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Kako pa to počnejo 
v Reykjaviku?

na področje športnih in rekreativnih površin 
(urejanje kolesarskih in trim stez, športnih in otroš- 
kih igrišč ...), ureditve okolja in okoljevarstva 
(nasaditev dreves, hortikulturne ureditve, urejanje 
parkov in sprehajalnih poti, ureditev obale, na- 
mestitev košev za odpadke, javna razsvetljava ...) 
ter ureditev pločnikov in cestišč. Pomembno je 
poudariti dejstvo, da se župan in občinske službe 
zavedajo pomena PP v očeh prebivalstva, zato 
nikakor ne iščejo bližnjic za izvedbo ali izgovorov, 
da se nekaj ne da narediti. Če je cesta delno v lasti 
občine, delno države, bodo dosegli dogovor in 
cesta bo v celoti preplastena. K lažji izvedbi 
pripomore tudi dejstvo, da je večina zemlje v 
Reyjkaviku v lasti občine in tako večina nje v lasti 
širše skupnosti. Tako se izognejo problemom, ki bi 
nastali, če bi npr. neko otroško igrišče želeli umes-
titi na zapuščeno in posledično degradirano 
zemljišče v privatni lasti, lastnik pa se ne bi strinjal 
oz. zemljišča ne  bi želel prodati. V vseh letih 
izvajanja so v Reykjaviku s participatornim 
proračunom izvedli že 600 projektov.
V letih izvajanja PP so tako prebivalci kakor tudi 
župan, njegov kabinet in mestni svetniki,  PP vzeli 
za svojega in so nanj zelo ponosni. Zavedajo se 
namreč, da se poslužujejo najbolj naprednega 
orodja ljudske partipacije –  soodločanja občanov 
o porazdelitvi proračunskih sredstev mesta.

Iniciativa mestni zbor

Reykjavik, glavno mesto Islandije, drugega največjega otoka v Evropi, ki leži na stičišču 
Severnega Atlantika in Severnega ledenega morja, znanega po vulkanih, gejzirjih in 
ledenikih, z Mariborom povezujeta dejstvi, da imata obe mesti približno enako število 
prebivalcev in da imajo ti možnost skozi proces participatornega proračuna 
(PP) odločati o kakovosti bivanja v svojem neposrednem okolju.

A medtem ko se Mariborčani in predvsem Radvanjčani, za katere se je konec 
leta 2015 začel pilotni projekt PP, v obdobju sprejemanja občinskega 
proračuna za leto 2016 sprašujemo, zakaj se je občina zavila v molk in ne 
odgovarja na vprašanja, kje v proračunu se da videti postavke za izglaso-
vane projekte, je vsakoletna izvedba participatornega proračuna v očeh 
reykjaviške občine moralna odgovornost, ki jo čuti do svojih ob- 
čank in občanov. Veliko seveda pomeni tudi to, da se zaposleni na 
občini in izvoljeni župan ter mestni svetniki zavedajo, da deliber-
ativna in participatorna demokracija pripomoreta k širši in bolj 
demokratični javni razpravi, ki seže izza meja predstavniške 
demokracije. Morda so si izvoljeni občinski in vladni 
predstavniki zapomnili (za razliko od mariborskih in 
slovenskih), da svojih prebivalcev ne morejo kar 
naprej vleči za nos. Islandci namreč glasno in 
uspešno sesuvajo skorumpirane politike in 
bankirje ter jih spravljajo za zapahe (ali vsaj ob 
službe), tako da bi tudi župan, ki ne vodi 
demokratičnega in  transparentnega dialoga s 
svojimi občani, prišel na vrsto še preden bi 
uspeli reči björk (*).

V Reykjaviku uspešno sesuvajo goljufe in sooblikujejo 
mesto. Predlagali in izglasovali so si tudi Ulico Dartha 
Vaderja (montaža nove table na manjši sliki).
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     Na pobudo in s pomočjo nevladne organizacije 
Citizen's Foundation je reykjaviška občina leta 
2010 začela z izvajanjem “Boljših sosesk”.  Letno je 
za izvedbo projektov PP v proračunu mesta na 
voljo 300 milijonov islandskih kron (ISK), kar je 
približno 2,5 milijona evrov. Postavka je v vsakolet-
nem proračunu mesta zavedena pod Oddelek za 
okolje in načrtovanje in v letih izvajanja od 
začetnih 100 milijonov ISK vztrajno raste. Ker je 
občinski proračun za naslednje leto brez izjeme 
sprejet v sredini decembra, lahko odgovorni 
uradniki zelo natančno načrtovano izvajajo 
postopke PP.  Maja se prične zbiranje predlogov 
po mestnih četrtih, ki jih lahko prebivalci oddajo 
preko spletne strani ali po elektronski pošti. Med 
julijem in septembrom občinske službe predloge 
pregledujejo in jih tehnično in �nančno ovred-
notijo. Oktobra prebivalci preko spleta glasujejo za 
ovrednotene predloge za posamezno četrt. Vsaka 
izmed desetih četrti dobi za izvedbo projektov na 
voljo 7,5 milijonov ISK (okoli 57.700 evrov), preos-
tanek od 300 milijonov ISK pa se med četrti razdeli 
glede na število prebivalcev. Največja četrt tako 
dobi okoli 357.000 evrov, najmanjša okoli 70.000. V 
mesecu februarju občina objavi javne razpise za 
izvedbo projektov, ki morajo biti zaključeni v 
tekočem letu. Da so projekti dejansko zaključeni, 
preverja pri pristojnih službah celo sam župan.
Izglasovani in izvedeni projekti pretežno posegajo 

na področje športnih in rekreativnih površin 
(urejanje kolesarskih in trim stez, športnih in otroš- 
kih igrišč ...), ureditve okolja in okoljevarstva 
(nasaditev dreves, hortikulturne ureditve, urejanje 
parkov in sprehajalnih poti, ureditev obale, na- 
mestitev košev za odpadke, javna razsvetljava ...) 
ter ureditev pločnikov in cestišč. Pomembno je 
poudariti dejstvo, da se župan in občinske službe 
zavedajo pomena PP v očeh prebivalstva, zato 
nikakor ne iščejo bližnjic za izvedbo ali izgovorov, 
da se nekaj ne da narediti. Če je cesta delno v lasti 
občine, delno države, bodo dosegli dogovor in 
cesta bo v celoti preplastena. K lažji izvedbi 
pripomore tudi dejstvo, da je večina zemlje v 
Reyjkaviku v lasti občine in tako večina nje v lasti 
širše skupnosti. Tako se izognejo problemom, ki bi 
nastali, če bi npr. neko otroško igrišče želeli umes-
titi na zapuščeno in posledično degradirano 
zemljišče v privatni lasti, lastnik pa se ne bi strinjal 
oz. zemljišča ne  bi želel prodati. V vseh letih 
izvajanja so v Reykjaviku s participatornim 
proračunom izvedli že 600 projektov.
V letih izvajanja PP so tako prebivalci kakor tudi 
župan, njegov kabinet in mestni svetniki,  PP vzeli 
za svojega in so nanj zelo ponosni. Zavedajo se 
namreč, da se poslužujejo najbolj naprednega 
orodja ljudske partipacije –  soodločanja občanov 
o porazdelitvi proračunskih sredstev mesta.

Iniciativa mestni zbor

*Björk ali birk je islandska beseda za brezo, najbolj trdoživo islandsko drevo. Hkrati tudi pogosto žensko ime in ime svetovno 
znane islandske pevke.
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Poročilo o delu 
v samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Pobrežje, 17. 2. 2016
Bo čas, da politiki obnovijo znanje dajanja javnih 
izjav na kakšnem »seminarju za politike«, da ne bi 
uporabljali dikcije sovražnega govora na zasedan-
jih in javnih nastopih. Na Pobrežju so občutili, da 
(po)govori v Parlamentu napadajo ljudi v civilnih 
iniciativah in vzbujajo strah, kar je od funkcionarjev 
nedopustno. To lahko vpliva na svobodo govora − 
počasi se bomo začeli bati svojih besed, izrečenih 
naglas. Mediji pa še oblikujejo in razpihujejo strah 
in širijo propagando, zlasti okoli beguncev. Toliko o 
dogajanju po državi, kar pa se tiče ravni Pobrežja, je 
zbor pripravil podroben pregled šibkih točk v 
prometu v bližini šol, ki ogrožajo varnost otrok. 
Svojo zaskrbljenost so podkrepili s fotografskim 
gradivom in pojasnili, zakaj so točke nevarne, 
podali pa so še predloge za izboljšavo. Dopis bo 
poslan na pristojno občinsko službo in ministrstvo. 
Sprašujemo se tudi, kje je mestno redarstvo, ko ga 
potrebuješ na Pobrežju − ni le center Maribora 
Maribor.

SČS Nova vas, 18. 2. 2016
V Novi vasi so že pričeli s štetjem posekanih in 
ogroženih dreves. Do sedaj so ugotovili, da jih 

manjka okrog 125, največ na Antoličičevi ulici, kjer 
korenine izpodrivajo pločnik. Ogroženih je približ-
no 148 dreves, največ jih ogroža bela omela. 
Udeleženci bodo do naslednjič prešteli manjkajoča 
in ogrožena drevesa tudi na drugih območjih ter na 
koncu podali okvirno število. Išče se tudi material za 
akcijo Pogrešano drevo, in sicer palete oz. bolj tanek 
les, iz katerega bi lahko izdelali deščice. Sledil je 
pogovor glede eksperimentalnega režima na 
Stantetovi ulici, saj še niso dobili odgovora z Urada 
za komunalo, DS za promet pa se še ni sestala. 
Udeleženci so ugotovili, da je Komisija za komu-
nalne zadeve na korespondenčni seji sprejela sklep 
o takšni prometni ureditvi. To odločitev je sprejelo 5 
članov komisije,  ki se je udeležilo seje. Še več − 
predsednik sveta MČ ni ničesar vedel o tem, kakšen 
sklep je bil posredovan na urad z mestne četrti. 
Urad je kot rešitev ponudil umirjanje prometa, 
vendar tega na MČ niso sprejeli. Udeleženci so se 
strinjali, da se mora celovita rešitev uskladiti s 
potrebami in željami tamkajšnjih stanovalcev, ne pa 
s predsednikom MČ oz. Komisijo za komunalne 
zadeve. Vsi so se strinjali, da se naj promet umirja in 
se pritisne na MČ. Nato so se seznanili s 
programom občinskega redarstva, na katerega so 
se udeleženci obrnili, da bi prišli do konkretnih 
odgovorov. Bili so razočarani, saj je omenjeni 
program pomanjkljiv in presplošen, s tem pa ne 
razjasnjuje konkretnih vprašanj, ali redarstvo sploh 
nadzira promet v drugih območjih in v katerih 
časovnih obdobjih. Na naslednjih zborih bodo iskali 
boljše prometne rešitve, kontaktirali bodo upravni-
ke stanovanjskih blokov in MČ. Sledila je razrešitev 
prejšnjega delegata SSVUJD-a, za novega pa so 
udeleženci postavili Božota Šušteršiča. Na koncu so 
udeleženci govorili o plini�kaciji naselja, saj se 
bojijo, da bo delo predolgo trajalo. Še posebej se 
jim zdi problematično, da nihče ne upošteva 
prostorskih načrtov, dela pa bi se morala izvajati 
vzporedno. Na naslednjem zboru, bodo več 
spregovorili tudi o Telemachu in praznih obljubah o 
priključitvi na optično omrežje.

SČS Studenci, 18. 2. 2016
Tokratni zbor na Studencih je kljub kislemu 
vremenu potekal v prijetnem vzdušju. Posvečen je 
bil informiranju o napredku pri reševanju težav, ki so 
se jih lotili udeleženci. Udeleženci so ugotovili, da je 
po njihovi mestni četrti premalo košev za smeti, 
zato so na Snago naslovili dopis, s katerim pozivajo 
k postavitvi dodatnih košev na območjih, kjer so 
potrebni. Pripravili so tudi dopis glede neurejenega 
ter na nekaterih mestih nevarnega nadhoda čez 
železniško progo, ki ga bodo poslali na Slovenske 
železnice. Pridobili so tudi neuradne informacije 
glede zemljišča v okolici Qlandije. Tam naj bi se 
začel graditi poslovno-stanovanjski kompleks. Več 
bo znanega na javni razgrnitvi načrtov, ki bo 9. 
marca v prostorih MČ. Udeleženci zbora sokrajane 
pozivajo k čim večji udeležbi na razgrnitvi.

SČS Radvanje, 23. 2. 2016
Pretežni del tokratnega zbora je bil namenjen 
urbanističnemu planiranju in krajinski arhitekturi. 
Da bi bil pogovor strokovno čim bolj, podprt so 
zboristi povabili gosta, znanega krajinskega arhitek-
ta Nika Stareta. Ugotavljali so, da je urbanistično 
načrtovanje popolnima ušlo iz nadzora, saj imata 
stroka in pa tudi prebivalci že kar nekaj časa le malo 
vpliva na to, kje se kaj gradi. Na kopici primerov se je 
ugotovilo, da so strokovnjaki pripravili odličen načrt 
krajinske in urbanistične zasnove, na katere se 

popolnoma pozabi v trenutku, ko pride nek investi-
tor in hoče na mestu, kjer so bil do tedaj predvideni 
park ali rekreacijske površine, postaviti nakupovalni 
center ali pa serijo blokov. Zaradi tega se deli mesta 
razvijajo zelo stihijsko in sčasoma nastaja kopica 
težav v prometu in komunalni opremljenosti, pa 
tudi kraji izgubljajo svoj karakter. Debata pa ni 
ostala le pri ugotavljanju nepravilnosti, ampak so se 
zboristi odločili tudi nekaj narediti okoli tega in 
osnovali delovno skupino, ki se bo posvetila 
hortikulturni ureditvi MČ Radvanje, prav tako pa so 
že napovedali, da se bo spomladi odvilo nekaj 
delovnih akcij. Nenazadnje je bila zboru predstavl-
jena tudi izkušnja obiska Občine Reykjavik, kamor je 
nekaj članov IMZ šlo pogledat izvajanje participa-
tornega proračuna na Islandiji.

SČS Magdalena, 23. 2. 2016
Na preteklem zboru v Magdaleni, ki je bil v torek, 23. 
2., so razpravljali in se pogovarjali o različnih temah. 
Na začetku zbora so obravnavali odgovor g. Dolen-
ca iz Urada za komunalo, promet in prostor, na 
katerega so naslovili dopis, s katerim so želeli 
doseči, da bi bili ljudje širom mesta bolj ozaveščeni 
o ustreznem vzdrževanju, predvsem pa obrezovan-
ju dreves in grmovnic. Predlagali so, da se pripravi 
oziroma razdeli že pripravljen material, ki vsebuje 
informacije Odloka o zelenih površinah, ki ga mesto 
Maribor ima. Dobili so odgovor, da MOM nima 
pristojnosti poseganja in dajanja navodil za izvajan-
je predmetnih nalog občanom in občankam ter da 
nimajo �nančnih in tehničnih sredstev za to, naj pa 
se obrnejo na Medobčinski urad za varstvo okolja. 
To bodo v Magdaleni tudi storili, hkrati pa bodo g. 
Dolenca opozorili na vzdrževanje dreves na javnih 
površinah, ki se z odlokom razhaja. V nadaljevanju 
zbora so se pogovarjali o načrtovanju akcije 
Pogrešano drevo, beseda pa je ponovno nanesla na 
pomen dreves, ki bi ga prebivalci in prebivalke 
morali čutiti. Udeleženec je povedal zgodbo, kako 
so ob Valvasorjevi v bližini Mercatorja včasih stala 
lepa, mogočna drevesa, ki so tamkajšnjim prebival-
cem nudila senco in prostor sprostitve. Lastniške 
igrice so botrovale odločitvi, da se drevesa odstrani-
jo, prebivalke in prebivalci pa se s tem niso strinjali. 
Drevesa so zavarovali s svojimi telesi in tako 
preprečevali delavcem, da jih požagajo. Žal 
tovrsten upor ni bil dovolj – izvajalec je poklical 

policijo in kmalu so bili odstranjeni oboji − ljudje in 
drevesa. V nadaljevanju zbora so govorili še o 
projektu MČ, v okviru katerega naj bi se postavil 
�tnes v Magdalenskem parku, kjer je trenutno 
košarkarsko igrišče. Zaradi velike vsote, ki je za ta 
projekt namenjena, pa tudi zaradi zanimanja o 
konkretni vsebini, so se udeleženke in udeleženci 
odločili, da kontaktirajo svetnika MČ in ga povabijo 
na zbor, kjer jim bo povedal več o projektu.

SČS Tabor, 24. 2. 2016
Sredin zbor na Taboru je bil precej prometno 
obarvan. Delegat je poročal o prvem srečanju 
Mestne delovne skupine za promet (MDS za 
promet), na katerem so kljub temu, da so se šele 
spoznali, udeleženci že sestavili tri osnovne vsebin-
ske oz. problemske sklope, ki bodo predmet njihove 
obravnave. Eden izmed sklopov, s katerim se bo 
MDS za promet resno spopadla, so številni projekti, 
ki so v različnih fazah izdelave − na papirju − 
uresničitve pa ni. To, da se v Mariboru v teoriji izdela 
mnogo projektov, za potrebno dokumentacijo in 
strokovne podlage odteče veliko proračunskih 
sredstev, potem pa se ne zgodi nič, je že znana 
zgodba. V MDS za promet bodo napeli vse sile, da s 
pritiskom in predlogi sprožijo kakšen premik. 
Udeleženke in udeleženci zbora so se strinjali s 
predlogom konkretnih prometnih problematik, ki 
ga je izdelal delegat – te bodo obravnavane v 
sklopu načrta dela MDS za promet. Na seznam so 
dodali še predlog o Cesti proletarskih brigad, ki ga je 
kot investicijski predlog za 2016 na občino posredo-
vala tudi taborska mestna četrt, ter seznam s 
konsenzom potrdili.

SKS Kamnica, 24. 2. 2016
Debata je na tokratnjem zboru tekla o stanju 
prometnic in vzdrževanju le teh. Ob predvideni 
gradnji kanalizacije v Kamniški grabi se bo zaprla 
cesta po kateri prebivalci Mediča dostopajo do 
svojih domov. To je problem, kljub temu, da obstaja 
do Mediča tudi druga pot, vendar je ta v tako 
slabem stanju, da je že nevarna, prav tako pa ni 
interesa za popravilo te druge poti saj poteka po 
ozemlju sosednje četrti in služi izključno 
Kamničanom. Od Nigrada, ki bo izvajal gradbena 
dela se bo zahtevalo da primerno uredi prometni 
režim, da bodo lahko prebivalci Mediča varno 

potovali. Problematizirale so se tudi nekatere 
pohodniške poti, ki so mestoma zasmetene, kajti 
pohodniki nemalokrat odvržejo embalažo kar v 
naravo.

SČS Center in Ivan Cankar, 
25. 2. 2016
Na samoorganiziranem zboru združenih četrti 
Center in Ivan Cankar so govorili delovanju 
delovnih skupin, o prihajajočem mestnem zboru, o 
nastajajoči urbani trajnosti strategiji ter o delovni 
ekskurziji na Islandijo. DS za mestni park, Piramido, 
Kalvarijo, Tri ribnike in okoliške griče je bila na 
sestanku na Medobčinskem uradu za varstvo okolja 
in ohranjana narave, kjer jih je navdušila prijetnost 
in prijaznost tamkajšnjih uslužbenk. Zelo zanimivo 
se jim zdi, da so sploh bili pripravljeni sprejeti 
prispevek civilne družbe, da podpirajo takšen 
pristop, da sprejemajo ideje in da so na Uradu 
pripravljeni pomagati pri zadevah, ki so v njihovi 
domeni. Upajo, da bo sodelovanje steklo. Veseli so 
bili, da so končno slišali, da so uradniki veseli, če 
pridejo ljudje z idejami, ki jih lahko oni kot urad 
podprejo. Povsem drugačne imajo namreč z 
Mestno četrtjo, kjer na vprašanja ne dobijo oprijem-
ljivih odgovorov. Ugotovljeno oziroma na glas 
izrečeno je bilo, da delovna skupina za mestno 
jedro trenutno hibernira, saj ima le eno aktivno 
članico, ki pa se je odločila, da bo svojo energijo 
trenutno raje posvetila UGM in njeni umestitvi v 
mestu. Projekt zapolnjevanja praznih izložb 
Gosposke ulice na srečo teče gladko in nemoteno, 
saj so vzpostavili dobre vezi s Srednjo trgovsko šolo 
in tekstilnim oddelkom na Tehnični fakulteti, ki 
praznim izložbam dajejo vsebine.

DS za promet predlaga, da se v križišču Ulice Štravhovih in 
ceste, ki povezuje Ulico Veljka Vlahoviča pri vrtcu Kekec 
na obeh izhodih iz križišča vrišeta prehoda za pešce. Na 
delu ceste, ki jo omenjamo, poteka tudi šolska pot v 
Osnovno šolo Toneta Čufarja.
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Majav nadhod nad ćeleznico na Studencih

SČS Pobrežje, 17. 2. 2016
Bo čas, da politiki obnovijo znanje dajanja javnih 
izjav na kakšnem »seminarju za politike«, da ne bi 
uporabljali dikcije sovražnega govora na zasedan-
jih in javnih nastopih. Na Pobrežju so občutili, da 
(po)govori v Parlamentu napadajo ljudi v civilnih 
iniciativah in vzbujajo strah, kar je od funkcionarjev 
nedopustno. To lahko vpliva na svobodo govora − 
počasi se bomo začeli bati svojih besed, izrečenih 
naglas. Mediji pa še oblikujejo in razpihujejo strah 
in širijo propagando, zlasti okoli beguncev. Toliko o 
dogajanju po državi, kar pa se tiče ravni Pobrežja, je 
zbor pripravil podroben pregled šibkih točk v 
prometu v bližini šol, ki ogrožajo varnost otrok. 
Svojo zaskrbljenost so podkrepili s fotografskim 
gradivom in pojasnili, zakaj so točke nevarne, 
podali pa so še predloge za izboljšavo. Dopis bo 
poslan na pristojno občinsko službo in ministrstvo. 
Sprašujemo se tudi, kje je mestno redarstvo, ko ga 
potrebuješ na Pobrežju − ni le center Maribora 
Maribor.

SČS Nova vas, 18. 2. 2016
V Novi vasi so že pričeli s štetjem posekanih in 
ogroženih dreves. Do sedaj so ugotovili, da jih 

manjka okrog 125, največ na Antoličičevi ulici, kjer 
korenine izpodrivajo pločnik. Ogroženih je približ-
no 148 dreves, največ jih ogroža bela omela. 
Udeleženci bodo do naslednjič prešteli manjkajoča 
in ogrožena drevesa tudi na drugih območjih ter na 
koncu podali okvirno število. Išče se tudi material za 
akcijo Pogrešano drevo, in sicer palete oz. bolj tanek 
les, iz katerega bi lahko izdelali deščice. Sledil je 
pogovor glede eksperimentalnega režima na 
Stantetovi ulici, saj še niso dobili odgovora z Urada 
za komunalo, DS za promet pa se še ni sestala. 
Udeleženci so ugotovili, da je Komisija za komu-
nalne zadeve na korespondenčni seji sprejela sklep 
o takšni prometni ureditvi. To odločitev je sprejelo 5 
članov komisije,  ki se je udeležilo seje. Še več − 
predsednik sveta MČ ni ničesar vedel o tem, kakšen 
sklep je bil posredovan na urad z mestne četrti. 
Urad je kot rešitev ponudil umirjanje prometa, 
vendar tega na MČ niso sprejeli. Udeleženci so se 
strinjali, da se mora celovita rešitev uskladiti s 
potrebami in željami tamkajšnjih stanovalcev, ne pa 
s predsednikom MČ oz. Komisijo za komunalne 
zadeve. Vsi so se strinjali, da se naj promet umirja in 
se pritisne na MČ. Nato so se seznanili s 
programom občinskega redarstva, na katerega so 
se udeleženci obrnili, da bi prišli do konkretnih 
odgovorov. Bili so razočarani, saj je omenjeni 
program pomanjkljiv in presplošen, s tem pa ne 
razjasnjuje konkretnih vprašanj, ali redarstvo sploh 
nadzira promet v drugih območjih in v katerih 
časovnih obdobjih. Na naslednjih zborih bodo iskali 
boljše prometne rešitve, kontaktirali bodo upravni-
ke stanovanjskih blokov in MČ. Sledila je razrešitev 
prejšnjega delegata SSVUJD-a, za novega pa so 
udeleženci postavili Božota Šušteršiča. Na koncu so 
udeleženci govorili o plini�kaciji naselja, saj se 
bojijo, da bo delo predolgo trajalo. Še posebej se 
jim zdi problematično, da nihče ne upošteva 
prostorskih načrtov, dela pa bi se morala izvajati 
vzporedno. Na naslednjem zboru, bodo več 
spregovorili tudi o Telemachu in praznih obljubah o 
priključitvi na optično omrežje.

SČS Studenci, 18. 2. 2016
Tokratni zbor na Studencih je kljub kislemu 
vremenu potekal v prijetnem vzdušju. Posvečen je 
bil informiranju o napredku pri reševanju težav, ki so 
se jih lotili udeleženci. Udeleženci so ugotovili, da je 
po njihovi mestni četrti premalo košev za smeti, 
zato so na Snago naslovili dopis, s katerim pozivajo 
k postavitvi dodatnih košev na območjih, kjer so 
potrebni. Pripravili so tudi dopis glede neurejenega 
ter na nekaterih mestih nevarnega nadhoda čez 
železniško progo, ki ga bodo poslali na Slovenske 
železnice. Pridobili so tudi neuradne informacije 
glede zemljišča v okolici Qlandije. Tam naj bi se 
začel graditi poslovno-stanovanjski kompleks. Več 
bo znanega na javni razgrnitvi načrtov, ki bo 9. 
marca v prostorih MČ. Udeleženci zbora sokrajane 
pozivajo k čim večji udeležbi na razgrnitvi.

SČS Radvanje, 23. 2. 2016
Pretežni del tokratnega zbora je bil namenjen 
urbanističnemu planiranju in krajinski arhitekturi. 
Da bi bil pogovor strokovno čim bolj, podprt so 
zboristi povabili gosta, znanega krajinskega arhitek-
ta Nika Stareta. Ugotavljali so, da je urbanistično 
načrtovanje popolnima ušlo iz nadzora, saj imata 
stroka in pa tudi prebivalci že kar nekaj časa le malo 
vpliva na to, kje se kaj gradi. Na kopici primerov se je 
ugotovilo, da so strokovnjaki pripravili odličen načrt 
krajinske in urbanistične zasnove, na katere se 

popolnoma pozabi v trenutku, ko pride nek investi-
tor in hoče na mestu, kjer so bil do tedaj predvideni 
park ali rekreacijske površine, postaviti nakupovalni 
center ali pa serijo blokov. Zaradi tega se deli mesta 
razvijajo zelo stihijsko in sčasoma nastaja kopica 
težav v prometu in komunalni opremljenosti, pa 
tudi kraji izgubljajo svoj karakter. Debata pa ni 
ostala le pri ugotavljanju nepravilnosti, ampak so se 
zboristi odločili tudi nekaj narediti okoli tega in 
osnovali delovno skupino, ki se bo posvetila 
hortikulturni ureditvi MČ Radvanje, prav tako pa so 
že napovedali, da se bo spomladi odvilo nekaj 
delovnih akcij. Nenazadnje je bila zboru predstavl-
jena tudi izkušnja obiska Občine Reykjavik, kamor je 
nekaj članov IMZ šlo pogledat izvajanje participa-
tornega proračuna na Islandiji.

SČS Magdalena, 23. 2. 2016
Na preteklem zboru v Magdaleni, ki je bil v torek, 23. 
2., so razpravljali in se pogovarjali o različnih temah. 
Na začetku zbora so obravnavali odgovor g. Dolen-
ca iz Urada za komunalo, promet in prostor, na 
katerega so naslovili dopis, s katerim so želeli 
doseči, da bi bili ljudje širom mesta bolj ozaveščeni 
o ustreznem vzdrževanju, predvsem pa obrezovan-
ju dreves in grmovnic. Predlagali so, da se pripravi 
oziroma razdeli že pripravljen material, ki vsebuje 
informacije Odloka o zelenih površinah, ki ga mesto 
Maribor ima. Dobili so odgovor, da MOM nima 
pristojnosti poseganja in dajanja navodil za izvajan-
je predmetnih nalog občanom in občankam ter da 
nimajo �nančnih in tehničnih sredstev za to, naj pa 
se obrnejo na Medobčinski urad za varstvo okolja. 
To bodo v Magdaleni tudi storili, hkrati pa bodo g. 
Dolenca opozorili na vzdrževanje dreves na javnih 
površinah, ki se z odlokom razhaja. V nadaljevanju 
zbora so se pogovarjali o načrtovanju akcije 
Pogrešano drevo, beseda pa je ponovno nanesla na 
pomen dreves, ki bi ga prebivalci in prebivalke 
morali čutiti. Udeleženec je povedal zgodbo, kako 
so ob Valvasorjevi v bližini Mercatorja včasih stala 
lepa, mogočna drevesa, ki so tamkajšnjim prebival-
cem nudila senco in prostor sprostitve. Lastniške 
igrice so botrovale odločitvi, da se drevesa odstrani-
jo, prebivalke in prebivalci pa se s tem niso strinjali. 
Drevesa so zavarovali s svojimi telesi in tako 
preprečevali delavcem, da jih požagajo. Žal 
tovrsten upor ni bil dovolj – izvajalec je poklical 

policijo in kmalu so bili odstranjeni oboji − ljudje in 
drevesa. V nadaljevanju zbora so govorili še o 
projektu MČ, v okviru katerega naj bi se postavil 
�tnes v Magdalenskem parku, kjer je trenutno 
košarkarsko igrišče. Zaradi velike vsote, ki je za ta 
projekt namenjena, pa tudi zaradi zanimanja o 
konkretni vsebini, so se udeleženke in udeleženci 
odločili, da kontaktirajo svetnika MČ in ga povabijo 
na zbor, kjer jim bo povedal več o projektu.

SČS Tabor, 24. 2. 2016
Sredin zbor na Taboru je bil precej prometno 
obarvan. Delegat je poročal o prvem srečanju 
Mestne delovne skupine za promet (MDS za 
promet), na katerem so kljub temu, da so se šele 
spoznali, udeleženci že sestavili tri osnovne vsebin-
ske oz. problemske sklope, ki bodo predmet njihove 
obravnave. Eden izmed sklopov, s katerim se bo 
MDS za promet resno spopadla, so številni projekti, 
ki so v različnih fazah izdelave − na papirju − 
uresničitve pa ni. To, da se v Mariboru v teoriji izdela 
mnogo projektov, za potrebno dokumentacijo in 
strokovne podlage odteče veliko proračunskih 
sredstev, potem pa se ne zgodi nič, je že znana 
zgodba. V MDS za promet bodo napeli vse sile, da s 
pritiskom in predlogi sprožijo kakšen premik. 
Udeleženke in udeleženci zbora so se strinjali s 
predlogom konkretnih prometnih problematik, ki 
ga je izdelal delegat – te bodo obravnavane v 
sklopu načrta dela MDS za promet. Na seznam so 
dodali še predlog o Cesti proletarskih brigad, ki ga je 
kot investicijski predlog za 2016 na občino posredo-
vala tudi taborska mestna četrt, ter seznam s 
konsenzom potrdili.

SKS Kamnica, 24. 2. 2016
Debata je na tokratnjem zboru tekla o stanju 
prometnic in vzdrževanju le teh. Ob predvideni 
gradnji kanalizacije v Kamniški grabi se bo zaprla 
cesta po kateri prebivalci Mediča dostopajo do 
svojih domov. To je problem, kljub temu, da obstaja 
do Mediča tudi druga pot, vendar je ta v tako 
slabem stanju, da je že nevarna, prav tako pa ni 
interesa za popravilo te druge poti saj poteka po 
ozemlju sosednje četrti in služi izključno 
Kamničanom. Od Nigrada, ki bo izvajal gradbena 
dela se bo zahtevalo da primerno uredi prometni 
režim, da bodo lahko prebivalci Mediča varno 

potovali. Problematizirale so se tudi nekatere 
pohodniške poti, ki so mestoma zasmetene, kajti 
pohodniki nemalokrat odvržejo embalažo kar v 
naravo.

SČS Center in Ivan Cankar, 
25. 2. 2016
Na samoorganiziranem zboru združenih četrti 
Center in Ivan Cankar so govorili delovanju 
delovnih skupin, o prihajajočem mestnem zboru, o 
nastajajoči urbani trajnosti strategiji ter o delovni 
ekskurziji na Islandijo. DS za mestni park, Piramido, 
Kalvarijo, Tri ribnike in okoliške griče je bila na 
sestanku na Medobčinskem uradu za varstvo okolja 
in ohranjana narave, kjer jih je navdušila prijetnost 
in prijaznost tamkajšnjih uslužbenk. Zelo zanimivo 
se jim zdi, da so sploh bili pripravljeni sprejeti 
prispevek civilne družbe, da podpirajo takšen 
pristop, da sprejemajo ideje in da so na Uradu 
pripravljeni pomagati pri zadevah, ki so v njihovi 
domeni. Upajo, da bo sodelovanje steklo. Veseli so 
bili, da so končno slišali, da so uradniki veseli, če 
pridejo ljudje z idejami, ki jih lahko oni kot urad 
podprejo. Povsem drugačne imajo namreč z 
Mestno četrtjo, kjer na vprašanja ne dobijo oprijem-
ljivih odgovorov. Ugotovljeno oziroma na glas 
izrečeno je bilo, da delovna skupina za mestno 
jedro trenutno hibernira, saj ima le eno aktivno 
članico, ki pa se je odločila, da bo svojo energijo 
trenutno raje posvetila UGM in njeni umestitvi v 
mestu. Projekt zapolnjevanja praznih izložb 
Gosposke ulice na srečo teče gladko in nemoteno, 
saj so vzpostavili dobre vezi s Srednjo trgovsko šolo 
in tekstilnim oddelkom na Tehnični fakulteti, ki 
praznim izložbam dajejo vsebine.
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SČS Pobrežje, 17. 2. 2016
Bo čas, da politiki obnovijo znanje dajanja javnih 
izjav na kakšnem »seminarju za politike«, da ne bi 
uporabljali dikcije sovražnega govora na zasedan-
jih in javnih nastopih. Na Pobrežju so občutili, da 
(po)govori v Parlamentu napadajo ljudi v civilnih 
iniciativah in vzbujajo strah, kar je od funkcionarjev 
nedopustno. To lahko vpliva na svobodo govora − 
počasi se bomo začeli bati svojih besed, izrečenih 
naglas. Mediji pa še oblikujejo in razpihujejo strah 
in širijo propagando, zlasti okoli beguncev. Toliko o 
dogajanju po državi, kar pa se tiče ravni Pobrežja, je 
zbor pripravil podroben pregled šibkih točk v 
prometu v bližini šol, ki ogrožajo varnost otrok. 
Svojo zaskrbljenost so podkrepili s fotografskim 
gradivom in pojasnili, zakaj so točke nevarne, 
podali pa so še predloge za izboljšavo. Dopis bo 
poslan na pristojno občinsko službo in ministrstvo. 
Sprašujemo se tudi, kje je mestno redarstvo, ko ga 
potrebuješ na Pobrežju − ni le center Maribora 
Maribor.

SČS Nova vas, 18. 2. 2016
V Novi vasi so že pričeli s štetjem posekanih in 
ogroženih dreves. Do sedaj so ugotovili, da jih 

manjka okrog 125, največ na Antoličičevi ulici, kjer 
korenine izpodrivajo pločnik. Ogroženih je približ-
no 148 dreves, največ jih ogroža bela omela. 
Udeleženci bodo do naslednjič prešteli manjkajoča 
in ogrožena drevesa tudi na drugih območjih ter na 
koncu podali okvirno število. Išče se tudi material za 
akcijo Pogrešano drevo, in sicer palete oz. bolj tanek 
les, iz katerega bi lahko izdelali deščice. Sledil je 
pogovor glede eksperimentalnega režima na 
Stantetovi ulici, saj še niso dobili odgovora z Urada 
za komunalo, DS za promet pa se še ni sestala. 
Udeleženci so ugotovili, da je Komisija za komu-
nalne zadeve na korespondenčni seji sprejela sklep 
o takšni prometni ureditvi. To odločitev je sprejelo 5 
članov komisije,  ki se je udeležilo seje. Še več − 
predsednik sveta MČ ni ničesar vedel o tem, kakšen 
sklep je bil posredovan na urad z mestne četrti. 
Urad je kot rešitev ponudil umirjanje prometa, 
vendar tega na MČ niso sprejeli. Udeleženci so se 
strinjali, da se mora celovita rešitev uskladiti s 
potrebami in željami tamkajšnjih stanovalcev, ne pa 
s predsednikom MČ oz. Komisijo za komunalne 
zadeve. Vsi so se strinjali, da se naj promet umirja in 
se pritisne na MČ. Nato so se seznanili s 
programom občinskega redarstva, na katerega so 
se udeleženci obrnili, da bi prišli do konkretnih 
odgovorov. Bili so razočarani, saj je omenjeni 
program pomanjkljiv in presplošen, s tem pa ne 
razjasnjuje konkretnih vprašanj, ali redarstvo sploh 
nadzira promet v drugih območjih in v katerih 
časovnih obdobjih. Na naslednjih zborih bodo iskali 
boljše prometne rešitve, kontaktirali bodo upravni-
ke stanovanjskih blokov in MČ. Sledila je razrešitev 
prejšnjega delegata SSVUJD-a, za novega pa so 
udeleženci postavili Božota Šušteršiča. Na koncu so 
udeleženci govorili o plini�kaciji naselja, saj se 
bojijo, da bo delo predolgo trajalo. Še posebej se 
jim zdi problematično, da nihče ne upošteva 
prostorskih načrtov, dela pa bi se morala izvajati 
vzporedno. Na naslednjem zboru, bodo več 
spregovorili tudi o Telemachu in praznih obljubah o 
priključitvi na optično omrežje.

SČS Studenci, 18. 2. 2016
Tokratni zbor na Studencih je kljub kislemu 
vremenu potekal v prijetnem vzdušju. Posvečen je 
bil informiranju o napredku pri reševanju težav, ki so 
se jih lotili udeleženci. Udeleženci so ugotovili, da je 
po njihovi mestni četrti premalo košev za smeti, 
zato so na Snago naslovili dopis, s katerim pozivajo 
k postavitvi dodatnih košev na območjih, kjer so 
potrebni. Pripravili so tudi dopis glede neurejenega 
ter na nekaterih mestih nevarnega nadhoda čez 
železniško progo, ki ga bodo poslali na Slovenske 
železnice. Pridobili so tudi neuradne informacije 
glede zemljišča v okolici Qlandije. Tam naj bi se 
začel graditi poslovno-stanovanjski kompleks. Več 
bo znanega na javni razgrnitvi načrtov, ki bo 9. 
marca v prostorih MČ. Udeleženci zbora sokrajane 
pozivajo k čim večji udeležbi na razgrnitvi.

SČS Radvanje, 23. 2. 2016
Pretežni del tokratnega zbora je bil namenjen 
urbanističnemu planiranju in krajinski arhitekturi. 
Da bi bil pogovor strokovno čim bolj, podprt so 
zboristi povabili gosta, znanega krajinskega arhitek-
ta Nika Stareta. Ugotavljali so, da je urbanistično 
načrtovanje popolnima ušlo iz nadzora, saj imata 
stroka in pa tudi prebivalci že kar nekaj časa le malo 
vpliva na to, kje se kaj gradi. Na kopici primerov se je 
ugotovilo, da so strokovnjaki pripravili odličen načrt 
krajinske in urbanistične zasnove, na katere se 

popolnoma pozabi v trenutku, ko pride nek investi-
tor in hoče na mestu, kjer so bil do tedaj predvideni 
park ali rekreacijske površine, postaviti nakupovalni 
center ali pa serijo blokov. Zaradi tega se deli mesta 
razvijajo zelo stihijsko in sčasoma nastaja kopica 
težav v prometu in komunalni opremljenosti, pa 
tudi kraji izgubljajo svoj karakter. Debata pa ni 
ostala le pri ugotavljanju nepravilnosti, ampak so se 
zboristi odločili tudi nekaj narediti okoli tega in 
osnovali delovno skupino, ki se bo posvetila 
hortikulturni ureditvi MČ Radvanje, prav tako pa so 
že napovedali, da se bo spomladi odvilo nekaj 
delovnih akcij. Nenazadnje je bila zboru predstavl-
jena tudi izkušnja obiska Občine Reykjavik, kamor je 
nekaj članov IMZ šlo pogledat izvajanje participa-
tornega proračuna na Islandiji.

SČS Magdalena, 23. 2. 2016
Na preteklem zboru v Magdaleni, ki je bil v torek, 23. 
2., so razpravljali in se pogovarjali o različnih temah. 
Na začetku zbora so obravnavali odgovor g. Dolen-
ca iz Urada za komunalo, promet in prostor, na 
katerega so naslovili dopis, s katerim so želeli 
doseči, da bi bili ljudje širom mesta bolj ozaveščeni 
o ustreznem vzdrževanju, predvsem pa obrezovan-
ju dreves in grmovnic. Predlagali so, da se pripravi 
oziroma razdeli že pripravljen material, ki vsebuje 
informacije Odloka o zelenih površinah, ki ga mesto 
Maribor ima. Dobili so odgovor, da MOM nima 
pristojnosti poseganja in dajanja navodil za izvajan-
je predmetnih nalog občanom in občankam ter da 
nimajo �nančnih in tehničnih sredstev za to, naj pa 
se obrnejo na Medobčinski urad za varstvo okolja. 
To bodo v Magdaleni tudi storili, hkrati pa bodo g. 
Dolenca opozorili na vzdrževanje dreves na javnih 
površinah, ki se z odlokom razhaja. V nadaljevanju 
zbora so se pogovarjali o načrtovanju akcije 
Pogrešano drevo, beseda pa je ponovno nanesla na 
pomen dreves, ki bi ga prebivalci in prebivalke 
morali čutiti. Udeleženec je povedal zgodbo, kako 
so ob Valvasorjevi v bližini Mercatorja včasih stala 
lepa, mogočna drevesa, ki so tamkajšnjim prebival-
cem nudila senco in prostor sprostitve. Lastniške 
igrice so botrovale odločitvi, da se drevesa odstrani-
jo, prebivalke in prebivalci pa se s tem niso strinjali. 
Drevesa so zavarovali s svojimi telesi in tako 
preprečevali delavcem, da jih požagajo. Žal 
tovrsten upor ni bil dovolj – izvajalec je poklical Mi smo mnenja, da je ex-SDK pravšnji prostor za malo kulture in 

umetnosti. Pa vi?

policijo in kmalu so bili odstranjeni oboji − ljudje in 
drevesa. V nadaljevanju zbora so govorili še o 
projektu MČ, v okviru katerega naj bi se postavil 
�tnes v Magdalenskem parku, kjer je trenutno 
košarkarsko igrišče. Zaradi velike vsote, ki je za ta 
projekt namenjena, pa tudi zaradi zanimanja o 
konkretni vsebini, so se udeleženke in udeleženci 
odločili, da kontaktirajo svetnika MČ in ga povabijo 
na zbor, kjer jim bo povedal več o projektu.

SČS Tabor, 24. 2. 2016
Sredin zbor na Taboru je bil precej prometno 
obarvan. Delegat je poročal o prvem srečanju 
Mestne delovne skupine za promet (MDS za 
promet), na katerem so kljub temu, da so se šele 
spoznali, udeleženci že sestavili tri osnovne vsebin-
ske oz. problemske sklope, ki bodo predmet njihove 
obravnave. Eden izmed sklopov, s katerim se bo 
MDS za promet resno spopadla, so številni projekti, 
ki so v različnih fazah izdelave − na papirju − 
uresničitve pa ni. To, da se v Mariboru v teoriji izdela 
mnogo projektov, za potrebno dokumentacijo in 
strokovne podlage odteče veliko proračunskih 
sredstev, potem pa se ne zgodi nič, je že znana 
zgodba. V MDS za promet bodo napeli vse sile, da s 
pritiskom in predlogi sprožijo kakšen premik. 
Udeleženke in udeleženci zbora so se strinjali s 
predlogom konkretnih prometnih problematik, ki 
ga je izdelal delegat – te bodo obravnavane v 
sklopu načrta dela MDS za promet. Na seznam so 
dodali še predlog o Cesti proletarskih brigad, ki ga je 
kot investicijski predlog za 2016 na občino posredo-
vala tudi taborska mestna četrt, ter seznam s 
konsenzom potrdili.

SKS Kamnica, 24. 2. 2016
Debata je na tokratnjem zboru tekla o stanju 
prometnic in vzdrževanju le teh. Ob predvideni 
gradnji kanalizacije v Kamniški grabi se bo zaprla 
cesta po kateri prebivalci Mediča dostopajo do 
svojih domov. To je problem, kljub temu, da obstaja 
do Mediča tudi druga pot, vendar je ta v tako 
slabem stanju, da je že nevarna, prav tako pa ni 
interesa za popravilo te druge poti saj poteka po 
ozemlju sosednje četrti in služi izključno 
Kamničanom. Od Nigrada, ki bo izvajal gradbena 
dela se bo zahtevalo da primerno uredi prometni 
režim, da bodo lahko prebivalci Mediča varno 

potovali. Problematizirale so se tudi nekatere 
pohodniške poti, ki so mestoma zasmetene, kajti 
pohodniki nemalokrat odvržejo embalažo kar v 
naravo.

SČS Center in Ivan Cankar, 
25. 2. 2016
Na samoorganiziranem zboru združenih četrti 
Center in Ivan Cankar so govorili delovanju 
delovnih skupin, o prihajajočem mestnem zboru, o 
nastajajoči urbani trajnosti strategiji ter o delovni 
ekskurziji na Islandijo. DS za mestni park, Piramido, 
Kalvarijo, Tri ribnike in okoliške griče je bila na 
sestanku na Medobčinskem uradu za varstvo okolja 
in ohranjana narave, kjer jih je navdušila prijetnost 
in prijaznost tamkajšnjih uslužbenk. Zelo zanimivo 
se jim zdi, da so sploh bili pripravljeni sprejeti 
prispevek civilne družbe, da podpirajo takšen 
pristop, da sprejemajo ideje in da so na Uradu 
pripravljeni pomagati pri zadevah, ki so v njihovi 
domeni. Upajo, da bo sodelovanje steklo. Veseli so 
bili, da so končno slišali, da so uradniki veseli, če 
pridejo ljudje z idejami, ki jih lahko oni kot urad 
podprejo. Povsem drugačne imajo namreč z 
Mestno četrtjo, kjer na vprašanja ne dobijo oprijem-
ljivih odgovorov. Ugotovljeno oziroma na glas 
izrečeno je bilo, da delovna skupina za mestno 
jedro trenutno hibernira, saj ima le eno aktivno 
članico, ki pa se je odločila, da bo svojo energijo 
trenutno raje posvetila UGM in njeni umestitvi v 
mestu. Projekt zapolnjevanja praznih izložb 
Gosposke ulice na srečo teče gladko in nemoteno, 
saj so vzpostavili dobre vezi s Srednjo trgovsko šolo 
in tekstilnim oddelkom na Tehnični fakulteti, ki 
praznim izložbam dajejo vsebine.



Nimajo pa recimo mestne policije, kar jim po 
besedah karizmatičnega župana Juana Manuela 
Sancheza Gordille vsako leto prihrani 350.000 
evrov. Marinaledine ulice se imenujejo po levičar-
skih junakih, kot sta Che Guevara ali Pablo Neruda, 
glavni trg pa se imenuje po Salvadoru Allendeju. 
Nič od tega pa ne bi bilo mogoče, če bi z mestom 
upravljal le en posameznik. V Marinaledi namreč 
ljudje odločajo skupaj.
Vse odločitve, od višine plače, do proračuna, od 
tega, kaj se bo gojilo, do zamenjave predstavnika v 
mestnem svetu, sprejemajo prebivalci na 
skupščinah. Te se sklicujejo po potrebi, na ravni 
mesta so redke, na ravni četrti pa so na sporedu 
dvakrat ali trikrat na mesec. Podobno se kolektivno 
odločajo tudi v tovarni ali na polju. Občina pa je 
zavezana njihove odločitve izvajati. Župan Gordillo 
pravi, da danes enostavno ni več ovir, ki bi takšne- 

mu sistemu onemogočale delovanje tudi v večjih 
mestih.
Marinaleda je tako na eni strani mesto, ki je čisto 
praktičen zgled za vse, ki iščejo delujoče alterna-
tive brutalnemu kapitalističnemu plenjenju. Je pa 
tudi ideja, ki jo izvrstno povzame sam župan: 
»Socialno demokracijo razumemo kot neomejen 
dostop do vseh dobrobiti za celotno prebivalstvo. 
Vedno smo pravili, da je svoboda brez enakosti 
ničvredna, ter da je demokracija brez dobrobiti za 
vse le prazna beseda in prevara. Ta princip za nas 
nima omejitev. Ljudje bi morali imeti za cilj skupno 
dobro, ki se mora uresničiti skozi borbo, ker 
nobena človeška prizadevanja, ne glede na to, 
kako nerealna se zdijo, resnično radikalna levica ne 
sme prezreti. Tako smo si pridobili vse stvari, ki smo 
jih nekoč očitno potrebovali.«

Ni bilo vedno tako. V kraju, ki je naseljen vsaj od 
časov rimskega imperija naprej ter je preživel 
Gote, Mavre, inkvizicijo in generalissima Franca, je 
prebivalstvo še v sedemdesetih letih večinoma 
delalo za enega veleposestnika. Celo po Francovi 
smrti in potem, ko je lokalno oblast prevzel 
Kolektiv delavske enotnosti, so se morali prebivalci 
za dostop do vode z zasedbami in gladovno 
stavko boriti proti vojvodi Intifaškemu. Pod 
sloganom 'Zemljo ljudem, ki na njej delajo!' so 
sredi osemdesetih let minulega stoletja prebivalci 
zasedli več kmetij v lasti veleposestnika, v začetku 
devetdesetih pa so končno izsilili predajo 
obdelovalne zemlje občini Marinaleda.
Danes se ljudje v mestu, ki ga proglašajo za social-
no demokratično kooperativno občino, preživljajo 
večinoma s kmetijstvom. Kolektivno gojijo olive, 
artičoke in �žol, občina pa je zgradila tako tovarno 
za predelavo hrane. Plače so za vse enake, ne 
glede na to, če delajo na polju, v tovarni ali v 
pisarni. Za delovni dan tako dobijo prebivalci 
Marinalede slabih 50 evrov, kar je 7 evrov nad 
španskim povprečjem. Vendarle pa je ekonom- 
skim uspehom, navkljub krizi, Marinaledo v žarišče 
postavila kvaliteta življenja.
V Marinaledi ni brezdomcev. Vsak krajan ima preko 
občine na voljo zemljo, na kateri si lahko postavi 
trisobno hiško z velikim vrtom. Materiale zanjo, kot 
tudi načrt in delavce, prav tako priskrbi občina. V 
zameno pričakujejo, da bo novi lastnik hiše pri 
njeni postavitvi pomagal, ter da bo mesečno 
plačeval malo več kot 15 evrov, s čimer bo v nekaj 
desetletjih povrnil stroške gradnje. Ta strošek pa 
ne zajema zemlje, ki je v skupni lasti, niti dela, ki je 
prostovoljno – plačati je potrebno le material. Da 
bi preprečili morebitne špekulacije, teh hiš ni 
mogoče prodati, lahko pa se dedujejo.
Mestece ima bazen in teniško igrišče, ki sta na 
voljo vsem. Imajo kliniko in dnevni center za 

starejše občane. Imajo tudi cerkev, vendar vanjo 
krajani bojda ne zahajajo pogosto. 
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Španci so po nastopu ekonomske krize v letu 2008 v hudih težavah. 
Brezposelnost je blizu 30 odstotkov, brez pravega upanja na hitro okrevanje. 
Vendar ne povsod. V Marinaledi, manjšem mestu vzhodno od Sevilje, ni 
nezaposlenih, niti siromašnih.

TEMA

Utopija na jugu Španije

Ne doživljenjski kredit temveč le ... dom.

Ko veš za kaj delaš.
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skih junakih, kot sta Che Guevara ali Pablo Neruda, 
glavni trg pa se imenuje po Salvadoru Allendeju. 
Nič od tega pa ne bi bilo mogoče, če bi z mestom 
upravljal le en posameznik. V Marinaledi namreč 
ljudje odločajo skupaj.
Vse odločitve, od višine plače, do proračuna, od 
tega, kaj se bo gojilo, do zamenjave predstavnika v 
mestnem svetu, sprejemajo prebivalci na 
skupščinah. Te se sklicujejo po potrebi, na ravni 
mesta so redke, na ravni četrti pa so na sporedu 
dvakrat ali trikrat na mesec. Podobno se kolektivno 
odločajo tudi v tovarni ali na polju. Občina pa je 
zavezana njihove odločitve izvajati. Župan Gordillo 
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tive brutalnemu kapitalističnemu plenjenju. Je pa 
tudi ideja, ki jo izvrstno povzame sam župan: 
»Socialno demokracijo razumemo kot neomejen 
dostop do vseh dobrobiti za celotno prebivalstvo. 
Vedno smo pravili, da je svoboda brez enakosti 
ničvredna, ter da je demokracija brez dobrobiti za 
vse le prazna beseda in prevara. Ta princip za nas 
nima omejitev. Ljudje bi morali imeti za cilj skupno 
dobro, ki se mora uresničiti skozi borbo, ker 
nobena človeška prizadevanja, ne glede na to, 
kako nerealna se zdijo, resnično radikalna levica ne 
sme prezreti. Tako smo si pridobili vse stvari, ki smo 
jih nekoč očitno potrebovali.«
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Gregor Stamejčič - Grizli

Skupščina Župan

Utopija na jugu Španije



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.

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

spet v etru: nedelja, 13. 3. 2016
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INFO

torek, 8. 3. ,18.00
torek, 8. 3.,18.00
sreda, 9. 3., 18.00
četrtek, 10. 3., 18.00
četrtek, 10. 3., 18.00
sreda, 16. 3., 18.00
sreda, 16. 3, 18.00
četrtek, 17. 3., 18.00
četrtek, 17. 3. , 18.00
sreda, 23. 3., 18.00

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

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

ČETRTNI in KRAJEVNI ZBORI 

Izdaja glasila je podprta 
s sredstvi finančnega 

mehanizma 
EGP 2009 -2014.

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.

VABLJENI NA ZBORE:


