru participatornega proračuna, 
sanacijo nevarnega drevja ob gozdnem robu, itd.

SČS Magdalena, 12. 1. 2016
Prvi zbor novega leta je bil v Magdaleni precej 
konstruktiven, produktiven in akcijsko naravnan. 
Udeleženke so govorile predvsem o drevesih, 
neustreznem vzdrževanju le-teh in o akciji, kako 
opozoriti na vsa manjkajoča drevesa, za katero 
upajo, da se ji bo pridružilo čim več četrti in ljudi. 
Prebran je bil dopis, naslovljen na Urad za komu-
nalo, promet in prostor z namenom opozoriti na 
ohranjanje in zdravo rast dreves. Širom mesta je 
moč zaslediti veliko število nestrokovno obrezanih 
dreves, kar dolgoročno le uničuje naše zelene 
prijatelje. V Magdaleni predlagajo, da MOM pripra-
vi informativno zloženko, v kateri povzamejo Pravil- 
nik o načrtovanju, sajenju in negi lesnih rastlin na 
javnih površinah v Mestni občini Maribor in jo posre- 
dujejo prebivalcem in upravljalcem večstanovan-
jskih stavb. Udeleženke se strinjajo, da je problem 
odsotnost odloka, ki bi prepovedal in sankcioniral 

nepravilne obreze. Zbor se je nadaljeval z razpravo 
o akciji »pogrešano drevo« in udeleženke so 
dorekle, da se pripravi lokacijska razdelitev območ-
ja MČ Magdalena s kratkimi navodili, kako v tej 
mestni četrti ugotoviti število manjkajočih dreves. 
Udeležence zbora se nato povabi, da po svojih 
najboljših močeh pri- stopijo k akciji. V prvi fazi bo 
torej potrebno prešteti in locirati manjkajoča 
drevesa, konec zime pa se izvede akcija, v kateri 
bodo se s tablami opozorili na vsa manjkajoča 
drevesa širom Magdalene in  ostalih mariborskih 
skupnosti, ki bodo prav tako pristopile k akciji, ideja 
za katero se je porodila na zboru SČS Tabor.

Udeleženke so se tudi dogovorile, da se bodo pri 
mestni četrti pozanimale ali so se že odzvali na 
poziv MOM o izvedbi participatornega proračuna 
letos tudi v MČ Magdalena ter, da bi bilo smiselno 
dokumentirati problematične točke omenjene 
četrti in jih na naslednjem zboru naložiti na portal 
»Izboljšajmo Maribor«, ki so ga prav za te namene 
postavili upravitelji mesta.

SČS Tabor, 13. 1. 2016
Minulo sredo, 13. januarja, so se prvič v novem letu 
srečali tudi na Taboru. Informacija, da svet mestne 
četrti ne more premagati nesklepčnosti, jih ni 
razveselila, še posebej v trenutku, ko bi se morali 
odzvati na vabilo mariborske občine, da letos 
pristopijo k izvedbi participatornega proračuna. 
Udeleženci zbora zelo želijo, da bi lahko, kot so to 
imeli možnost narediti lani v Radvanju, soodločali 
o projektih v svoji četrti, zato ne bodo odnehali, 
dokler svetniki v njihovi četrti tega ne bodo jasno 
razumeli in temu primerno reagirali.

Aktivnosti, ki se tičejo dreves v Mariboru, se nadal- 

jujejo. Da bi vzdrževanje dreves v občini postalo 
resno in skrbno načrtovano ter strokovno izvedeno 
opravilo z vnaprej rezerviranimi �nančnimi sredstvi, 
očitno zanima bore malo mestnih svetnikov. Nanje 
je bila namreč naslovljena pobuda z prej omenjeno 
vsebino, v upanju, da do zdaj po- stranska zadeva 
dobi v proračunu vsaj enakovredno obravnavo. Se 
pa širi interes za akcijo označitve izginulih dreves - 
“pogrešano drevo”, kateri se pridružuje vedno več 
samoorganiziranih četrti. Po večini je treba najprej 
prešteti manjkajoča drevesa, kar so na Taboru že 
naredili, potem pa v akcijo!
Udeleženci so se dotaknili tudi Koseskega ulice, ki 
je komunalno precej podhranjena. Ker pa nobe- 
den od udeležencev ni prebivalec omenjene ulice, 
se bodo najprej pozanimali, katere aktivnosti je v 
zvezi z njo kot potrebne že opredelila mestna četrt, 
kasneje pa še preverili, kakšen je sploh interes 
stanovalcev za sanacijo omenjene ulice. Šele na 
podlagi teh informacij se bodo odločili za nadaljnje 
aktivnosti.
Na Taboru podpirajo pobudo, prispelo s strani SČS 
Pobrežje, da se kmalu izvede mestni zbor SČS in 
SKS Maribora.

SČS Center in Ivan Cankar, 
14. 1. 2016
DS za Mestni park, Tri ribnike in mestne hribe je 
pripravila program dejavnosti delovne skupine za 
leto 2016. Na pomanjkljivosti in nepravilnosti na 
področju Mestnega parka s širšo okolico je zbor 
sproti opozarjal ustrezne institucije in javnost. V 
letošnjem letu pa DS napoveduje dve večji delovni 
akciji, na katerih bi občani očistili določene poti na 
Piramido in s tem opozorili širšo javnost o pomem-
bnosti mestnega parka kot turističnega območja. 
Prav tako mislijo še nadalje vztrajati pri reševanju 
problemov, ki so, kljub marsikaterim izboljšavam, 
še zmeraj nerešeni. Zbor se bo tudi povezal z 
Zavodom za turizem in poskušal z njihovo pomo- 
čjo najti skupne točke ter smernice, ne samo za 
problematiko Mestnega parka s Piramido, temveč 
tudi za turistično območje Židovskega trga. 
Na tokratnem zboru so obravnavali tudi probleme, 
s katerimi se soočajo občani iz Košakov. Udeleže- 
nec bo na naslednjem zboru podrobneje predsta- 
vil predloge za reševanje le-teh.

ZBORI

SČS Koroška vrata, 14. 1. 2015
Udeleženci so dosegli, da bodo od sedaj naprej v 
času večjih dogodkov na voljo tudi dodatne 
sanitarije v zgradbi MČ. Na sektor za promet je bil 
poslan dopis o pomanjkljivi signalizaciji na parkiriš- 
ču pri zdravstvenem domu, vendar še niso dobili 
odgovora. Enaka vprašanja je na urad poslala tudi 
mestna četrt, vendar bodo udeleženci počakali, da 
jim odgovorijo, predenj se bodo odločili, kako 
dalje. Prejeli so tudi odgovor z mestne blagajne, v 
katerem pojasnjujejo, da njihov predlog ni upra- 
vičen, saj se z uveljavitvijo davčnih blagajn obseg 
dela mestne blagajne znižuje. Vsa podjetja, katerih 
storitve so lahko plačevali na omenjeni blagajni, ne 
bodo potrjevala računov, kar pa bo onemogočilo 
poplačilo na mestni blagajni. Zato tudi stalna 
zaposlitev treh delavk ne bo več  upravičena. Urnik 
dela je javno objavljen, zato naj se stranke prilago-
dijo delovnemu času, svetujejo.
Sledila je razprava o redarski službi Maribor, ki ne 
opravlja svojega dela. Ker se delovna skupina za 
promet še ni sestala, so se udeleženci odločili, da 
se pozove tudi ostale zbore, da začnejo debato o 
neučinkovitosti medobčinskega redarstva. Do na- 
slednjič bodo pripravili poziv, v katerem bodo 
pozvali medobčinsko redarstvo, naj posreduje po- 
datke o primerjavi produktivnosti redarjev v drugih 
mestih. Udeleženci so bili mnenja, da v drugih 
mestih redarji bolj učinkovito opravljajo svoje delo. 
Predlagali so, da bi bila (ne)učinkovitost redarske 
mestne službe tudi tema na mestnem zboru, 
izvedbo katerega so tudi podprli. Preverili bodo še, 
koliko dreves je bilo odstranjenih in nikoli 
nadomeščenih v MČ Koroška vrata.

Matic Primc
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SKS Pekre, 6. 1. 2016
Na prvem zboru SKS Pekre v letu 2016 so se na 
idilični zimski večer zbrali v toplem prvem nad- 
stropju Doma kulture Pekre. Ugotavljali so, kakšni 
so načini angažiranja v drugih četrteh in krajevnih 
skupnostih, saj se Pekrčanom ne uspe zbrati v 
zadostnem številu, da bi lahko učinkovito in us- 
klajeno delali v smeri reševanja prenekaterih težav 
v Pekrah. Pripravljenost na direktno akcijo ni ravno 
položena v zibko, Pekrčani pa se morajo naučiti, 
kakšna moč je v sodelovanju in solidarnosti.
Na zboru so krajani sprejeli nekatere pomembne 
odločitve za prihodnost delovanja. Zbor se je 

namreč odločil, da se ne bo za vsako ceno angaži-
ral za teme, ki jih odprejo drugi sokrajani, potem pa 
se zanje ne angažirajo več in na zbore več ne 
prihajajo. Fokusirali se bodo na težave in možnosti 
v skupnosti, ki se jih tičejo bolj osebno. Zbor se je 
odločil, da ne bo več vlagal energije v prizadevanje 
za številčno udeležbo, saj sami sebe sprejemajo 
kot legitimen zbor ne glede na majhnost ali 
množičnost udeležbe.

SČS Pobrežje, 6. 1. 2016
Prvi letošnji zbor na Pobrežju sta malenkost 
zasenčila prvi sneg in eleganca Petra Prevca, ki se je 

v istem trenutku boril, da postane zlati orel. 
Udeleženi so kljub vsemu poslušali poročilo 
delovne skupine za lokalno samoupravo, ki je dan 
prej obravnavala predlog zakona o spremembah v 
lokalni samoupravi. Ta se po predlogu spreminja 
predvsem v smeri, ki omogoča konkretnejšo 
participacijo ljudstva v svojem lokalnem okolju – 
tudi skozi participatorni proračun – daje večjo težo 
sprejetim odločitvam ljudi in polaga ocenjevanje 
dela lokalnih oblasti neposredno v roke ljudi z 
orodjem odpoklica župana in mestnega oz. občin-
skega sveta. Na lokalni ravni, konkretno gre za 
mariborsko občino, si DS še posebej prizadeva za 
ponovno vzpostavitev javne razprave, tako v zvezi 
s sprejemanjem proračuna, kot tudi za ostale 
pomembne odločitve. Gre predvsem za podaljša- 
nje rokov za odzive in rokov za vabila, ki so se za 
časa Franca Kanglerja tako skrajšali, da niso 
omogočali več treznega premisleka in odziva.
Na Pobrežju želijo, da se letos tudi pri njih izvedejo 
aktivnosti participatornega proračuna, zato se 
bodo pozanimali, kako lahko svoji mestni četrti 
pomagajo, da se bo to tudi zgodilo. Hkrati pa so 
tudi mnenja, da bi bile priprave na ta projekt na 
Pobrežju dober aktivator sokrajank in sokrajanov.

SČS Nova vas, 7. 1. 2016
Zbor v Novi vasi je bil tokrat nekoliko drugačen. V 
prvi polovici sta se prebivalcem pridružili Marta 
Gregorčič in Sabina Jelenc Krašovec iz Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani, ki pripravljata poglo-
bljeno študijo participacije in direktne akcije 
občanov na primeru dobre prakse Iniciative mestni 
zbor oziroma samoorganiziranih četrtnih in 
krajevnih zborov. Udeleženci so poročali, da opaža-
jo spremembe v okolju, ki so sicer na videz 
minimalne, a zavedajo se, da stvari ni mogoče 
spremeniti čez noč. Ponosni so na akcije, ki so jih 
organizirali, opravili so koristno družbeno delo, ob 
tem preživeli skupaj nekaj časa in krepili novo 
nastajajočo skupnost. Zadovoljni so z večjo 
odzivnostjo občinskih organov ter s svojo 
vztrajnostjo, veseli jih tudi povezovanje z drugimi 
SČS-ji in občutki, da si medsebojno pomagajo.
Nadaljevali so s pogovorom o eksperimentalnem 
prometnem režimu v okolici Stantetove in složno 
sklenili, da način, na katerega je bil ta vzpostavljen, 
ni bil ustrezen, prav tako pa ni ustrezno urejen 

dovoz z druge strani. Odločili so se, da na Urad za 
komunalo, promet in prostor MČ Nova vas in 
upravljavci okoliških blokov posredujejo svoje 
nestrinjanje in zahtevo po spremembi.
Zadnje minutke pa so udeleženci izkoristili za 
predstavitev akcije »Pogrešano drevo«, ki bi ga 
izvedli spomladi skupaj z drugimi četrtmi in opo- 
zorili na manjkajoča drevesa. Sklenili so tudi, da 
upravljavcem večstanovanjskih stavb pošljejo 
sporočilo, da opažajo neustrezno in nestrokovno 
obrezovanje dreves v MČ Nova vas in k temu 
priložijo Odlok o zelenih površinah, kjer je dobro 
razloženo, kako bi morali vzdrževati drevesa in 
ostale zelene površine.

SČS Studenci, 7. 1. 2016
Udeleženci so se na zboru seznanili, da se bodo z 
omrežninami, ki so se začele obračunavati s 1. 
januarjem 2016, pokrili stroški za izgradnjo kanali-
zacije in vodovoda na Kamenškovi in Korbunovi 
ulici. Kljub dovoljenju za gradbeni načrt in sredst-
vom, ki jih bo omogočila občina iz že prej omen-
jenih omrežnin, se Studenčanke in Studenčani 
bojijo, da bo investicija ostala le pri besedah, zato 
se bodo povezali z mestno četrtjo. To so storili tudi, 
ko so zaradi avtobusnih povezav pritiskali na sektor 
za promet in Marprom. Menijo, da bi morali avto- 
busi bolj usklajeno prihajati na postaje, prav tako 
pa si želijo tudi direktno povezavo do bolnice. Na 
občini so že seznanjeni z njihovimi zahtevami, 
Marprom pa se na njihove pritožbe ne odziva.
Tudi glede plinovoda so bile z mestne četrti že 
poslane pobude. Po Sokolski ulici plinovod žal ni 
predviden, na Obrežni pa je pokrit le del ulice. 
Večina se je plinovodu odpovedala, ker je priklju- 

ček za plin treba so�nancirati. Strinjali so se, da bi se 
prebivalke in prebivalci na Sokolski morali organi-
zirati in da bodo poiskali informacijo, koliko okvirno 
stane takšen priključek, da bi se ljudje lažje odločili.
Kjub temu da so bili na zboru bolj pesimistični, 
bodo Studenčani še naprej vztrajali pri svojem.
 
SČS Radvanje, 12. 1. 2016
Zboristi so polni energije začeli z delovanjem v 
novem letu. Najprej so pregledali svoje delo v 
preteklem letu in ocenili svoje delovanje kot zelo 
uspešno. Posebej so bili ponosni na participatorni 
proračun ter na delovne akcije okoli ekoloških 
otokov, šolske poti, Rosmanitove grobnice itn. Prav 
tako ugotavljajo, da se končno rešuje problematika 
glede tajništva MČ, premika pa se tudi na področju 
kvalitete zraka, saj se kaže, da bo že poleti stala v 
Radvanju merilna naprava. Pogovorili pa so se tudi 
o glavnih smereh delovanja v letu 2016. Ena izmed 
smeri delovanja bo turizem, kjer se je ustanovila 
delovna skupina, ki bo trajno delovala z namenom 
izboljšanja tozadevne situacije preko povezovanja 
ponudnikov, prebivalcev in Zavoda za turizem 
Maribor - Pohorje. Prav tako se bodo ukvarjali z 
ohranitvijo Radvanjskega gradu, ureditvijo sanka-
lišča, nadzorom MOM pri izvajanju odločitev 
prebivalcev v okviru participatornega proračuna, 
sanacijo nevarnega drevja ob gozdnem robu, itd.

SČS Magdalena, 12. 1. 2016
Prvi zbor novega leta je bil v Magdaleni precej 
konstruktiven, produktiven in akcijsko naravnan. 
Udeleženke so govorile predvsem o drevesih, 
neustreznem vzdrževanju le-teh in o akciji, kako 
opozoriti na vsa manjkajoča drevesa, za katero 
upajo, da se ji bo pridružilo čim več četrti in ljudi. 
Prebran je bil dopis, naslovljen na Urad za komu-
nalo, promet in prostor z namenom opozoriti na 
ohranjanje in zdravo rast dreves. Širom mesta je 
moč zaslediti veliko število nestrokovno obrezanih 
dreves, kar dolgoročno le uničuje naše zelene 
prijatelje. V Magdaleni predlagajo, da MOM pripra-
vi informativno zloženko, v kateri povzamejo Pravil- 
nik o načrtovanju, sajenju in negi lesnih rastlin na 
javnih površinah v Mestni občini Maribor in jo posre- 
dujejo prebivalcem in upravljalcem večstanovan-
jskih stavb. Udeleženke se strinjajo, da je problem 
odsotnost odloka, ki bi prepovedal in sankcioniral 

nepravilne obreze. Zbor se je nadaljeval z razpravo 
o akciji »pogrešano drevo« in udeleženke so 
dorekle, da se pripravi lokacijska razdelitev območ-
ja MČ Magdalena s kratkimi navodili, kako v tej 
mestni četrti ugotoviti število manjkajočih dreves. 
Udeležence zbora se nato povabi, da po svojih 
najboljših močeh pri- stopijo k akciji. V prvi fazi bo 
torej potrebno prešteti in locirati manjkajoča 
drevesa, konec zime pa se izvede akcija, v kateri 
bodo se s tablami opozorili na vsa manjkajoča 
drevesa širom Magdalene in  ostalih mariborskih 
skupnosti, ki bodo prav tako pristopile k akciji, ideja 
za katero se je porodila na zboru SČS Tabor.

Udeleženke so se tudi dogovorile, da se bodo pri 
mestni četrti pozanimale ali so se že odzvali na 
poziv MOM o izvedbi participatornega proračuna 
letos tudi v MČ Magdalena ter, da bi bilo smiselno 
dokumentirati problematične točke omenjene 
četrti in jih na naslednjem zboru naložiti na portal 
»Izboljšajmo Maribor«, ki so ga prav za te namene 
postavili upravitelji mesta.

SČS Tabor, 13. 1. 2016
Minulo sredo, 13. januarja, so se prvič v novem letu 
srečali tudi na Taboru. Informacija, da svet mestne 
četrti ne more premagati nesklepčnosti, jih ni 
razveselila, še posebej v trenutku, ko bi se morali 
odzvati na vabilo mariborske občine, da letos 
pristopijo k izvedbi participatornega proračuna. 
Udeleženci zbora zelo želijo, da bi lahko, kot so to 
imeli možnost narediti lani v Radvanju, soodločali 
o projektih v svoji četrti, zato ne bodo odnehali, 
dokler svetniki v njihovi četrti tega ne bodo jasno 
razumeli in temu primerno reagirali.

Aktivnosti, ki se tičejo dreves v Mariboru, se nadal- 

jujejo. Da bi vzdrževanje dreves v občini postalo 
resno in skrbno načrtovano ter strokovno izvedeno 
opravilo z vnaprej rezerviranimi �nančnimi sredstvi, 
očitno zanima bore malo mestnih svetnikov. Nanje 
je bila namreč naslovljena pobuda z prej omenjeno 
vsebino, v upanju, da do zdaj po- stranska zadeva 
dobi v proračunu vsaj enakovredno obravnavo. Se 
pa širi interes za akcijo označitve izginulih dreves - 
“pogrešano drevo”, kateri se pridružuje vedno več 
samoorganiziranih četrti. Po večini je treba najprej 
prešteti manjkajoča drevesa, kar so na Taboru že 
naredili, potem pa v akcijo!
Udeleženci so se dotaknili tudi Koseskega ulice, ki 
je komunalno precej podhranjena. Ker pa nobe- 
den od udeležencev ni prebivalec omenjene ulice, 
se bodo najprej pozanimali, katere aktivnosti je v 
zvezi z njo kot potrebne že opredelila mestna četrt, 
kasneje pa še preverili, kakšen je sploh interes 
stanovalcev za sanacijo omenjene ulice. Šele na 
podlagi teh informacij se bodo odločili za nadaljnje 
aktivnosti.
Na Taboru podpirajo pobudo, prispelo s strani SČS 
Pobrežje, da se kmalu izvede mestni zbor SČS in 
SKS Maribora.

SČS Center in Ivan Cankar, 
14. 1. 2016
DS za Mestni park, Tri ribnike in mestne hribe je 
pripravila program dejavnosti delovne skupine za 
leto 2016. Na pomanjkljivosti in nepravilnosti na 
področju Mestnega parka s širšo okolico je zbor 
sproti opozarjal ustrezne institucije in javnost. V 
letošnjem letu pa DS napoveduje dve večji delovni 
akciji, na katerih bi občani očistili določene poti na 
Piramido in s tem opozorili širšo javnost o pomem-
bnosti mestnega parka kot turističnega območja. 
Prav tako mislijo še nadalje vztrajati pri reševanju 
problemov, ki so, kljub marsikaterim izboljšavam, 
še zmeraj nerešeni. Zbor se bo tudi povezal z 
Zavodom za turizem in poskušal z njihovo pomo- 
čjo najti skupne točke ter smernice, ne samo za 
problematiko Mestnega parka s Piramido, temveč 
tudi za turistično območje Židovskega trga. 
Na tokratnem zboru so obravnavali tudi probleme, 
s katerimi se soočajo občani iz Košakov. Udeleže- 
nec bo na naslednjem zboru podrobneje predsta- 
vil predloge za reševanje le-teh.

SČS Koroška vrata, 14. 1. 2015
Udeleženci so dosegli, da bodo od sedaj naprej v 
času večjih dogodkov na voljo tudi dodatne 
sanitarije v zgradbi MČ. Na sektor za promet je bil 
poslan dopis o pomanjkljivi signalizaciji na parkiriš- 
ču pri zdravstvenem domu, vendar še niso dobili 
odgovora. Enaka vprašanja je na urad poslala tudi 
mestna četrt, vendar bodo udeleženci počakali, da 
jim odgovorijo, predenj se bodo odločili, kako 
dalje. Prejeli so tudi odgovor z mestne blagajne, v 
katerem pojasnjujejo, da njihov predlog ni upra- 
vičen, saj se z uveljavitvijo davčnih blagajn obseg 
dela mestne blagajne znižuje. Vsa podjetja, katerih 
storitve so lahko plačevali na omenjeni blagajni, ne 
bodo potrjevala računov, kar pa bo onemogočilo 
poplačilo na mestni blagajni. Zato tudi stalna 
zaposlitev treh delavk ne bo več  upravičena. Urnik 
dela je javno objavljen, zato naj se stranke prilago-
dijo delovnemu času, svetujejo.
Sledila je razprava o redarski službi Maribor, ki ne 
opravlja svojega dela. Ker se delovna skupina za 
promet še ni sestala, so se udeleženci odločili, da 
se pozove tudi ostale zbore, da začnejo debato o 
neučinkovitosti medobčinskega redarstva. Do na- 
slednjič bodo pripravili poziv, v katerem bodo 
pozvali medobčinsko redarstvo, naj posreduje po- 
datke o primerjavi produktivnosti redarjev v drugih 
mestih. Udeleženci so bili mnenja, da v drugih 
mestih redarji bolj učinkovito opravljajo svoje delo. 
Predlagali so, da bi bila (ne)učinkovitost redarske 
mestne službe tudi tema na mestnem zboru, 
izvedbo katerega so tudi podprli. Preverili bodo še, 
koliko dreves je bilo odstranjenih in nikoli 
nadomeščenih v MČ Koroška vrata.
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v istem trenutku boril, da postane zlati orel. 
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prej obravnavala predlog zakona o spremembah v 
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Zadnje minutke pa so udeleženci izkoristili za 
predstavitev akcije »Pogrešano drevo«, ki bi ga 
izvedli spomladi skupaj z drugimi četrtmi in opo- 
zorili na manjkajoča drevesa. Sklenili so tudi, da 
upravljavcem večstanovanjskih stavb pošljejo 
sporočilo, da opažajo neustrezno in nestrokovno 
obrezovanje dreves v MČ Nova vas in k temu 
priložijo Odlok o zelenih površinah, kjer je dobro 
razloženo, kako bi morali vzdrževati drevesa in 
ostale zelene površine.

SČS Studenci, 7. 1. 2016
Udeleženci so se na zboru seznanili, da se bodo z 
omrežninami, ki so se začele obračunavati s 1. 
januarjem 2016, pokrili stroški za izgradnjo kanali-
zacije in vodovoda na Kamenškovi in Korbunovi 
ulici. Kljub dovoljenju za gradbeni načrt in sredst-
vom, ki jih bo omogočila občina iz že prej omen-
jenih omrežnin, se Studenčanke in Studenčani 
bojijo, da bo investicija ostala le pri besedah, zato 
se bodo povezali z mestno četrtjo. To so storili tudi, 
ko so zaradi avtobusnih povezav pritiskali na sektor 
za promet in Marprom. Menijo, da bi morali avto- 
busi bolj usklajeno prihajati na postaje, prav tako 
pa si želijo tudi direktno povezavo do bolnice. Na 
občini so že seznanjeni z njihovimi zahtevami, 
Marprom pa se na njihove pritožbe ne odziva.
Tudi glede plinovoda so bile z mestne četrti že 
poslane pobude. Po Sokolski ulici plinovod žal ni 
predviden, na Obrežni pa je pokrit le del ulice. 
Večina se je plinovodu odpovedala, ker je priklju- 

ček za plin treba so�nancirati. Strinjali so se, da bi se 
prebivalke in prebivalci na Sokolski morali organi-
zirati in da bodo poiskali informacijo, koliko okvirno 
stane takšen priključek, da bi se ljudje lažje odločili.
Kjub temu da so bili na zboru bolj pesimistični, 
bodo Studenčani še naprej vztrajali pri svojem.
 
SČS Radvanje, 12. 1. 2016
Zboristi so polni energije začeli z delovanjem v 
novem letu. Najprej so pregledali svoje delo v 
preteklem letu in ocenili svoje delovanje kot zelo 
uspešno. Posebej so bili ponosni na participatorni 
proračun ter na delovne akcije okoli ekoloških 
otokov, šolske poti, Rosmanitove grobnice itn. Prav 
tako ugotavljajo, da se končno rešuje problematika 
glede tajništva MČ, premika pa se tudi na področju 
kvalitete zraka, saj se kaže, da bo že poleti stala v 
Radvanju merilna naprava. Pogovorili pa so se tudi 
o glavnih smereh delovanja v letu 2016. Ena izmed 
smeri delovanja bo turizem, kjer se je ustanovila 
delovna skupina, ki bo trajno delovala z namenom 
izboljšanja tozadevne situacije preko povezovanja 
ponudnikov, prebivalcev in Zavoda za turizem 
Maribor - Pohorje. Prav tako se bodo ukvarjali z 
ohranitvijo Radvanjskega gradu, ureditvijo sanka-
lišča, nadzorom MOM pri izvajanju odločitev 
prebivalcev v okviru participatornega proračuna, 
sanacijo nevarnega drevja ob gozdnem robu, itd.

SČS Magdalena, 12. 1. 2016
Prvi zbor novega leta je bil v Magdaleni precej 
konstruktiven, produktiven in akcijsko naravnan. 
Udeleženke so govorile predvsem o drevesih, 
neustreznem vzdrževanju le-teh in o akciji, kako 
opozoriti na vsa manjkajoča drevesa, za katero 
upajo, da se ji bo pridružilo čim več četrti in ljudi. 
Prebran je bil dopis, naslovljen na Urad za komu-
nalo, promet in prostor z namenom opozoriti na 
ohranjanje in zdravo rast dreves. Širom mesta je 
moč zaslediti veliko število nestrokovno obrezanih 
dreves, kar dolgoročno le uničuje naše zelene 
prijatelje. V Magdaleni predlagajo, da MOM pripra-
vi informativno zloženko, v kateri povzamejo Pravil- 
nik o načrtovanju, sajenju in negi lesnih rastlin na 
javnih površinah v Mestni občini Maribor in jo posre- 
dujejo prebivalcem in upravljalcem večstanovan-
jskih stavb. Udeleženke se strinjajo, da je problem 
odsotnost odloka, ki bi prepovedal in sankcioniral 

nepravilne obreze. Zbor se je nadaljeval z razpravo 
o akciji »pogrešano drevo« in udeleženke so 
dorekle, da se pripravi lokacijska razdelitev območ-
ja MČ Magdalena s kratkimi navodili, kako v tej 
mestni četrti ugotoviti število manjkajočih dreves. 
Udeležence zbora se nato povabi, da po svojih 
najboljših močeh pri- stopijo k akciji. V prvi fazi bo 
torej potrebno prešteti in locirati manjkajoča 
drevesa, konec zime pa se izvede akcija, v kateri 
bodo se s tablami opozorili na vsa manjkajoča 
drevesa širom Magdalene in  ostalih mariborskih 
skupnosti, ki bodo prav tako pristopile k akciji, ideja 
za katero se je porodila na zboru SČS Tabor.

Udeleženke so se tudi dogovorile, da se bodo pri 
mestni četrti pozanimale ali so se že odzvali na 
poziv MOM o izvedbi participatornega proračuna 
letos tudi v MČ Magdalena ter, da bi bilo smiselno 
dokumentirati problematične točke omenjene 
četrti in jih na naslednjem zboru naložiti na portal 
»Izboljšajmo Maribor«, ki so ga prav za te namene 
postavili upravitelji mesta.

SČS Tabor, 13. 1. 2016
Minulo sredo, 13. januarja, so se prvič v novem letu 
srečali tudi na Taboru. Informacija, da svet mestne 
četrti ne more premagati nesklepčnosti, jih ni 
razveselila, še posebej v trenutku, ko bi se morali 
odzvati na vabilo mariborske občine, da letos 
pristopijo k izvedbi participatornega proračuna. 
Udeleženci zbora zelo želijo, da bi lahko, kot so to 
imeli možnost narediti lani v Radvanju, soodločali 
o projektih v svoji četrti, zato ne bodo odnehali, 
dokler svetniki v njihovi četrti tega ne bodo jasno 
razumeli in temu primerno reagirali.

Aktivnosti, ki se tičejo dreves v Mariboru, se nadal- 

Obglavljena drevesa v Magdaleni.

jujejo. Da bi vzdrževanje dreves v občini postalo 
resno in skrbno načrtovano ter strokovno izvedeno 
opravilo z vnaprej rezerviranimi �nančnimi sredstvi, 
očitno zanima bore malo mestnih svetnikov. Nanje 
je bila namreč naslovljena pobuda z prej omenjeno 
vsebino, v upanju, da do zdaj po- stranska zadeva 
dobi v proračunu vsaj enakovredno obravnavo. Se 
pa širi interes za akcijo označitve izginulih dreves - 
“pogrešano drevo”, kateri se pridružuje vedno več 
samoorganiziranih četrti. Po večini je treba najprej 
prešteti manjkajoča drevesa, kar so na Taboru že 
naredili, potem pa v akcijo!
Udeleženci so se dotaknili tudi Koseskega ulice, ki 
je komunalno precej podhranjena. Ker pa nobe- 
den od udeležencev ni prebivalec omenjene ulice, 
se bodo najprej pozanimali, katere aktivnosti je v 
zvezi z njo kot potrebne že opredelila mestna četrt, 
kasneje pa še preverili, kakšen je sploh interes 
stanovalcev za sanacijo omenjene ulice. Šele na 
podlagi teh informacij se bodo odločili za nadaljnje 
aktivnosti.
Na Taboru podpirajo pobudo, prispelo s strani SČS 
Pobrežje, da se kmalu izvede mestni zbor SČS in 
SKS Maribora.

SČS Center in Ivan Cankar, 
14. 1. 2016
DS za Mestni park, Tri ribnike in mestne hribe je 
pripravila program dejavnosti delovne skupine za 
leto 2016. Na pomanjkljivosti in nepravilnosti na 
področju Mestnega parka s širšo okolico je zbor 
sproti opozarjal ustrezne institucije in javnost. V 
letošnjem letu pa DS napoveduje dve večji delovni 
akciji, na katerih bi občani očistili določene poti na 
Piramido in s tem opozorili širšo javnost o pomem-
bnosti mestnega parka kot turističnega območja. 
Prav tako mislijo še nadalje vztrajati pri reševanju 
problemov, ki so, kljub marsikaterim izboljšavam, 
še zmeraj nerešeni. Zbor se bo tudi povezal z 
Zavodom za turizem in poskušal z njihovo pomo- 
čjo najti skupne točke ter smernice, ne samo za 
problematiko Mestnega parka s Piramido, temveč 
tudi za turistično območje Židovskega trga. 
Na tokratnem zboru so obravnavali tudi probleme, 
s katerimi se soočajo občani iz Košakov. Udeleže- 
nec bo na naslednjem zboru podrobneje predsta- 
vil predloge za reševanje le-teh.

SČS Koroška vrata, 14. 1. 2015
Udeleženci so dosegli, da bodo od sedaj naprej v 
času večjih dogodkov na voljo tudi dodatne 
sanitarije v zgradbi MČ. Na sektor za promet je bil 
poslan dopis o pomanjkljivi signalizaciji na parkiriš- 
ču pri zdravstvenem domu, vendar še niso dobili 
odgovora. Enaka vprašanja je na urad poslala tudi 
mestna četrt, vendar bodo udeleženci počakali, da 
jim odgovorijo, predenj se bodo odločili, kako 
dalje. Prejeli so tudi odgovor z mestne blagajne, v 
katerem pojasnjujejo, da njihov predlog ni upra- 
vičen, saj se z uveljavitvijo davčnih blagajn obseg 
dela mestne blagajne znižuje. Vsa podjetja, katerih 
storitve so lahko plačevali na omenjeni blagajni, ne 
bodo potrjevala računov, kar pa bo onemogočilo 
poplačilo na mestni blagajni. Zato tudi stalna 
zaposlitev treh delavk ne bo več  upravičena. Urnik 
dela je javno objavljen, zato naj se stranke prilago-
dijo delovnemu času, svetujejo.
Sledila je razprava o redarski službi Maribor, ki ne 
opravlja svojega dela. Ker se delovna skupina za 
promet še ni sestala, so se udeleženci odločili, da 
se pozove tudi ostale zbore, da začnejo debato o 
neučinkovitosti medobčinskega redarstva. Do na- 
slednjič bodo pripravili poziv, v katerem bodo 
pozvali medobčinsko redarstvo, naj posreduje po- 
datke o primerjavi produktivnosti redarjev v drugih 
mestih. Udeleženci so bili mnenja, da v drugih 
mestih redarji bolj učinkovito opravljajo svoje delo. 
Predlagali so, da bi bila (ne)učinkovitost redarske 
mestne službe tudi tema na mestnem zboru, 
izvedbo katerega so tudi podprli. Preverili bodo še, 
koliko dreves je bilo odstranjenih in nikoli 
nadomeščenih v MČ Koroška vrata.
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SKS Pekre, 6. 1. 2016
Na prvem zboru SKS Pekre v letu 2016 so se na 
idilični zimski večer zbrali v toplem prvem nad- 
stropju Doma kulture Pekre. Ugotavljali so, kakšni 
so načini angažiranja v drugih četrteh in krajevnih 
skupnostih, saj se Pekrčanom ne uspe zbrati v 
zadostnem številu, da bi lahko učinkovito in us- 
klajeno delali v smeri reševanja prenekaterih težav 
v Pekrah. Pripravljenost na direktno akcijo ni ravno 
položena v zibko, Pekrčani pa se morajo naučiti, 
kakšna moč je v sodelovanju in solidarnosti.
Na zboru so krajani sprejeli nekatere pomembne 
odločitve za prihodnost delovanja. Zbor se je 

namreč odločil, da se ne bo za vsako ceno angaži-
ral za teme, ki jih odprejo drugi sokrajani, potem pa 
se zanje ne angažirajo več in na zbore več ne 
prihajajo. Fokusirali se bodo na težave in možnosti 
v skupnosti, ki se jih tičejo bolj osebno. Zbor se je 
odločil, da ne bo več vlagal energije v prizadevanje 
za številčno udeležbo, saj sami sebe sprejemajo 
kot legitimen zbor ne glede na majhnost ali 
množičnost udeležbe.

SČS Pobrežje, 6. 1. 2016
Prvi letošnji zbor na Pobrežju sta malenkost 
zasenčila prvi sneg in eleganca Petra Prevca, ki se je 

ZBORI

v istem trenutku boril, da postane zlati orel. 
Udeleženi so kljub vsemu poslušali poročilo 
delovne skupine za lokalno samoupravo, ki je dan 
prej obravnavala predlog zakona o spremembah v 
lokalni samoupravi. Ta se po predlogu spreminja 
predvsem v smeri, ki omogoča konkretnejšo 
participacijo ljudstva v svojem lokalnem okolju – 
tudi skozi participatorni proračun – daje večjo težo 
sprejetim odločitvam ljudi in polaga ocenjevanje 
dela lokalnih oblasti neposredno v roke ljudi z 
orodjem odpoklica župana in mestnega oz. občin-
skega sveta. Na lokalni ravni, konkretno gre za 
mariborsko občino, si DS še posebej prizadeva za 
ponovno vzpostavitev javne razprave, tako v zvezi 
s sprejemanjem proračuna, kot tudi za ostale 
pomembne odločitve. Gre predvsem za podaljša- 
nje rokov za odzive in rokov za vabila, ki so se za 
časa Franca Kanglerja tako skrajšali, da niso 
omogočali več treznega premisleka in odziva.
Na Pobrežju želijo, da se letos tudi pri njih izvedejo 
aktivnosti participatornega proračuna, zato se 
bodo pozanimali, kako lahko svoji mestni četrti 
pomagajo, da se bo to tudi zgodilo. Hkrati pa so 
tudi mnenja, da bi bile priprave na ta projekt na 
Pobrežju dober aktivator sokrajank in sokrajanov.

SČS Nova vas, 7. 1. 2016
Zbor v Novi vasi je bil tokrat nekoliko drugačen. V 
prvi polovici sta se prebivalcem pridružili Marta 
Gregorčič in Sabina Jelenc Krašovec iz Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani, ki pripravljata poglo-
bljeno študijo participacije in direktne akcije 
občanov na primeru dobre prakse Iniciative mestni 
zbor oziroma samoorganiziranih četrtnih in 
krajevnih zborov. Udeleženci so poročali, da opaža-
jo spremembe v okolju, ki so sicer na videz 
minimalne, a zavedajo se, da stvari ni mogoče 
spremeniti čez noč. Ponosni so na akcije, ki so jih 
organizirali, opravili so koristno družbeno delo, ob 
tem preživeli skupaj nekaj časa in krepili novo 
nastajajočo skupnost. Zadovoljni so z večjo 
odzivnostjo občinskih organov ter s svojo 
vztrajnostjo, veseli jih tudi povezovanje z drugimi 
SČS-ji in občutki, da si medsebojno pomagajo.
Nadaljevali so s pogovorom o eksperimentalnem 
prometnem režimu v okolici Stantetove in složno 
sklenili, da način, na katerega je bil ta vzpostavljen, 
ni bil ustrezen, prav tako pa ni ustrezno urejen 

dovoz z druge strani. Odločili so se, da na Urad za 
komunalo, promet in prostor MČ Nova vas in 
upravljavci okoliških blokov posredujejo svoje 
nestrinjanje in zahtevo po spremembi.
Zadnje minutke pa so udeleženci izkoristili za 
predstavitev akcije »Pogrešano drevo«, ki bi ga 
izvedli spomladi skupaj z drugimi četrtmi in opo- 
zorili na manjkajoča drevesa. Sklenili so tudi, da 
upravljavcem večstanovanjskih stavb pošljejo 
sporočilo, da opažajo neustrezno in nestrokovno 
obrezovanje dreves v MČ Nova vas in k temu 
priložijo Odlok o zelenih površinah, kjer je dobro 
razloženo, kako bi morali vzdrževati drevesa in 
ostale zelene površine.

SČS Studenci, 7. 1. 2016
Udeleženci so se na zboru seznanili, da se bodo z 
omrežninami, ki so se začele obračunavati s 1. 
januarjem 2016, pokrili stroški za izgradnjo kanali-
zacije in vodovoda na Kamenškovi in Korbunovi 
ulici. Kljub dovoljenju za gradbeni načrt in sredst-
vom, ki jih bo omogočila občina iz že prej omen-
jenih omrežnin, se Studenčanke in Studenčani 
bojijo, da bo investicija ostala le pri besedah, zato 
se bodo povezali z mestno četrtjo. To so storili tudi, 
ko so zaradi avtobusnih povezav pritiskali na sektor 
za promet in Marprom. Menijo, da bi morali avto- 
busi bolj usklajeno prihajati na postaje, prav tako 
pa si želijo tudi direktno povezavo do bolnice. Na 
občini so že seznanjeni z njihovimi zahtevami, 
Marprom pa se na njihove pritožbe ne odziva.
Tudi glede plinovoda so bile z mestne četrti že 
poslane pobude. Po Sokolski ulici plinovod žal ni 
predviden, na Obrežni pa je pokrit le del ulice. 
Večina se je plinovodu odpovedala, ker je priklju- 

ček za plin treba so�nancirati. Strinjali so se, da bi se 
prebivalke in prebivalci na Sokolski morali organi-
zirati in da bodo poiskali informacijo, koliko okvirno 
stane takšen priključek, da bi se ljudje lažje odločili.
Kjub temu da so bili na zboru bolj pesimistični, 
bodo Studenčani še naprej vztrajali pri svojem.
 
SČS Radvanje, 12. 1. 2016
Zboristi so polni energije začeli z delovanjem v 
novem letu. Najprej so pregledali svoje delo v 
preteklem letu in ocenili svoje delovanje kot zelo 
uspešno. Posebej so bili ponosni na participatorni 
proračun ter na delovne akcije okoli ekoloških 
otokov, šolske poti, Rosmanitove grobnice itn. Prav 
tako ugotavljajo, da se končno rešuje problematika 
glede tajništva MČ, premika pa se tudi na področju 
kvalitete zraka, saj se kaže, da bo že poleti stala v 
Radvanju merilna naprava. Pogovorili pa so se tudi 
o glavnih smereh delovanja v letu 2016. Ena izmed 
smeri delovanja bo turizem, kjer se je ustanovila 
delovna skupina, ki bo trajno delovala z namenom 
izboljšanja tozadevne situacije preko povezovanja 
ponudnikov, prebivalcev in Zavoda za turizem 
Maribor - Pohorje. Prav tako se bodo ukvarjali z 
ohranitvijo Radvanjskega gradu, ureditvijo sanka-
lišča, nadzorom MOM pri izvajanju odločitev 
prebivalcev v okviru participatornega proračuna, 
sanacijo nevarnega drevja ob gozdnem robu, itd.

SČS Magdalena, 12. 1. 2016
Prvi zbor novega leta je bil v Magdaleni precej 
konstruktiven, produktiven in akcijsko naravnan. 
Udeleženke so govorile predvsem o drevesih, 
neustreznem vzdrževanju le-teh in o akciji, kako 
opozoriti na vsa manjkajoča drevesa, za katero 
upajo, da se ji bo pridružilo čim več četrti in ljudi. 
Prebran je bil dopis, naslovljen na Urad za komu-
nalo, promet in prostor z namenom opozoriti na 
ohranjanje in zdravo rast dreves. Širom mesta je 
moč zaslediti veliko število nestrokovno obrezanih 
dreves, kar dolgoročno le uničuje naše zelene 
prijatelje. V Magdaleni predlagajo, da MOM pripra-
vi informativno zloženko, v kateri povzamejo Pravil- 
nik o načrtovanju, sajenju in negi lesnih rastlin na 
javnih površinah v Mestni občini Maribor in jo posre- 
dujejo prebivalcem in upravljalcem večstanovan-
jskih stavb. Udeleženke se strinjajo, da je problem 
odsotnost odloka, ki bi prepovedal in sankcioniral 

nepravilne obreze. Zbor se je nadaljeval z razpravo 
o akciji »pogrešano drevo« in udeleženke so 
dorekle, da se pripravi lokacijska razdelitev območ-
ja MČ Magdalena s kratkimi navodili, kako v tej 
mestni četrti ugotoviti število manjkajočih dreves. 
Udeležence zbora se nato povabi, da po svojih 
najboljših močeh pri- stopijo k akciji. V prvi fazi bo 
torej potrebno prešteti in locirati manjkajoča 
drevesa, konec zime pa se izvede akcija, v kateri 
bodo se s tablami opozorili na vsa manjkajoča 
drevesa širom Magdalene in  ostalih mariborskih 
skupnosti, ki bodo prav tako pristopile k akciji, ideja 
za katero se je porodila na zboru SČS Tabor.

Udeleženke so se tudi dogovorile, da se bodo pri 
mestni četrti pozanimale ali so se že odzvali na 
poziv MOM o izvedbi participatornega proračuna 
letos tudi v MČ Magdalena ter, da bi bilo smiselno 
dokumentirati problematične točke omenjene 
četrti in jih na naslednjem zboru naložiti na portal 
»Izboljšajmo Maribor«, ki so ga prav za te namene 
postavili upravitelji mesta.

SČS Tabor, 13. 1. 2016
Minulo sredo, 13. januarja, so se prvič v novem letu 
srečali tudi na Taboru. Informacija, da svet mestne 
četrti ne more premagati nesklepčnosti, jih ni 
razveselila, še posebej v trenutku, ko bi se morali 
odzvati na vabilo mariborske občine, da letos 
pristopijo k izvedbi participatornega proračuna. 
Udeleženci zbora zelo želijo, da bi lahko, kot so to 
imeli možnost narediti lani v Radvanju, soodločali 
o projektih v svoji četrti, zato ne bodo odnehali, 
dokler svetniki v njihovi četrti tega ne bodo jasno 
razumeli in temu primerno reagirali.

Aktivnosti, ki se tičejo dreves v Mariboru, se nadal- 

In vendar se premika: Na poti mimo parka v Ribniško selo nas 
ne bo več tako strah avtomobilov ...

jujejo. Da bi vzdrževanje dreves v občini postalo 
resno in skrbno načrtovano ter strokovno izvedeno 
opravilo z vnaprej rezerviranimi �nančnimi sredstvi, 
očitno zanima bore malo mestnih svetnikov. Nanje 
je bila namreč naslovljena pobuda z prej omenjeno 
vsebino, v upanju, da do zdaj po- stranska zadeva 
dobi v proračunu vsaj enakovredno obravnavo. Se 
pa širi interes za akcijo označitve izginulih dreves - 
“pogrešano drevo”, kateri se pridružuje vedno več 
samoorganiziranih četrti. Po večini je treba najprej 
prešteti manjkajoča drevesa, kar so na Taboru že 
naredili, potem pa v akcijo!
Udeleženci so se dotaknili tudi Koseskega ulice, ki 
je komunalno precej podhranjena. Ker pa nobe- 
den od udeležencev ni prebivalec omenjene ulice, 
se bodo najprej pozanimali, katere aktivnosti je v 
zvezi z njo kot potrebne že opredelila mestna četrt, 
kasneje pa še preverili, kakšen je sploh interes 
stanovalcev za sanacijo omenjene ulice. Šele na 
podlagi teh informacij se bodo odločili za nadaljnje 
aktivnosti.
Na Taboru podpirajo pobudo, prispelo s strani SČS 
Pobrežje, da se kmalu izvede mestni zbor SČS in 
SKS Maribora.

SČS Center in Ivan Cankar, 
14. 1. 2016
DS za Mestni park, Tri ribnike in mestne hribe je 
pripravila program dejavnosti delovne skupine za 
leto 2016. Na pomanjkljivosti in nepravilnosti na 
področju Mestnega parka s širšo okolico je zbor 
sproti opozarjal ustrezne institucije in javnost. V 
letošnjem letu pa DS napoveduje dve večji delovni 
akciji, na katerih bi občani očistili določene poti na 
Piramido in s tem opozorili širšo javnost o pomem-
bnosti mestnega parka kot turističnega območja. 
Prav tako mislijo še nadalje vztrajati pri reševanju 
problemov, ki so, kljub marsikaterim izboljšavam, 
še zmeraj nerešeni. Zbor se bo tudi povezal z 
Zavodom za turizem in poskušal z njihovo pomo- 
čjo najti skupne točke ter smernice, ne samo za 
problematiko Mestnega parka s Piramido, temveč 
tudi za turistično območje Židovskega trga. 
Na tokratnem zboru so obravnavali tudi probleme, 
s katerimi se soočajo občani iz Košakov. Udeleže- 
nec bo na naslednjem zboru podrobneje predsta- 
vil predloge za reševanje le-teh.

SČS Koroška vrata, 14. 1. 2015
Udeleženci so dosegli, da bodo od sedaj naprej v 
času večjih dogodkov na voljo tudi dodatne 
sanitarije v zgradbi MČ. Na sektor za promet je bil 
poslan dopis o pomanjkljivi signalizaciji na parkiriš- 
ču pri zdravstvenem domu, vendar še niso dobili 
odgovora. Enaka vprašanja je na urad poslala tudi 
mestna četrt, vendar bodo udeleženci počakali, da 
jim odgovorijo, predenj se bodo odločili, kako 
dalje. Prejeli so tudi odgovor z mestne blagajne, v 
katerem pojasnjujejo, da njihov predlog ni upra- 
vičen, saj se z uveljavitvijo davčnih blagajn obseg 
dela mestne blagajne znižuje. Vsa podjetja, katerih 
storitve so lahko plačevali na omenjeni blagajni, ne 
bodo potrjevala računov, kar pa bo onemogočilo 
poplačilo na mestni blagajni. Zato tudi stalna 
zaposlitev treh delavk ne bo več  upravičena. Urnik 
dela je javno objavljen, zato naj se stranke prilago-
dijo delovnemu času, svetujejo.
Sledila je razprava o redarski službi Maribor, ki ne 
opravlja svojega dela. Ker se delovna skupina za 
promet še ni sestala, so se udeleženci odločili, da 
se pozove tudi ostale zbore, da začnejo debato o 
neučinkovitosti medobčinskega redarstva. Do na- 
slednjič bodo pripravili poziv, v katerem bodo 
pozvali medobčinsko redarstvo, naj posreduje po- 
datke o primerjavi produktivnosti redarjev v drugih 
mestih. Udeleženci so bili mnenja, da v drugih 
mestih redarji bolj učinkovito opravljajo svoje delo. 
Predlagali so, da bi bila (ne)učinkovitost redarske 
mestne službe tudi tema na mestnem zboru, 
izvedbo katerega so tudi podprli. Preverili bodo še, 
koliko dreves je bilo odstranjenih in nikoli 
nadomeščenih v MČ Koroška vrata.



Četrtinka je glasilo samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora, ki javnost 
seznanja s težavami, ki pestijo ljudi, kot tudi o možnih rešitvah zanje. Z njo obveščamo o 

kraju in času zborov, delovnih akcijah  ter o različnih delavnicah in izobraževanjih, 
namenjenih someščankam in someščanom.

Želeli bi si, da bi bili udeleženci zborov bolj vpeti v 
nastanek glasila, zato vas vabimo, da postanete 

soustvarjalci Četrtinke.
Svoja razmišljanja in mnenja v obliki sestavkov ali krajših spisanih drobcev, fotogra�je, risbe, 
stripe, morda pa tudi poezijo – nič vas ne bomo omejevali – nam posredujte na e-naslov svoje 
SČS ali jih izročite moderatorjem na zboru. Prosimo vas le, da pri ustvarjanju upoštevate že znana 
načela samoorganiziranih mestnih zborov in skupnostne dogovore. Da vam bo lažje, smo 
oblikovali navodila, ki jih objavljamo v nadaljevanju:
1. Pri pisanju bodite strpni in nežaljivi.
2. Upoštevajte zavezujoča temeljna načela delovanja IMZ*.
3. Prispevke pošljite na e-pošto svoje SČS ali SKS. 
4. Zaželjeno je, da se število znakov za uvodnik omeji na 1800 znakov s presledki, osrednji 

članek pa na 4000 znakov s presledki. 
5. Objavili bomo podpisane (avtorske) izdelke.
6. Besedilo bo jezikovno pregledano.

Objavili bomo le besedila, ki upoštevajo zavezujoča temeljna načela delovanja iniciative in 
zborov (spletni dostop: imz-maribor.org/Temeljna-nacela-zavezujoca-za-udelezence.html).  
Poglavitni načeli sta "Vsi si moramo prizadevati za strpno, demokratično in konstruktivno 
okolje" in "Vsakršna nestrpnost in diskriminacija glede na spol, starost, barvo kože, vero je 
nesprejemljiva". Zato pazite, da so sestavki spoštljivi, brez žaljivih in vulgarnih izrazov ter klevet. 
Besedila bodo pred objavo jezikovno pregledana (lektorirana) – uredništvo pa si pridržuje 
pravico do odpravljanja pravopisnih in slovničnih napak.

Kje lahko 
preverite, koliko 
znakov ste 
uporabili v 
besedilu? V 
programu MS 
Word to izgleda 
tako, kot lahko 
vidite na sliki.
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POZIV

Veselimo se vaših prispevkov in sodelovanja z vami.         Uredništvo



Kaj smo se naučili 
na delavnici “Kako brati 
in razumeti občinski proračun”?
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Delavnico, ki jo je za udeležence samoorgani-
ziranih četrtnih in krajevnih skupnosti oziroma vse 
prebivalce Maribora pripravila Iniciativa mestni 
zbor, je vodil gospod Franci Štelcer, nekdanji vodja 
�nančne službe MOM.
Konec decembra 2015 je Mestna občina Maribor 
objavila izhodišča proračuna za leto 2016. Pomem-
ben dokument na prvi pogled govori zgolj o 
prilivih in izdatkih občine, če ga znamo pravilno 
brati, pa lahko iz njega razberemo tudi bolj kon- 
kretne podatke. Med drugim lahko ugotovimo 
marsikaj o delovanju občine in občinskih podjetij, 
pa katera področja v mestu se, glede na dodeljena 
sredstva, zdijo prioritetna mestnim svetnikom, ki 
proračun sprejemajo. Izvemo, koliko sredstev za 
svoje delovanje dobivajo mestne četrti in krajevne 
skupnosti in koliko denarja na letni ravni prejmejo 
politične stranke v mestnem svetu. 
S primerjavo proračunov iz prejšnjih let lahko 
opazimo, koliko kazni in obresti mora MOM pla- 
čevati za nepremišljene in slabo izvedene investici-
je, kje postavke nenadzorovano rastejo in katera 
področja zmeraj potegnejo kratko. 
V proračunu Mestne občine Maribor lahko vsako 
leto znova ugotovimo, da občina s svojo projektno 
pisarno v mesto ne namerava pripeljati evropskih 
sredstev ali pa jih namerava pripeljati zelo malo. Za 
primerjavo vzemimo leto 2014, ko so transferni 
prihodki (kohezijski skladi, razvojni skladi …) MOM 
znašali 4,1 %, medtem ko je bilo slovensko 
povprečje 21,6 %.

Kaj vse so vzroki slabega 
finančnega položaja MOM v 
zadnjih letih? 
Delno k temu prispeva padanje sredstev, ki jih 
občinam odmerja država. Zaradi vse večje 
brezposelnosti in vidno rastočega deleža števila 
ljudi, ki jim tudi služba ne zagotavlja preživetja,  v  
proračun države prihaja manj dohodnine. Država 
te realnosti ne upošteva kot dodaten kriterij za 

razdeljevanje sredstev občinam. Hkrati se, jasno, v 
občini pojavljajo vedno večje potrebe po �nanci- 
ranju neobveznih nalog, ki zagotavljajo preživetje 
socialno ogroženih. 

Zelo pomembnen vzrok slabega �nančnega 
položaja MOM je, kot smo omenili že prej, izpad 
transfernih prihodkov. Neizvedena revizija projek-
tov, ki je bila obljubljena s strani sedanje županove 
ekipe povzroča, da prejšnje zablode še naprej 
zajedajo v občinske �nance. Neustrezna rešitev 
projekta EPK z Maksom, pomeni za občino vsaj 3 
milijone evrov izgube. 

Država pri odločitvah o višini sredstev za občine 
ne upošteva realnega socialnega stanja v skupnosti 
 ... za zmanjšanje razkorakov ne išče rešitev, raje
ponižuje svoje državljane.



UGLAŠENE ČETRTI 
je bi-tedenska skupnostna oddaja o 

samoorganiziranih četrtnih in krajevnih 
zborih. 

Razpravljaj, sodeluj in jo sooblikuj tudi ti, 
vsako drugo nedeljo ob 15.00,

na frekvenci 95,9 MHz ali preko spleta na 
naslovu www.radiomars.si.

Zbori ta teden: SČS Pobrežje: 20. 1. ob 18.00; SČS Studenci in SČS Nova vas: 21. 1. ob 18.00.

Urška Breznik

   Vsakoletni proračunski primanjkljaj je povzročil 
potrebo po najemanju kreditov – za odplačilo 
občina letno porabi okoli 4 milijone. 
Občina je tudi zelo nekritična do lastne porabe - 
tekoči odhodki so v zadnjih letih porasli s 15 % 
prihodkov na 21 %.

Na prvi pogled suhoparen dokument nam 
lahko veliko pove o prioritetah MOM in viziji 
razvoja mesta. Razumevanje proračunskih 
postavk in pravilno branje proračuna je zato 
eden izmed pomembnih korakov v smeri 
opolnomočenja prebivalcev. Dostop do 
informacij in znanja sta ključni osi vzpostavl-
janja razmerij moči v družbi, po katerih se 
izvaja dominacija in izključevanje. Tudi zaradi 
tega se Iniciativa mestni zbor trudi prisluhniti  
ljudem na zborih samoorganiziranih četrtnih 
in krajevnih skupnosti ter jim omogočati 
brezplačna izobraževanja s področji, ki jih 
zanimajo v njihovem boju za bolj kakovostno 
življenje v mestu.
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torek, 26. 1., ob 18.00
torek, 26. 1., ob 18.00
sreda, 27. 1., ob 18.00
sreda, 27. 1., ob 18.00
četrtek, 28. 1., ob 18.00
sreda, 3. 2., ob 18.00
sreda, 3. 2, ob 18.00
četrtek, 4. 2., ob 18.00
četrtek, 6. 2. , ob 18.00
četrtek, 11. 2., ob 18.00

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

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

ČETRTNI in KRAJEVNI ZBORI 

Izdaja glasila je podprta 
s sredstvi finančnega 

mehanizma 
EGP 2009 -2014.


