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Drevesa okoli nas

  Drevesa so poleg naravnih dejavnikov, ki jim 
povzročajo stres (poletna suša, žled, dolgotrajni 
in močni nalivi, neprimerna tla za posamezno 
drevesno vrsto ...), izpostavljeni tudi človekovi 
malomarnosti in nespoštljivosti. Poleg vedno 
večje onesnaženosti zraka in tal, ki ju povzroča 
človek, so izpostavljena tudi nepravilnemu 
obrezovanju, parkiranju in vožnji po njihovih 
koreninah, objestnemu lomljenju vej, uničevanju 
lubja in sečnji, kadar nam več ne ugajajo.
Kot lahko preberemo v knjižici Stres dreves v 
mestnem okolju, ki jo je izdal Gozdarski inštitut 
Slovenije, so ključni biotski dejavniki, ki vplivajo 
na odmiranje dreves v urbanih okoljih sledeči: 
nepravilno obrezovanje krošnje, poškodbe 
korenih, poškodbe drevesne skorje, pretirano 
soljenje tal pozimi in presaditev dreves iz 
drevesnic v drugo okolje. 
Podrobneje si oglejmo nepravilno obrezovanje 
krošnje, ki smo mu priča v številnih naseljih v 
mestu. 

Kot lahko preberemo v omenjeni knjižici, največ 
poškodb dreves poleg vetroloma, snegoloma in 
žledoloma nastane zaradi napačnega in preveč 
agresivnega obrezovanja ali obžaganja vej. 
Pravilo je, da se ob enkratnem obrezovanju 
volumna krošnje ne zmanjša za več kot 15 
odstotkov. Če to presežemo, govorimo o 
obglavljanju drevesa. Ko veja doseže premer, 
večji od 10 cm, je obrezovanje lahko usodno: 

UVOD

Opaziti je, da se pomena dreves v mestnih okoljih iz leta v leto manj zavedamo 
in se tako prostorski kakor tudi okoljski pogoji za njihovo rast in razvoj slabšajo. 

Do tega spoznanja so prišli tudi udeleženke in udeleženci 
nekaterih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti 
(SČS in SKS), ki so vzpostavili delovne skupine za ohranitev 
dreves v svojih neposrednih bivanjskih okoljih. Ker je 
zanemarjanje dreves v mestu resen problem je v postopku 
oblikovanja tudi mestna delovna skupina za drevesa, ki bo na 
tem področju združila različne SČS in SKS. Uvodnik te Četrtin-
ke tokrat torej posvečamo drevesom, ki ne igrajo pomem-
bne vloge samo v naših mikrookoljih, temveč na celem 
planetu.

Na Zemlji raste okoli 100.000 različnih vrst dreves, ki 
predstavljajo 25 % vseh rastlinskih vrst. Drevesa so velik 
porabnik ogljikovega dioksida in proizvajalec kisika: 
odrasla bukev vsako uro porabi 2,3 kg ogljikovega dioksi-
da in 1 kg vode ter proizvede 1,6 kg grozdnega sladkorja 
in 1,7 kg kisika. Ta kisik zadostuje za dihanje 10 ljudi. V 80 
letih tako predela 40 milijonov m³ zraka.  Drevesa nam 
pomagajo pri obvladovanju ekstremnih vremenskih 
pogojev (nalivi, močni vetrovi, plazovi, erozija ...), zadržuje-
jo padavinsko vodo, zmanjšujejo toplotni učinek mest, z 
oddajanjem vode hladijo ter vlažijo zrak v gozdu, so dom 
številnim pticam in drugim živalim ter tako skrbijo za 
ohranjanje biotske pestrosti, iz zraka odstranjujejo trde 
delce onesnažil in zmanjšujejo obremenitve s hrupom. 
Hkrati imajo tudi izrazite socialne funkcije, saj nudijo 
senco v vročih poletnih dneh in estetski užitek.
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SČS Pobrežje, 20. 1. 2016
Informacija, ali se je Svet MČ Pobrežje odzval na 
poziv občinskih organov, pristojnih za lokalno 
samoupravo, ali obstaja želja in pripravljenost, da 
se participatorni proračun (PP) letos izvede tudi v 
tej mestni četrti, žal še vedno ni znana. Čeprav so 
udeleženci zbora prepričani, da je bil odziv 
pozitiven, bodo pridobili potrditev. Po poročanju 
udeleženca je bila s strani MČ Pobrežje izražena 
skrb, kako bo občina v današnji realnosti sploh 
zagotovila sredstva za participatorni proračun, 
hkrati pa razveseljuje dejstvo, da je bilo opaziti 
močno zavedanje, kako pomembno vlogo v 
procesu PP igra prav mestna četrt.
Udeleženci na Pobrežju v tem trenutku v svojem 
okolju ne zaznavajo problematike vzdrževanja 
dreves kot skrb zbujajoče. Menijo, da se zanje skrbi 
strokovno. Pozdravljajo akcijo Pogrešano drevo, s 
katero se bo v več predelih Maribora obeležilo 
izginula in ogrožena drevesa in predlagajo, da se 
popis vključi tudi drevesa, ki ogrožajo stavbe ali 
ljudi – ta so namreč edina, o katerih bi v tem 
trenutku veljalo na Pobrežju spregovoriti in v zvezi 
z njimi ukrepati.
Da je sklic mestnega zbora, na katerem bi se zbrali, 
razpravljali in delili izkušnje udeleženci vseh 
aktivnih zborov, naletel na plodna tla povsod, kjer 
je bila pobuda do sedaj predstavljena, je 
udeležence zbora SČS Pobrežje zelo razveselilo, še 
posebej pa dejstvo, da se na zborih že sprejema 
sklepe o temah, ki bi jih posamezni zbori predlagali 
v skupno obravnavo. Tudi sami bodo storili enako.

SČS Nova vas, 21. 1. 2016
Na zboru v Novi vasi se s problematiko prometne 
varnosti in nepravilnega parkiranja ukvarjajo že 
skoraj dve leti. Sprva ni bilo nobenih odzivov, sedaj 
pa udeleženke in udeleženci že opažajo, da se 
zadeve premikajo in njihove zahteve slišijo in 
predlogi upoštevajo. V lanskem letu se jim je na 
zboru pridružil predstavnik Medobčinske redarske 

službe, ki je obljubil, da bodo problematične točke 
preučili. Komunikacija je stekla, prebivalci pa so še 
vedno mnenja, da se redarske službe premalokrat 
ustavijo v Novi vasi. SČS Nova vas je posredoval do- 
polnjen dopis, opremljen s slikovnim materialom, ki 
nazorno prikazuje in izpostavlja nepravilnosti.
Na 57. zboru so se udeleženke in udeleženci 
posebej razveselili dejstva, da je na dovozu do OŠ 
Leona Štuklja s Prušnikove po desetih letih končno 
ponovno postavljen prometni znak, ki prepovedu-
je promet v obeh smereh, razen interventnim 
vozilom in dostavi, saj so na njegovo odsotnost 
opozarjali že dalj časa. Odstranjene so bile tudi 
prometne ovire na Stantetovi, tabla za poskusni 
promet pa še stoji. Informacij, ali gre za uradno 
spreminjanje prometnega režima v obliko, ki je 
tam veljala prej, ali pa gre za samoiniciativnost 
okoliških prebivalcev, ni.

Po pogovoru o tem, ali je res naloga prebivalcev, da 
s prsti kažejo na nepravilnosti, so se odločili, da na 
Medobčinsko redarsko službo pošljejo poizvedbo 
po informacijah javnega značaja. Zanima jih načrt 
dela mestnega redarstva – prišli so namreč do 
zaključka, da so mestni redarji plačani, da nadzirajo 
in sankcionirajo nepravilno parkirane avtomobile, 
ne pa da jih prebivalci obveščajo o tem.

  Drevesa so poleg naravnih dejavnikov, ki jim 
povzročajo stres (poletna suša, žled, dolgotrajni 
in močni nalivi, neprimerna tla za posamezno 
drevesno vrsto ...), izpostavljeni tudi človekovi 
malomarnosti in nespoštljivosti. Poleg vedno 
večje onesnaženosti zraka in tal, ki ju povzroča 
človek, so izpostavljena tudi nepravilnemu 
obrezovanju, parkiranju in vožnji po njihovih 
koreninah, objestnemu lomljenju vej, uničevanju 
lubja in sečnji, kadar nam več ne ugajajo.
Kot lahko preberemo v knjižici Stres dreves v 
mestnem okolju, ki jo je izdal Gozdarski inštitut 
Slovenije, so ključni biotski dejavniki, ki vplivajo 
na odmiranje dreves v urbanih okoljih sledeči: 
nepravilno obrezovanje krošnje, poškodbe 
korenih, poškodbe drevesne skorje, pretirano 
soljenje tal pozimi in presaditev dreves iz 
drevesnic v drugo okolje. 
Podrobneje si oglejmo nepravilno obrezovanje 
krošnje, ki smo mu priča v številnih naseljih v 
mestu. 

Kot lahko preberemo v omenjeni knjižici, največ 
poškodb dreves poleg vetroloma, snegoloma in 
žledoloma nastane zaradi napačnega in preveč 
agresivnega obrezovanja ali obžaganja vej. 
Pravilo je, da se ob enkratnem obrezovanju 
volumna krošnje ne zmanjša za več kot 15 
odstotkov. Če to presežemo, govorimo o 
obglavljanju drevesa. Ko veja doseže premer, 
večji od 10 cm, je obrezovanje lahko usodno: 

krošnji uniči obliko ter drevo izpostavi boleznim 
in škodljivcem. Vsaka odrezana veja predstavlja 
poškodbo na drevesu. Večja kot je veja, ki jo 
odrežemo, večjo poškodbo naredimo. Drevo je 
posledično močno mehansko poškodovano 
(občasni odganjki bodo na drevesu sicer vidni), 
zmanjša se mu vitalnost, drevesna tkiva začnejo 
propadati in koreninski sistem se začne razkrajati. 
Strokovno mnenje arboristov, strokovnjakov za 
nego posameznih, večinoma mestnih dreves, je, 
da je najlepše, zdravo in najmanj poškodovano in 
zato varno drevo lahko samo tisto, na katerem se 
skoraj ne vidi sledi obrezovanja.
Če je tudi vam mar za drevesa v mestnem okolju 
in menite, da jih je treba zaščititi, zanje primerno 
skrbeti in v mestnem okolju odstranjena bolna 
drevesa redno nadomeščati z mladimi, vas 
vabimo, da pridružite delovni skupini za drevesa 
v vaši SČS ali SKS.

Govorili so še o aktivnostih delovne skupine za 
okolje in SSVUJD-a. Družno so sklenili, da se SČS 
Nova vas priključuje akciji Pogrešano drevo in da 
podpirajo idejo o mestnem zboru, ki se ga bodo z 
veseljem udeležili. Aktivnosti v zvezi z opozarjan-
jem na pravno urejanje statusov funkcionalnih 
zemljišč še niso končane, prav tako pa je treba 
novega direktorja mestne uprave opozoriti in 
opomniti na potrebo po odloku o javnem redu in 
miru.

SČS Studenci, 21. 1. 2016
Na zboru so zaskrbljeni nad govoricami, da se pod 
Pekrsko gorco načrtuje izgradnja poslovne cone. 
Resničnost te domneve in natančnejše območje 
gradnje bodo raziskali, saj je nenavadno, da bi se 
na vodovarstvenem območju s kmetijskimi površi- 
nami in športnimi objekti smelo postaviti tovrstno 
infrastrukturo. Takim gradnjam bi se ljudje, po 
mnenju udeležencev, morali odločno upreti. 
Bežno so se dotaknili tudi vprašanja odpadkov in 
ob tem izpostavili, da neurejenost ni vedno krivda 
komunalnih služb. Še zmeraj so posamezniki tisti, 
ki bi naj poskrbeli za ustrezno odlaganje odpadkov.
Ker je okoljska problematika občutljiva tema in 
področje, kjer bi se moralo še marsikaj postoriti, so 
na Studencih še toliko bolj veseli pobude ostalih 
zborov o akciji, ki bi osvetilila stanje dreves. Sami se 
ji ne bodo priključili, ker se v njihovi četrti izrazito 
ne soočajo s to težavo, a vendar napore in 
prizadevanja ostalih zborov toplo pozdravljajo.

SČS Radvanje, 26. 1. 2016
Zbor SČS Radvanje se je tokrat na prvem mestu 
ukvarjal s kvaliteto zraka v kraju, konkretno s 
količinami delcev PM10 v zraku, ki so zdravju zelo 
škodljivi. Da bi bila debata bolj plodna, so na zbor 
povabili Uroša Lešnika iz Nacionalnega laboratorija 
za zdravje, okolje in hrano. Gost je povedal, da 
spada to območje, kar se tiče zraka, pod degradira-
na območja, kar omogoča prebivalcem dostop do 
precejšnjih subvencij za bolj učinkovite kurilne 
naprave. Prav hitro je bilo dogovorjeno, da bo po- 
leti v Radvanju postavljena začasna merilna napra-
va čistoče zraka, ki bo z meritvami lahko zastavila 
podlago za stalno merilno napravo. Ugotovilo se 
je, da je glavni vir onesnaženja z delci PM10 
nepravilno kurjenje v zasebnih goriščih in zato bo 
zbor deloval, da bi uporabnike informiral in izobra-
zil o pravilnem kurjenju. Zboristi so se dotaknili tudi 
drugih tem. 
Končno se premika pri iskanju novega tajnika oz. 
tajnice MČ Radvanje, ki bo čez kak mesec že 
menda zasedel/-a delovno mesto. Delovna 
skupina za turizem se je že povezala z nekaterimi 
akterji na področju Radvanja in snujejo načrt za 
razvoj in s tem povezane aktivnosti. 
Zaskrbljeno pa zbor spremlja novice oziroma 
pomanjkanje novic o participatornem proračunu, 
saj MOM ne podaja nobenih novih informacij na to 
temo, zato se porajajo dvomi, da bo MOM 
obljubljeno tudi izpeljala. Zboristi so odločni, da se 
bo obljuba morala izpeljati in v nasprotnem prime-
ru napovedujejo ukrepe.
 
SČS Magdalena, 26. 1. 2016
V Magdaleni se je na zadnjem zboru na dnevnem 
redu zvrstilo kar nekaj točk. Iz druge roke je bilo 
poročano o pozivu občine za širitev participator-
nega proračuna. V okviru predstavitve mestnega 
proračuna, ki so jo organizirali za svoje člane sveta, 
je član IMZ in predstavnik delovne skupine za 
participatorni proračun predstavil principe njegov-
ega delovanja in tako razblinil morebitne nejasnos-
ti, na MČ pa so se odločili, da tak projekt želijo v 
svoji četrti, kar je udeleženke in udeležence zbora 
zelo razveselilo.
Na zboru so jih obvestili o končanem štirinajstlet-
nem sodnem procesu, povezanim s spomeniško 

zaščiteno železničarsko kolonijo, natančneje s 
pravilnim razumevanjem statusa zemljišč okoli 
stanovanjskih stavb. Razsojeno je bilo, da so vsi 
vrtovi okoli zgradb funkcionalna zemljišča, ki 
spadajo k stavbi in so tako v (so)lasti vseh etažnih 
lastnikov.
Udeleženke in udeleženci zbora so dognali, da je 
čas, da se delovne skupine za drevesa sestanejo na 
skupnem sestanku, kjer bodo staknili glave ter 
načrtovali naslednje faze in izvedbo akcije Pogreša-
no drevo. Medtem še vedno poteka štetje manjka-
jočih dreves v četrti.

Beseda je nanesla tudi na smeti, neprimerno 
ravnanje z njimi in na ločevanje, ki to ni. Pogovor o 
smeteh pa se ni končal zgolj z negodovanjem. 
Hitro po tem, ko so ugotovili, da ima Snaga poučno 
gradivo v različnih oblikah, so se odločili, da jo 
pozovejo in povabijo, da na zboru razloži ustrezne 
načine ločevanja in odlaganja smeti. Skupno 
srečanje vidijo tudi kot odlično priložnost, da 
dobijo odgovore na vprašanja, ki si jih o odpadkih 
in njihovi predelavi zastavljajo že dalj časa.

SČS Tabor, 27. 1. 2016
Na Taboru so se minulo sredo sosedje seznanili, 
kako se odvija delo Samoorganiziranega sveta za 
varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD), kaj 
vse zajema predlog načrta komunalnih investicij na 
Taboru za letošnje leto in ali ta vsebuje Koseskega 
ulico. Nadaljeval se je pogovor o akciji Pogrešano 
drevo, udeleženci pa so zaključili s še vedno bolečo 
temo Ceste Proletarskih brigad.

Iz SSVUJD poročajo, kako se nadaljujejo aktivnosti v 
zvezi z obravnavo javnega podjetja Mariborski 
vodovod, zbor pa v zvezi s poročanjem ni imel 
nikakršnih pripomb. 

Udeleženci so v nadaljevanju ugotovili, da je 
mestna četrt Koseskega ulico z vsemi manjka-
jočimi komunalnimi elementi uvrstila na vrh 
prednostnih nalog na Taboru za letošnje leto. Ker 
se zavedajo, da ni nikakršnega zagotovila, da se 
pripravljen načrt investicij kot celota uvrsti v 
občinski proračun, bodo pregledali njegov 
osnutek, ki bo kmalu v obravnavi, in se ustrezno 
odzvali.
Predlog z zbora SČS Magdalena, da se sestanejo 
delovne skupine za drevesa in osmislijo nadaljnje 
aktivnosti v projektu Pogrešano drevo, je bil 
sprejet. Prav tako je čas, da se nadaljuje pogovor o 
igrišču ob Metelkovi, kot je ob zadnjem obisku 
napovedal najemnik. Udeleženci bodo zato 
preverili, ali so na voljo nove informacije, ki jih je 
najemnik čakal. Na koncu se je razprava spet 
konkretno dotaknila hrupne Ceste Proletarskih 
brigad. Udeleženci so resnično razočarani nad 
odnosom občinskih teles in ne razumejo, kako se 
lahko tako distancirajo od problematike, ki breme-
ni toliko sokrajank in sokrajanov zgolj zato, ker 
cesta ni v njihovi pristojnosti. Nadaljevali bodo 
razpravo na to temo in najverjetneje nadaljevali s 
pritiski na službe, ki postopke obravnavajo.

SKS Kamnica, 27. 1. 2016
Na zboru SKS Kamnica smo govorili o vse bolj 
pogosto odvrženih odpadkih ob pohodniških 
poteh, ki so sicer zelo urejene in krajanom v ponos. 
Zato bomo pozvali Turistično društvo Kamnica in 
KS Kamnica k pridobitvi košev in opozorilnih tabel, 

Obglavljene breze

Urška Breznik

ki jih lahko skupaj namestimo ob poteh pri nasled-
nji pomladni čistilni akciji. Govorili smo tudi o 
akcijah drugih zborov, ki so dobile podporo in 
odobravanje. Pregledali smo dogajanja preteklih 
mesecev, uspešnost izvrševanja sklepov in se 
spraševali, ali bo letos v Kamnici uveden participa-
torni proračun.

SČS Center in Ivan Cankar, 
28. 1. 2016
Na zboru SČS Center Ivan Cankar so v solidarnem 
vzdušju poročale delovne skupine in se posvetova-
le o korakih za naprej. Odvija se akcija za ureditev 
območja prostega gibanja psov, ki je v fazi zbiranja 
natančnih informacij o potrebah občanov in 
občank, ki živijo s psi. Raziskali smo težave v 
Košakih in sondirali možne rešitve, o čemer bomo 
ponovno govorili na naslednjem zboru. Spraševali 
smo se tudi o vključenosti naših mestnih četrti v 
projekt participatornega proračuna – udeleženci in 
udeleženke so se namenili pridobiti natančnejše 

informacije o komunikaciji med MČ in MOM. 
Pripravljamo se na sestanek z Medobčinskim ura- 
dom za varstvo okolja in ohranjanjem narave. 
Poročal je tudi SSVUJD, ki je na zboru pridobil 
podporo za prihodnje natančnejše informiranje 
udeležencev in udeleženk ter obveščanje širše 
javnosti o postopkih Mariborskega Vodovoda. 

Vabljeni tudi k ogledu nove izložbe na Gosposki 
18!
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Poročilo o delu 
v samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Pobrežje, 20. 1. 2016
Informacija, ali se je Svet MČ Pobrežje odzval na 
poziv občinskih organov, pristojnih za lokalno 
samoupravo, ali obstaja želja in pripravljenost, da 
se participatorni proračun (PP) letos izvede tudi v 
tej mestni četrti, žal še vedno ni znana. Čeprav so 
udeleženci zbora prepričani, da je bil odziv 
pozitiven, bodo pridobili potrditev. Po poročanju 
udeleženca je bila s strani MČ Pobrežje izražena 
skrb, kako bo občina v današnji realnosti sploh 
zagotovila sredstva za participatorni proračun, 
hkrati pa razveseljuje dejstvo, da je bilo opaziti 
močno zavedanje, kako pomembno vlogo v 
procesu PP igra prav mestna četrt.
Udeleženci na Pobrežju v tem trenutku v svojem 
okolju ne zaznavajo problematike vzdrževanja 
dreves kot skrb zbujajoče. Menijo, da se zanje skrbi 
strokovno. Pozdravljajo akcijo Pogrešano drevo, s 
katero se bo v več predelih Maribora obeležilo 
izginula in ogrožena drevesa in predlagajo, da se 
popis vključi tudi drevesa, ki ogrožajo stavbe ali 
ljudi – ta so namreč edina, o katerih bi v tem 
trenutku veljalo na Pobrežju spregovoriti in v zvezi 
z njimi ukrepati.
Da je sklic mestnega zbora, na katerem bi se zbrali, 
razpravljali in delili izkušnje udeleženci vseh 
aktivnih zborov, naletel na plodna tla povsod, kjer 
je bila pobuda do sedaj predstavljena, je 
udeležence zbora SČS Pobrežje zelo razveselilo, še 
posebej pa dejstvo, da se na zborih že sprejema 
sklepe o temah, ki bi jih posamezni zbori predlagali 
v skupno obravnavo. Tudi sami bodo storili enako.

SČS Nova vas, 21. 1. 2016
Na zboru v Novi vasi se s problematiko prometne 
varnosti in nepravilnega parkiranja ukvarjajo že 
skoraj dve leti. Sprva ni bilo nobenih odzivov, sedaj 
pa udeleženke in udeleženci že opažajo, da se 
zadeve premikajo in njihove zahteve slišijo in 
predlogi upoštevajo. V lanskem letu se jim je na 
zboru pridružil predstavnik Medobčinske redarske 

službe, ki je obljubil, da bodo problematične točke 
preučili. Komunikacija je stekla, prebivalci pa so še 
vedno mnenja, da se redarske službe premalokrat 
ustavijo v Novi vasi. SČS Nova vas je posredoval do- 
polnjen dopis, opremljen s slikovnim materialom, ki 
nazorno prikazuje in izpostavlja nepravilnosti.
Na 57. zboru so se udeleženke in udeleženci 
posebej razveselili dejstva, da je na dovozu do OŠ 
Leona Štuklja s Prušnikove po desetih letih končno 
ponovno postavljen prometni znak, ki prepovedu-
je promet v obeh smereh, razen interventnim 
vozilom in dostavi, saj so na njegovo odsotnost 
opozarjali že dalj časa. Odstranjene so bile tudi 
prometne ovire na Stantetovi, tabla za poskusni 
promet pa še stoji. Informacij, ali gre za uradno 
spreminjanje prometnega režima v obliko, ki je 
tam veljala prej, ali pa gre za samoiniciativnost 
okoliških prebivalcev, ni.

Po pogovoru o tem, ali je res naloga prebivalcev, da 
s prsti kažejo na nepravilnosti, so se odločili, da na 
Medobčinsko redarsko službo pošljejo poizvedbo 
po informacijah javnega značaja. Zanima jih načrt 
dela mestnega redarstva – prišli so namreč do 
zaključka, da so mestni redarji plačani, da nadzirajo 
in sankcionirajo nepravilno parkirane avtomobile, 
ne pa da jih prebivalci obveščajo o tem.

Govorili so še o aktivnostih delovne skupine za 
okolje in SSVUJD-a. Družno so sklenili, da se SČS 
Nova vas priključuje akciji Pogrešano drevo in da 
podpirajo idejo o mestnem zboru, ki se ga bodo z 
veseljem udeležili. Aktivnosti v zvezi z opozarjan-
jem na pravno urejanje statusov funkcionalnih 
zemljišč še niso končane, prav tako pa je treba 
novega direktorja mestne uprave opozoriti in 
opomniti na potrebo po odloku o javnem redu in 
miru.

SČS Studenci, 21. 1. 2016
Na zboru so zaskrbljeni nad govoricami, da se pod 
Pekrsko gorco načrtuje izgradnja poslovne cone. 
Resničnost te domneve in natančnejše območje 
gradnje bodo raziskali, saj je nenavadno, da bi se 
na vodovarstvenem območju s kmetijskimi površi- 
nami in športnimi objekti smelo postaviti tovrstno 
infrastrukturo. Takim gradnjam bi se ljudje, po 
mnenju udeležencev, morali odločno upreti. 
Bežno so se dotaknili tudi vprašanja odpadkov in 
ob tem izpostavili, da neurejenost ni vedno krivda 
komunalnih služb. Še zmeraj so posamezniki tisti, 
ki bi naj poskrbeli za ustrezno odlaganje odpadkov.
Ker je okoljska problematika občutljiva tema in 
področje, kjer bi se moralo še marsikaj postoriti, so 
na Studencih še toliko bolj veseli pobude ostalih 
zborov o akciji, ki bi osvetilila stanje dreves. Sami se 
ji ne bodo priključili, ker se v njihovi četrti izrazito 
ne soočajo s to težavo, a vendar napore in 
prizadevanja ostalih zborov toplo pozdravljajo.

SČS Radvanje, 26. 1. 2016
Zbor SČS Radvanje se je tokrat na prvem mestu 
ukvarjal s kvaliteto zraka v kraju, konkretno s 
količinami delcev PM10 v zraku, ki so zdravju zelo 
škodljivi. Da bi bila debata bolj plodna, so na zbor 
povabili Uroša Lešnika iz Nacionalnega laboratorija 
za zdravje, okolje in hrano. Gost je povedal, da 
spada to območje, kar se tiče zraka, pod degradira-
na območja, kar omogoča prebivalcem dostop do 
precejšnjih subvencij za bolj učinkovite kurilne 
naprave. Prav hitro je bilo dogovorjeno, da bo po- 
leti v Radvanju postavljena začasna merilna napra-
va čistoče zraka, ki bo z meritvami lahko zastavila 
podlago za stalno merilno napravo. Ugotovilo se 
je, da je glavni vir onesnaženja z delci PM10 
nepravilno kurjenje v zasebnih goriščih in zato bo 
zbor deloval, da bi uporabnike informiral in izobra-
zil o pravilnem kurjenju. Zboristi so se dotaknili tudi 
drugih tem. 
Končno se premika pri iskanju novega tajnika oz. 
tajnice MČ Radvanje, ki bo čez kak mesec že 
menda zasedel/-a delovno mesto. Delovna 
skupina za turizem se je že povezala z nekaterimi 
akterji na področju Radvanja in snujejo načrt za 
razvoj in s tem povezane aktivnosti. 
Zaskrbljeno pa zbor spremlja novice oziroma 
pomanjkanje novic o participatornem proračunu, 
saj MOM ne podaja nobenih novih informacij na to 
temo, zato se porajajo dvomi, da bo MOM 
obljubljeno tudi izpeljala. Zboristi so odločni, da se 
bo obljuba morala izpeljati in v nasprotnem prime-
ru napovedujejo ukrepe.
 
SČS Magdalena, 26. 1. 2016
V Magdaleni se je na zadnjem zboru na dnevnem 
redu zvrstilo kar nekaj točk. Iz druge roke je bilo 
poročano o pozivu občine za širitev participator-
nega proračuna. V okviru predstavitve mestnega 
proračuna, ki so jo organizirali za svoje člane sveta, 
je član IMZ in predstavnik delovne skupine za 
participatorni proračun predstavil principe njegov-
ega delovanja in tako razblinil morebitne nejasnos-
ti, na MČ pa so se odločili, da tak projekt želijo v 
svoji četrti, kar je udeleženke in udeležence zbora 
zelo razveselilo.
Na zboru so jih obvestili o končanem štirinajstlet-
nem sodnem procesu, povezanim s spomeniško 

zaščiteno železničarsko kolonijo, natančneje s 
pravilnim razumevanjem statusa zemljišč okoli 
stanovanjskih stavb. Razsojeno je bilo, da so vsi 
vrtovi okoli zgradb funkcionalna zemljišča, ki 
spadajo k stavbi in so tako v (so)lasti vseh etažnih 
lastnikov.
Udeleženke in udeleženci zbora so dognali, da je 
čas, da se delovne skupine za drevesa sestanejo na 
skupnem sestanku, kjer bodo staknili glave ter 
načrtovali naslednje faze in izvedbo akcije Pogreša-
no drevo. Medtem še vedno poteka štetje manjka-
jočih dreves v četrti.

Beseda je nanesla tudi na smeti, neprimerno 
ravnanje z njimi in na ločevanje, ki to ni. Pogovor o 
smeteh pa se ni končal zgolj z negodovanjem. 
Hitro po tem, ko so ugotovili, da ima Snaga poučno 
gradivo v različnih oblikah, so se odločili, da jo 
pozovejo in povabijo, da na zboru razloži ustrezne 
načine ločevanja in odlaganja smeti. Skupno 
srečanje vidijo tudi kot odlično priložnost, da 
dobijo odgovore na vprašanja, ki si jih o odpadkih 
in njihovi predelavi zastavljajo že dalj časa.

SČS Tabor, 27. 1. 2016
Na Taboru so se minulo sredo sosedje seznanili, 
kako se odvija delo Samoorganiziranega sveta za 
varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD), kaj 
vse zajema predlog načrta komunalnih investicij na 
Taboru za letošnje leto in ali ta vsebuje Koseskega 
ulico. Nadaljeval se je pogovor o akciji Pogrešano 
drevo, udeleženci pa so zaključili s še vedno bolečo 
temo Ceste Proletarskih brigad.

Iz SSVUJD poročajo, kako se nadaljujejo aktivnosti v 
zvezi z obravnavo javnega podjetja Mariborski 
vodovod, zbor pa v zvezi s poročanjem ni imel 
nikakršnih pripomb. 

Udeleženci so v nadaljevanju ugotovili, da je 
mestna četrt Koseskega ulico z vsemi manjka-
jočimi komunalnimi elementi uvrstila na vrh 
prednostnih nalog na Taboru za letošnje leto. Ker 
se zavedajo, da ni nikakršnega zagotovila, da se 
pripravljen načrt investicij kot celota uvrsti v 
občinski proračun, bodo pregledali njegov 
osnutek, ki bo kmalu v obravnavi, in se ustrezno 
odzvali.
Predlog z zbora SČS Magdalena, da se sestanejo 
delovne skupine za drevesa in osmislijo nadaljnje 
aktivnosti v projektu Pogrešano drevo, je bil 
sprejet. Prav tako je čas, da se nadaljuje pogovor o 
igrišču ob Metelkovi, kot je ob zadnjem obisku 
napovedal najemnik. Udeleženci bodo zato 
preverili, ali so na voljo nove informacije, ki jih je 
najemnik čakal. Na koncu se je razprava spet 
konkretno dotaknila hrupne Ceste Proletarskih 
brigad. Udeleženci so resnično razočarani nad 
odnosom občinskih teles in ne razumejo, kako se 
lahko tako distancirajo od problematike, ki breme-
ni toliko sokrajank in sokrajanov zgolj zato, ker 
cesta ni v njihovi pristojnosti. Nadaljevali bodo 
razpravo na to temo in najverjetneje nadaljevali s 
pritiski na službe, ki postopke obravnavajo.

SKS Kamnica, 27. 1. 2016
Na zboru SKS Kamnica smo govorili o vse bolj 
pogosto odvrženih odpadkih ob pohodniških 
poteh, ki so sicer zelo urejene in krajanom v ponos. 
Zato bomo pozvali Turistično društvo Kamnica in 
KS Kamnica k pridobitvi košev in opozorilnih tabel, 

ki jih lahko skupaj namestimo ob poteh pri nasled-
nji pomladni čistilni akciji. Govorili smo tudi o 
akcijah drugih zborov, ki so dobile podporo in 
odobravanje. Pregledali smo dogajanja preteklih 
mesecev, uspešnost izvrševanja sklepov in se 
spraševali, ali bo letos v Kamnici uveden participa-
torni proračun.

SČS Center in Ivan Cankar, 
28. 1. 2016
Na zboru SČS Center Ivan Cankar so v solidarnem 
vzdušju poročale delovne skupine in se posvetova-
le o korakih za naprej. Odvija se akcija za ureditev 
območja prostega gibanja psov, ki je v fazi zbiranja 
natančnih informacij o potrebah občanov in 
občank, ki živijo s psi. Raziskali smo težave v 
Košakih in sondirali možne rešitve, o čemer bomo 
ponovno govorili na naslednjem zboru. Spraševali 
smo se tudi o vključenosti naših mestnih četrti v 
projekt participatornega proračuna – udeleženci in 
udeleženke so se namenili pridobiti natančnejše 

informacije o komunikaciji med MČ in MOM. 
Pripravljamo se na sestanek z Medobčinskim ura- 
dom za varstvo okolja in ohranjanjem narave. 
Poročal je tudi SSVUJD, ki je na zboru pridobil 
podporo za prihodnje natančnejše informiranje 
udeležencev in udeleženk ter obveščanje širše 
javnosti o postopkih Mariborskega Vodovoda. 

Vabljeni tudi k ogledu nove izložbe na Gosposki 
18!
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SČS Pobrežje, 20. 1. 2016
Informacija, ali se je Svet MČ Pobrežje odzval na 
poziv občinskih organov, pristojnih za lokalno 
samoupravo, ali obstaja želja in pripravljenost, da 
se participatorni proračun (PP) letos izvede tudi v 
tej mestni četrti, žal še vedno ni znana. Čeprav so 
udeleženci zbora prepričani, da je bil odziv 
pozitiven, bodo pridobili potrditev. Po poročanju 
udeleženca je bila s strani MČ Pobrežje izražena 
skrb, kako bo občina v današnji realnosti sploh 
zagotovila sredstva za participatorni proračun, 
hkrati pa razveseljuje dejstvo, da je bilo opaziti 
močno zavedanje, kako pomembno vlogo v 
procesu PP igra prav mestna četrt.
Udeleženci na Pobrežju v tem trenutku v svojem 
okolju ne zaznavajo problematike vzdrževanja 
dreves kot skrb zbujajoče. Menijo, da se zanje skrbi 
strokovno. Pozdravljajo akcijo Pogrešano drevo, s 
katero se bo v več predelih Maribora obeležilo 
izginula in ogrožena drevesa in predlagajo, da se 
popis vključi tudi drevesa, ki ogrožajo stavbe ali 
ljudi – ta so namreč edina, o katerih bi v tem 
trenutku veljalo na Pobrežju spregovoriti in v zvezi 
z njimi ukrepati.
Da je sklic mestnega zbora, na katerem bi se zbrali, 
razpravljali in delili izkušnje udeleženci vseh 
aktivnih zborov, naletel na plodna tla povsod, kjer 
je bila pobuda do sedaj predstavljena, je 
udeležence zbora SČS Pobrežje zelo razveselilo, še 
posebej pa dejstvo, da se na zborih že sprejema 
sklepe o temah, ki bi jih posamezni zbori predlagali 
v skupno obravnavo. Tudi sami bodo storili enako.

SČS Nova vas, 21. 1. 2016
Na zboru v Novi vasi se s problematiko prometne 
varnosti in nepravilnega parkiranja ukvarjajo že 
skoraj dve leti. Sprva ni bilo nobenih odzivov, sedaj 
pa udeleženke in udeleženci že opažajo, da se 
zadeve premikajo in njihove zahteve slišijo in 
predlogi upoštevajo. V lanskem letu se jim je na 
zboru pridružil predstavnik Medobčinske redarske 

službe, ki je obljubil, da bodo problematične točke 
preučili. Komunikacija je stekla, prebivalci pa so še 
vedno mnenja, da se redarske službe premalokrat 
ustavijo v Novi vasi. SČS Nova vas je posredoval do- 
polnjen dopis, opremljen s slikovnim materialom, ki 
nazorno prikazuje in izpostavlja nepravilnosti.
Na 57. zboru so se udeleženke in udeleženci 
posebej razveselili dejstva, da je na dovozu do OŠ 
Leona Štuklja s Prušnikove po desetih letih končno 
ponovno postavljen prometni znak, ki prepovedu-
je promet v obeh smereh, razen interventnim 
vozilom in dostavi, saj so na njegovo odsotnost 
opozarjali že dalj časa. Odstranjene so bile tudi 
prometne ovire na Stantetovi, tabla za poskusni 
promet pa še stoji. Informacij, ali gre za uradno 
spreminjanje prometnega režima v obliko, ki je 
tam veljala prej, ali pa gre za samoiniciativnost 
okoliških prebivalcev, ni.

Po pogovoru o tem, ali je res naloga prebivalcev, da 
s prsti kažejo na nepravilnosti, so se odločili, da na 
Medobčinsko redarsko službo pošljejo poizvedbo 
po informacijah javnega značaja. Zanima jih načrt 
dela mestnega redarstva – prišli so namreč do 
zaključka, da so mestni redarji plačani, da nadzirajo 
in sankcionirajo nepravilno parkirane avtomobile, 
ne pa da jih prebivalci obveščajo o tem.

Govorili so še o aktivnostih delovne skupine za 
okolje in SSVUJD-a. Družno so sklenili, da se SČS 
Nova vas priključuje akciji Pogrešano drevo in da 
podpirajo idejo o mestnem zboru, ki se ga bodo z 
veseljem udeležili. Aktivnosti v zvezi z opozarjan-
jem na pravno urejanje statusov funkcionalnih 
zemljišč še niso končane, prav tako pa je treba 
novega direktorja mestne uprave opozoriti in 
opomniti na potrebo po odloku o javnem redu in 
miru.

SČS Studenci, 21. 1. 2016
Na zboru so zaskrbljeni nad govoricami, da se pod 
Pekrsko gorco načrtuje izgradnja poslovne cone. 
Resničnost te domneve in natančnejše območje 
gradnje bodo raziskali, saj je nenavadno, da bi se 
na vodovarstvenem območju s kmetijskimi površi- 
nami in športnimi objekti smelo postaviti tovrstno 
infrastrukturo. Takim gradnjam bi se ljudje, po 
mnenju udeležencev, morali odločno upreti. 
Bežno so se dotaknili tudi vprašanja odpadkov in 
ob tem izpostavili, da neurejenost ni vedno krivda 
komunalnih služb. Še zmeraj so posamezniki tisti, 
ki bi naj poskrbeli za ustrezno odlaganje odpadkov.
Ker je okoljska problematika občutljiva tema in 
področje, kjer bi se moralo še marsikaj postoriti, so 
na Studencih še toliko bolj veseli pobude ostalih 
zborov o akciji, ki bi osvetilila stanje dreves. Sami se 
ji ne bodo priključili, ker se v njihovi četrti izrazito 
ne soočajo s to težavo, a vendar napore in 
prizadevanja ostalih zborov toplo pozdravljajo.

SČS Radvanje, 26. 1. 2016
Zbor SČS Radvanje se je tokrat na prvem mestu 
ukvarjal s kvaliteto zraka v kraju, konkretno s 
količinami delcev PM10 v zraku, ki so zdravju zelo 
škodljivi. Da bi bila debata bolj plodna, so na zbor 
povabili Uroša Lešnika iz Nacionalnega laboratorija 
za zdravje, okolje in hrano. Gost je povedal, da 
spada to območje, kar se tiče zraka, pod degradira-
na območja, kar omogoča prebivalcem dostop do 
precejšnjih subvencij za bolj učinkovite kurilne 
naprave. Prav hitro je bilo dogovorjeno, da bo po- 
leti v Radvanju postavljena začasna merilna napra-
va čistoče zraka, ki bo z meritvami lahko zastavila 
podlago za stalno merilno napravo. Ugotovilo se 
je, da je glavni vir onesnaženja z delci PM10 
nepravilno kurjenje v zasebnih goriščih in zato bo 
zbor deloval, da bi uporabnike informiral in izobra-
zil o pravilnem kurjenju. Zboristi so se dotaknili tudi 
drugih tem. 
Končno se premika pri iskanju novega tajnika oz. 
tajnice MČ Radvanje, ki bo čez kak mesec že 
menda zasedel/-a delovno mesto. Delovna 
skupina za turizem se je že povezala z nekaterimi 
akterji na področju Radvanja in snujejo načrt za 
razvoj in s tem povezane aktivnosti. 
Zaskrbljeno pa zbor spremlja novice oziroma 
pomanjkanje novic o participatornem proračunu, 
saj MOM ne podaja nobenih novih informacij na to 
temo, zato se porajajo dvomi, da bo MOM 
obljubljeno tudi izpeljala. Zboristi so odločni, da se 
bo obljuba morala izpeljati in v nasprotnem prime-
ru napovedujejo ukrepe.
 
SČS Magdalena, 26. 1. 2016
V Magdaleni se je na zadnjem zboru na dnevnem 
redu zvrstilo kar nekaj točk. Iz druge roke je bilo 
poročano o pozivu občine za širitev participator-
nega proračuna. V okviru predstavitve mestnega 
proračuna, ki so jo organizirali za svoje člane sveta, 
je član IMZ in predstavnik delovne skupine za 
participatorni proračun predstavil principe njegov-
ega delovanja in tako razblinil morebitne nejasnos-
ti, na MČ pa so se odločili, da tak projekt želijo v 
svoji četrti, kar je udeleženke in udeležence zbora 
zelo razveselilo.
Na zboru so jih obvestili o končanem štirinajstlet-
nem sodnem procesu, povezanim s spomeniško 

zaščiteno železničarsko kolonijo, natančneje s 
pravilnim razumevanjem statusa zemljišč okoli 
stanovanjskih stavb. Razsojeno je bilo, da so vsi 
vrtovi okoli zgradb funkcionalna zemljišča, ki 
spadajo k stavbi in so tako v (so)lasti vseh etažnih 
lastnikov.
Udeleženke in udeleženci zbora so dognali, da je 
čas, da se delovne skupine za drevesa sestanejo na 
skupnem sestanku, kjer bodo staknili glave ter 
načrtovali naslednje faze in izvedbo akcije Pogreša-
no drevo. Medtem še vedno poteka štetje manjka-
jočih dreves v četrti.

Beseda je nanesla tudi na smeti, neprimerno 
ravnanje z njimi in na ločevanje, ki to ni. Pogovor o 
smeteh pa se ni končal zgolj z negodovanjem. 
Hitro po tem, ko so ugotovili, da ima Snaga poučno 
gradivo v različnih oblikah, so se odločili, da jo 
pozovejo in povabijo, da na zboru razloži ustrezne 
načine ločevanja in odlaganja smeti. Skupno 
srečanje vidijo tudi kot odlično priložnost, da 
dobijo odgovore na vprašanja, ki si jih o odpadkih 
in njihovi predelavi zastavljajo že dalj časa.

SČS Tabor, 27. 1. 2016
Na Taboru so se minulo sredo sosedje seznanili, 
kako se odvija delo Samoorganiziranega sveta za 
varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD), kaj 
vse zajema predlog načrta komunalnih investicij na 
Taboru za letošnje leto in ali ta vsebuje Koseskega 
ulico. Nadaljeval se je pogovor o akciji Pogrešano 
drevo, udeleženci pa so zaključili s še vedno bolečo 
temo Ceste Proletarskih brigad.

Iz SSVUJD poročajo, kako se nadaljujejo aktivnosti v 
zvezi z obravnavo javnega podjetja Mariborski 
vodovod, zbor pa v zvezi s poročanjem ni imel 
nikakršnih pripomb. 

Udeleženci so v nadaljevanju ugotovili, da je 
mestna četrt Koseskega ulico z vsemi manjka-
jočimi komunalnimi elementi uvrstila na vrh 
prednostnih nalog na Taboru za letošnje leto. Ker 
se zavedajo, da ni nikakršnega zagotovila, da se 
pripravljen načrt investicij kot celota uvrsti v 
občinski proračun, bodo pregledali njegov 
osnutek, ki bo kmalu v obravnavi, in se ustrezno 
odzvali.
Predlog z zbora SČS Magdalena, da se sestanejo 
delovne skupine za drevesa in osmislijo nadaljnje 
aktivnosti v projektu Pogrešano drevo, je bil 
sprejet. Prav tako je čas, da se nadaljuje pogovor o 
igrišču ob Metelkovi, kot je ob zadnjem obisku 
napovedal najemnik. Udeleženci bodo zato 
preverili, ali so na voljo nove informacije, ki jih je 
najemnik čakal. Na koncu se je razprava spet 
konkretno dotaknila hrupne Ceste Proletarskih 
brigad. Udeleženci so resnično razočarani nad 
odnosom občinskih teles in ne razumejo, kako se 
lahko tako distancirajo od problematike, ki breme-
ni toliko sokrajank in sokrajanov zgolj zato, ker 
cesta ni v njihovi pristojnosti. Nadaljevali bodo 
razpravo na to temo in najverjetneje nadaljevali s 
pritiski na službe, ki postopke obravnavajo.

SKS Kamnica, 27. 1. 2016
Na zboru SKS Kamnica smo govorili o vse bolj 
pogosto odvrženih odpadkih ob pohodniških 
poteh, ki so sicer zelo urejene in krajanom v ponos. 
Zato bomo pozvali Turistično društvo Kamnica in 
KS Kamnica k pridobitvi košev in opozorilnih tabel, 

Na zboru so zaskrbljeni nad govoricami, da se pod 
Pekrsko gorco načrtuje izgradnja poslovne cone. 

ki jih lahko skupaj namestimo ob poteh pri nasled-
nji pomladni čistilni akciji. Govorili smo tudi o 
akcijah drugih zborov, ki so dobile podporo in 
odobravanje. Pregledali smo dogajanja preteklih 
mesecev, uspešnost izvrševanja sklepov in se 
spraševali, ali bo letos v Kamnici uveden participa-
torni proračun.

SČS Center in Ivan Cankar, 
28. 1. 2016
Na zboru SČS Center Ivan Cankar so v solidarnem 
vzdušju poročale delovne skupine in se posvetova-
le o korakih za naprej. Odvija se akcija za ureditev 
območja prostega gibanja psov, ki je v fazi zbiranja 
natančnih informacij o potrebah občanov in 
občank, ki živijo s psi. Raziskali smo težave v 
Košakih in sondirali možne rešitve, o čemer bomo 
ponovno govorili na naslednjem zboru. Spraševali 
smo se tudi o vključenosti naših mestnih četrti v 
projekt participatornega proračuna – udeleženci in 
udeleženke so se namenili pridobiti natančnejše 

informacije o komunikaciji med MČ in MOM. 
Pripravljamo se na sestanek z Medobčinskim ura- 
dom za varstvo okolja in ohranjanjem narave. 
Poročal je tudi SSVUJD, ki je na zboru pridobil 
podporo za prihodnje natančnejše informiranje 
udeležencev in udeleženk ter obveščanje širše 
javnosti o postopkih Mariborskega Vodovoda. 

Vabljeni tudi k ogledu nove izložbe na Gosposki 
18!
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Ureditev Koseskega ulice je za MČ Tabor prioriteta v 2016.

SČS Pobrežje, 20. 1. 2016
Informacija, ali se je Svet MČ Pobrežje odzval na 
poziv občinskih organov, pristojnih za lokalno 
samoupravo, ali obstaja želja in pripravljenost, da 
se participatorni proračun (PP) letos izvede tudi v 
tej mestni četrti, žal še vedno ni znana. Čeprav so 
udeleženci zbora prepričani, da je bil odziv 
pozitiven, bodo pridobili potrditev. Po poročanju 
udeleženca je bila s strani MČ Pobrežje izražena 
skrb, kako bo občina v današnji realnosti sploh 
zagotovila sredstva za participatorni proračun, 
hkrati pa razveseljuje dejstvo, da je bilo opaziti 
močno zavedanje, kako pomembno vlogo v 
procesu PP igra prav mestna četrt.
Udeleženci na Pobrežju v tem trenutku v svojem 
okolju ne zaznavajo problematike vzdrževanja 
dreves kot skrb zbujajoče. Menijo, da se zanje skrbi 
strokovno. Pozdravljajo akcijo Pogrešano drevo, s 
katero se bo v več predelih Maribora obeležilo 
izginula in ogrožena drevesa in predlagajo, da se 
popis vključi tudi drevesa, ki ogrožajo stavbe ali 
ljudi – ta so namreč edina, o katerih bi v tem 
trenutku veljalo na Pobrežju spregovoriti in v zvezi 
z njimi ukrepati.
Da je sklic mestnega zbora, na katerem bi se zbrali, 
razpravljali in delili izkušnje udeleženci vseh 
aktivnih zborov, naletel na plodna tla povsod, kjer 
je bila pobuda do sedaj predstavljena, je 
udeležence zbora SČS Pobrežje zelo razveselilo, še 
posebej pa dejstvo, da se na zborih že sprejema 
sklepe o temah, ki bi jih posamezni zbori predlagali 
v skupno obravnavo. Tudi sami bodo storili enako.

SČS Nova vas, 21. 1. 2016
Na zboru v Novi vasi se s problematiko prometne 
varnosti in nepravilnega parkiranja ukvarjajo že 
skoraj dve leti. Sprva ni bilo nobenih odzivov, sedaj 
pa udeleženke in udeleženci že opažajo, da se 
zadeve premikajo in njihove zahteve slišijo in 
predlogi upoštevajo. V lanskem letu se jim je na 
zboru pridružil predstavnik Medobčinske redarske 

službe, ki je obljubil, da bodo problematične točke 
preučili. Komunikacija je stekla, prebivalci pa so še 
vedno mnenja, da se redarske službe premalokrat 
ustavijo v Novi vasi. SČS Nova vas je posredoval do- 
polnjen dopis, opremljen s slikovnim materialom, ki 
nazorno prikazuje in izpostavlja nepravilnosti.
Na 57. zboru so se udeleženke in udeleženci 
posebej razveselili dejstva, da je na dovozu do OŠ 
Leona Štuklja s Prušnikove po desetih letih končno 
ponovno postavljen prometni znak, ki prepovedu-
je promet v obeh smereh, razen interventnim 
vozilom in dostavi, saj so na njegovo odsotnost 
opozarjali že dalj časa. Odstranjene so bile tudi 
prometne ovire na Stantetovi, tabla za poskusni 
promet pa še stoji. Informacij, ali gre za uradno 
spreminjanje prometnega režima v obliko, ki je 
tam veljala prej, ali pa gre za samoiniciativnost 
okoliških prebivalcev, ni.

Po pogovoru o tem, ali je res naloga prebivalcev, da 
s prsti kažejo na nepravilnosti, so se odločili, da na 
Medobčinsko redarsko službo pošljejo poizvedbo 
po informacijah javnega značaja. Zanima jih načrt 
dela mestnega redarstva – prišli so namreč do 
zaključka, da so mestni redarji plačani, da nadzirajo 
in sankcionirajo nepravilno parkirane avtomobile, 
ne pa da jih prebivalci obveščajo o tem.

Govorili so še o aktivnostih delovne skupine za 
okolje in SSVUJD-a. Družno so sklenili, da se SČS 
Nova vas priključuje akciji Pogrešano drevo in da 
podpirajo idejo o mestnem zboru, ki se ga bodo z 
veseljem udeležili. Aktivnosti v zvezi z opozarjan-
jem na pravno urejanje statusov funkcionalnih 
zemljišč še niso končane, prav tako pa je treba 
novega direktorja mestne uprave opozoriti in 
opomniti na potrebo po odloku o javnem redu in 
miru.

SČS Studenci, 21. 1. 2016
Na zboru so zaskrbljeni nad govoricami, da se pod 
Pekrsko gorco načrtuje izgradnja poslovne cone. 
Resničnost te domneve in natančnejše območje 
gradnje bodo raziskali, saj je nenavadno, da bi se 
na vodovarstvenem območju s kmetijskimi površi- 
nami in športnimi objekti smelo postaviti tovrstno 
infrastrukturo. Takim gradnjam bi se ljudje, po 
mnenju udeležencev, morali odločno upreti. 
Bežno so se dotaknili tudi vprašanja odpadkov in 
ob tem izpostavili, da neurejenost ni vedno krivda 
komunalnih služb. Še zmeraj so posamezniki tisti, 
ki bi naj poskrbeli za ustrezno odlaganje odpadkov.
Ker je okoljska problematika občutljiva tema in 
področje, kjer bi se moralo še marsikaj postoriti, so 
na Studencih še toliko bolj veseli pobude ostalih 
zborov o akciji, ki bi osvetilila stanje dreves. Sami se 
ji ne bodo priključili, ker se v njihovi četrti izrazito 
ne soočajo s to težavo, a vendar napore in 
prizadevanja ostalih zborov toplo pozdravljajo.

SČS Radvanje, 26. 1. 2016
Zbor SČS Radvanje se je tokrat na prvem mestu 
ukvarjal s kvaliteto zraka v kraju, konkretno s 
količinami delcev PM10 v zraku, ki so zdravju zelo 
škodljivi. Da bi bila debata bolj plodna, so na zbor 
povabili Uroša Lešnika iz Nacionalnega laboratorija 
za zdravje, okolje in hrano. Gost je povedal, da 
spada to območje, kar se tiče zraka, pod degradira-
na območja, kar omogoča prebivalcem dostop do 
precejšnjih subvencij za bolj učinkovite kurilne 
naprave. Prav hitro je bilo dogovorjeno, da bo po- 
leti v Radvanju postavljena začasna merilna napra-
va čistoče zraka, ki bo z meritvami lahko zastavila 
podlago za stalno merilno napravo. Ugotovilo se 
je, da je glavni vir onesnaženja z delci PM10 
nepravilno kurjenje v zasebnih goriščih in zato bo 
zbor deloval, da bi uporabnike informiral in izobra-
zil o pravilnem kurjenju. Zboristi so se dotaknili tudi 
drugih tem. 
Končno se premika pri iskanju novega tajnika oz. 
tajnice MČ Radvanje, ki bo čez kak mesec že 
menda zasedel/-a delovno mesto. Delovna 
skupina za turizem se je že povezala z nekaterimi 
akterji na področju Radvanja in snujejo načrt za 
razvoj in s tem povezane aktivnosti. 
Zaskrbljeno pa zbor spremlja novice oziroma 
pomanjkanje novic o participatornem proračunu, 
saj MOM ne podaja nobenih novih informacij na to 
temo, zato se porajajo dvomi, da bo MOM 
obljubljeno tudi izpeljala. Zboristi so odločni, da se 
bo obljuba morala izpeljati in v nasprotnem prime-
ru napovedujejo ukrepe.
 
SČS Magdalena, 26. 1. 2016
V Magdaleni se je na zadnjem zboru na dnevnem 
redu zvrstilo kar nekaj točk. Iz druge roke je bilo 
poročano o pozivu občine za širitev participator-
nega proračuna. V okviru predstavitve mestnega 
proračuna, ki so jo organizirali za svoje člane sveta, 
je član IMZ in predstavnik delovne skupine za 
participatorni proračun predstavil principe njegov-
ega delovanja in tako razblinil morebitne nejasnos-
ti, na MČ pa so se odločili, da tak projekt želijo v 
svoji četrti, kar je udeleženke in udeležence zbora 
zelo razveselilo.
Na zboru so jih obvestili o končanem štirinajstlet-
nem sodnem procesu, povezanim s spomeniško 

Magdalenski park je tik pred novim letom izgubil tri 
drevesa

zaščiteno železničarsko kolonijo, natančneje s 
pravilnim razumevanjem statusa zemljišč okoli 
stanovanjskih stavb. Razsojeno je bilo, da so vsi 
vrtovi okoli zgradb funkcionalna zemljišča, ki 
spadajo k stavbi in so tako v (so)lasti vseh etažnih 
lastnikov.
Udeleženke in udeleženci zbora so dognali, da je 
čas, da se delovne skupine za drevesa sestanejo na 
skupnem sestanku, kjer bodo staknili glave ter 
načrtovali naslednje faze in izvedbo akcije Pogreša-
no drevo. Medtem še vedno poteka štetje manjka-
jočih dreves v četrti.

Beseda je nanesla tudi na smeti, neprimerno 
ravnanje z njimi in na ločevanje, ki to ni. Pogovor o 
smeteh pa se ni končal zgolj z negodovanjem. 
Hitro po tem, ko so ugotovili, da ima Snaga poučno 
gradivo v različnih oblikah, so se odločili, da jo 
pozovejo in povabijo, da na zboru razloži ustrezne 
načine ločevanja in odlaganja smeti. Skupno 
srečanje vidijo tudi kot odlično priložnost, da 
dobijo odgovore na vprašanja, ki si jih o odpadkih 
in njihovi predelavi zastavljajo že dalj časa.

SČS Tabor, 27. 1. 2016
Na Taboru so se minulo sredo sosedje seznanili, 
kako se odvija delo Samoorganiziranega sveta za 
varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD), kaj 
vse zajema predlog načrta komunalnih investicij na 
Taboru za letošnje leto in ali ta vsebuje Koseskega 
ulico. Nadaljeval se je pogovor o akciji Pogrešano 
drevo, udeleženci pa so zaključili s še vedno bolečo 
temo Ceste Proletarskih brigad.

Iz SSVUJD poročajo, kako se nadaljujejo aktivnosti v 
zvezi z obravnavo javnega podjetja Mariborski 
vodovod, zbor pa v zvezi s poročanjem ni imel 
nikakršnih pripomb. 

Udeleženci so v nadaljevanju ugotovili, da je 
mestna četrt Koseskega ulico z vsemi manjka-
jočimi komunalnimi elementi uvrstila na vrh 
prednostnih nalog na Taboru za letošnje leto. Ker 
se zavedajo, da ni nikakršnega zagotovila, da se 
pripravljen načrt investicij kot celota uvrsti v 
občinski proračun, bodo pregledali njegov 
osnutek, ki bo kmalu v obravnavi, in se ustrezno 
odzvali.
Predlog z zbora SČS Magdalena, da se sestanejo 
delovne skupine za drevesa in osmislijo nadaljnje 
aktivnosti v projektu Pogrešano drevo, je bil 
sprejet. Prav tako je čas, da se nadaljuje pogovor o 
igrišču ob Metelkovi, kot je ob zadnjem obisku 
napovedal najemnik. Udeleženci bodo zato 
preverili, ali so na voljo nove informacije, ki jih je 
najemnik čakal. Na koncu se je razprava spet 
konkretno dotaknila hrupne Ceste Proletarskih 
brigad. Udeleženci so resnično razočarani nad 
odnosom občinskih teles in ne razumejo, kako se 
lahko tako distancirajo od problematike, ki breme-
ni toliko sokrajank in sokrajanov zgolj zato, ker 
cesta ni v njihovi pristojnosti. Nadaljevali bodo 
razpravo na to temo in najverjetneje nadaljevali s 
pritiski na službe, ki postopke obravnavajo.

SKS Kamnica, 27. 1. 2016
Na zboru SKS Kamnica smo govorili o vse bolj 
pogosto odvrženih odpadkih ob pohodniških 
poteh, ki so sicer zelo urejene in krajanom v ponos. 
Zato bomo pozvali Turistično društvo Kamnica in 
KS Kamnica k pridobitvi košev in opozorilnih tabel, 

ki jih lahko skupaj namestimo ob poteh pri nasled-
nji pomladni čistilni akciji. Govorili smo tudi o 
akcijah drugih zborov, ki so dobile podporo in 
odobravanje. Pregledali smo dogajanja preteklih 
mesecev, uspešnost izvrševanja sklepov in se 
spraševali, ali bo letos v Kamnici uveden participa-
torni proračun.

SČS Center in Ivan Cankar, 
28. 1. 2016
Na zboru SČS Center Ivan Cankar so v solidarnem 
vzdušju poročale delovne skupine in se posvetova-
le o korakih za naprej. Odvija se akcija za ureditev 
območja prostega gibanja psov, ki je v fazi zbiranja 
natančnih informacij o potrebah občanov in 
občank, ki živijo s psi. Raziskali smo težave v 
Košakih in sondirali možne rešitve, o čemer bomo 
ponovno govorili na naslednjem zboru. Spraševali 
smo se tudi o vključenosti naših mestnih četrti v 
projekt participatornega proračuna – udeleženci in 
udeleženke so se namenili pridobiti natančnejše 

informacije o komunikaciji med MČ in MOM. 
Pripravljamo se na sestanek z Medobčinskim ura- 
dom za varstvo okolja in ohranjanjem narave. 
Poročal je tudi SSVUJD, ki je na zboru pridobil 
podporo za prihodnje natančnejše informiranje 
udeležencev in udeleženk ter obveščanje širše 
javnosti o postopkih Mariborskega Vodovoda. 

Vabljeni tudi k ogledu nove izložbe na Gosposki 
18!



Zbori ta teden:  SČS Pobrežje in SKS Pekre: 3. 2.; SČS Nova vas in SČS Studenci: 4. 2.

SČS Pobrežje, 20. 1. 2016
Informacija, ali se je Svet MČ Pobrežje odzval na 
poziv občinskih organov, pristojnih za lokalno 
samoupravo, ali obstaja želja in pripravljenost, da 
se participatorni proračun (PP) letos izvede tudi v 
tej mestni četrti, žal še vedno ni znana. Čeprav so 
udeleženci zbora prepričani, da je bil odziv 
pozitiven, bodo pridobili potrditev. Po poročanju 
udeleženca je bila s strani MČ Pobrežje izražena 
skrb, kako bo občina v današnji realnosti sploh 
zagotovila sredstva za participatorni proračun, 
hkrati pa razveseljuje dejstvo, da je bilo opaziti 
močno zavedanje, kako pomembno vlogo v 
procesu PP igra prav mestna četrt.
Udeleženci na Pobrežju v tem trenutku v svojem 
okolju ne zaznavajo problematike vzdrževanja 
dreves kot skrb zbujajoče. Menijo, da se zanje skrbi 
strokovno. Pozdravljajo akcijo Pogrešano drevo, s 
katero se bo v več predelih Maribora obeležilo 
izginula in ogrožena drevesa in predlagajo, da se 
popis vključi tudi drevesa, ki ogrožajo stavbe ali 
ljudi – ta so namreč edina, o katerih bi v tem 
trenutku veljalo na Pobrežju spregovoriti in v zvezi 
z njimi ukrepati.
Da je sklic mestnega zbora, na katerem bi se zbrali, 
razpravljali in delili izkušnje udeleženci vseh 
aktivnih zborov, naletel na plodna tla povsod, kjer 
je bila pobuda do sedaj predstavljena, je 
udeležence zbora SČS Pobrežje zelo razveselilo, še 
posebej pa dejstvo, da se na zborih že sprejema 
sklepe o temah, ki bi jih posamezni zbori predlagali 
v skupno obravnavo. Tudi sami bodo storili enako.

SČS Nova vas, 21. 1. 2016
Na zboru v Novi vasi se s problematiko prometne 
varnosti in nepravilnega parkiranja ukvarjajo že 
skoraj dve leti. Sprva ni bilo nobenih odzivov, sedaj 
pa udeleženke in udeleženci že opažajo, da se 
zadeve premikajo in njihove zahteve slišijo in 
predlogi upoštevajo. V lanskem letu se jim je na 
zboru pridružil predstavnik Medobčinske redarske 

službe, ki je obljubil, da bodo problematične točke 
preučili. Komunikacija je stekla, prebivalci pa so še 
vedno mnenja, da se redarske službe premalokrat 
ustavijo v Novi vasi. SČS Nova vas je posredoval do- 
polnjen dopis, opremljen s slikovnim materialom, ki 
nazorno prikazuje in izpostavlja nepravilnosti.
Na 57. zboru so se udeleženke in udeleženci 
posebej razveselili dejstva, da je na dovozu do OŠ 
Leona Štuklja s Prušnikove po desetih letih končno 
ponovno postavljen prometni znak, ki prepovedu-
je promet v obeh smereh, razen interventnim 
vozilom in dostavi, saj so na njegovo odsotnost 
opozarjali že dalj časa. Odstranjene so bile tudi 
prometne ovire na Stantetovi, tabla za poskusni 
promet pa še stoji. Informacij, ali gre za uradno 
spreminjanje prometnega režima v obliko, ki je 
tam veljala prej, ali pa gre za samoiniciativnost 
okoliških prebivalcev, ni.

Po pogovoru o tem, ali je res naloga prebivalcev, da 
s prsti kažejo na nepravilnosti, so se odločili, da na 
Medobčinsko redarsko službo pošljejo poizvedbo 
po informacijah javnega značaja. Zanima jih načrt 
dela mestnega redarstva – prišli so namreč do 
zaključka, da so mestni redarji plačani, da nadzirajo 
in sankcionirajo nepravilno parkirane avtomobile, 
ne pa da jih prebivalci obveščajo o tem.

Govorili so še o aktivnostih delovne skupine za 
okolje in SSVUJD-a. Družno so sklenili, da se SČS 
Nova vas priključuje akciji Pogrešano drevo in da 
podpirajo idejo o mestnem zboru, ki se ga bodo z 
veseljem udeležili. Aktivnosti v zvezi z opozarjan-
jem na pravno urejanje statusov funkcionalnih 
zemljišč še niso končane, prav tako pa je treba 
novega direktorja mestne uprave opozoriti in 
opomniti na potrebo po odloku o javnem redu in 
miru.

SČS Studenci, 21. 1. 2016
Na zboru so zaskrbljeni nad govoricami, da se pod 
Pekrsko gorco načrtuje izgradnja poslovne cone. 
Resničnost te domneve in natančnejše območje 
gradnje bodo raziskali, saj je nenavadno, da bi se 
na vodovarstvenem območju s kmetijskimi površi- 
nami in športnimi objekti smelo postaviti tovrstno 
infrastrukturo. Takim gradnjam bi se ljudje, po 
mnenju udeležencev, morali odločno upreti. 
Bežno so se dotaknili tudi vprašanja odpadkov in 
ob tem izpostavili, da neurejenost ni vedno krivda 
komunalnih služb. Še zmeraj so posamezniki tisti, 
ki bi naj poskrbeli za ustrezno odlaganje odpadkov.
Ker je okoljska problematika občutljiva tema in 
področje, kjer bi se moralo še marsikaj postoriti, so 
na Studencih še toliko bolj veseli pobude ostalih 
zborov o akciji, ki bi osvetilila stanje dreves. Sami se 
ji ne bodo priključili, ker se v njihovi četrti izrazito 
ne soočajo s to težavo, a vendar napore in 
prizadevanja ostalih zborov toplo pozdravljajo.

SČS Radvanje, 26. 1. 2016
Zbor SČS Radvanje se je tokrat na prvem mestu 
ukvarjal s kvaliteto zraka v kraju, konkretno s 
količinami delcev PM10 v zraku, ki so zdravju zelo 
škodljivi. Da bi bila debata bolj plodna, so na zbor 
povabili Uroša Lešnika iz Nacionalnega laboratorija 
za zdravje, okolje in hrano. Gost je povedal, da 
spada to območje, kar se tiče zraka, pod degradira-
na območja, kar omogoča prebivalcem dostop do 
precejšnjih subvencij za bolj učinkovite kurilne 
naprave. Prav hitro je bilo dogovorjeno, da bo po- 
leti v Radvanju postavljena začasna merilna napra-
va čistoče zraka, ki bo z meritvami lahko zastavila 
podlago za stalno merilno napravo. Ugotovilo se 
je, da je glavni vir onesnaženja z delci PM10 
nepravilno kurjenje v zasebnih goriščih in zato bo 
zbor deloval, da bi uporabnike informiral in izobra-
zil o pravilnem kurjenju. Zboristi so se dotaknili tudi 
drugih tem. 
Končno se premika pri iskanju novega tajnika oz. 
tajnice MČ Radvanje, ki bo čez kak mesec že 
menda zasedel/-a delovno mesto. Delovna 
skupina za turizem se je že povezala z nekaterimi 
akterji na področju Radvanja in snujejo načrt za 
razvoj in s tem povezane aktivnosti. 
Zaskrbljeno pa zbor spremlja novice oziroma 
pomanjkanje novic o participatornem proračunu, 
saj MOM ne podaja nobenih novih informacij na to 
temo, zato se porajajo dvomi, da bo MOM 
obljubljeno tudi izpeljala. Zboristi so odločni, da se 
bo obljuba morala izpeljati in v nasprotnem prime-
ru napovedujejo ukrepe.
 
SČS Magdalena, 26. 1. 2016
V Magdaleni se je na zadnjem zboru na dnevnem 
redu zvrstilo kar nekaj točk. Iz druge roke je bilo 
poročano o pozivu občine za širitev participator-
nega proračuna. V okviru predstavitve mestnega 
proračuna, ki so jo organizirali za svoje člane sveta, 
je član IMZ in predstavnik delovne skupine za 
participatorni proračun predstavil principe njegov-
ega delovanja in tako razblinil morebitne nejasnos-
ti, na MČ pa so se odločili, da tak projekt želijo v 
svoji četrti, kar je udeleženke in udeležence zbora 
zelo razveselilo.
Na zboru so jih obvestili o končanem štirinajstlet-
nem sodnem procesu, povezanim s spomeniško 

zaščiteno železničarsko kolonijo, natančneje s 
pravilnim razumevanjem statusa zemljišč okoli 
stanovanjskih stavb. Razsojeno je bilo, da so vsi 
vrtovi okoli zgradb funkcionalna zemljišča, ki 
spadajo k stavbi in so tako v (so)lasti vseh etažnih 
lastnikov.
Udeleženke in udeleženci zbora so dognali, da je 
čas, da se delovne skupine za drevesa sestanejo na 
skupnem sestanku, kjer bodo staknili glave ter 
načrtovali naslednje faze in izvedbo akcije Pogreša-
no drevo. Medtem še vedno poteka štetje manjka-
jočih dreves v četrti.

Beseda je nanesla tudi na smeti, neprimerno 
ravnanje z njimi in na ločevanje, ki to ni. Pogovor o 
smeteh pa se ni končal zgolj z negodovanjem. 
Hitro po tem, ko so ugotovili, da ima Snaga poučno 
gradivo v različnih oblikah, so se odločili, da jo 
pozovejo in povabijo, da na zboru razloži ustrezne 
načine ločevanja in odlaganja smeti. Skupno 
srečanje vidijo tudi kot odlično priložnost, da 
dobijo odgovore na vprašanja, ki si jih o odpadkih 
in njihovi predelavi zastavljajo že dalj časa.

SČS Tabor, 27. 1. 2016
Na Taboru so se minulo sredo sosedje seznanili, 
kako se odvija delo Samoorganiziranega sveta za 
varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD), kaj 
vse zajema predlog načrta komunalnih investicij na 
Taboru za letošnje leto in ali ta vsebuje Koseskega 
ulico. Nadaljeval se je pogovor o akciji Pogrešano 
drevo, udeleženci pa so zaključili s še vedno bolečo 
temo Ceste Proletarskih brigad.

Iz SSVUJD poročajo, kako se nadaljujejo aktivnosti v 
zvezi z obravnavo javnega podjetja Mariborski 
vodovod, zbor pa v zvezi s poročanjem ni imel 
nikakršnih pripomb. 

Udeleženci so v nadaljevanju ugotovili, da je 
mestna četrt Koseskega ulico z vsemi manjka-
jočimi komunalnimi elementi uvrstila na vrh 
prednostnih nalog na Taboru za letošnje leto. Ker 
se zavedajo, da ni nikakršnega zagotovila, da se 
pripravljen načrt investicij kot celota uvrsti v 
občinski proračun, bodo pregledali njegov 
osnutek, ki bo kmalu v obravnavi, in se ustrezno 
odzvali.
Predlog z zbora SČS Magdalena, da se sestanejo 
delovne skupine za drevesa in osmislijo nadaljnje 
aktivnosti v projektu Pogrešano drevo, je bil 
sprejet. Prav tako je čas, da se nadaljuje pogovor o 
igrišču ob Metelkovi, kot je ob zadnjem obisku 
napovedal najemnik. Udeleženci bodo zato 
preverili, ali so na voljo nove informacije, ki jih je 
najemnik čakal. Na koncu se je razprava spet 
konkretno dotaknila hrupne Ceste Proletarskih 
brigad. Udeleženci so resnično razočarani nad 
odnosom občinskih teles in ne razumejo, kako se 
lahko tako distancirajo od problematike, ki breme-
ni toliko sokrajank in sokrajanov zgolj zato, ker 
cesta ni v njihovi pristojnosti. Nadaljevali bodo 
razpravo na to temo in najverjetneje nadaljevali s 
pritiski na službe, ki postopke obravnavajo.

SKS Kamnica, 27. 1. 2016
Na zboru SKS Kamnica smo govorili o vse bolj 
pogosto odvrženih odpadkih ob pohodniških 
poteh, ki so sicer zelo urejene in krajanom v ponos. 
Zato bomo pozvali Turistično društvo Kamnica in 
KS Kamnica k pridobitvi košev in opozorilnih tabel, 
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MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
MČ Radvanje, Lackova 43
MČ Tabor, Metelkova 63
KS Kamnica, Vrbanska 97 
MČ Koroška vrata, Vrbanska 10
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MČ Pobrežje, Kosovelova 11
MČ Nova vas, Radvanjska 65
MČ Studenci, Erjavčeva 43
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ki jih lahko skupaj namestimo ob poteh pri nasled-
nji pomladni čistilni akciji. Govorili smo tudi o 
akcijah drugih zborov, ki so dobile podporo in 
odobravanje. Pregledali smo dogajanja preteklih 
mesecev, uspešnost izvrševanja sklepov in se 
spraševali, ali bo letos v Kamnici uveden participa-
torni proračun.

SČS Center in Ivan Cankar, 
28. 1. 2016
Na zboru SČS Center Ivan Cankar so v solidarnem 
vzdušju poročale delovne skupine in se posvetova-
le o korakih za naprej. Odvija se akcija za ureditev 
območja prostega gibanja psov, ki je v fazi zbiranja 
natančnih informacij o potrebah občanov in 
občank, ki živijo s psi. Raziskali smo težave v 
Košakih in sondirali možne rešitve, o čemer bomo 
ponovno govorili na naslednjem zboru. Spraševali 
smo se tudi o vključenosti naših mestnih četrti v 
projekt participatornega proračuna – udeleženci in 
udeleženke so se namenili pridobiti natančnejše 

informacije o komunikaciji med MČ in MOM. 
Pripravljamo se na sestanek z Medobčinskim ura- 
dom za varstvo okolja in ohranjanjem narave. 
Poročal je tudi SSVUJD, ki je na zboru pridobil 
podporo za prihodnje natančnejše informiranje 
udeležencev in udeleženk ter obveščanje širše 
javnosti o postopkih Mariborskega Vodovoda. 

Vabljeni tudi k ogledu nove izložbe na Gosposki 
18!

Te zanima, kako lahko zbori sploh potekajo brez politikantov in kako lahko ljudje aktivno 
soodločajo? Želiš pridobiti spretnosti javnega nastopanja in moderiranja? Postani mode- 
rator/-ka samoorganiziranih mestnih zborov! Pridružiš se nam lahko vsak ponedeljek ob 18. 
uri, v pritličju Tkalke (prostori CAAP, Tkalski prehod 4). E-pošta: info@imz-maribor.org.

ZBORI

VABLJENI NA ZBORE:



Namesto samostojno mislečih in razgledanih 
državljanov univerza proizvaja poslušne in površno 
izobražene delavce, ki so prilagojeni nestabilnemu 
trgu dela. Samostojne intelektualce, ki so sposobni 
razmišljati teorijo skozi prakso, je zamenjala 
hiperprodukcija delavcev, katerih vloga je »ustvar-
janje« pro�ta. Zaradi podreditve univerze pro�tni 
logiki, izgona humanističnih funkcij, znanstvene 
avtonomije in discipliniranja univerzitetnih učite- 
ljev v serviserje se univerza spreminja v podjetje. 
Univerzitetna izobrazba bi morala zahtevati več kot 
le površno poznavanje študijskega področja. 
Ukvarjanje z znanostjo zaradi iskanja resnice, kar je 
bilo včasih bistvo in smoter znanstvenikovega 
življenja, je danes manj pomembno, saj je znanje le 
sredstvo za doseganje ekonomskih ciljev. Poudarja 
se moč konkurence in s tem vse večja komercial-
izacija šolstva. Tudi akademska skupnost se vse 
manj ukvarja z znanostjo in vse bolj z ideološkimi 
tehnikami. Posledice so siromašenje znanstvenih 
praks, njihova homogenizacija in vse večji pouda- 
rek na aplikativnosti znanja.
Kdo nosi odgovornost, da se univerzi jemlje vlogo 
nepro�tne javne službe, ki naj bi bila namenjena 
vsem ljudem? So to študentje ali akademska 
skupnost? Velika večina študentov ne razume 
pojavov, ki se trenutno dogajajo. Študentje ne 
razumejo današnjega položaja, ker ne poznajo 
pojavov družbe, v kateri živijo in katere produkt so 
tudi sami. Še večjo odgovornost od študentov nosi 
akademska skupnost, ki ustvarja pogoje, da 
študentje privolijo v neoliberalno logiko, ne da bi se 
tega sploh zavedali. Kje v vsem tem stojijo profe- 
sorji, naši izobraženi učenjaki, ki naj bi s svojim 
delovanjem usmerjali in narekovali družbeni in 
znanstveni napredek? Kje so glasniki, usmerjevalci, 
ki bi morali jasno in glasno opozarjati na nepravil-
nosti in krivice v naši družbi? Eni bežijo, drugi se niti 
ne zavedajo svoje odgovornosti, tretji pa se grebejo 
za alternativni vir dohodkov, povečanje lastnega 
pro�ta in jih blaginja celotne družbe sploh ne 
zanima. Nepravilnosti glede �nanciranja znotraj 
akademskih krogov zadnje čase postajajo prej 
pravilo kot izjema. Skrb za pogoje poučevanja in 

raziskovanja je sestavni del njihovega poklica, a to 
počasi postaja postranskega pomena. Akademska 
skupnost je dopustila svojim univerzam, da so 
postale prostor trgovanja. Vsi skupaj smo pozabili, 
da je JAVNO izobraževanje eden od glavnih stebrov 
socialne države, da imajo profesorice in profesorji 
tudi kot javni delavci dolžnost, da izobražujejo in 
vzgajajo ljudi v avtonomne, kritične državljane po 
principu enakopravnosti. Profesorji morajo razume-
ti družbeno represijo oz. razmerja moči, saj univerza 
ni nevtralen prostor znotraj družbeno-političnega 
sistema, v katerem živimo. Profesorji so postali 
politično impotentni in le kot tehniki oz. birokrati 
sprejemajo odločitve »od zgoraj«. Da bomo 
zagotovili stabilno �nanciranje in ponovno 
opredelitev univerze kot javne ustanove, ki je res 
namenjena vsem, bo potrebno sodelovanje tako 
akademskega osebja kot tudi študentov. Le skupaj 
se bomo lahko zoperstavili preobrazbi univerze v 
podjetje in ustvarili enake možnosti za vse.

ZA Svetlikov odstop in demokratizacijo visokega 
šolstva - protest študentov 28. 1. 2016; foto: Iskra
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Ko diplomiraš in prideš na trg dela, imaš 75 odstot-
kov možnosti, da ne boš našel zaposlitve – kakršne 
koli zaposlitve. Zaradi dolgotrajne strukturne 
brezposelnosti in s tem vse večje negotovosti, s 
katero se soočamo mladi, je tudi študij postal 
socialni azil. Status študenta je le »kupovanje časa« 
na poti, ki ne vodi nikamor. Mladi, ki izbiramo med 
fakultetami in tem, da bi ostali doma – boljše 
rešitve tudi nimamo. Ostati doma pomeni, da 
nimaš prihodnosti. Z uvedbo �nanciranja fakultet 
po glavah študentov in po številu programov pa se 
je povečalo tudi število vpisnih mest. Zakon o 
visokem šolstvu iz leta 1993 in njegovo dopolnilo 
iz leta 1999 sta spodbudila množični študij in 
premaknila reševanje problema brezposelnosti v 
neznano prihodnost.

Zaradi vse večjega števila študentov, nestabilnega 
�nanciranja šolstva in spremembe koncepta uni- 
verze, kjer je razumno le tisto, kar je koristno, 
koristno pa je tisto, kar prinaša denar, smo priča 
popolni degradaciji znanja in neformalni priva- 
tizaciji univerz. Oblikujejo se neformalna, kratko- 
ročnemu dobičku namenjena javno-zasebna part- 
nerstva, redni študij pa izpodriva samoplačniški 
izredni študij. Vse bolj smo priča privatizaciji in 
trženju nekdaj javnih dobrin, med katere spada 
tudi izobraževanje. 
Na univerzi lahko vznikne kritična misel le takrat, ko 
je zagotovljeno humanistično ravnovesje in 
avtonomno raziskovanje. Z nestabilnim �nanciran-
jem in vse večjim podrejanjem univerze vladajoči 
ideologiji, ki znanje reducira na logiko pro�ta, se v 
temeljih spreminjata tudi izobraževanje in vzgoja. 

Zaradi vse večjega števila študentov, nestabilnega �nanciranja šolstva in 
spremembe koncepta univerze, kjer je razumno le tisto, kar je koristno, 
koristno pa je tisto, kar prinaša denar, smo priča popolni degradaciji znanja in 
neformalni privatizaciji univerz. 



UGLAŠENE ČETRTI 
je  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.

Urška Breznik
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tizaciji univerz. Oblikujejo se neformalna, kratko- 
ročnemu dobičku namenjena javno-zasebna part- 
nerstva, redni študij pa izpodriva samoplačniški 
izredni študij. Vse bolj smo priča privatizaciji in 
trženju nekdaj javnih dobrin, med katere spada 
tudi izobraževanje. 
Na univerzi lahko vznikne kritična misel le takrat, ko 
je zagotovljeno humanistično ravnovesje in 
avtonomno raziskovanje. Z nestabilnim �nanciran-
jem in vse večjim podrejanjem univerze vladajoči 
ideologiji, ki znanje reducira na logiko pro�ta, se v 
temeljih spreminjata tudi izobraževanje in vzgoja. 

Izdaja glasila je podprta 
s sredstvi finančnega 

mehanizma 
EGP 2009 -2014.
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