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Marcel Štefančič: 
»Če bi ljudje vedeli, kako nastajajo 
čezatlantski sporazumi, 
bi šli na ulice«
Pred kratkim je Greenpeace razkril nekaj podrob-
nosti iz prostotrgovinskega sporazuma TTIP, o 
katerem potekajo tajna pogajanja med Evropsko 
komisijo in trgovinskim ministrstvom ZDA. Mediji 
so razkritju sicer namenili nekaj prostora, vendar z 
ozirom na pomembnost, morda tudi usodnost 
teme, veliko premalo. Ker moramo vedeti. Kot je 
zapisal v Mladini M. Štefančič: »Če bi ljudje vedeli, 
kako nastajajo čezatlantski sporazumi, bi šli na 
ulice«. To so storili na ulicah proti sporazumom v 
večini evropskih držav. Ljudje se zavedajo, da 
bosta oba sporazuma, če bosta podpisana, vodila 
v nadaljnje zmanjševanje delavskih in socialnih 
pravic, nižala bosta okoljske in prehranske stan- 

darde, postavila nekaj svetovnih korporacij nad 
parlamente, vlade in ustave posameznih držav. 
Pogajanja o TTIP (Transatlantic Trade and Invest-
ment Partnership – čezatlantsko trgovinsko in 
naložbeno partnerstvo EU – ZDA) in CETA 
(Comprehensive Economic and Trade agreement 
– gospodarski in naložbeni sporazum EU – 
Kanada) potekajo v tajnosti. Že samo to dejstvo je 
razlog, da sprožimo alarm. Informacije, ki so po 
zaslugi tistih, ki se zavedajo, kako globoko v naša 
življenja bosta sporazuma posegla, počasi curljajo 
v javnost. Te pa nas morajo strezniti in spodbuditi, 
da iščemo še več informacij in jih širimo naprej. In 
nato reagiramo.
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     Nadaljevanje z naslovne strani
Po informacije o vplivu in moči kapitala nam ni 
treba daleč. Najdemo jih že doma. Vidimo lahko, 
da vse bolj izgubljamo suverenost, saj že zdaj 
sprejemamo le direktive Evropske komisije, Med- 
narodnega denarnega sklada in Evropske banke 
za obnovo in razvoj. Da se za temi institucijami 
skrivajo interesi kapitala, tudi ni več skrivnost. Ko 
pogledamo malo širše, pa lahko najdemo še pri- 
mere in posledice dvostranskih sporazumov, o 
kakršnih je govora v primeru TTIP in CETA. Zaradi 
uvedbe arbitražnih sodišč, ki bi razsojala v 
primerih, ko bi države poskusile zaščititi svoje 
interese, korporacije pa bi jih tožile zaradi dom- 
nevne izgube dobička, se kapital postavlja nad 
sodišča, vlade, parlamente in ustave posameznih 
držav. 

Ko je egiptovska vlada na primer sprejela 
zakon, po katerem naj bi se minimalna 
plača usklajevala z gospodarsko rastjo, je 
multinacionalka Veolia, ki se je v Aleksan-
driji ukvarjala s predelavo odpadkov, spro- 
žila arbitražni spor. Povečanje minimalne 
plače bi jim naj zmanjševalo dobiček. Drug 
primer je izgradnja plinovoda med Kanado 
in jugom ZDA. Ljudje so se uprli in pred- 
sednik Obama je gradnjo ustavil. Zdaj 
investitor toži ZDA za domnevno izgublje- 
nih 15 milijard dolarjev. 

Na drugi strani najdemo primere, ki so morda za 
Slovenijo še pomembnejši in se dotikajo našega 
kmetijstva. Že zdaj je v EU direktivah najti omejitve 
pri pridelavi  avtohtonih sort kmetijskih pridelkov. 
V ZDA ima monopol nad proizvodnjo in predela-
vo hrane, ki temelji na GSO (gensko spremenjeni 
organizmi), pet velikih korporacij, ki si prizadevajo, 
da bi se s TTIP uveljavile skupne regulative, ki bi 
znižale standarde pri pridelavi hrane tudi v EU in 
na silo dovolile uvedbo živil na osnovi GSO 
tehnologij. Da bo to vplivalo na zdravje ljudi in 
živali in poslabšalo tudi okoljske standarde, je 
jasno. Jasno pa je tudi to, da naši kmetje že v EU 
niso konkurenčni s svojo pridelavo, sprostitev 
uvoza tudi za ameriške pridelke bi jih uničila. 
Neizbežno bodo izginjale tudi naše semenske 
banke in avtohtone sorte. To se je zgodilo v Iraku, 
ki so mu po okupaciji zaplenili zelo bogate semen-
ske banke in kataloge. In najpomembnejše, jedli 

bomo hrano, ki bo ogrožala naše zdravje. In šele, 
ko bomo zboleli, bomo lahko temu oporekali. Po 
predlogu v sporazumu se namreč ne bi dokazova-
la ustreznost in vpliv izdelka na zdravje ljudi (in 
živali) pred uvrstitvijo na naše trgovske police, 
temveč šele, ko bomo zboleli.
Področij, ki jih zajemata TTIP in CETA je veliko, 
pravzaprav vsa področja našega življenja. Tudi 
storitve niso izjema. EU sicer poskuša izvzeti in 
zaščititi določene javne storitve in vodo, kako 
uspešno se bo izpogajala, pa je vprašanje. Pritisk in 
moč kapitala sta ogromna, po dosedanjih izkušn-
jah pa tudi ne moremo biti optimisti.
Slovenska vlada je pristala za nadaljevanje po- 
gajanj o TTIP.  Vsebina CETA je usklajena in bi se naj 
v juniju potrjevala. Minister Počivalšek je na 
zasedanju trgovinskih ministrov prejšnji teden v 
Bruslju predstavil zadržke Slovenije (devet stališč), 
ki so pogoj za nadaljevanje pogajanj. Pomemben 
je predvsem pogoj, da morajo vsebino sporazu-
mov potrditi parlamenti posameznih držav v EU. 
Združena levica je sklicala nujno sejo Odbora za 
zadeve EU in Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, skupaj so svoje pomisleke na predsedni-
ka vlade naslovili Zveza svobodnih sindikatov, 
Konfederacija sindikatov javnega sektorja, Uman-
otera in Zveza potrošnikov. Po Evropi se vrstijo 
protesti proti tajnim sporazumom. Več kot 1800 
evropskih mest se je opredelilo kot »TTIP free 
zone« in s tem jasno pokazalo nasprotovanje.
In kaj lahko storimo mi? Najprej moramo pridobiti 
čim več informacij in jih glasno širiti naprej. 
Ozaveščanje bo širilo fronto nasprotovanja tudi pri 
nas. Ko se bomo zavedli, da s temi sporazumi 
pridobijo le velike korporacije, vsi ostali pa bomo 
žrtve znižanih standardov in privatizacije vsega 
življenjsko pomembnega, verjamem, da ne bomo 
več sedeli križem rok. Na zborih počasi in vztrajno 
premikamo stvari na lokalnem nivoju. Se lahko 
ozremo širše? Lahko predramimo svoje sosede, 
prijatelje? Je lahko Maribor prva TTIP prosta cona v 
Sloveniji?

Cilka Šušteršič
Informacije v slovenskem jeziku:
http://kpts.si/
http://www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-pro-
jekti-kampanje/trgovanje-s-prihodnostjo/
http://www.vlada.si/�leadmin/dokumenti/si/projek-
ti/2015/TTIP/TTIP_Analiza__1_.pdf
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Poročilo o delu 
v samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Koroška vrata, 5. 5. 2016
Majski zbor Koroških vrat je prinesel debato o 
mestnem zboru, o vsebinah in predlogih in se 
razvil v debato o pomanjkanju angažmaja v 
Mariboru ter širše. Zbor je sklenil, da do MZ 
razmisli in predlaga konkretne ideje in predloge 
glede posameznih tem, ki bodo na dnevnem 
redu. Nadalje se je pogledalo, kako je potekala 
akcija o manjkajočih drevesih in se pogovorilo o 
medijskih odzivih, tudi nekaterih negativnih 
odzivih v obliki odstranjevanja tabel, in standard-
nih mlačnih odgovorih z MOM. Zbor je sklenil, da 
bodo tudi v MČ Koroška vrata odstranili povoje z 
dreves. Na koncu smo podali še informacijo glede 
borbe za PP in ugotovili, da se glede avtobusne 
linije št. 12 še vedno ni nič premaknilo.

SČS Tabor, 11. 5. 2016
Zbor SČS Tabor se je začel z odločitvijo, da je na 
sodišču nujno potrebno izkazati solidarnost s 
koordinatorjem SSVUJD-a, ki ga toži Mariborski 
vodovod, in se obravnave udeležiti v čim večjem 
številu. Sklenili so tudi, da bodo na naslednji zbor 
povabili strokovnjakinji za vedenje psov, saj je v 
četrti nekaj problemov zaradi neprimernega 
ravnanja s psi, ki so neprilagojeni za življenje v 
gosto poseljenem okolju. Prav tako obstaja sum, 
da v četrti nekdo trenira pse za pasje boje, kar je 
protizakonito, a policija pravi, da ne more ukrepa-
ti. Delovna skupina za Cesto proletarskih brigad-
jepripravila dopis za MOM na temo nevzdržnega 
hrupa, ki ga na tej lokaciji predstavlja promet in ga 
bo predstavila tudi na tistih zborih SČS in SKS, ki 
jih ta problematika prav tako neposredno nagov-
arja. Delovna skupina za drevesa se je odločila, da 
bo nadaljevala z javnim pritiskom na MOM, dokler 
ta končno ne bo zasadila okoli 1200 manjkajočih 
dreves v mestu. Trenutne zasaditve 91 dreves 
potekajo le v parkih kot odškodnine za drevesa, 
uničena v žledu, ki jih država namenjena obči- 

nam, kjer je bila ta škoda identi�cirana. Za konec 
se je razvila še debata o imenih ulic, ki se ni 
zaključila s konsenzom.

SČS Pobrežje, 11. 5. 2016
Na zboru na Pobrežju se je debata pred zborom 
sukala okoli najpomembnejše postranske stvari 
na svetu – nogometu. Nadaljevali so v standard-
nih okvirih, prebrali in sprejeli dopis v zvezi s 
predragim parkiranjem v parkirni hiši UKC 
Maribor. Ugotovili so, da je treba nekatere podat-
ke še preveriti, potem pa bodo dopis poslali in 
hkrati povprašali glede lastništva zemljišča, na 
katerem stoji garažna hiša. Sprejet je bil tudi sklep, 
da se dopis za Snago oblikuje in priznanje osebno 
nese vodstvu podjetja. Nadalje se je zbor odločil s 
prisotnostjo podpreti koordinatorja SSVUJD-a na 
sojenju. Pod točko razno je bil zbor seznanjen še z 
(nepreverjeno) novico, da bo morda DARS 
odpravil vinjetni sistem na obvoznicah večjih 
mest. Na podlagi tega je zbor sklenil poslati še en 
dopis na DARS in jih s tem spodbuditi k še 
hitrejšemu reševanju te situacije.

SČS Nova vas, 12. 5. 2016
Na prejšnjem zboru v Novi vasi so si udeleženke in 
udeleženci za pregled razdelili veljavne Odloke o 

javnem redu in miru v drugih slovenskih občinah, 
zato so začetek tokratnega zbora namenili izmen-
javi ugotovljenega. Tako so strnili ključne točke, ki 
jih želijo predstaviti na mestnem zboru in tako 
odpreti polje debate o temi, ki je bila uvrščena na 
dnevni red. Upajo, da bo debata plodna in bodo z 
ostalimi izoblikovali smernice, katerim bi na 
občini ob pripravi odloka lahko sledili. Na zboru 
so prav tako podprli pobudo s Tabora o zmanjšan-
ju hitrosti na Cesti proletarskih brigad, se informi-
rali o aktualnih dogodkih v zvezi s tožbo javnega 
podjetja Mariborski vodovod zoper koordinatorja 
SSVUJD-a Rajka Kotnika, govorili o povabilu 
Zavoda za gozdove na voden sprehod po 
Betnavskem gozdu in sklenili, da se ga v čim 
večjem številu udeležijo. Odprli so tudi novo 
temo, ki utegne prerasti v delovno skupino na 
mestni ravni, saj se želijo udeleženke in udeležen-
ci SČS Nova vas podrobneje seznaniti s tajnimi 
trgovinskimi sporazumi (TTIP, CETA), k raziskovan-
ju povabiti še ustale SČKS in odločno nastopiti 
proti njim, mestni občini pa predlagati, da se kot 
že veliko mest deklarativno izvzame iz teh določil 
in formira prosto cono, kjer predpisi sporazumov 
ne veljajo.

SČS Studenci, 12. 5. 2016
Na preteklem zboru na Studencih je beseda tekla 
o dosedanjih aktivnostih. Največ časa so namenili 
dogajanju v zvezi s tožbo Mariborskega vodovo-
da proti koordinatorju SSVUJD-a Rajku Kotniku. 
Udeleženec je poročal, kaj se je dogajalo na 
drugem naroku, ki je bil dopoldne pred zborom. 
Argumenti, ki jih Vodovod in njegov odvetnik 
uporabljata na sodišču, so še vedno smešni in na 
trenutke celo žaljivi. Udeleženec je poročal tudi o 
seji Mestne četrti Studenci na temo Ceste 
proleterskih brigad. Na sejo so bili povabljeni vsi 
poslanci iz Maribora, ena poslanka se je opravičila, 
ostali pa niti to ne. Uradniki obljubljajo, da bodo 
letos odkupljena zemljišča za izgradnjo podaljška 
Ceste proleterskih brigad, naslednje leto pa naj bi 
se pridobivala gradbena dovoljenja. Ne glede na 
to, ali bodo obljube tokrat izpolnjene ali ne, bo 
preteklo še kar nekaj časa, preden bodo na 
Studencih mirno spali.

SČS Radvanje, 17. 5. 2016
Udeleženca sta na zboru poročala, da sta se v 
skladu z minulimi sklepi SČS Radvanje sestala s 
predstavnico Službe za mestne četrti in krajevne 
skupnosti MOM, s katero bodo skupaj spremljali 
potek izvedbe projektov, izglasovanih v procesu 
participatornega proračuna, ki jih mora MOM 
izpeljati še v letošnjem letu. Nato je sledilo poroči-
lo s prvega mestnega zbora, ki so se ga seveda 
udeležili tudi udeleženci SČS Radvanje. Poročali 
so, kakšni so bili sklepi glede Odloka o javnem 
redu in miru in se odločili, da bodo na naslednjem 
zboru svoje SČS tudi sami pripravili seznam zadev, 
ki jih bodo predlagali za vključitev v ta odlok, ki ga 
MOM nima že vse od leta 2005. Da so tudi oni 
nezadovoljni z delom Medobčinskega mestnega 
redarstva je dejstvo, so potrdili, zato bodo s 
svojim predstavnikom v mestni delovni skupini za 
promet poskušali vplivati na bolj kakovostno in 
transparentno delovanje tega organa, kot si je za 
cilj zastavil mestni zbor. Ob zaključku so potrdili, 
da se bodo v nedeljo, 22. 5., udeležili pohoda po 
Pekrah in tkali dobre sosedske odnose. 

SČS Magdalena, 17. 5. 2016
Ker smo letošnjo pomlad deležni bolj malo lepih 
sončnih dni, torek 12. maja pa je bil prav tak, smo 
tokratni zbor SČS Magdalena imeli kar na 
prostem. Udeležba je bila slabša kot običajno, je 
bila pa zato boljša na 1. Mestnem zboru, ki so ga 
tudi na zboru v Magdaleni ocenili kot zelo 
uspešnega. Tako organizacijsko kot moderatorsko 
bi bil lahko zgled tako Mestnemu svetu, kot 
profesionalnim organizatorjem različnih omizij in 

podobnih dogodkov. Morda je bil le vsebinsko 
zastavljen nekoliko preširoko in bi v prihodnje bilo 
potrebno zožiti tematiko. Udeleženci so se takoj 
lotili tudi predlogov mestnega zbora in bodo do 
naslednjič pripravili primere konkretnih pack, ki jih 
motijo, da bomo jih bomo skupaj posredovali na 
MOM z zahtevo, da uradniki povedo, kateri 
predpisi jih urejajo ter kdo je tisti, ki bi te predpise 
moral izvajati.
V nadaljevanju so podprli poziv SČS Nova vas, da 
se zbori lotijo tajnih sporazumov TTIP in CETA, o 
katerih vemo premalo, pa čeprav bodo, če bodo 
podpisani, korenito posegli v naša življenja. 
Zaman bodo tudi naša prizadevanja na zborih 
SČKS za spremembe v mestu. Dogovorili so se, da 
bodo za ozaveščanje sokrajanov o vsebini spora-
zumov izkoristili bližajoče praznovanje krajevnega 
praznika MČ Magdalena. Opremili se bodo s čim 
več informacijami in na osrednji prireditvi (če 
bodo dobili privolitev MČ) postavili stojnico z 
materiali in informatorji iz SČS.

SKS Kamnica, 18. 5. 2016
Na zboru SKS Kamnica smo govorili o poteku 
debate na prvem mestnem zboru in do kakšnih 
sklepov je zbor prišel. Do naslednjič zbiramo 
predloge, kaj so po mnenju Kamničanov in 
Kamničank področja, ki naj bi jih urejal Odlok o 
javnem redu in miru. Govorili smo o (ne)odgovor-
nosti uradov in javnih služb za posamezna 
področja, saj pri aktivnem sodelovanju v 
demokratičnih procesih družbe hitro ugotovimo, 
da nihče ni za nič odgovoren. Na Mediču se je 
utrgal plaz in udeleženec bo poskušal v sodelo-
vanju s KS doseči, da Nigrad pride situacijo sanira-
ti. Zbor je prav tako podprl pridružitev Maribora v 
TTIP prosto cono kot simbolno potezo proti 
sprejemanju tajnih trgovinskih sporazumov CETA, 
TISA in TTIP.

SČS Center in Ivan Cankar, 
19. 5. 2016
Tokratni zbor so udeleženci pričeli z razpravo o 
odloku o javnem redu in miru in tako pričeli z 
dejavnostmi, sprejetimi na minulem mestnem 
zboru. Kljub trditvam, da je sfera javnega reda in 

miru opredeljena v zakonu z enakim imenom ter 
ostalimi relevantnimi zakoni, občina na pozive in 
pobude občanov reagira s preprostim odgovo-
rom o njihovi nepristojnosti, ugotavljajo. Zatorej 
bodo nemudoma pričeli z zbiranjem tistih za 
družbo motečih pojavov v svojih mestnih četrtih, 
ki jih ne morejo rešiti, da jih pridružijo seznamu 
podobnih vsebin, ki bo nastal z enakim angažma-
jem ostalih SČKS, s pomočjo katerega se bo 
razreševalo vprašanje potrebe po občinskem 
odloku o javnem redu in miru. Prepričani so tudi, 
da mora občina urediti register veljavnih predp-
isov, saj je za občana sedaj skoraj nemogoče, da 
se v zvezi z določeno problematiko, ki ga zanima, 
uspešno znajde v obstoječi godlji veljavnih 
predpisov, pa tistih v sprejemanju a še nevel-
javnih in še kakšna oblika bi se našla. To so izkusili 
na lastni koži.
Delovna akcija bo v soboto, 28. maja, ob desetih 
dopoldne, so se dogovorili. Očistili bodo okolico 
tretjega ribnika, vključno z odvodnimi kanali ter 
pobrali odpadke na poti na Piramido. Upajo, da se 
jim pridruži čim več someščank in someščanov.
Udeleženci zbora SČS Center in Ivan Cankar so 
tudi enotni v prepričanju, da so tajni prostorgov-
inski sporazumi, s katerimi se ta hip ukvarja 
Evropa, grožnja suverenosti, in zaenkrat še razme- 
roma visokim standardom pri nas, da je skrajni 
čas, da se vsi skupaj zbudimo in reagiramo, za 
začetek tako, da našo občino spodbudimo, da se 
deklarira za »TTIP free zone«.  
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SČS Koroška vrata, 5. 5. 2016
Majski zbor Koroških vrat je prinesel debato o 
mestnem zboru, o vsebinah in predlogih in se 
razvil v debato o pomanjkanju angažmaja v 
Mariboru ter širše. Zbor je sklenil, da do MZ 
razmisli in predlaga konkretne ideje in predloge 
glede posameznih tem, ki bodo na dnevnem 
redu. Nadalje se je pogledalo, kako je potekala 
akcija o manjkajočih drevesih in se pogovorilo o 
medijskih odzivih, tudi nekaterih negativnih 
odzivih v obliki odstranjevanja tabel, in standard-
nih mlačnih odgovorih z MOM. Zbor je sklenil, da 
bodo tudi v MČ Koroška vrata odstranili povoje z 
dreves. Na koncu smo podali še informacijo glede 
borbe za PP in ugotovili, da se glede avtobusne 
linije št. 12 še vedno ni nič premaknilo.

SČS Tabor, 11. 5. 2016
Zbor SČS Tabor se je začel z odločitvijo, da je na 
sodišču nujno potrebno izkazati solidarnost s 
koordinatorjem SSVUJD-a, ki ga toži Mariborski 
vodovod, in se obravnave udeležiti v čim večjem 
številu. Sklenili so tudi, da bodo na naslednji zbor 
povabili strokovnjakinji za vedenje psov, saj je v 
četrti nekaj problemov zaradi neprimernega 
ravnanja s psi, ki so neprilagojeni za življenje v 
gosto poseljenem okolju. Prav tako obstaja sum, 
da v četrti nekdo trenira pse za pasje boje, kar je 
protizakonito, a policija pravi, da ne more ukrepa-
ti. Delovna skupina za Cesto proletarskih brigad-
jepripravila dopis za MOM na temo nevzdržnega 
hrupa, ki ga na tej lokaciji predstavlja promet in ga 
bo predstavila tudi na tistih zborih SČS in SKS, ki 
jih ta problematika prav tako neposredno nagov-
arja. Delovna skupina za drevesa se je odločila, da 
bo nadaljevala z javnim pritiskom na MOM, dokler 
ta končno ne bo zasadila okoli 1200 manjkajočih 
dreves v mestu. Trenutne zasaditve 91 dreves 
potekajo le v parkih kot odškodnine za drevesa, 
uničena v žledu, ki jih država namenjena obči- 

nam, kjer je bila ta škoda identi�cirana. Za konec 
se je razvila še debata o imenih ulic, ki se ni 
zaključila s konsenzom.

SČS Pobrežje, 11. 5. 2016
Na zboru na Pobrežju se je debata pred zborom 
sukala okoli najpomembnejše postranske stvari 
na svetu – nogometu. Nadaljevali so v standard-
nih okvirih, prebrali in sprejeli dopis v zvezi s 
predragim parkiranjem v parkirni hiši UKC 
Maribor. Ugotovili so, da je treba nekatere podat-
ke še preveriti, potem pa bodo dopis poslali in 
hkrati povprašali glede lastništva zemljišča, na 
katerem stoji garažna hiša. Sprejet je bil tudi sklep, 
da se dopis za Snago oblikuje in priznanje osebno 
nese vodstvu podjetja. Nadalje se je zbor odločil s 
prisotnostjo podpreti koordinatorja SSVUJD-a na 
sojenju. Pod točko razno je bil zbor seznanjen še z 
(nepreverjeno) novico, da bo morda DARS 
odpravil vinjetni sistem na obvoznicah večjih 
mest. Na podlagi tega je zbor sklenil poslati še en 
dopis na DARS in jih s tem spodbuditi k še 
hitrejšemu reševanju te situacije.

SČS Nova vas, 12. 5. 2016
Na prejšnjem zboru v Novi vasi so si udeleženke in 
udeleženci za pregled razdelili veljavne Odloke o 

javnem redu in miru v drugih slovenskih občinah, 
zato so začetek tokratnega zbora namenili izmen-
javi ugotovljenega. Tako so strnili ključne točke, ki 
jih želijo predstaviti na mestnem zboru in tako 
odpreti polje debate o temi, ki je bila uvrščena na 
dnevni red. Upajo, da bo debata plodna in bodo z 
ostalimi izoblikovali smernice, katerim bi na 
občini ob pripravi odloka lahko sledili. Na zboru 
so prav tako podprli pobudo s Tabora o zmanjšan-
ju hitrosti na Cesti proletarskih brigad, se informi-
rali o aktualnih dogodkih v zvezi s tožbo javnega 
podjetja Mariborski vodovod zoper koordinatorja 
SSVUJD-a Rajka Kotnika, govorili o povabilu 
Zavoda za gozdove na voden sprehod po 
Betnavskem gozdu in sklenili, da se ga v čim 
večjem številu udeležijo. Odprli so tudi novo 
temo, ki utegne prerasti v delovno skupino na 
mestni ravni, saj se želijo udeleženke in udeležen-
ci SČS Nova vas podrobneje seznaniti s tajnimi 
trgovinskimi sporazumi (TTIP, CETA), k raziskovan-
ju povabiti še ustale SČKS in odločno nastopiti 
proti njim, mestni občini pa predlagati, da se kot 
že veliko mest deklarativno izvzame iz teh določil 
in formira prosto cono, kjer predpisi sporazumov 
ne veljajo.

SČS Studenci, 12. 5. 2016
Na preteklem zboru na Studencih je beseda tekla 
o dosedanjih aktivnostih. Največ časa so namenili 
dogajanju v zvezi s tožbo Mariborskega vodovo-
da proti koordinatorju SSVUJD-a Rajku Kotniku. 
Udeleženec je poročal, kaj se je dogajalo na 
drugem naroku, ki je bil dopoldne pred zborom. 
Argumenti, ki jih Vodovod in njegov odvetnik 
uporabljata na sodišču, so še vedno smešni in na 
trenutke celo žaljivi. Udeleženec je poročal tudi o 
seji Mestne četrti Studenci na temo Ceste 
proleterskih brigad. Na sejo so bili povabljeni vsi 
poslanci iz Maribora, ena poslanka se je opravičila, 
ostali pa niti to ne. Uradniki obljubljajo, da bodo 
letos odkupljena zemljišča za izgradnjo podaljška 
Ceste proleterskih brigad, naslednje leto pa naj bi 
se pridobivala gradbena dovoljenja. Ne glede na 
to, ali bodo obljube tokrat izpolnjene ali ne, bo 
preteklo še kar nekaj časa, preden bodo na 
Studencih mirno spali.

SČS Radvanje, 17. 5. 2016
Udeleženca sta na zboru poročala, da sta se v 
skladu z minulimi sklepi SČS Radvanje sestala s 
predstavnico Službe za mestne četrti in krajevne 
skupnosti MOM, s katero bodo skupaj spremljali 
potek izvedbe projektov, izglasovanih v procesu 
participatornega proračuna, ki jih mora MOM 
izpeljati še v letošnjem letu. Nato je sledilo poroči-
lo s prvega mestnega zbora, ki so se ga seveda 
udeležili tudi udeleženci SČS Radvanje. Poročali 
so, kakšni so bili sklepi glede Odloka o javnem 
redu in miru in se odločili, da bodo na naslednjem 
zboru svoje SČS tudi sami pripravili seznam zadev, 
ki jih bodo predlagali za vključitev v ta odlok, ki ga 
MOM nima že vse od leta 2005. Da so tudi oni 
nezadovoljni z delom Medobčinskega mestnega 
redarstva je dejstvo, so potrdili, zato bodo s 
svojim predstavnikom v mestni delovni skupini za 
promet poskušali vplivati na bolj kakovostno in 
transparentno delovanje tega organa, kot si je za 
cilj zastavil mestni zbor. Ob zaključku so potrdili, 
da se bodo v nedeljo, 22. 5., udeležili pohoda po 
Pekrah in tkali dobre sosedske odnose. 

SČS Magdalena, 17. 5. 2016
Ker smo letošnjo pomlad deležni bolj malo lepih 
sončnih dni, torek 12. maja pa je bil prav tak, smo 
tokratni zbor SČS Magdalena imeli kar na 
prostem. Udeležba je bila slabša kot običajno, je 
bila pa zato boljša na 1. Mestnem zboru, ki so ga 
tudi na zboru v Magdaleni ocenili kot zelo 
uspešnega. Tako organizacijsko kot moderatorsko 
bi bil lahko zgled tako Mestnemu svetu, kot 
profesionalnim organizatorjem različnih omizij in 

podobnih dogodkov. Morda je bil le vsebinsko 
zastavljen nekoliko preširoko in bi v prihodnje bilo 
potrebno zožiti tematiko. Udeleženci so se takoj 
lotili tudi predlogov mestnega zbora in bodo do 
naslednjič pripravili primere konkretnih pack, ki jih 
motijo, da bomo jih bomo skupaj posredovali na 
MOM z zahtevo, da uradniki povedo, kateri 
predpisi jih urejajo ter kdo je tisti, ki bi te predpise 
moral izvajati.
V nadaljevanju so podprli poziv SČS Nova vas, da 
se zbori lotijo tajnih sporazumov TTIP in CETA, o 
katerih vemo premalo, pa čeprav bodo, če bodo 
podpisani, korenito posegli v naša življenja. 
Zaman bodo tudi naša prizadevanja na zborih 
SČKS za spremembe v mestu. Dogovorili so se, da 
bodo za ozaveščanje sokrajanov o vsebini spora-
zumov izkoristili bližajoče praznovanje krajevnega 
praznika MČ Magdalena. Opremili se bodo s čim 
več informacijami in na osrednji prireditvi (če 
bodo dobili privolitev MČ) postavili stojnico z 
materiali in informatorji iz SČS.

SKS Kamnica, 18. 5. 2016
Na zboru SKS Kamnica smo govorili o poteku 
debate na prvem mestnem zboru in do kakšnih 
sklepov je zbor prišel. Do naslednjič zbiramo 
predloge, kaj so po mnenju Kamničanov in 
Kamničank področja, ki naj bi jih urejal Odlok o 
javnem redu in miru. Govorili smo o (ne)odgovor-
nosti uradov in javnih služb za posamezna 
področja, saj pri aktivnem sodelovanju v 
demokratičnih procesih družbe hitro ugotovimo, 
da nihče ni za nič odgovoren. Na Mediču se je 
utrgal plaz in udeleženec bo poskušal v sodelo-
vanju s KS doseči, da Nigrad pride situacijo sanira-
ti. Zbor je prav tako podprl pridružitev Maribora v 
TTIP prosto cono kot simbolno potezo proti 
sprejemanju tajnih trgovinskih sporazumov CETA, 
TISA in TTIP.

SČS Center in Ivan Cankar, 
19. 5. 2016
Tokratni zbor so udeleženci pričeli z razpravo o 
odloku o javnem redu in miru in tako pričeli z 
dejavnostmi, sprejetimi na minulem mestnem 
zboru. Kljub trditvam, da je sfera javnega reda in 

miru opredeljena v zakonu z enakim imenom ter 
ostalimi relevantnimi zakoni, občina na pozive in 
pobude občanov reagira s preprostim odgovo-
rom o njihovi nepristojnosti, ugotavljajo. Zatorej 
bodo nemudoma pričeli z zbiranjem tistih za 
družbo motečih pojavov v svojih mestnih četrtih, 
ki jih ne morejo rešiti, da jih pridružijo seznamu 
podobnih vsebin, ki bo nastal z enakim angažma-
jem ostalih SČKS, s pomočjo katerega se bo 
razreševalo vprašanje potrebe po občinskem 
odloku o javnem redu in miru. Prepričani so tudi, 
da mora občina urediti register veljavnih predp-
isov, saj je za občana sedaj skoraj nemogoče, da 
se v zvezi z določeno problematiko, ki ga zanima, 
uspešno znajde v obstoječi godlji veljavnih 
predpisov, pa tistih v sprejemanju a še nevel-
javnih in še kakšna oblika bi se našla. To so izkusili 
na lastni koži.
Delovna akcija bo v soboto, 28. maja, ob desetih 
dopoldne, so se dogovorili. Očistili bodo okolico 
tretjega ribnika, vključno z odvodnimi kanali ter 
pobrali odpadke na poti na Piramido. Upajo, da se 
jim pridruži čim več someščank in someščanov.
Udeleženci zbora SČS Center in Ivan Cankar so 
tudi enotni v prepričanju, da so tajni prostorgov-
inski sporazumi, s katerimi se ta hip ukvarja 
Evropa, grožnja suverenosti, in zaenkrat še razme- 
roma visokim standardom pri nas, da je skrajni 
čas, da se vsi skupaj zbudimo in reagiramo, za 
začetek tako, da našo občino spodbudimo, da se 
deklarira za »TTIP free zone«.  

Zbirka zapuščenih zasebnih rastlinjakov ob Streliški cesti je 
dilema, ki je ljudje brez odloka o JRM ne morej rešiti. 
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ZBORI

SČS Koroška vrata, 5. 5. 2016
Majski zbor Koroških vrat je prinesel debato o 
mestnem zboru, o vsebinah in predlogih in se 
razvil v debato o pomanjkanju angažmaja v 
Mariboru ter širše. Zbor je sklenil, da do MZ 
razmisli in predlaga konkretne ideje in predloge 
glede posameznih tem, ki bodo na dnevnem 
redu. Nadalje se je pogledalo, kako je potekala 
akcija o manjkajočih drevesih in se pogovorilo o 
medijskih odzivih, tudi nekaterih negativnih 
odzivih v obliki odstranjevanja tabel, in standard-
nih mlačnih odgovorih z MOM. Zbor je sklenil, da 
bodo tudi v MČ Koroška vrata odstranili povoje z 
dreves. Na koncu smo podali še informacijo glede 
borbe za PP in ugotovili, da se glede avtobusne 
linije št. 12 še vedno ni nič premaknilo.

SČS Tabor, 11. 5. 2016
Zbor SČS Tabor se je začel z odločitvijo, da je na 
sodišču nujno potrebno izkazati solidarnost s 
koordinatorjem SSVUJD-a, ki ga toži Mariborski 
vodovod, in se obravnave udeležiti v čim večjem 
številu. Sklenili so tudi, da bodo na naslednji zbor 
povabili strokovnjakinji za vedenje psov, saj je v 
četrti nekaj problemov zaradi neprimernega 
ravnanja s psi, ki so neprilagojeni za življenje v 
gosto poseljenem okolju. Prav tako obstaja sum, 
da v četrti nekdo trenira pse za pasje boje, kar je 
protizakonito, a policija pravi, da ne more ukrepa-
ti. Delovna skupina za Cesto proletarskih brigad-
jepripravila dopis za MOM na temo nevzdržnega 
hrupa, ki ga na tej lokaciji predstavlja promet in ga 
bo predstavila tudi na tistih zborih SČS in SKS, ki 
jih ta problematika prav tako neposredno nagov-
arja. Delovna skupina za drevesa se je odločila, da 
bo nadaljevala z javnim pritiskom na MOM, dokler 
ta končno ne bo zasadila okoli 1200 manjkajočih 
dreves v mestu. Trenutne zasaditve 91 dreves 
potekajo le v parkih kot odškodnine za drevesa, 
uničena v žledu, ki jih država namenjena obči- 

nam, kjer je bila ta škoda identi�cirana. Za konec 
se je razvila še debata o imenih ulic, ki se ni 
zaključila s konsenzom.

SČS Pobrežje, 11. 5. 2016
Na zboru na Pobrežju se je debata pred zborom 
sukala okoli najpomembnejše postranske stvari 
na svetu – nogometu. Nadaljevali so v standard-
nih okvirih, prebrali in sprejeli dopis v zvezi s 
predragim parkiranjem v parkirni hiši UKC 
Maribor. Ugotovili so, da je treba nekatere podat-
ke še preveriti, potem pa bodo dopis poslali in 
hkrati povprašali glede lastništva zemljišča, na 
katerem stoji garažna hiša. Sprejet je bil tudi sklep, 
da se dopis za Snago oblikuje in priznanje osebno 
nese vodstvu podjetja. Nadalje se je zbor odločil s 
prisotnostjo podpreti koordinatorja SSVUJD-a na 
sojenju. Pod točko razno je bil zbor seznanjen še z 
(nepreverjeno) novico, da bo morda DARS 
odpravil vinjetni sistem na obvoznicah večjih 
mest. Na podlagi tega je zbor sklenil poslati še en 
dopis na DARS in jih s tem spodbuditi k še 
hitrejšemu reševanju te situacije.

SČS Nova vas, 12. 5. 2016
Na prejšnjem zboru v Novi vasi so si udeleženke in 
udeleženci za pregled razdelili veljavne Odloke o 

javnem redu in miru v drugih slovenskih občinah, 
zato so začetek tokratnega zbora namenili izmen-
javi ugotovljenega. Tako so strnili ključne točke, ki 
jih želijo predstaviti na mestnem zboru in tako 
odpreti polje debate o temi, ki je bila uvrščena na 
dnevni red. Upajo, da bo debata plodna in bodo z 
ostalimi izoblikovali smernice, katerim bi na 
občini ob pripravi odloka lahko sledili. Na zboru 
so prav tako podprli pobudo s Tabora o zmanjšan-
ju hitrosti na Cesti proletarskih brigad, se informi-
rali o aktualnih dogodkih v zvezi s tožbo javnega 
podjetja Mariborski vodovod zoper koordinatorja 
SSVUJD-a Rajka Kotnika, govorili o povabilu 
Zavoda za gozdove na voden sprehod po 
Betnavskem gozdu in sklenili, da se ga v čim 
večjem številu udeležijo. Odprli so tudi novo 
temo, ki utegne prerasti v delovno skupino na 
mestni ravni, saj se želijo udeleženke in udeležen-
ci SČS Nova vas podrobneje seznaniti s tajnimi 
trgovinskimi sporazumi (TTIP, CETA), k raziskovan-
ju povabiti še ustale SČKS in odločno nastopiti 
proti njim, mestni občini pa predlagati, da se kot 
že veliko mest deklarativno izvzame iz teh določil 
in formira prosto cono, kjer predpisi sporazumov 
ne veljajo.

SČS Studenci, 12. 5. 2016
Na preteklem zboru na Studencih je beseda tekla 
o dosedanjih aktivnostih. Največ časa so namenili 
dogajanju v zvezi s tožbo Mariborskega vodovo-
da proti koordinatorju SSVUJD-a Rajku Kotniku. 
Udeleženec je poročal, kaj se je dogajalo na 
drugem naroku, ki je bil dopoldne pred zborom. 
Argumenti, ki jih Vodovod in njegov odvetnik 
uporabljata na sodišču, so še vedno smešni in na 
trenutke celo žaljivi. Udeleženec je poročal tudi o 
seji Mestne četrti Studenci na temo Ceste 
proleterskih brigad. Na sejo so bili povabljeni vsi 
poslanci iz Maribora, ena poslanka se je opravičila, 
ostali pa niti to ne. Uradniki obljubljajo, da bodo 
letos odkupljena zemljišča za izgradnjo podaljška 
Ceste proleterskih brigad, naslednje leto pa naj bi 
se pridobivala gradbena dovoljenja. Ne glede na 
to, ali bodo obljube tokrat izpolnjene ali ne, bo 
preteklo še kar nekaj časa, preden bodo na 
Studencih mirno spali.

SČS Radvanje, 17. 5. 2016
Udeleženca sta na zboru poročala, da sta se v 
skladu z minulimi sklepi SČS Radvanje sestala s 
predstavnico Službe za mestne četrti in krajevne 
skupnosti MOM, s katero bodo skupaj spremljali 
potek izvedbe projektov, izglasovanih v procesu 
participatornega proračuna, ki jih mora MOM 
izpeljati še v letošnjem letu. Nato je sledilo poroči-
lo s prvega mestnega zbora, ki so se ga seveda 
udeležili tudi udeleženci SČS Radvanje. Poročali 
so, kakšni so bili sklepi glede Odloka o javnem 
redu in miru in se odločili, da bodo na naslednjem 
zboru svoje SČS tudi sami pripravili seznam zadev, 
ki jih bodo predlagali za vključitev v ta odlok, ki ga 
MOM nima že vse od leta 2005. Da so tudi oni 
nezadovoljni z delom Medobčinskega mestnega 
redarstva je dejstvo, so potrdili, zato bodo s 
svojim predstavnikom v mestni delovni skupini za 
promet poskušali vplivati na bolj kakovostno in 
transparentno delovanje tega organa, kot si je za 
cilj zastavil mestni zbor. Ob zaključku so potrdili, 
da se bodo v nedeljo, 22. 5., udeležili pohoda po 
Pekrah in tkali dobre sosedske odnose. 

SČS Magdalena, 17. 5. 2016
Ker smo letošnjo pomlad deležni bolj malo lepih 
sončnih dni, torek 12. maja pa je bil prav tak, smo 
tokratni zbor SČS Magdalena imeli kar na 
prostem. Udeležba je bila slabša kot običajno, je 
bila pa zato boljša na 1. Mestnem zboru, ki so ga 
tudi na zboru v Magdaleni ocenili kot zelo 
uspešnega. Tako organizacijsko kot moderatorsko 
bi bil lahko zgled tako Mestnemu svetu, kot 
profesionalnim organizatorjem različnih omizij in 

podobnih dogodkov. Morda je bil le vsebinsko 
zastavljen nekoliko preširoko in bi v prihodnje bilo 
potrebno zožiti tematiko. Udeleženci so se takoj 
lotili tudi predlogov mestnega zbora in bodo do 
naslednjič pripravili primere konkretnih pack, ki jih 
motijo, da bomo jih bomo skupaj posredovali na 
MOM z zahtevo, da uradniki povedo, kateri 
predpisi jih urejajo ter kdo je tisti, ki bi te predpise 
moral izvajati.
V nadaljevanju so podprli poziv SČS Nova vas, da 
se zbori lotijo tajnih sporazumov TTIP in CETA, o 
katerih vemo premalo, pa čeprav bodo, če bodo 
podpisani, korenito posegli v naša življenja. 
Zaman bodo tudi naša prizadevanja na zborih 
SČKS za spremembe v mestu. Dogovorili so se, da 
bodo za ozaveščanje sokrajanov o vsebini spora-
zumov izkoristili bližajoče praznovanje krajevnega 
praznika MČ Magdalena. Opremili se bodo s čim 
več informacijami in na osrednji prireditvi (če 
bodo dobili privolitev MČ) postavili stojnico z 
materiali in informatorji iz SČS.

SKS Kamnica, 18. 5. 2016
Na zboru SKS Kamnica smo govorili o poteku 
debate na prvem mestnem zboru in do kakšnih 
sklepov je zbor prišel. Do naslednjič zbiramo 
predloge, kaj so po mnenju Kamničanov in 
Kamničank področja, ki naj bi jih urejal Odlok o 
javnem redu in miru. Govorili smo o (ne)odgovor-
nosti uradov in javnih služb za posamezna 
področja, saj pri aktivnem sodelovanju v 
demokratičnih procesih družbe hitro ugotovimo, 
da nihče ni za nič odgovoren. Na Mediču se je 
utrgal plaz in udeleženec bo poskušal v sodelo-
vanju s KS doseči, da Nigrad pride situacijo sanira-
ti. Zbor je prav tako podprl pridružitev Maribora v 
TTIP prosto cono kot simbolno potezo proti 
sprejemanju tajnih trgovinskih sporazumov CETA, 
TISA in TTIP.

SČS Center in Ivan Cankar, 
19. 5. 2016
Tokratni zbor so udeleženci pričeli z razpravo o 
odloku o javnem redu in miru in tako pričeli z 
dejavnostmi, sprejetimi na minulem mestnem 
zboru. Kljub trditvam, da je sfera javnega reda in 

miru opredeljena v zakonu z enakim imenom ter 
ostalimi relevantnimi zakoni, občina na pozive in 
pobude občanov reagira s preprostim odgovo-
rom o njihovi nepristojnosti, ugotavljajo. Zatorej 
bodo nemudoma pričeli z zbiranjem tistih za 
družbo motečih pojavov v svojih mestnih četrtih, 
ki jih ne morejo rešiti, da jih pridružijo seznamu 
podobnih vsebin, ki bo nastal z enakim angažma-
jem ostalih SČKS, s pomočjo katerega se bo 
razreševalo vprašanje potrebe po občinskem 
odloku o javnem redu in miru. Prepričani so tudi, 
da mora občina urediti register veljavnih predp-
isov, saj je za občana sedaj skoraj nemogoče, da 
se v zvezi z določeno problematiko, ki ga zanima, 
uspešno znajde v obstoječi godlji veljavnih 
predpisov, pa tistih v sprejemanju a še nevel-
javnih in še kakšna oblika bi se našla. To so izkusili 
na lastni koži.
Delovna akcija bo v soboto, 28. maja, ob desetih 
dopoldne, so se dogovorili. Očistili bodo okolico 
tretjega ribnika, vključno z odvodnimi kanali ter 
pobrali odpadke na poti na Piramido. Upajo, da se 
jim pridruži čim več someščank in someščanov.
Udeleženci zbora SČS Center in Ivan Cankar so 
tudi enotni v prepričanju, da so tajni prostorgov-
inski sporazumi, s katerimi se ta hip ukvarja 
Evropa, grožnja suverenosti, in zaenkrat še razme- 
roma visokim standardom pri nas, da je skrajni 
čas, da se vsi skupaj zbudimo in reagiramo, za 
začetek tako, da našo občino spodbudimo, da se 
deklarira za »TTIP free zone«.  

Tretji ribnik
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PRVI MEStni zbor
ponedeljek, 16. 5. 2016
Po treh letih aktivnega angažmaja prebivalk in 
prebivalcev Maribora v okviru zborov samoorgani-
ziranih četrtnih in krajevnih skupnosti je napočil čas, 
da odpremo skupno razpravo na enem mestu – na 
mestnem zboru. Ta se je odvil minuli pone- deljek, 
16. maja v dvorani MČ Center, na Meljski ulici 37. 
Petdeset zavzetih, vztrajnih in izjemno aktivnih 
prebivalk in prebivalcev se je udeležilo skupnega 
srečanja, da bi skozi razpravo in izmenjavo idej 
osmislili skupne aktivnosti v zvezi s tremi vnaprej 
izbranimi temami: odlok o javnem redu in miru, delo 
mestnega redarstva ter motiviranje k večji udeležbi.
Odlok o javnem redu in miru (JRM) je dokument, ki bi 
naj podajal smernice za družbene odnose, dejanja, 
vedenja za sobivanje v skupnosti. Udele- ženci, ki jih 
je vodila osebna izkušnja, se niso mogli strinjati z 
uradno razlago o nepotrebnosti takega Odloka – češ, 
da vsebine, ki so bile predmet bivših odlokov, ustrez-
no ureja Zakon o varstvu javnega reda in miru in 
ostali relevantni zakoni. Najti ustrezne uredbe in 
odloke, še posebej tiste, ki so veljavni na občinski 
ravni, je skoraj nemogoče. Ali naj na zborih SČKS 
skupaj oblikujemo nov predlog odloka o JRM ali pa 
naj pripravimo seznam problemskih točk in pozove-
mo občinske službe, naj povedo, kateri zakoni, odloki 
in uredbe posamezne točke urejajo, je bilo vprašanje, 
ki se je razvilo skozi razpravo. Na koncu razprave smo 
se zedinili, na izvedemo slednje.
Kaj naj bi sploh bile pristojnosti medobčinskega 
redarstva in kakšne so njihove konkretne naloge, se 
že lep čas sprašujejo na zborih SČKS, pa ne dobijo 
odgovora. Izvedelo se je, da uspešnost dela mestne-
ga redarstva merijo v številu izdanih glob, največkrat 
za prekršek pri parkiranju. Morda je za inkasantsvo 
kot praktično edino aktivnost redarstva, ki je sicer 
medobčinska služba, pa vendarle 85 % svojih 
aktivnosti usmerja v Maribor, večino pa zgolj in samo 
v center mesta, kriva tudi kultura udeležencev v 
prometu. Da bi morda potrebovali le mestno redarst-
vo, da to redarstvo potrebuje prioritetne naloge, ki 
naj jih izvaja redno in dolgoročno, s čimer lahko 
spremeni navade voznikov, da je potrebno oblikovati 

načrt dela in kriterije za merjenje uspešnosti dela, da 
bi mestno redarstvo moralo izvajati tudi druge 
naloge zagotavljanja javnega reda in miru ter da 
velja oživiti tudi druge vzvode, s pomočjo katerih bi 
izboljšali kulturo udeležencev v prometu, so bile 
ideje, ki jih bo osmislila mestna delovna skupina z 
promet, ki z mestnega zbora odhaja okrepljena, saj 
pričakujejo, da se jim po tej razpravi pridružijo še 
manjkajoči delegati nekaterih zborov SČKS. 
Da motivacija za delo v dobrobit skupnosti izhaja iz 
vsakega posameznika, je jasno vsem udeleženim na 
mestnem zboru, še bolj pa to velja za vztrajnost in 
zavedanje, da je to tek na dolge proge, napredovan-
je po milimeter in milimeter, ki je ljudem izven 
zborov pravzaprav nevidno. Ljudi, ki bi se bili 
pripravljeni dolgoročno angažirati, pač ni tako veliko. 
Želimo si le, da bi bil o delu in vsebinah obveščenih 
več ljudi, ki bi priskočili za podporo, se pridružili, ko 
gre za aktivnosti, katerih rezultati so vidni takoj. Velja 
poskusiti na osebni ravni, začeti pri družini, sosedih 
in jih vsaj umestiti med obveščene in osveščene, 
menijo udeleženci. Več delovnih akcij, več druženj, 
nadaljevanje s strokovnim in resnim delom, stalno 
mesto v medijih so predlogi, ki jih bomo družno 
uresničevali v prihodnje v želji, da se prebivalke in 
prebivalci Maribora zedinimo v zavedanju, da naše 
mesto lahko rešimo le sami.
Mestni zbori se bodo v bodoče izvajali dvakrat letno, 
so se ob koncu odločili udeleženci, po potrebi pa bo 
še kakšen več.



7

Vse se je začelo zgodaj spomladi 2013. Iniciativa 
mestni zbor moderira prve zbore samoorgani-
ziranih četrtnih in krajevnih skupnosti. Zbiramo se 
podobno misleči. V samoorganizirani četrtni 
skupnosti Center in Ivan Cankar nastane tudi 
Delovna skupina za ureditev mestnega jedra. Idej 
in predlogov za akcijo ne manjka, potrebno pa se je 
opredeliti za tiste, ki se nam zdijo izvedljive. 
Delovna skupina za ureditev mestnega jedra prvo 
delovno akcijo izvede že v začetku junija. Sramežlji-
vo in pod okriljem večernih luči se je zbralo nekaj 
entuziastov, ki so v zapuščena cvetlična korita pred 
Pokrajinskim muzejem Maribor zasadili sezonsko 
cvetje. 
Zelo hitro se je pokazalo, da je akcija dosegla svoj 
cilj. Ko so rožice ovenele, so pristojni v korita zasadili 
trajnice! Pred tem pa popravili še odtočno cev v 
enem izmed korit. Odlično! Odlično! 
Pozornost smo usmerili tudi na Gosposko ulico. 

Tam smo naštevali vse več temačnih izložb in 
zapuščenih lokalov. Izza umazanih okenskih 
okvirov se je zrcalila žalostna podoba mariborske 
glavne promenade. Potreba po dozi optimizma se 
je kar sama postavila pred nas. 
Kako pa naj začnemo z vlivanjem optimizma? Ideje 
se vrstijo, oblikuje se načrt oživitve praznih izložb 
po celi dolžini ulice! Preveliki zalogaj? Seveda, da 
ne. Ciljamo na posameznike in institucije, aktivne 
na področju kulture, ki nam lahko pomagajo. Ja, ja, 
kultura. Pesimistom in ostalim nergačem navkljub. 
Ja, ja, kultura je potrebna tudi takrat, ko ni denarja, 
ko so prioritete nekje drugje, ko se vse zdi zaman.  
Oktobra 2013 je načrt pripravljen. Imamo lokacijo, 
število praznih lokalov in relativno jasne lastniške 
pravice nad nepremičninami. Osnovni cilj je 
izboljšati podobo mestnega jedra, ponuditi ideje za 
nove vsebine na Gosposki in v ta namen uporabiti 
prazne izložbe kot začasni razstavni prostor.

LJUDJE, 
KI SE ZRCALIMO V IZLOŽBAH
Skozi različna obdobja (oktober 2013 – pomlad 2016) je v izložbah lokalov na Gosposki 
ulici prostovoljno delalo veliko kreativnih ljudi, ki oblikujejo, izdelujejo in postavljajo 
izdelke na ogled. Prenekateri Mariborčan ali turist se je ustavil in se še ustavi pred 
razstavljenimi eksponati. 

TEMA

Knjige:  Študenti mariborske Fakultete za strojništvo – Katedre za tekstilne materiale in oblikovanje ter dijaki Srednje trgovske šole, 
smer aranžerski tehnik,april 2016

Naštejemo 9 praznih lokalov s skoraj dvakrat toliko 
izložbenimi okni. Kako že pravijo? Vsak polom je 
lahko tudi priložnost! Posebej za tiste, ki imajo kaj za 
povedati ali pokazati – s končnim ciljem, da prazne 
izložbe ponovno zaživijo. 
Že novembra 2013 je zainteresiranih več, kot je 
razpoložljivih izložb. Med tistimi, ki so se prvi odzva-
li pozivu Delovne skupine za ureditev mestnega 
jedra, so poklicna srednja šola, nekaj oblikovalcev/-
umetnikov in mariborsko gledališče. V prednovo-
letnem času uredijo izložbena okna v lokalih na 
Gosposki 16, 18 in 20.  Vsi v delovni skupini smo 
izjemno veseli takšnega odziva. Posebej tedaj, ko 
vidimo, da lepo okrašene in celo osvetljene izložbe 
spravljajo v dobro voljo mnoge mimoidoče! 
Med januarjem in majem 2014 se dobra volja in 
aktivnosti širijo na hišne številke 7, 11 in 29. Istočas-
no se v komercialne namene odda lokal na številki 
16. Aha, prvi »naš« lokal že gre v promet! Prebuja-
mo energije, pozitivne energije! Jeseni 2014 našo 
skupno energijo prenašamo tudi na lokale na 
Gosposki 9, 27 in 28.  
Potem pa v letu 2015 sledijo še zanimivejše stvari. 
Naš osnovni cilj se zdi vse bližje. Gostovanja v 
izložbah se izmenjujejo v določenih intervalih in 
podoba naše promenade se izboljšuje. Na Gospos-
ko ulico je svojo trgovsko dejavnost preselil eden 
od naših podpornikov! To nas veseli! Ulici vračamo 
njen namen.
Koncem leta 2015 sta nam na razpolago samo še 
lokala na Gosposki 18 in 20. Ker pa v notranjosti 
objekta na številki 20 že lep čas potekajo gradbena 
dela, posebno pozornost pritegnejo štiri izložbena 
okna na Gosposki 18. 

Tam se že lep čas dogaja čarovnija! Navdušujeta 
dve izobraževalni inštituciji, ena srednja šola in ena 
fakulteta, ki sta se srečali v projektu naše delovne 
skupine. Ali pa si samo domišljamo, da gre zahvala 
nam? Njihova ustvarjalna zagnanost in medseboj-
no tesno sodelovanje izredno veliko pomenita. 
Sedaj se predstavljata s projektom »Oblačimo 
knjige« v okviru 19. festivala Slovenski dnevi knjige 
v Mariboru. 
Študenti mariborske Fakultete za strojništvo – 
Katedre za tekstilne materiale in oblikovanje – so 
prebrali knjige in na podlagi zgodb in svojih občut-
kov realizirali zanimive »tekstilne ovitke« in 
»obleke« knjig. Dijaki srednje trgovske šole, smer 
aranžerski tehnik, so oblečene knjige aranžirali v 
nov kontekst umetniške izložbe, ki nas prepričljivo 
zaustavlja na sprehodu po Gosposki. 

Oglejte si izložbe tudi sami!
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Tam smo naštevali vse več temačnih izložb in 
zapuščenih lokalov. Izza umazanih okenskih 
okvirov se je zrcalila žalostna podoba mariborske 
glavne promenade. Potreba po dozi optimizma se 
je kar sama postavila pred nas. 
Kako pa naj začnemo z vlivanjem optimizma? Ideje 
se vrstijo, oblikuje se načrt oživitve praznih izložb 
po celi dolžini ulice! Preveliki zalogaj? Seveda, da 
ne. Ciljamo na posameznike in institucije, aktivne 
na področju kulture, ki nam lahko pomagajo. Ja, ja, 
kultura. Pesimistom in ostalim nergačem navkljub. 
Ja, ja, kultura je potrebna tudi takrat, ko ni denarja, 
ko so prioritete nekje drugje, ko se vse zdi zaman.  
Oktobra 2013 je načrt pripravljen. Imamo lokacijo, 
število praznih lokalov in relativno jasne lastniške 
pravice nad nepremičninami. Osnovni cilj je 
izboljšati podobo mestnega jedra, ponuditi ideje za 
nove vsebine na Gosposki in v ta namen uporabiti 
prazne izložbe kot začasni razstavni prostor.

Žalost: Gosposka 16, junij 2013 Optimizem: Gosposka 16, december 2013

Naštejemo 9 praznih lokalov s skoraj dvakrat toliko 
izložbenimi okni. Kako že pravijo? Vsak polom je 
lahko tudi priložnost! Posebej za tiste, ki imajo kaj za 
povedati ali pokazati – s končnim ciljem, da prazne 
izložbe ponovno zaživijo. 
Že novembra 2013 je zainteresiranih več, kot je 
razpoložljivih izložb. Med tistimi, ki so se prvi odzva-
li pozivu Delovne skupine za ureditev mestnega 
jedra, so poklicna srednja šola, nekaj oblikovalcev/-
umetnikov in mariborsko gledališče. V prednovo-
letnem času uredijo izložbena okna v lokalih na 
Gosposki 16, 18 in 20.  Vsi v delovni skupini smo 
izjemno veseli takšnega odziva. Posebej tedaj, ko 
vidimo, da lepo okrašene in celo osvetljene izložbe 
spravljajo v dobro voljo mnoge mimoidoče! 
Med januarjem in majem 2014 se dobra volja in 
aktivnosti širijo na hišne številke 7, 11 in 29. Istočas-
no se v komercialne namene odda lokal na številki 
16. Aha, prvi »naš« lokal že gre v promet! Prebuja-
mo energije, pozitivne energije! Jeseni 2014 našo 
skupno energijo prenašamo tudi na lokale na 
Gosposki 9, 27 in 28.  
Potem pa v letu 2015 sledijo še zanimivejše stvari. 
Naš osnovni cilj se zdi vse bližje. Gostovanja v 
izložbah se izmenjujejo v določenih intervalih in 
podoba naše promenade se izboljšuje. Na Gospos-
ko ulico je svojo trgovsko dejavnost preselil eden 
od naših podpornikov! To nas veseli! Ulici vračamo 
njen namen.
Koncem leta 2015 sta nam na razpolago samo še 
lokala na Gosposki 18 in 20. Ker pa v notranjosti 
objekta na številki 20 že lep čas potekajo gradbena 
dela, posebno pozornost pritegnejo štiri izložbena 
okna na Gosposki 18. 

Tam se že lep čas dogaja čarovnija! Navdušujeta 
dve izobraževalni inštituciji, ena srednja šola in ena 
fakulteta, ki sta se srečali v projektu naše delovne 
skupine. Ali pa si samo domišljamo, da gre zahvala 
nam? Njihova ustvarjalna zagnanost in medseboj-
no tesno sodelovanje izredno veliko pomenita. 
Sedaj se predstavljata s projektom »Oblačimo 
knjige« v okviru 19. festivala Slovenski dnevi knjige 
v Mariboru. 
Študenti mariborske Fakultete za strojništvo – 
Katedre za tekstilne materiale in oblikovanje – so 
prebrali knjige in na podlagi zgodb in svojih občut-
kov realizirali zanimive »tekstilne ovitke« in 
»obleke« knjig. Dijaki srednje trgovske šole, smer 
aranžerski tehnik, so oblečene knjige aranžirali v 
nov kontekst umetniške izložbe, ki nas prepričljivo 
zaustavlja na sprehodu po Gosposki. 

Oglejte si izložbe tudi sami!
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Z avtom do vrat

Jasna Djordjević
Delovna skupina za oživitev mestnega jedra, Samoorganizirana četrtna skupnost Center in Ivan Cankar

Zahvaljujemo se Mestni upravi, Uradu za gospodarske dejavnosti, Sektorju za gospodarjenje s 
poslovnimi in upravnimi prostori, Mestni občini Maribor za posluh in dovoljenje za dostop in uporabo 
lokalov v njeni lasti.  Zahvaljujemo se tudi privatnim lastnikom, ki so nam dovolili vstop v svoje neoddane 
lokale.
Posebej se zahvaljujemo vsem, ki so s svojim časom, znanjem in talentom omogočili realizacijo projekta:

• Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
• Srednja trgovska šola Maribor (smer aranžerji)
• Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru 

(Katedra za tekstilne materiale in oblikovanje)
• Slovensko narodno gledališče Maribor
• Borštnikovo srečanje
• Lutkovno gledališče
• Program SobaZaGoste (Pekarna Magdalenske 

mreže in Narodni dom Maribor)
• Salon uporabnih umetnosti (Polona Poklukar – 

knjižni stebri)
• Univerzitetna knjižnica Maribor (obleke iz 

papirja Renate Močnik)
• Mariborska knjižnica
• MKC Maribor ob 19. Slovenskih dnevih knjige

• Festival Maribor
• Umetniški kabinet Premzl 
• Unikatno oblikovanje tekstila – Miricota
• Antikvariat Vojko Pečar
• Foto atelje Maja Šivec
• Likovna šola Art Didakta
• Šola umetnosti ATILEM
• Pesnik in dramatik Rok Vilčnik
• Galerija Unuk 
• Trgovina Gion
• Antikvariat Danito
• Mariborska kolesarska mreža
• Prizma – fundacija za izboljšanje zaposlitvenih 

možnosti
• Maribor Open v plesu

V letu 2015 smo na kar nekaj zborih SČS Nova vas 
obravnavali problematiko parkiranja v naši četrti. 
Vedno več problemov se pojavlja v zvezi s tem. 
Poseben problem so bili odstranjeni prometni 
znaki, ki pa so bili po naših večkratnih urgencah 
delno nadomeščeni. Nič pa ne pomagajo promet-
ni znaki, če jih prebivalci ne upoštevamo. Če hoče 
vsak parkirati svoj avto kar pred vhodnimi vrati in 
če redarska služba ne nadzira spoštovanja pro- 
metnih znakov, ki so tako sami sebi namen. Res je, 
da je v Novi vasi ena od garažnih hiš primerna 
samo še za rušenje, vendar je kljub temu še vedno 
dovolj parkirnih mest na večjih parkiriščih, raz- 
vrščenih okrog blokovskih naselij, da ni nobene 
potrebe po parkiranju na zelenicah, interventnih 
poteh ali kjerkoli v naselju. Naselje Nova vas je bilo 
namreč projektirano tako, da se avto parkira na 
omenjenih večjih parkiriščih in se do stanovanja 
pešači. Dovoljena je dostava, potem pa naj bi se 
avto umaknil. Ker pa se te dovozne ceste in inter- 
ventne poti vedno bolj uporabljajo za redni pro- 
met, so že dodobra uničene, saj niso bile urejene 
za ta namen. Kako potrebujemo novo, celostno 

prometno ureditev je pokazal pred kratkim izve- 
den pilotni projekt zapore intervencijske poti, kar 
je povzročilo veliko hude krvi med stanovalci. 
Delno sicer tudi zato, ker o spremembi niso bili 
obveščeni, najbolj pa zato, ker to intervencijsko 
pot redno uporabljajo za vožnjo do parkirišča. 
Vsekakor bo zelo težko upoštevati vse interese 
stanovalcev. Tudi zato smo na zborih  SČS Nova 
vas predlagali Uradu za komunalo, naj se loti 
celostne prometne ureditve in o tem sproti 
seznanja tudi stanovalce.

Rosana Balažic
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Zbori ta teden: 25. 5. ob 18.00 >> SČS Pobrežje in SČS Tabor 
  26. 5. ob 18.00 >> SČS Nova vas in SČS Studenci

torek, 31. 5., ob 18.00
torek, 31. 5., ob 19.00
sreda, 1. 6., ob 18.00
sreda, 1. 6., ob 18.00
četrtek, 2. 6., ob 18.00
četrtek, 2. 6., ob 18.00
sreda, 8. 6., ob 18.00
sreda, 8. 6., ob 18.00
četrtek, 9. 6., ob 18.00
četrtek, 9. 6., ob 18.00

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

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

ČETRTNI in KRAJEVNI ZBORI 
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:

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.

spet v etru: 

nedelja, 29. 5. 2016


