
Četrtinka je glasilo samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora.
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Mariborski 
vodovod 
nadaljuje z 
zapravljanjem 
javnega 
denarja
Okrožno sodišče v Mariboru je 22. 
avgusta 2016 zavrnilo tožbeni zah- 
tevek Mariborskega vodovoda v tožbi 
zoper koordinatorja Samoorganizira- 
nega sveta za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin (SSVUJD) Rajka Kotnika. V 
tožbenem  zahtevku je Mariborski vodovod  
Rajka Kotnika obtožil, da je kršil osebnostne 
pravice Mariborskega vodovoda in od njega 
zahteval odškodnino v vrednosti 100.000 
EUR.
Sodišče je v svoji razsodbi  v celoti zavrnilo 
tožbeni zahtevek. Mariborski vodovod se je 
na sodbo pritožil.
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NADALJEVANJE Z NASLOVNICE

Naj spomnimo – SSVUJD je delovna skupina, ki 
na mestni ravni povezuje predstavnike_ce 
zborov posameznih samoorganiziranih četrtnih 
in krajevih skupnosti v Mariboru. Delovna 
skupina se ukvarja s proučevanjem delovanja 
občinskih podjetjih tako, da pregleduje njihova 
�nančna in druga poročila ter sledi njihovemu 
poslovanju. Ko je pod drobnogled vzela Maribor-
ski vodovod, je ugotovila, da le-ta zapravlja denar 
uporabnikov storitev, krši statut družbe in veljav-
no zakonodajo, konkretno Zakon o gospodar-
skih družbah (ZGD-1). V zvezi z nepravilnostmi in 
kršitvami so člani SSVUJD-a pripravili dokument z 
vprašanji, ki so jih naslovili na Mariborski 
vodovod in MOM. Ker odziva, kljub večkratnim 
pozivom ni bilo, so se odločili, da bodo 
manjšinskim delničarjem (18 občinam) poslali 
dopis, s katerim so jih skušali opozoriti na 
nepravilnosti, ki so jih izvajali organi družbe in 
večinski delničar Mestna občina Maribor, ter jim 
sporočili, da se morajo zavedati svojih pravic in 
odgovornosti pri upravljanju Javnega podjetja 
Mariborski vodovod z denarjem njihovih 
občanov_k. 
Sledil je neracionalen in silovit odziv Mariborske-
ga vodovoda, tožba za 100.000 eur, ki je maribor-
ski civilni družbi sporočala, da naj se ne vtika v 
delovanje javnih podjetij v mestu, ker jih bodo v 
nasprotnem primeru doletele drastične denarne 
kazni in prepovedi. Na vprašanje sodnika, zakaj 
tako visok tožbeni zahtevek, je odvetnik 
Mariborskega vodovoda celo odgovoril, da želijo 
s tem precedenčnim primerom odvrniti more-
bitna podobna dejanja. Dodatno je Mariborski 
vodovod zahteval, da sodišče izda začasno 
odredbo, da se Rajku Kotniku prepove, pod 
kaznijo 5.000 evrov, govoriti "neprimerne 
besede" o tem in drugih mariborskih javnih 
podjetjih.
V sodnem procesu so se očitki SSVUJD-a, 
zapisani v dopisu malim delničarjem, da je bilo 
ravnanje organov družbe in večinskega delničar-
ja z vidika statutarne in zakonske ureditve popol-
noma napačno, samo še potrdili. Z drugimi 
besedami so organi družbe in večinski delničar 

kršili vse predpise, ki jih je bilo mogoče prekršiti 
in to na sodišču celo do potankosti razložili, 
obenem pa trdili, da je bilo vse zakonito.

Sodišče je v svoji razsodbi v celoti zavrni-
lo tožbeni zahtevek in podčrtalo:
• da je po 42. členu Ustave RS zagoto- 
vljena pravica do svobodnega zdru- 
ževanja državljanov RS;
• da ima vsakdo pravico do informacije 
javnega značaja. Vsakdo ima pravico 
izražati misli in ideje in jih širiti;
• da ni dopustno omejevati nobene 
človekove pravice ali temeljne svobo- 
ščine, urejene v pravnih aktih RS;
• da ima ustavna pravica do svobode 
govora prednost pred pravico ugleda in 
dobrega imena gospodarske družbe;
• da ima, po 10. členu Evropske konven- 
cije o človekovih pravicah, »vsakdo 
pravico do svobodnega izražanja«.

Prav tako je sodišče s sodbo na prvi stopnji v 
celoti zavrnilo tožbeni zahtevek tožnika, tudi 
odškodnino v višini 100.000 evrov in mu naložilo 
plačilo stroškov in sodne takse za pravdni posto-
pek v znesku 3.594,26 evrov. V tem znesku je 
zajeta sodna taksa in stroški toženčeve obrambe, 
niso pa prikazani stroški tožnika, kar pomeni, da 
je znesek bistveno višji. Mariborski vodovod se je 
na sodbo pritožil, kar povečuje stroške postopka 
na plačilo sodne takse v znesku 1.893,00 evrov in 
1625 točk za odvetniške storitve ter 2 % material-
nih stroškov. 
Naj ponovno spomnimo na tožbo zaradi obreko-
vanja korporacije McDonald's proti aktivistoma, 
ki sta z letaki opozarjala na neetične prakse 
McDonald'sa na področju delavskih pravic, 
dobrobiti živali in onesnaževanja okolja. Po 
desetih letih sodnega procesa, v katerem je 
McDonald's zapravil milijone funtov, aktivista pa 
sta se zastopala sama, je sodnik razsodil v korist 
McDonald'sa, vendar v razsodbi poudaril, da so 
trditve aktivistov resnične. Aktivista sta se nato 
obrnila na Evropsko sodišče za človekove 
pravice, ki je razsodilo v njun prid, med drugim 
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Avtor risbe Ciril Horjak nam jo je, po objavi v časniku Večer, 
prijazno odstopil, da smo jo lahko uokvirili in podarili Rajku. 

tudi s sledečimi utemeljitvami:
“[…] da mora biti v demokratični družbi tudi 
majhnim in neformalnim aktivističnim skupinam 
omogočeno, da učinkovito izvajajo svoje aktivnosti 
in da obstaja močan javni interes, da se takšnim 
skupinam in posameznikom delujočih izven 
mainstreama omogoča, da sodelujejo v javnih 
debatah o zadevah, ki so v javnem interesu, tako kot 
sta zdravje in okolje, s pomočjo diseminacije 
informacij in idej.” 
(CASE OF STEEL AND MORRIS v. THE UNITED 
KINGDOM, ECHR judgement, para. 89) in
“Dejstvo je, da so velika javna podjetja neizogibno in 
zavestno pod drobnogledom in da je nivo kritike, ki 
so mu, tako kot poslovneži, ki jih upravljajo, 
izpostavljena, lahko bistveno večji.” 
(CASE OF STEEL AND MORRIS v. THE UNITED 
KINGDOM, ECHR judgement, para. 94)

Zveni znano, kajne? Upajmo, da Mariborski 
vodovod ne bo zapravil desettisoče evrov 
javnega denarja za ustrahovanje občanov_k, 
ki imajo vso pravico vedeti, kako se porablja 

njihov denar in kako kakovostno, skrbno in 
transparentno javno podjetje, ki ga �nancira-
jo, opravlja svoje delo. Da ne bo zapravljal 
javnega denarja v mestu, kjer odstotek ljudi, ki 
živi pod pragom revščine, iz leta v leto grozljivo 
narašča. Denarja, ki bi ga lahko na primer 
namenil za plačilo položnic tistih, ki jih več ne 
zmorejo plačati.

Iniciativa mestni zbor

sreda, 23. 11., 18.00
sreda, 23. 11.,  18.00
četrtek, 24. 11., 18.00
četrtek, 24. 11., 18.00
torek, 29. 11., 18.00
torek, 29. 11., 18.00
sreda, 30. 11., 18.00
četrtek, 1. 12., 18.00
sreda, 7. 12., 18.00
četrtek, 15. 12., 18.00

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

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

ČETRTNI in KRAJEVNI ZBORI 
Postani moderator_ka samoorganiziranih mestnih zborov! Pridružiš se nam lahko vsak 
ponedeljek ob 18. uri, v pritličju Tkalke (Tkalski prehod 4). E-pošta: info@imz-maribor.org.

VABLJENI NA ZBORE:

Zbori ta teden: SČS Magdalena in SČS Radvanje: 15. 11. ob 18.00; SKS Kamnica: 16. 11. ob 18.00; 
SČS Center in Ivan Cankar in SČS Koroška vrata: 17. 11. ob 18.00.
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Poročilo o delu 
v samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS RADVANJE, 18. 10. 2016
Kot že na nekaj prejšnjih zborih je tudi tokrat glavni 
del razprave zavzela tematika izvajanja izglasovanih 
projektov participatornega proračuna. Tokrat se je 
izkazalo, da so pretekla prizadevanja obrodila 
sadove in sedaj se, tudi ob aktivni pomoči zboris-
tov_k, večina projektov že izvaja, nekaj pa je že 
izvedenih. Zboristi_ke so ugotavljali_e, da kljub 
izvajanju še vedno ne smemo pozabiti na projekte, 
kjer se izvedba še zatika. Zatika se tako iz legitimnih 
razlogov ob iskrenem trudu občinarjev_k pri 
določenih projektih kot tudi iz nerazumljivih 
razlogov pri drugih. Sklenili_e so, da se nadzor nad 
izvajanjem nadaljuje, da se ne bi slučajno zgodilo, 
da bi se na kaj pozabilo. V preostanku zbora so se 
posvetili_e celi kopici tem, od preklasi�kacij gozdne 
ceste do Trikotne jase, ureditve prehodov za 
pešce_ke na Boršnikovi ulici in postavitvi obvestil-
nih površin v četrti. Na koncu so se dogovorili_e, da 
se čez vikend izvede v sodelovanju s Turističnim 
društvom Radvanje voden turistično informativni 
pohod po Radvanju, ki ga bo vodil lokalni 
zgodovinar, sicer tudi udeleženec zbora.

SČS Magdalena, 18. 10.
V Magdaleni so zborovali_e 18. 10. in na začetku 
pregledali_e sklepe prejšnjega zbora. Ugotovili_e 
so, da osnutek dopisa, naslovljen na Policijsko 
postajo Tabor, ne potrebuje sprememb in ga lahko 
odpošljejo. V njem so izpostavili_e problematične 
točke v četrti in policista povabili na zbor, da se 
pogovorijo o načinu nadzora. Na enem izmed 
preteklih zborov je bilo rečeno, da se propadajoča 
zgradba s pripadajočim zemljiščem na robu 
Magdalenskega parka prodaja. Udeleženci_ke 
zbora predlagajo direktorju mestne uprave in 
Uradu za komunalo, promet in prostor, da odkupijo 
packo, ki kazi njihovo četrt in tako povečajo 
parkovne površine. Ugotovili_e so, da je bil 
podoben predlog že zapisan na spletni strani 

Izboljšajmo Maribor in da MOM zemljišča ne more 
odkupiti, lahko ga pa odkupi javni sklad, ki je 
ustanovljen s strani MOM. Odločili_e so se, da v 
svojem dopisu dodatno izpostavijo javni interes v 
smislu interesa občanov_k. Na preteklih zborih sta 
udeleženki poročali o ozemlju, ki so ga prebival-
ci_ke Ob železnici v preteklosti najemali in si tam 
uredili_e vrtove, nato pa je bilo to isto zemljišče 
prodano zasebnemu lastniku, ki pa ga ne uporablja 
niti ureja. Dogovorili_e so se, da se pred zborom 
dobijo nekaj minut prej in si zemljišče ogledajo, 
nato pa ugotovijo, kaj lahko naredijo. Predel je, kot 
sta že poročali udeleženki zares zelo zaraščen, 
povedali sta tudi da se tam zadržujejo miši in 
podgane. Na zboru so sklenili_e, da na okoljsko 
inšpekcijo javijo neustrezno vzdrževanje zemljišča 
in zahtevajo vsaj njegovo ureditev. V nadaljevanju 
zbora je udeleženec še poročal o dogajanju v 
Železničarski koloniji. Povedal je, da je pravdanje 
končano in je vsa okoliška zemlja funkcionalno 
zemljišče, pripadajoče vsem stanovalcem_kam 
določene zgradbe, tako da je potrebno odstraniti 
vse ograje, ki so se tekom let na dvoriščih pojavile. 
Na koncu je članica mestne delovne skupine za 
promet še poročala o sestanku in udeležence_ke 
seznanila z aktivnosti MDS za promet.

glasno obedovalnico na prostem, avtomobilisti pa 
kot da tekmujejo, kdo lahko razvije večjo hitrost v 
coni s hitrostjo, omejeno na 30 km na uro, se sprašu-
jejo. Utrujeni in znervirani prebivalci ne želijo 
nikomur prikrajšati zabave, a upravičeno zahtevajo, 
da posamezniki_ce najdejo trenutek, se postavijo v 
njihovo kožo in razmislijo, kako bi se počutili sami_e, 
če bi se to dogajalo pred njihovimi vrati. Ker empati-
ja in osnovna kultura vse očitneje izumirata, ne 
preostane drugega, kot da se za reševanje odločne-
je uporabijo pravni in represivni vzvodi, ki pa se jih 
odgovorni_e izogibajo. Policija ni pripravljena 
preventivno občasno patruljirati po cestah, občin-
ske službe obratovalna dovoljenja gostincem in 
podobnim branžam izdajajo vse povprek na podla-
gi strašljivo nepopolnih vlog in brez upoštevanja 
mnenja lokalne skupnosti. O slednjem je svoje 
mnenje podalo tudi ustavno sodišče, ki je ugotovi-
lo, da občina narobe bere zakon, ko meni, da 
mnenje lokalne skupnosti za njene odločitve ni 
zavezujoče. In nadzor? Nadzor nad upoštevanjem 
obratovalnih časov se ne vrši, saj se mestni inšpek-
torat in redarstvo na pritožbe odzivata z vedno 
enakim izgovorom – nismo pristojni in smo izrazito 
podhranjeni. Teh izgovorov imajo tudi v centru že 
vrh glave, zato se sprašujejo, čemu sploh imamo te 
in podobne službe, če svojega dela niso sposobne 
opravljati. V boj za izboljšanje svojih življenjskih 
pogojev, za kakovostno sodelovanje in sobivanje 
znotraj mestnega središča kulture in turizma se zdaj 
združene podajajo že tri iniciative. Poti nazaj ni več.

SČS Tabor, 9. 11.
Sredin zbor SČS Tabor je potekal v običajnem 
lahkotnem, vendar konstruktivnem vzdušju. Večino 
časa so namenili_e razpravi v zvezi s Cesto zmage, 
saj jih skrbi njena prenova. Ali bodo namenska 

sredstva, ki jih je občina za prenovo pridobila, še na 
voljo prihodnje leto? Aktivni_e krajani_ke zato 
pozivajo občino, da skliče sestanek s prebivalci_ka-
mi. Na njem bi lahko odgovorila na odprta vprašan-
ja v zvezi s prenovo Ceste zmage ter prebivalce_ke 
seznanili, kaj je potrebno urediti pred začetkom 
obnove ceste. Beseda je sicer tekla tudi o obnovi 
prehodov za pešce in njihovih cenah, o podvigih 
SSVUJD ter o zapuščenem igrišču ob Metelkovi. 
Zbor bo v zvezi z vso to problematiko zbiral 
potrebne informacije, spomladi pa si želijo izvesti 
kakšno odmevno direktno akcijo.

SČS Pobrežje, 9. 11. 
Kljub temu da so se s problemom selitve Marpro-
ma v prostore bivše tovarne Svila ukvarjali že na 
preteklih zborih, je tudi tokrat ta tema zasenčila 
ostale. Izvozna cesta, ki niti ni cesta, pač pa je 
opredeljena kot pot, okoliškim prebivalcem spet 
para živce. Namesto kamionov Cestnega podjetja, 
proti katerim so se borili pred desetletjem, po njej 
zdaj hrumijo avtobusi, ki standardno prekoračujejo, 
na 30 km/uro omejeno, hitrost. V bližini je OŠ Draga 
Kobala in tam teče šolska pot. »Kaj res mora priti do 
žrtev, da se bo kaj spremenilo,« se sprašujejo 
udeleženci zbora. Pred desetimi leti jim je bila 
obljubljena nova izvozna cesta, pa tudi to, da se 
nobena dejavnost v Svilo ne bo več selila (po 
stečaju Cestnega podjetja) brez soglasja krajanov in 
urejenega dovoza. Žal so bile to spet le prazne 
obljube, zato bo udeleženka, članica Mestnega 
sveta, sprožila vprašanje na Mestnem svetu, 
nevarno šolsko pot pa bodo prijavili inšpekciji. Z 
mlini na veter se bori tudi vodstvo MČ, s katerim 
bodo v bodoče, če se problem ne bo začel reševati, 
skupaj načrtovali nadaljnje akcije.

S tokratnega zbora so naslovili še pismo Ministru za 
infrastrukturo, g. Gašperšiču, in ga v njem spomnili 
na vse pobude, ki so bile iz SČS Pobrežje že poslane 
v zvezi z ukinitvijo vinjetnega sistema na MB hitri 
cesti čez Pobrežje. Da se v prihodnje v intervjujih ne 
bo sprenevedal!
Za temeljito razpravo o stavbi DTV Partizan Pobrež-
je in zapuščenem igrišču ob njej je žal zmanjkalo 
časa. Predsednik DTV, ki se je odzval povabilu na 
zbor, je udeležence_ke seznanil z zgodovino 
nepremičnine, zgrajene s samoprispevki in prosto-
voljnim delom, ki je po čudnih, pa tudi sodnih, 
potih pristala v lasti Športne unije Slovenije. 
Udeleženci_ke so se strinjali_e, da gre za krajo in 
predlagali_e, da DTV Partizan začne postopek 
priposestvovanja.

SKS Pekre, 9. 11.
Na sredinem zboru SKS Pekre niso mogli_e mimo 
teme spornega večmetrskega nasipa, ki se dviga na 
parcelah v kareju Lackova ulica – Bezjakova – 
Ipavčeva in Ulica Jelenčevih. Razlog tiči v prepričan-
ju krajank_ov, da ne gre odnehati pri poizvedovan-
ju, kateri postopki so vodili do trenutne situacije, saj 
sredi Peker stoji nasip, pod katerim se nahaja javna 
komunalna infrastruktura, javno podjetje, ki zanjo 
odgovarja, pa se dobesedno ne more dokopati do 
odgovora, ki ga krajani_ke med drugimi najglasne-
je zahtevajo – ali je s kanalizacijo pod nasipom vse 
v redu?

V svojih poizvedbah so prebivalke_ci ugotovili_e, 
da so se aktivnosti začele veliko prej, kot je bil začet 
kakršenkoli postopek, ki se na njih nanaša. Ugotavl-
jajo, da tudi po osmih letih za posege na teh 
parcelah ni ustreznih dovoljenj. Iz odgovorov so 
razbrali, da se službe, ki so dolžne skrbeti za javno 
infrastrukturo, ne zavedajo svoje odgovornosti, 
službe za nadzor pa svoje delo opravljajo površno, 
izdajajo soglasja, preden se prepričajo, ali so bila z 
njihove strani dana priporočila izvršena. Zakaj so si 
praktično vsi udeleženi v procesu privoščili takšen 
niz nelogičnih, neustreznih odločitev in dejanj, ki ga 
dopolnjujejo še luknje v postopkih, si lahko samo 
predstavljamo. Odgovora sta dva, žal pa niti eden 
niti drugi javnih služb ne kažeta v dobri luči.
Zdaj je na potezi odgovorno ministrstvo, ki ga bodo 
prebivalke_ci Peker pozvali, da preuči delo svojih 
zaposlenih, se do ugotovitev opredeli in ustrezno 

reagira. Kljub razpravi, da bi morali stvari vzeti v 
svoje roke in se podati v neposredno akcijo, so bili 
na koncu prisotni_e prepričani_e, da je maraton, na 
katerega so se podali_e, prava odločitev. S svojimi 
prizadevanji namreč ne želijo razrešiti le trenutne 
problematike temveč želijo preprečiti, da bi se 
takšne škodljive prakse vedno znova pojavljale in 
ponavljale.

SČS Nova vas, 10. 11. 
Na preteklem zboru so obdelali_e kar nekaj tem. Na 
začetku so z veseljem preleteli_e sklepe preteklega 
zbora, saj so vse dorečene zadeve tudi izpeljali_e. 
Poslali_e so dopis Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine zaradi zaskrbljenosti s stanjem Betnavs-
kega gradu in njegove okolice. Udeleženka je 
sporočila dobre novice, da je cesta med Lackovo in 
Trgom Dušana Kvedra ob mesariji Bolarič popravl-
jena, na njeno katastrofalno stanje so namreč 
opozorili_e na enem izmed poslanih dopisov 
mestni četrti.
Beseda je tekla o prometni ureditvi Nove vasi, v 
preteklosti so izpostavljali pereče točke neurejene-
ga prometa, po Kardeljevi cesti se vozi veliko 
prehitro, med bloki se intervencijske poti uporablja-
jo kot dovozne ceste, zavedajo se, da je prometna 
strategija Nove vasi zastarana. Odločili so se, da 
najprej na občini povprašajo o načrtih za celostno 
ureditev prometnih površin Nove vasi. Vsake toliko 
namreč ugotovijo, da obstajajo načrti za popravitev 
ene ceste, spremembo režima druge, ne vedo pa, v 
kolikšni meri bodo zadeve dejansko realizirane. Ko 
bodo dobili odgovore, se bodo lotili_e pregleda 
stanja cest in poti v svoji četrti in podali_e dopol-
nitve ter zahtevali_e ureditev področij, na katere so 
morda na sektorju za promet pozabili_e.
Zanimiva je bila informacija, da MČ Nova vas 
nasprotuje izvajanju PP, kot ga predlaga MOM, PP 
pa v svoji četrti želijo na način, ki ga priporoča in 
zagovarja IMZ. Do tega je najbrž prišlo zaradi slabe 
komunikacije in nekvalitetnega dopisa, ki ga je 
MOM pripravila in poslala mestnim četrtim. 
Udeleženke_ci so sklenile_i, da morajo nujno pisati 
mestni četrti, da si kot občanke_ni želijo PP v svoji 
četrti.

Ko so udeleženke_ci obdelali vse teme in prišli do 
točke razno, je udeleženka predlagala, da ob koncu 
leta naredijo pregled preteklega leta, katere teme 

SČS Koroška vrata, 20. 10.
Krajani_ke so zadnji zbor namenili_e pretežno 
ukvarjanju z lokalnim okoljem in opozarjali_e na 
točke, ki so postale lokalne packe. Za rešitev 
problematike bodo naslovili_e več opozoril in 
dopisov pristojnim inštitucijam. Razpravljali_e so 
tudi o izvajanju gradbenih del, ki se trenutno 
izvajajo v četrti in kako bi se dalo to izvajanje urediti 
na način, ki bi čim manj onemogočil normalno 
bivanje krajanov_k. V smislu vzdrževanja javnega 
reda in kvalitete bivanja so izpostavili_e nerazumne 
dostavne čase, tudi med vikendom, nekaterim 
lokalnim restavracijam. Ob zaključku zbora so 
podprli_e prizadevanja drugih samoorganiziranih 
skupnosti na področju pridobivanja informacij o 
koncesijskih pogodbah izvajalcev javnih služb kot 
tudi pobudo, da bi se plačevanje nadomestil za 
stavbno zemljišče vključilo v delovanje mestne 
blagajne.

sks Kamnica, 2. 11.
Obvestilo o zborih SČS in SKS, objavljeno v Večeru, 
je na zbor SKS Kamnica privabilo nove udeležence 
_ke. Ti so večino zbora razpravljali o neurejeni 
kanalizaciji v njihovi krajevni skupnosti, kar nekatere 
prebivalke_ce sili, da se morajo znajti sami, kakor 
vejo in znajo. Ker se tistim, ki jim MOM kanalizacije 
(še) ne namerava urediti, obeta obvezen nakup 
male čistilne naprave, so med drugim izpostavili 
dejstvo, da si je veliko ljudi niti ne more privoščiti. 
Obenem so opozorili, da je oskrba občank in 
občanov s temeljnimi komunalnimi napeljavami in 
storitvami ena izmed ključnih nalog MOM in njenih 
javnih podjetij. Nerazumljivo je, da tudi v 21. stoletju 
urbana okolja nimajo primerno urejenih osnovnih 
komunalnih infrastruktur, ki bi hkrati prispevale k 
varstvu okolja in ohranjanju narave. Zato so se 
odločili, da bodo konec meseca novembra na zbor 
povabili predstavnike ustreznega urada MOM in 
podjetje Nigrad kot izvajalca, da prebivalcem_kam 
končno predstavijo načrt izgradnje kanalizacije in 
pojasnijo stroške, ki jih bodo imeli tisti_e, ki bodo 
morda prisiljeni_e v nakup čistilnih naprav. Ob tem 
upajo, da se bo tega zbora udeležilo čim več 
prebivalk_cev iz različnih predelov Kamnice, da bo 
MOM končno dobila občutek, da gre za njene 
občane_ke in ne zgolj za ulične številke.

SČS Center in Ivan Cankar,
3. 11.
Vse bolj očitno postaja, da je staro mestno jedro 
Maribora za tamkajšnje someščanke_ne izrazito 
nekakovosten bivanjski prostor. Kako drugače 
razložiti vse večje število nezadovoljnih udeležen-
k_cev na zboru samoorganiziranih četrtnih 
skupnosti Center in Ivan Cankar, ki se jim s 
konsenzualno podporo pridružujejo tisti_e, ki tako 
izrazitih problemov ne poznajo, a razumejo in delijo 
njihovo agonijo. »Ne poznam nobenega evropske-
ga mesta, kjer bi skozi staro mestno jedro, 
zgodovinski in kulturni spomenik, vodila magistral-
na cesta,« je Koroško cesto opisala udeleženka. »Po 
moči stare navade se ves promet še vedno vali čez 
Glavni trg, na Koroški cesti pa ta bolj kot ne obstoji. 
Kaj to pomeni z vidika hrupa in onesnaževanja s 
prašnimi delci, si ne morete niti predstavljati,« še 
doda. Po mnenju udeleženk_cev bi prometno 
obremenitev lahko omilili že, če bi voznice_ke z 
jasnimi informacijami do cilja popeljali po alterna-
tivnih, ustreznejših poteh.
A je dnevni kaos mala malica proti temu, kar se 
dogaja ponoči. Udeleženke_ci se ne morejo strinja-
ti, da je trenutno stanje rezultat ukrepov za krepitev 
turistične ponudbe v mestu. O kakšni turistični 
ponudbi lahko govorimo med tretjo in šesto uro 
zjutraj, ko ulico preplavijo obiskovalci bližnjih 
nočnih lokalov, Koroška pa se spremeni v   

so naslavljali_e, kaj so dosegli_e in za kaj si bo v 
prihajajočem letu še potrebno prizadevati in na kak 
način. Začeli_e so govoriti o zadevah, ki so jih 
dosegli_e in o odnosu, ki se je s strani uradnih 
inštanc spremenil. Moderator je na koncu dodal še, 
da so glede svojih dosežkov zelo skromni_e ali pa 
so zelo pozabljivi_e. Dodal je, da so prav v Novi vasi 
zaslužni_e za znižanje cen ogrevanja, kar so doseg-
li_e z vztrajanjem vpogleda v pogodbo med 
Plinarno in Energetiko, spremenili_e Odlok o 
uporabi prostorov mestnih četrti ter bili zelo aktivni 
v času, ko se je institut PP-ja šele uveljavljal v mestu.

SČS Studenci, 10. 11. 
Udeleženci_ke tokratnega zbora so izpostavili_e 
nenavadno nerešljivo problematiko ekoloških 
otokov v našem mestu. Če smetnjake na kolescih 
naokoli ravno ne potiska veter, ali jih prebivalci_ke 
ne zasujejo z neprimerno ločenimi odpadki ali 
gromozansko količino odpadkov, iz katerih se nato 
smetnjaki sploh ne vidijo, so le-ti ponavadi postavl-

jeni pred zasebnimi hišami, kamor večinoma 
lastniki gostinskih obratov sredi noči odlagajo 
steklenice in tako povzročajo neznosen hrup. Ko 
želijo prebivalci_ke Studencev poiskati rešitve, se 
ujamejo v zanke, saj mestna četrt težko najde 
občinsko zemljo, kamor bi lahko ekološke otoke 
premaknila, ne da bi ovirali stanovalcev_k zasebnih 
hiš, hkrati pa poskrbela, da ekološki otoki od teh hiš 
ne bi bili preveč oddaljeni. Snaga je sicer smetnjake 
pripravljena prestavljati, a le če jim mestna četrt 
najde nove primerne lokacije. Ali so rešitve 
posebne vrečke za ločeno zbiranje odpadkov 
dodeljene posameznim gospodinjstvom, ki bi te 
prisilila v redno tedensko ločevanje? Ali pa je rešitev 
potrebno iskati tudi v avstrijskem Gradcu? Vsekakor, 
so se strinjali Studenčani_ke, je potrebno pritisniti 
na MOM, da zadeve začne urejati bolj premišljeno 
in celostno. SČS Studenci bodo tako problematiko 
ekoloških otokov in prihodnjih rešitev ločenega 
zbiranja odpadkov v Mestni občini Maribor 
predlagali za temo naslednjega mestnega zbora.

Tukaj je bil včasih vrt, vse dokler zemljišče ni bilo prodano 
v zasebno rabo.
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SČS RADVANJE, 18. 10. 2016
Kot že na nekaj prejšnjih zborih je tudi tokrat glavni 
del razprave zavzela tematika izvajanja izglasovanih 
projektov participatornega proračuna. Tokrat se je 
izkazalo, da so pretekla prizadevanja obrodila 
sadove in sedaj se, tudi ob aktivni pomoči zboris-
tov_k, večina projektov že izvaja, nekaj pa je že 
izvedenih. Zboristi_ke so ugotavljali_e, da kljub 
izvajanju še vedno ne smemo pozabiti na projekte, 
kjer se izvedba še zatika. Zatika se tako iz legitimnih 
razlogov ob iskrenem trudu občinarjev_k pri 
določenih projektih kot tudi iz nerazumljivih 
razlogov pri drugih. Sklenili_e so, da se nadzor nad 
izvajanjem nadaljuje, da se ne bi slučajno zgodilo, 
da bi se na kaj pozabilo. V preostanku zbora so se 
posvetili_e celi kopici tem, od preklasi�kacij gozdne 
ceste do Trikotne jase, ureditve prehodov za 
pešce_ke na Boršnikovi ulici in postavitvi obvestil-
nih površin v četrti. Na koncu so se dogovorili_e, da 
se čez vikend izvede v sodelovanju s Turističnim 
društvom Radvanje voden turistično informativni 
pohod po Radvanju, ki ga bo vodil lokalni 
zgodovinar, sicer tudi udeleženec zbora.

SČS Magdalena, 18. 10.
V Magdaleni so zborovali_e 18. 10. in na začetku 
pregledali_e sklepe prejšnjega zbora. Ugotovili_e 
so, da osnutek dopisa, naslovljen na Policijsko 
postajo Tabor, ne potrebuje sprememb in ga lahko 
odpošljejo. V njem so izpostavili_e problematične 
točke v četrti in policista povabili na zbor, da se 
pogovorijo o načinu nadzora. Na enem izmed 
preteklih zborov je bilo rečeno, da se propadajoča 
zgradba s pripadajočim zemljiščem na robu 
Magdalenskega parka prodaja. Udeleženci_ke 
zbora predlagajo direktorju mestne uprave in 
Uradu za komunalo, promet in prostor, da odkupijo 
packo, ki kazi njihovo četrt in tako povečajo 
parkovne površine. Ugotovili_e so, da je bil 
podoben predlog že zapisan na spletni strani 

Izboljšajmo Maribor in da MOM zemljišča ne more 
odkupiti, lahko ga pa odkupi javni sklad, ki je 
ustanovljen s strani MOM. Odločili_e so se, da v 
svojem dopisu dodatno izpostavijo javni interes v 
smislu interesa občanov_k. Na preteklih zborih sta 
udeleženki poročali o ozemlju, ki so ga prebival-
ci_ke Ob železnici v preteklosti najemali in si tam 
uredili_e vrtove, nato pa je bilo to isto zemljišče 
prodano zasebnemu lastniku, ki pa ga ne uporablja 
niti ureja. Dogovorili_e so se, da se pred zborom 
dobijo nekaj minut prej in si zemljišče ogledajo, 
nato pa ugotovijo, kaj lahko naredijo. Predel je, kot 
sta že poročali udeleženki zares zelo zaraščen, 
povedali sta tudi da se tam zadržujejo miši in 
podgane. Na zboru so sklenili_e, da na okoljsko 
inšpekcijo javijo neustrezno vzdrževanje zemljišča 
in zahtevajo vsaj njegovo ureditev. V nadaljevanju 
zbora je udeleženec še poročal o dogajanju v 
Železničarski koloniji. Povedal je, da je pravdanje 
končano in je vsa okoliška zemlja funkcionalno 
zemljišče, pripadajoče vsem stanovalcem_kam 
določene zgradbe, tako da je potrebno odstraniti 
vse ograje, ki so se tekom let na dvoriščih pojavile. 
Na koncu je članica mestne delovne skupine za 
promet še poročala o sestanku in udeležence_ke 
seznanila z aktivnosti MDS za promet.

glasno obedovalnico na prostem, avtomobilisti pa 
kot da tekmujejo, kdo lahko razvije večjo hitrost v 
coni s hitrostjo, omejeno na 30 km na uro, se sprašu-
jejo. Utrujeni in znervirani prebivalci ne želijo 
nikomur prikrajšati zabave, a upravičeno zahtevajo, 
da posamezniki_ce najdejo trenutek, se postavijo v 
njihovo kožo in razmislijo, kako bi se počutili sami_e, 
če bi se to dogajalo pred njihovimi vrati. Ker empati-
ja in osnovna kultura vse očitneje izumirata, ne 
preostane drugega, kot da se za reševanje odločne-
je uporabijo pravni in represivni vzvodi, ki pa se jih 
odgovorni_e izogibajo. Policija ni pripravljena 
preventivno občasno patruljirati po cestah, občin-
ske službe obratovalna dovoljenja gostincem in 
podobnim branžam izdajajo vse povprek na podla-
gi strašljivo nepopolnih vlog in brez upoštevanja 
mnenja lokalne skupnosti. O slednjem je svoje 
mnenje podalo tudi ustavno sodišče, ki je ugotovi-
lo, da občina narobe bere zakon, ko meni, da 
mnenje lokalne skupnosti za njene odločitve ni 
zavezujoče. In nadzor? Nadzor nad upoštevanjem 
obratovalnih časov se ne vrši, saj se mestni inšpek-
torat in redarstvo na pritožbe odzivata z vedno 
enakim izgovorom – nismo pristojni in smo izrazito 
podhranjeni. Teh izgovorov imajo tudi v centru že 
vrh glave, zato se sprašujejo, čemu sploh imamo te 
in podobne službe, če svojega dela niso sposobne 
opravljati. V boj za izboljšanje svojih življenjskih 
pogojev, za kakovostno sodelovanje in sobivanje 
znotraj mestnega središča kulture in turizma se zdaj 
združene podajajo že tri iniciative. Poti nazaj ni več.

SČS Tabor, 9. 11.
Sredin zbor SČS Tabor je potekal v običajnem 
lahkotnem, vendar konstruktivnem vzdušju. Večino 
časa so namenili_e razpravi v zvezi s Cesto zmage, 
saj jih skrbi njena prenova. Ali bodo namenska 

sredstva, ki jih je občina za prenovo pridobila, še na 
voljo prihodnje leto? Aktivni_e krajani_ke zato 
pozivajo občino, da skliče sestanek s prebivalci_ka-
mi. Na njem bi lahko odgovorila na odprta vprašan-
ja v zvezi s prenovo Ceste zmage ter prebivalce_ke 
seznanili, kaj je potrebno urediti pred začetkom 
obnove ceste. Beseda je sicer tekla tudi o obnovi 
prehodov za pešce in njihovih cenah, o podvigih 
SSVUJD ter o zapuščenem igrišču ob Metelkovi. 
Zbor bo v zvezi z vso to problematiko zbiral 
potrebne informacije, spomladi pa si želijo izvesti 
kakšno odmevno direktno akcijo.

SČS Pobrežje, 9. 11. 
Kljub temu da so se s problemom selitve Marpro-
ma v prostore bivše tovarne Svila ukvarjali že na 
preteklih zborih, je tudi tokrat ta tema zasenčila 
ostale. Izvozna cesta, ki niti ni cesta, pač pa je 
opredeljena kot pot, okoliškim prebivalcem spet 
para živce. Namesto kamionov Cestnega podjetja, 
proti katerim so se borili pred desetletjem, po njej 
zdaj hrumijo avtobusi, ki standardno prekoračujejo, 
na 30 km/uro omejeno, hitrost. V bližini je OŠ Draga 
Kobala in tam teče šolska pot. »Kaj res mora priti do 
žrtev, da se bo kaj spremenilo,« se sprašujejo 
udeleženci zbora. Pred desetimi leti jim je bila 
obljubljena nova izvozna cesta, pa tudi to, da se 
nobena dejavnost v Svilo ne bo več selila (po 
stečaju Cestnega podjetja) brez soglasja krajanov in 
urejenega dovoza. Žal so bile to spet le prazne 
obljube, zato bo udeleženka, članica Mestnega 
sveta, sprožila vprašanje na Mestnem svetu, 
nevarno šolsko pot pa bodo prijavili inšpekciji. Z 
mlini na veter se bori tudi vodstvo MČ, s katerim 
bodo v bodoče, če se problem ne bo začel reševati, 
skupaj načrtovali nadaljnje akcije.

S tokratnega zbora so naslovili še pismo Ministru za 
infrastrukturo, g. Gašperšiču, in ga v njem spomnili 
na vse pobude, ki so bile iz SČS Pobrežje že poslane 
v zvezi z ukinitvijo vinjetnega sistema na MB hitri 
cesti čez Pobrežje. Da se v prihodnje v intervjujih ne 
bo sprenevedal!
Za temeljito razpravo o stavbi DTV Partizan Pobrež-
je in zapuščenem igrišču ob njej je žal zmanjkalo 
časa. Predsednik DTV, ki se je odzval povabilu na 
zbor, je udeležence_ke seznanil z zgodovino 
nepremičnine, zgrajene s samoprispevki in prosto-
voljnim delom, ki je po čudnih, pa tudi sodnih, 
potih pristala v lasti Športne unije Slovenije. 
Udeleženci_ke so se strinjali_e, da gre za krajo in 
predlagali_e, da DTV Partizan začne postopek 
priposestvovanja.

SKS Pekre, 9. 11.
Na sredinem zboru SKS Pekre niso mogli_e mimo 
teme spornega večmetrskega nasipa, ki se dviga na 
parcelah v kareju Lackova ulica – Bezjakova – 
Ipavčeva in Ulica Jelenčevih. Razlog tiči v prepričan-
ju krajank_ov, da ne gre odnehati pri poizvedovan-
ju, kateri postopki so vodili do trenutne situacije, saj 
sredi Peker stoji nasip, pod katerim se nahaja javna 
komunalna infrastruktura, javno podjetje, ki zanjo 
odgovarja, pa se dobesedno ne more dokopati do 
odgovora, ki ga krajani_ke med drugimi najglasne-
je zahtevajo – ali je s kanalizacijo pod nasipom vse 
v redu?

V svojih poizvedbah so prebivalke_ci ugotovili_e, 
da so se aktivnosti začele veliko prej, kot je bil začet 
kakršenkoli postopek, ki se na njih nanaša. Ugotavl-
jajo, da tudi po osmih letih za posege na teh 
parcelah ni ustreznih dovoljenj. Iz odgovorov so 
razbrali, da se službe, ki so dolžne skrbeti za javno 
infrastrukturo, ne zavedajo svoje odgovornosti, 
službe za nadzor pa svoje delo opravljajo površno, 
izdajajo soglasja, preden se prepričajo, ali so bila z 
njihove strani dana priporočila izvršena. Zakaj so si 
praktično vsi udeleženi v procesu privoščili takšen 
niz nelogičnih, neustreznih odločitev in dejanj, ki ga 
dopolnjujejo še luknje v postopkih, si lahko samo 
predstavljamo. Odgovora sta dva, žal pa niti eden 
niti drugi javnih služb ne kažeta v dobri luči.
Zdaj je na potezi odgovorno ministrstvo, ki ga bodo 
prebivalke_ci Peker pozvali, da preuči delo svojih 
zaposlenih, se do ugotovitev opredeli in ustrezno 

reagira. Kljub razpravi, da bi morali stvari vzeti v 
svoje roke in se podati v neposredno akcijo, so bili 
na koncu prisotni_e prepričani_e, da je maraton, na 
katerega so se podali_e, prava odločitev. S svojimi 
prizadevanji namreč ne želijo razrešiti le trenutne 
problematike temveč želijo preprečiti, da bi se 
takšne škodljive prakse vedno znova pojavljale in 
ponavljale.

SČS Nova vas, 10. 11. 
Na preteklem zboru so obdelali_e kar nekaj tem. Na 
začetku so z veseljem preleteli_e sklepe preteklega 
zbora, saj so vse dorečene zadeve tudi izpeljali_e. 
Poslali_e so dopis Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine zaradi zaskrbljenosti s stanjem Betnavs-
kega gradu in njegove okolice. Udeleženka je 
sporočila dobre novice, da je cesta med Lackovo in 
Trgom Dušana Kvedra ob mesariji Bolarič popravl-
jena, na njeno katastrofalno stanje so namreč 
opozorili_e na enem izmed poslanih dopisov 
mestni četrti.
Beseda je tekla o prometni ureditvi Nove vasi, v 
preteklosti so izpostavljali pereče točke neurejene-
ga prometa, po Kardeljevi cesti se vozi veliko 
prehitro, med bloki se intervencijske poti uporablja-
jo kot dovozne ceste, zavedajo se, da je prometna 
strategija Nove vasi zastarana. Odločili so se, da 
najprej na občini povprašajo o načrtih za celostno 
ureditev prometnih površin Nove vasi. Vsake toliko 
namreč ugotovijo, da obstajajo načrti za popravitev 
ene ceste, spremembo režima druge, ne vedo pa, v 
kolikšni meri bodo zadeve dejansko realizirane. Ko 
bodo dobili odgovore, se bodo lotili_e pregleda 
stanja cest in poti v svoji četrti in podali_e dopol-
nitve ter zahtevali_e ureditev področij, na katere so 
morda na sektorju za promet pozabili_e.
Zanimiva je bila informacija, da MČ Nova vas 
nasprotuje izvajanju PP, kot ga predlaga MOM, PP 
pa v svoji četrti želijo na način, ki ga priporoča in 
zagovarja IMZ. Do tega je najbrž prišlo zaradi slabe 
komunikacije in nekvalitetnega dopisa, ki ga je 
MOM pripravila in poslala mestnim četrtim. 
Udeleženke_ci so sklenile_i, da morajo nujno pisati 
mestni četrti, da si kot občanke_ni želijo PP v svoji 
četrti.

Ko so udeleženke_ci obdelali vse teme in prišli do 
točke razno, je udeleženka predlagala, da ob koncu 
leta naredijo pregled preteklega leta, katere teme 

SČS Koroška vrata, 20. 10.
Krajani_ke so zadnji zbor namenili_e pretežno 
ukvarjanju z lokalnim okoljem in opozarjali_e na 
točke, ki so postale lokalne packe. Za rešitev 
problematike bodo naslovili_e več opozoril in 
dopisov pristojnim inštitucijam. Razpravljali_e so 
tudi o izvajanju gradbenih del, ki se trenutno 
izvajajo v četrti in kako bi se dalo to izvajanje urediti 
na način, ki bi čim manj onemogočil normalno 
bivanje krajanov_k. V smislu vzdrževanja javnega 
reda in kvalitete bivanja so izpostavili_e nerazumne 
dostavne čase, tudi med vikendom, nekaterim 
lokalnim restavracijam. Ob zaključku zbora so 
podprli_e prizadevanja drugih samoorganiziranih 
skupnosti na področju pridobivanja informacij o 
koncesijskih pogodbah izvajalcev javnih služb kot 
tudi pobudo, da bi se plačevanje nadomestil za 
stavbno zemljišče vključilo v delovanje mestne 
blagajne.

sks Kamnica, 2. 11.
Obvestilo o zborih SČS in SKS, objavljeno v Večeru, 
je na zbor SKS Kamnica privabilo nove udeležence 
_ke. Ti so večino zbora razpravljali o neurejeni 
kanalizaciji v njihovi krajevni skupnosti, kar nekatere 
prebivalke_ce sili, da se morajo znajti sami, kakor 
vejo in znajo. Ker se tistim, ki jim MOM kanalizacije 
(še) ne namerava urediti, obeta obvezen nakup 
male čistilne naprave, so med drugim izpostavili 
dejstvo, da si je veliko ljudi niti ne more privoščiti. 
Obenem so opozorili, da je oskrba občank in 
občanov s temeljnimi komunalnimi napeljavami in 
storitvami ena izmed ključnih nalog MOM in njenih 
javnih podjetij. Nerazumljivo je, da tudi v 21. stoletju 
urbana okolja nimajo primerno urejenih osnovnih 
komunalnih infrastruktur, ki bi hkrati prispevale k 
varstvu okolja in ohranjanju narave. Zato so se 
odločili, da bodo konec meseca novembra na zbor 
povabili predstavnike ustreznega urada MOM in 
podjetje Nigrad kot izvajalca, da prebivalcem_kam 
končno predstavijo načrt izgradnje kanalizacije in 
pojasnijo stroške, ki jih bodo imeli tisti_e, ki bodo 
morda prisiljeni_e v nakup čistilnih naprav. Ob tem 
upajo, da se bo tega zbora udeležilo čim več 
prebivalk_cev iz različnih predelov Kamnice, da bo 
MOM končno dobila občutek, da gre za njene 
občane_ke in ne zgolj za ulične številke.

SČS Center in Ivan Cankar,
3. 11.
Vse bolj očitno postaja, da je staro mestno jedro 
Maribora za tamkajšnje someščanke_ne izrazito 
nekakovosten bivanjski prostor. Kako drugače 
razložiti vse večje število nezadovoljnih udeležen-
k_cev na zboru samoorganiziranih četrtnih 
skupnosti Center in Ivan Cankar, ki se jim s 
konsenzualno podporo pridružujejo tisti_e, ki tako 
izrazitih problemov ne poznajo, a razumejo in delijo 
njihovo agonijo. »Ne poznam nobenega evropske-
ga mesta, kjer bi skozi staro mestno jedro, 
zgodovinski in kulturni spomenik, vodila magistral-
na cesta,« je Koroško cesto opisala udeleženka. »Po 
moči stare navade se ves promet še vedno vali čez 
Glavni trg, na Koroški cesti pa ta bolj kot ne obstoji. 
Kaj to pomeni z vidika hrupa in onesnaževanja s 
prašnimi delci, si ne morete niti predstavljati,« še 
doda. Po mnenju udeleženk_cev bi prometno 
obremenitev lahko omilili že, če bi voznice_ke z 
jasnimi informacijami do cilja popeljali po alterna-
tivnih, ustreznejših poteh.
A je dnevni kaos mala malica proti temu, kar se 
dogaja ponoči. Udeleženke_ci se ne morejo strinja-
ti, da je trenutno stanje rezultat ukrepov za krepitev 
turistične ponudbe v mestu. O kakšni turistični 
ponudbi lahko govorimo med tretjo in šesto uro 
zjutraj, ko ulico preplavijo obiskovalci bližnjih 
nočnih lokalov, Koroška pa se spremeni v   

so naslavljali_e, kaj so dosegli_e in za kaj si bo v 
prihajajočem letu še potrebno prizadevati in na kak 
način. Začeli_e so govoriti o zadevah, ki so jih 
dosegli_e in o odnosu, ki se je s strani uradnih 
inštanc spremenil. Moderator je na koncu dodal še, 
da so glede svojih dosežkov zelo skromni_e ali pa 
so zelo pozabljivi_e. Dodal je, da so prav v Novi vasi 
zaslužni_e za znižanje cen ogrevanja, kar so doseg-
li_e z vztrajanjem vpogleda v pogodbo med 
Plinarno in Energetiko, spremenili_e Odlok o 
uporabi prostorov mestnih četrti ter bili zelo aktivni 
v času, ko se je institut PP-ja šele uveljavljal v mestu.

SČS Studenci, 10. 11. 
Udeleženci_ke tokratnega zbora so izpostavili_e 
nenavadno nerešljivo problematiko ekoloških 
otokov v našem mestu. Če smetnjake na kolescih 
naokoli ravno ne potiska veter, ali jih prebivalci_ke 
ne zasujejo z neprimerno ločenimi odpadki ali 
gromozansko količino odpadkov, iz katerih se nato 
smetnjaki sploh ne vidijo, so le-ti ponavadi postavl-

jeni pred zasebnimi hišami, kamor večinoma 
lastniki gostinskih obratov sredi noči odlagajo 
steklenice in tako povzročajo neznosen hrup. Ko 
želijo prebivalci_ke Studencev poiskati rešitve, se 
ujamejo v zanke, saj mestna četrt težko najde 
občinsko zemljo, kamor bi lahko ekološke otoke 
premaknila, ne da bi ovirali stanovalcev_k zasebnih 
hiš, hkrati pa poskrbela, da ekološki otoki od teh hiš 
ne bi bili preveč oddaljeni. Snaga je sicer smetnjake 
pripravljena prestavljati, a le če jim mestna četrt 
najde nove primerne lokacije. Ali so rešitve 
posebne vrečke za ločeno zbiranje odpadkov 
dodeljene posameznim gospodinjstvom, ki bi te 
prisilila v redno tedensko ločevanje? Ali pa je rešitev 
potrebno iskati tudi v avstrijskem Gradcu? Vsekakor, 
so se strinjali Studenčani_ke, je potrebno pritisniti 
na MOM, da zadeve začne urejati bolj premišljeno 
in celostno. SČS Studenci bodo tako problematiko 
ekoloških otokov in prihodnjih rešitev ločenega 
zbiranja odpadkov v Mestni občini Maribor 
predlagali za temo naslednjega mestnega zbora.

Kamničani_ke bodo poskušali_e z skupnostno akcijo poskrbeti, 
da bodo relevantne informacije o malih čistilnih napravah
dosegle vse sokrajane_ke, ki jih čaka izpolnitev zakonske obveze.

foto vir: cistilnenaprave.si
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SČS RADVANJE, 18. 10. 2016
Kot že na nekaj prejšnjih zborih je tudi tokrat glavni 
del razprave zavzela tematika izvajanja izglasovanih 
projektov participatornega proračuna. Tokrat se je 
izkazalo, da so pretekla prizadevanja obrodila 
sadove in sedaj se, tudi ob aktivni pomoči zboris-
tov_k, večina projektov že izvaja, nekaj pa je že 
izvedenih. Zboristi_ke so ugotavljali_e, da kljub 
izvajanju še vedno ne smemo pozabiti na projekte, 
kjer se izvedba še zatika. Zatika se tako iz legitimnih 
razlogov ob iskrenem trudu občinarjev_k pri 
določenih projektih kot tudi iz nerazumljivih 
razlogov pri drugih. Sklenili_e so, da se nadzor nad 
izvajanjem nadaljuje, da se ne bi slučajno zgodilo, 
da bi se na kaj pozabilo. V preostanku zbora so se 
posvetili_e celi kopici tem, od preklasi�kacij gozdne 
ceste do Trikotne jase, ureditve prehodov za 
pešce_ke na Boršnikovi ulici in postavitvi obvestil-
nih površin v četrti. Na koncu so se dogovorili_e, da 
se čez vikend izvede v sodelovanju s Turističnim 
društvom Radvanje voden turistično informativni 
pohod po Radvanju, ki ga bo vodil lokalni 
zgodovinar, sicer tudi udeleženec zbora.

SČS Magdalena, 18. 10.
V Magdaleni so zborovali_e 18. 10. in na začetku 
pregledali_e sklepe prejšnjega zbora. Ugotovili_e 
so, da osnutek dopisa, naslovljen na Policijsko 
postajo Tabor, ne potrebuje sprememb in ga lahko 
odpošljejo. V njem so izpostavili_e problematične 
točke v četrti in policista povabili na zbor, da se 
pogovorijo o načinu nadzora. Na enem izmed 
preteklih zborov je bilo rečeno, da se propadajoča 
zgradba s pripadajočim zemljiščem na robu 
Magdalenskega parka prodaja. Udeleženci_ke 
zbora predlagajo direktorju mestne uprave in 
Uradu za komunalo, promet in prostor, da odkupijo 
packo, ki kazi njihovo četrt in tako povečajo 
parkovne površine. Ugotovili_e so, da je bil 
podoben predlog že zapisan na spletni strani 

Izboljšajmo Maribor in da MOM zemljišča ne more 
odkupiti, lahko ga pa odkupi javni sklad, ki je 
ustanovljen s strani MOM. Odločili_e so se, da v 
svojem dopisu dodatno izpostavijo javni interes v 
smislu interesa občanov_k. Na preteklih zborih sta 
udeleženki poročali o ozemlju, ki so ga prebival-
ci_ke Ob železnici v preteklosti najemali in si tam 
uredili_e vrtove, nato pa je bilo to isto zemljišče 
prodano zasebnemu lastniku, ki pa ga ne uporablja 
niti ureja. Dogovorili_e so se, da se pred zborom 
dobijo nekaj minut prej in si zemljišče ogledajo, 
nato pa ugotovijo, kaj lahko naredijo. Predel je, kot 
sta že poročali udeleženki zares zelo zaraščen, 
povedali sta tudi da se tam zadržujejo miši in 
podgane. Na zboru so sklenili_e, da na okoljsko 
inšpekcijo javijo neustrezno vzdrževanje zemljišča 
in zahtevajo vsaj njegovo ureditev. V nadaljevanju 
zbora je udeleženec še poročal o dogajanju v 
Železničarski koloniji. Povedal je, da je pravdanje 
končano in je vsa okoliška zemlja funkcionalno 
zemljišče, pripadajoče vsem stanovalcem_kam 
določene zgradbe, tako da je potrebno odstraniti 
vse ograje, ki so se tekom let na dvoriščih pojavile. 
Na koncu je članica mestne delovne skupine za 
promet še poročala o sestanku in udeležence_ke 
seznanila z aktivnosti MDS za promet.

glasno obedovalnico na prostem, avtomobilisti pa 
kot da tekmujejo, kdo lahko razvije večjo hitrost v 
coni s hitrostjo, omejeno na 30 km na uro, se sprašu-
jejo. Utrujeni in znervirani prebivalci ne želijo 
nikomur prikrajšati zabave, a upravičeno zahtevajo, 
da posamezniki_ce najdejo trenutek, se postavijo v 
njihovo kožo in razmislijo, kako bi se počutili sami_e, 
če bi se to dogajalo pred njihovimi vrati. Ker empati-
ja in osnovna kultura vse očitneje izumirata, ne 
preostane drugega, kot da se za reševanje odločne-
je uporabijo pravni in represivni vzvodi, ki pa se jih 
odgovorni_e izogibajo. Policija ni pripravljena 
preventivno občasno patruljirati po cestah, občin-
ske službe obratovalna dovoljenja gostincem in 
podobnim branžam izdajajo vse povprek na podla-
gi strašljivo nepopolnih vlog in brez upoštevanja 
mnenja lokalne skupnosti. O slednjem je svoje 
mnenje podalo tudi ustavno sodišče, ki je ugotovi-
lo, da občina narobe bere zakon, ko meni, da 
mnenje lokalne skupnosti za njene odločitve ni 
zavezujoče. In nadzor? Nadzor nad upoštevanjem 
obratovalnih časov se ne vrši, saj se mestni inšpek-
torat in redarstvo na pritožbe odzivata z vedno 
enakim izgovorom – nismo pristojni in smo izrazito 
podhranjeni. Teh izgovorov imajo tudi v centru že 
vrh glave, zato se sprašujejo, čemu sploh imamo te 
in podobne službe, če svojega dela niso sposobne 
opravljati. V boj za izboljšanje svojih življenjskih 
pogojev, za kakovostno sodelovanje in sobivanje 
znotraj mestnega središča kulture in turizma se zdaj 
združene podajajo že tri iniciative. Poti nazaj ni več.

SČS Tabor, 9. 11.
Sredin zbor SČS Tabor je potekal v običajnem 
lahkotnem, vendar konstruktivnem vzdušju. Večino 
časa so namenili_e razpravi v zvezi s Cesto zmage, 
saj jih skrbi njena prenova. Ali bodo namenska 

sredstva, ki jih je občina za prenovo pridobila, še na 
voljo prihodnje leto? Aktivni_e krajani_ke zato 
pozivajo občino, da skliče sestanek s prebivalci_ka-
mi. Na njem bi lahko odgovorila na odprta vprašan-
ja v zvezi s prenovo Ceste zmage ter prebivalce_ke 
seznanili, kaj je potrebno urediti pred začetkom 
obnove ceste. Beseda je sicer tekla tudi o obnovi 
prehodov za pešce in njihovih cenah, o podvigih 
SSVUJD ter o zapuščenem igrišču ob Metelkovi. 
Zbor bo v zvezi z vso to problematiko zbiral 
potrebne informacije, spomladi pa si želijo izvesti 
kakšno odmevno direktno akcijo.

SČS Pobrežje, 9. 11. 
Kljub temu da so se s problemom selitve Marpro-
ma v prostore bivše tovarne Svila ukvarjali že na 
preteklih zborih, je tudi tokrat ta tema zasenčila 
ostale. Izvozna cesta, ki niti ni cesta, pač pa je 
opredeljena kot pot, okoliškim prebivalcem spet 
para živce. Namesto kamionov Cestnega podjetja, 
proti katerim so se borili pred desetletjem, po njej 
zdaj hrumijo avtobusi, ki standardno prekoračujejo, 
na 30 km/uro omejeno, hitrost. V bližini je OŠ Draga 
Kobala in tam teče šolska pot. »Kaj res mora priti do 
žrtev, da se bo kaj spremenilo,« se sprašujejo 
udeleženci zbora. Pred desetimi leti jim je bila 
obljubljena nova izvozna cesta, pa tudi to, da se 
nobena dejavnost v Svilo ne bo več selila (po 
stečaju Cestnega podjetja) brez soglasja krajanov in 
urejenega dovoza. Žal so bile to spet le prazne 
obljube, zato bo udeleženka, članica Mestnega 
sveta, sprožila vprašanje na Mestnem svetu, 
nevarno šolsko pot pa bodo prijavili inšpekciji. Z 
mlini na veter se bori tudi vodstvo MČ, s katerim 
bodo v bodoče, če se problem ne bo začel reševati, 
skupaj načrtovali nadaljnje akcije.

S tokratnega zbora so naslovili še pismo Ministru za 
infrastrukturo, g. Gašperšiču, in ga v njem spomnili 
na vse pobude, ki so bile iz SČS Pobrežje že poslane 
v zvezi z ukinitvijo vinjetnega sistema na MB hitri 
cesti čez Pobrežje. Da se v prihodnje v intervjujih ne 
bo sprenevedal!
Za temeljito razpravo o stavbi DTV Partizan Pobrež-
je in zapuščenem igrišču ob njej je žal zmanjkalo 
časa. Predsednik DTV, ki se je odzval povabilu na 
zbor, je udeležence_ke seznanil z zgodovino 
nepremičnine, zgrajene s samoprispevki in prosto-
voljnim delom, ki je po čudnih, pa tudi sodnih, 
potih pristala v lasti Športne unije Slovenije. 
Udeleženci_ke so se strinjali_e, da gre za krajo in 
predlagali_e, da DTV Partizan začne postopek 
priposestvovanja.

SKS Pekre, 9. 11.
Na sredinem zboru SKS Pekre niso mogli_e mimo 
teme spornega večmetrskega nasipa, ki se dviga na 
parcelah v kareju Lackova ulica – Bezjakova – 
Ipavčeva in Ulica Jelenčevih. Razlog tiči v prepričan-
ju krajank_ov, da ne gre odnehati pri poizvedovan-
ju, kateri postopki so vodili do trenutne situacije, saj 
sredi Peker stoji nasip, pod katerim se nahaja javna 
komunalna infrastruktura, javno podjetje, ki zanjo 
odgovarja, pa se dobesedno ne more dokopati do 
odgovora, ki ga krajani_ke med drugimi najglasne-
je zahtevajo – ali je s kanalizacijo pod nasipom vse 
v redu?

V svojih poizvedbah so prebivalke_ci ugotovili_e, 
da so se aktivnosti začele veliko prej, kot je bil začet 
kakršenkoli postopek, ki se na njih nanaša. Ugotavl-
jajo, da tudi po osmih letih za posege na teh 
parcelah ni ustreznih dovoljenj. Iz odgovorov so 
razbrali, da se službe, ki so dolžne skrbeti za javno 
infrastrukturo, ne zavedajo svoje odgovornosti, 
službe za nadzor pa svoje delo opravljajo površno, 
izdajajo soglasja, preden se prepričajo, ali so bila z 
njihove strani dana priporočila izvršena. Zakaj so si 
praktično vsi udeleženi v procesu privoščili takšen 
niz nelogičnih, neustreznih odločitev in dejanj, ki ga 
dopolnjujejo še luknje v postopkih, si lahko samo 
predstavljamo. Odgovora sta dva, žal pa niti eden 
niti drugi javnih služb ne kažeta v dobri luči.
Zdaj je na potezi odgovorno ministrstvo, ki ga bodo 
prebivalke_ci Peker pozvali, da preuči delo svojih 
zaposlenih, se do ugotovitev opredeli in ustrezno 

reagira. Kljub razpravi, da bi morali stvari vzeti v 
svoje roke in se podati v neposredno akcijo, so bili 
na koncu prisotni_e prepričani_e, da je maraton, na 
katerega so se podali_e, prava odločitev. S svojimi 
prizadevanji namreč ne želijo razrešiti le trenutne 
problematike temveč želijo preprečiti, da bi se 
takšne škodljive prakse vedno znova pojavljale in 
ponavljale.

SČS Nova vas, 10. 11. 
Na preteklem zboru so obdelali_e kar nekaj tem. Na 
začetku so z veseljem preleteli_e sklepe preteklega 
zbora, saj so vse dorečene zadeve tudi izpeljali_e. 
Poslali_e so dopis Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine zaradi zaskrbljenosti s stanjem Betnavs-
kega gradu in njegove okolice. Udeleženka je 
sporočila dobre novice, da je cesta med Lackovo in 
Trgom Dušana Kvedra ob mesariji Bolarič popravl-
jena, na njeno katastrofalno stanje so namreč 
opozorili_e na enem izmed poslanih dopisov 
mestni četrti.
Beseda je tekla o prometni ureditvi Nove vasi, v 
preteklosti so izpostavljali pereče točke neurejene-
ga prometa, po Kardeljevi cesti se vozi veliko 
prehitro, med bloki se intervencijske poti uporablja-
jo kot dovozne ceste, zavedajo se, da je prometna 
strategija Nove vasi zastarana. Odločili so se, da 
najprej na občini povprašajo o načrtih za celostno 
ureditev prometnih površin Nove vasi. Vsake toliko 
namreč ugotovijo, da obstajajo načrti za popravitev 
ene ceste, spremembo režima druge, ne vedo pa, v 
kolikšni meri bodo zadeve dejansko realizirane. Ko 
bodo dobili odgovore, se bodo lotili_e pregleda 
stanja cest in poti v svoji četrti in podali_e dopol-
nitve ter zahtevali_e ureditev področij, na katere so 
morda na sektorju za promet pozabili_e.
Zanimiva je bila informacija, da MČ Nova vas 
nasprotuje izvajanju PP, kot ga predlaga MOM, PP 
pa v svoji četrti želijo na način, ki ga priporoča in 
zagovarja IMZ. Do tega je najbrž prišlo zaradi slabe 
komunikacije in nekvalitetnega dopisa, ki ga je 
MOM pripravila in poslala mestnim četrtim. 
Udeleženke_ci so sklenile_i, da morajo nujno pisati 
mestni četrti, da si kot občanke_ni želijo PP v svoji 
četrti.

Ko so udeleženke_ci obdelali vse teme in prišli do 
točke razno, je udeleženka predlagala, da ob koncu 
leta naredijo pregled preteklega leta, katere teme 

SČS Koroška vrata, 20. 10.
Krajani_ke so zadnji zbor namenili_e pretežno 
ukvarjanju z lokalnim okoljem in opozarjali_e na 
točke, ki so postale lokalne packe. Za rešitev 
problematike bodo naslovili_e več opozoril in 
dopisov pristojnim inštitucijam. Razpravljali_e so 
tudi o izvajanju gradbenih del, ki se trenutno 
izvajajo v četrti in kako bi se dalo to izvajanje urediti 
na način, ki bi čim manj onemogočil normalno 
bivanje krajanov_k. V smislu vzdrževanja javnega 
reda in kvalitete bivanja so izpostavili_e nerazumne 
dostavne čase, tudi med vikendom, nekaterim 
lokalnim restavracijam. Ob zaključku zbora so 
podprli_e prizadevanja drugih samoorganiziranih 
skupnosti na področju pridobivanja informacij o 
koncesijskih pogodbah izvajalcev javnih služb kot 
tudi pobudo, da bi se plačevanje nadomestil za 
stavbno zemljišče vključilo v delovanje mestne 
blagajne.

sks Kamnica, 2. 11.
Obvestilo o zborih SČS in SKS, objavljeno v Večeru, 
je na zbor SKS Kamnica privabilo nove udeležence 
_ke. Ti so večino zbora razpravljali o neurejeni 
kanalizaciji v njihovi krajevni skupnosti, kar nekatere 
prebivalke_ce sili, da se morajo znajti sami, kakor 
vejo in znajo. Ker se tistim, ki jim MOM kanalizacije 
(še) ne namerava urediti, obeta obvezen nakup 
male čistilne naprave, so med drugim izpostavili 
dejstvo, da si je veliko ljudi niti ne more privoščiti. 
Obenem so opozorili, da je oskrba občank in 
občanov s temeljnimi komunalnimi napeljavami in 
storitvami ena izmed ključnih nalog MOM in njenih 
javnih podjetij. Nerazumljivo je, da tudi v 21. stoletju 
urbana okolja nimajo primerno urejenih osnovnih 
komunalnih infrastruktur, ki bi hkrati prispevale k 
varstvu okolja in ohranjanju narave. Zato so se 
odločili, da bodo konec meseca novembra na zbor 
povabili predstavnike ustreznega urada MOM in 
podjetje Nigrad kot izvajalca, da prebivalcem_kam 
končno predstavijo načrt izgradnje kanalizacije in 
pojasnijo stroške, ki jih bodo imeli tisti_e, ki bodo 
morda prisiljeni_e v nakup čistilnih naprav. Ob tem 
upajo, da se bo tega zbora udeležilo čim več 
prebivalk_cev iz različnih predelov Kamnice, da bo 
MOM končno dobila občutek, da gre za njene 
občane_ke in ne zgolj za ulične številke.

SČS Center in Ivan Cankar,
3. 11.
Vse bolj očitno postaja, da je staro mestno jedro 
Maribora za tamkajšnje someščanke_ne izrazito 
nekakovosten bivanjski prostor. Kako drugače 
razložiti vse večje število nezadovoljnih udeležen-
k_cev na zboru samoorganiziranih četrtnih 
skupnosti Center in Ivan Cankar, ki se jim s 
konsenzualno podporo pridružujejo tisti_e, ki tako 
izrazitih problemov ne poznajo, a razumejo in delijo 
njihovo agonijo. »Ne poznam nobenega evropske-
ga mesta, kjer bi skozi staro mestno jedro, 
zgodovinski in kulturni spomenik, vodila magistral-
na cesta,« je Koroško cesto opisala udeleženka. »Po 
moči stare navade se ves promet še vedno vali čez 
Glavni trg, na Koroški cesti pa ta bolj kot ne obstoji. 
Kaj to pomeni z vidika hrupa in onesnaževanja s 
prašnimi delci, si ne morete niti predstavljati,« še 
doda. Po mnenju udeleženk_cev bi prometno 
obremenitev lahko omilili že, če bi voznice_ke z 
jasnimi informacijami do cilja popeljali po alterna-
tivnih, ustreznejših poteh.
A je dnevni kaos mala malica proti temu, kar se 
dogaja ponoči. Udeleženke_ci se ne morejo strinja-
ti, da je trenutno stanje rezultat ukrepov za krepitev 
turistične ponudbe v mestu. O kakšni turistični 
ponudbi lahko govorimo med tretjo in šesto uro 
zjutraj, ko ulico preplavijo obiskovalci bližnjih 
nočnih lokalov, Koroška pa se spremeni v   

Posnetki na Google maps sicer niso med novejšimi, 
a stanje Ceste zmage je še zmeraj aktualno.

so naslavljali_e, kaj so dosegli_e in za kaj si bo v 
prihajajočem letu še potrebno prizadevati in na kak 
način. Začeli_e so govoriti o zadevah, ki so jih 
dosegli_e in o odnosu, ki se je s strani uradnih 
inštanc spremenil. Moderator je na koncu dodal še, 
da so glede svojih dosežkov zelo skromni_e ali pa 
so zelo pozabljivi_e. Dodal je, da so prav v Novi vasi 
zaslužni_e za znižanje cen ogrevanja, kar so doseg-
li_e z vztrajanjem vpogleda v pogodbo med 
Plinarno in Energetiko, spremenili_e Odlok o 
uporabi prostorov mestnih četrti ter bili zelo aktivni 
v času, ko se je institut PP-ja šele uveljavljal v mestu.

SČS Studenci, 10. 11. 
Udeleženci_ke tokratnega zbora so izpostavili_e 
nenavadno nerešljivo problematiko ekoloških 
otokov v našem mestu. Če smetnjake na kolescih 
naokoli ravno ne potiska veter, ali jih prebivalci_ke 
ne zasujejo z neprimerno ločenimi odpadki ali 
gromozansko količino odpadkov, iz katerih se nato 
smetnjaki sploh ne vidijo, so le-ti ponavadi postavl-

jeni pred zasebnimi hišami, kamor večinoma 
lastniki gostinskih obratov sredi noči odlagajo 
steklenice in tako povzročajo neznosen hrup. Ko 
želijo prebivalci_ke Studencev poiskati rešitve, se 
ujamejo v zanke, saj mestna četrt težko najde 
občinsko zemljo, kamor bi lahko ekološke otoke 
premaknila, ne da bi ovirali stanovalcev_k zasebnih 
hiš, hkrati pa poskrbela, da ekološki otoki od teh hiš 
ne bi bili preveč oddaljeni. Snaga je sicer smetnjake 
pripravljena prestavljati, a le če jim mestna četrt 
najde nove primerne lokacije. Ali so rešitve 
posebne vrečke za ločeno zbiranje odpadkov 
dodeljene posameznim gospodinjstvom, ki bi te 
prisilila v redno tedensko ločevanje? Ali pa je rešitev 
potrebno iskati tudi v avstrijskem Gradcu? Vsekakor, 
so se strinjali Studenčani_ke, je potrebno pritisniti 
na MOM, da zadeve začne urejati bolj premišljeno 
in celostno. SČS Studenci bodo tako problematiko 
ekoloških otokov in prihodnjih rešitev ločenega 
zbiranja odpadkov v Mestni občini Maribor 
predlagali za temo naslednjega mestnega zbora.
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SČS RADVANJE, 18. 10. 2016
Kot že na nekaj prejšnjih zborih je tudi tokrat glavni 
del razprave zavzela tematika izvajanja izglasovanih 
projektov participatornega proračuna. Tokrat se je 
izkazalo, da so pretekla prizadevanja obrodila 
sadove in sedaj se, tudi ob aktivni pomoči zboris-
tov_k, večina projektov že izvaja, nekaj pa je že 
izvedenih. Zboristi_ke so ugotavljali_e, da kljub 
izvajanju še vedno ne smemo pozabiti na projekte, 
kjer se izvedba še zatika. Zatika se tako iz legitimnih 
razlogov ob iskrenem trudu občinarjev_k pri 
določenih projektih kot tudi iz nerazumljivih 
razlogov pri drugih. Sklenili_e so, da se nadzor nad 
izvajanjem nadaljuje, da se ne bi slučajno zgodilo, 
da bi se na kaj pozabilo. V preostanku zbora so se 
posvetili_e celi kopici tem, od preklasi�kacij gozdne 
ceste do Trikotne jase, ureditve prehodov za 
pešce_ke na Boršnikovi ulici in postavitvi obvestil-
nih površin v četrti. Na koncu so se dogovorili_e, da 
se čez vikend izvede v sodelovanju s Turističnim 
društvom Radvanje voden turistično informativni 
pohod po Radvanju, ki ga bo vodil lokalni 
zgodovinar, sicer tudi udeleženec zbora.

SČS Magdalena, 18. 10.
V Magdaleni so zborovali_e 18. 10. in na začetku 
pregledali_e sklepe prejšnjega zbora. Ugotovili_e 
so, da osnutek dopisa, naslovljen na Policijsko 
postajo Tabor, ne potrebuje sprememb in ga lahko 
odpošljejo. V njem so izpostavili_e problematične 
točke v četrti in policista povabili na zbor, da se 
pogovorijo o načinu nadzora. Na enem izmed 
preteklih zborov je bilo rečeno, da se propadajoča 
zgradba s pripadajočim zemljiščem na robu 
Magdalenskega parka prodaja. Udeleženci_ke 
zbora predlagajo direktorju mestne uprave in 
Uradu za komunalo, promet in prostor, da odkupijo 
packo, ki kazi njihovo četrt in tako povečajo 
parkovne površine. Ugotovili_e so, da je bil 
podoben predlog že zapisan na spletni strani 

Izboljšajmo Maribor in da MOM zemljišča ne more 
odkupiti, lahko ga pa odkupi javni sklad, ki je 
ustanovljen s strani MOM. Odločili_e so se, da v 
svojem dopisu dodatno izpostavijo javni interes v 
smislu interesa občanov_k. Na preteklih zborih sta 
udeleženki poročali o ozemlju, ki so ga prebival-
ci_ke Ob železnici v preteklosti najemali in si tam 
uredili_e vrtove, nato pa je bilo to isto zemljišče 
prodano zasebnemu lastniku, ki pa ga ne uporablja 
niti ureja. Dogovorili_e so se, da se pred zborom 
dobijo nekaj minut prej in si zemljišče ogledajo, 
nato pa ugotovijo, kaj lahko naredijo. Predel je, kot 
sta že poročali udeleženki zares zelo zaraščen, 
povedali sta tudi da se tam zadržujejo miši in 
podgane. Na zboru so sklenili_e, da na okoljsko 
inšpekcijo javijo neustrezno vzdrževanje zemljišča 
in zahtevajo vsaj njegovo ureditev. V nadaljevanju 
zbora je udeleženec še poročal o dogajanju v 
Železničarski koloniji. Povedal je, da je pravdanje 
končano in je vsa okoliška zemlja funkcionalno 
zemljišče, pripadajoče vsem stanovalcem_kam 
določene zgradbe, tako da je potrebno odstraniti 
vse ograje, ki so se tekom let na dvoriščih pojavile. 
Na koncu je članica mestne delovne skupine za 
promet še poročala o sestanku in udeležence_ke 
seznanila z aktivnosti MDS za promet.

glasno obedovalnico na prostem, avtomobilisti pa 
kot da tekmujejo, kdo lahko razvije večjo hitrost v 
coni s hitrostjo, omejeno na 30 km na uro, se sprašu-
jejo. Utrujeni in znervirani prebivalci ne želijo 
nikomur prikrajšati zabave, a upravičeno zahtevajo, 
da posamezniki_ce najdejo trenutek, se postavijo v 
njihovo kožo in razmislijo, kako bi se počutili sami_e, 
če bi se to dogajalo pred njihovimi vrati. Ker empati-
ja in osnovna kultura vse očitneje izumirata, ne 
preostane drugega, kot da se za reševanje odločne-
je uporabijo pravni in represivni vzvodi, ki pa se jih 
odgovorni_e izogibajo. Policija ni pripravljena 
preventivno občasno patruljirati po cestah, občin-
ske službe obratovalna dovoljenja gostincem in 
podobnim branžam izdajajo vse povprek na podla-
gi strašljivo nepopolnih vlog in brez upoštevanja 
mnenja lokalne skupnosti. O slednjem je svoje 
mnenje podalo tudi ustavno sodišče, ki je ugotovi-
lo, da občina narobe bere zakon, ko meni, da 
mnenje lokalne skupnosti za njene odločitve ni 
zavezujoče. In nadzor? Nadzor nad upoštevanjem 
obratovalnih časov se ne vrši, saj se mestni inšpek-
torat in redarstvo na pritožbe odzivata z vedno 
enakim izgovorom – nismo pristojni in smo izrazito 
podhranjeni. Teh izgovorov imajo tudi v centru že 
vrh glave, zato se sprašujejo, čemu sploh imamo te 
in podobne službe, če svojega dela niso sposobne 
opravljati. V boj za izboljšanje svojih življenjskih 
pogojev, za kakovostno sodelovanje in sobivanje 
znotraj mestnega središča kulture in turizma se zdaj 
združene podajajo že tri iniciative. Poti nazaj ni več.

SČS Tabor, 9. 11.
Sredin zbor SČS Tabor je potekal v običajnem 
lahkotnem, vendar konstruktivnem vzdušju. Večino 
časa so namenili_e razpravi v zvezi s Cesto zmage, 
saj jih skrbi njena prenova. Ali bodo namenska 

sredstva, ki jih je občina za prenovo pridobila, še na 
voljo prihodnje leto? Aktivni_e krajani_ke zato 
pozivajo občino, da skliče sestanek s prebivalci_ka-
mi. Na njem bi lahko odgovorila na odprta vprašan-
ja v zvezi s prenovo Ceste zmage ter prebivalce_ke 
seznanili, kaj je potrebno urediti pred začetkom 
obnove ceste. Beseda je sicer tekla tudi o obnovi 
prehodov za pešce in njihovih cenah, o podvigih 
SSVUJD ter o zapuščenem igrišču ob Metelkovi. 
Zbor bo v zvezi z vso to problematiko zbiral 
potrebne informacije, spomladi pa si želijo izvesti 
kakšno odmevno direktno akcijo.

SČS Pobrežje, 9. 11. 
Kljub temu da so se s problemom selitve Marpro-
ma v prostore bivše tovarne Svila ukvarjali že na 
preteklih zborih, je tudi tokrat ta tema zasenčila 
ostale. Izvozna cesta, ki niti ni cesta, pač pa je 
opredeljena kot pot, okoliškim prebivalcem spet 
para živce. Namesto kamionov Cestnega podjetja, 
proti katerim so se borili pred desetletjem, po njej 
zdaj hrumijo avtobusi, ki standardno prekoračujejo, 
na 30 km/uro omejeno, hitrost. V bližini je OŠ Draga 
Kobala in tam teče šolska pot. »Kaj res mora priti do 
žrtev, da se bo kaj spremenilo,« se sprašujejo 
udeleženci zbora. Pred desetimi leti jim je bila 
obljubljena nova izvozna cesta, pa tudi to, da se 
nobena dejavnost v Svilo ne bo več selila (po 
stečaju Cestnega podjetja) brez soglasja krajanov in 
urejenega dovoza. Žal so bile to spet le prazne 
obljube, zato bo udeleženka, članica Mestnega 
sveta, sprožila vprašanje na Mestnem svetu, 
nevarno šolsko pot pa bodo prijavili inšpekciji. Z 
mlini na veter se bori tudi vodstvo MČ, s katerim 
bodo v bodoče, če se problem ne bo začel reševati, 
skupaj načrtovali nadaljnje akcije.

S tokratnega zbora so naslovili še pismo Ministru za 
infrastrukturo, g. Gašperšiču, in ga v njem spomnili 
na vse pobude, ki so bile iz SČS Pobrežje že poslane 
v zvezi z ukinitvijo vinjetnega sistema na MB hitri 
cesti čez Pobrežje. Da se v prihodnje v intervjujih ne 
bo sprenevedal!
Za temeljito razpravo o stavbi DTV Partizan Pobrež-
je in zapuščenem igrišču ob njej je žal zmanjkalo 
časa. Predsednik DTV, ki se je odzval povabilu na 
zbor, je udeležence_ke seznanil z zgodovino 
nepremičnine, zgrajene s samoprispevki in prosto-
voljnim delom, ki je po čudnih, pa tudi sodnih, 
potih pristala v lasti Športne unije Slovenije. 
Udeleženci_ke so se strinjali_e, da gre za krajo in 
predlagali_e, da DTV Partizan začne postopek 
priposestvovanja.

SKS Pekre, 9. 11.
Na sredinem zboru SKS Pekre niso mogli_e mimo 
teme spornega večmetrskega nasipa, ki se dviga na 
parcelah v kareju Lackova ulica – Bezjakova – 
Ipavčeva in Ulica Jelenčevih. Razlog tiči v prepričan-
ju krajank_ov, da ne gre odnehati pri poizvedovan-
ju, kateri postopki so vodili do trenutne situacije, saj 
sredi Peker stoji nasip, pod katerim se nahaja javna 
komunalna infrastruktura, javno podjetje, ki zanjo 
odgovarja, pa se dobesedno ne more dokopati do 
odgovora, ki ga krajani_ke med drugimi najglasne-
je zahtevajo – ali je s kanalizacijo pod nasipom vse 
v redu?

V svojih poizvedbah so prebivalke_ci ugotovili_e, 
da so se aktivnosti začele veliko prej, kot je bil začet 
kakršenkoli postopek, ki se na njih nanaša. Ugotavl-
jajo, da tudi po osmih letih za posege na teh 
parcelah ni ustreznih dovoljenj. Iz odgovorov so 
razbrali, da se službe, ki so dolžne skrbeti za javno 
infrastrukturo, ne zavedajo svoje odgovornosti, 
službe za nadzor pa svoje delo opravljajo površno, 
izdajajo soglasja, preden se prepričajo, ali so bila z 
njihove strani dana priporočila izvršena. Zakaj so si 
praktično vsi udeleženi v procesu privoščili takšen 
niz nelogičnih, neustreznih odločitev in dejanj, ki ga 
dopolnjujejo še luknje v postopkih, si lahko samo 
predstavljamo. Odgovora sta dva, žal pa niti eden 
niti drugi javnih služb ne kažeta v dobri luči.
Zdaj je na potezi odgovorno ministrstvo, ki ga bodo 
prebivalke_ci Peker pozvali, da preuči delo svojih 
zaposlenih, se do ugotovitev opredeli in ustrezno 

reagira. Kljub razpravi, da bi morali stvari vzeti v 
svoje roke in se podati v neposredno akcijo, so bili 
na koncu prisotni_e prepričani_e, da je maraton, na 
katerega so se podali_e, prava odločitev. S svojimi 
prizadevanji namreč ne želijo razrešiti le trenutne 
problematike temveč želijo preprečiti, da bi se 
takšne škodljive prakse vedno znova pojavljale in 
ponavljale.

SČS Nova vas, 10. 11. 
Na preteklem zboru so obdelali_e kar nekaj tem. Na 
začetku so z veseljem preleteli_e sklepe preteklega 
zbora, saj so vse dorečene zadeve tudi izpeljali_e. 
Poslali_e so dopis Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine zaradi zaskrbljenosti s stanjem Betnavs-
kega gradu in njegove okolice. Udeleženka je 
sporočila dobre novice, da je cesta med Lackovo in 
Trgom Dušana Kvedra ob mesariji Bolarič popravl-
jena, na njeno katastrofalno stanje so namreč 
opozorili_e na enem izmed poslanih dopisov 
mestni četrti.
Beseda je tekla o prometni ureditvi Nove vasi, v 
preteklosti so izpostavljali pereče točke neurejene-
ga prometa, po Kardeljevi cesti se vozi veliko 
prehitro, med bloki se intervencijske poti uporablja-
jo kot dovozne ceste, zavedajo se, da je prometna 
strategija Nove vasi zastarana. Odločili so se, da 
najprej na občini povprašajo o načrtih za celostno 
ureditev prometnih površin Nove vasi. Vsake toliko 
namreč ugotovijo, da obstajajo načrti za popravitev 
ene ceste, spremembo režima druge, ne vedo pa, v 
kolikšni meri bodo zadeve dejansko realizirane. Ko 
bodo dobili odgovore, se bodo lotili_e pregleda 
stanja cest in poti v svoji četrti in podali_e dopol-
nitve ter zahtevali_e ureditev področij, na katere so 
morda na sektorju za promet pozabili_e.
Zanimiva je bila informacija, da MČ Nova vas 
nasprotuje izvajanju PP, kot ga predlaga MOM, PP 
pa v svoji četrti želijo na način, ki ga priporoča in 
zagovarja IMZ. Do tega je najbrž prišlo zaradi slabe 
komunikacije in nekvalitetnega dopisa, ki ga je 
MOM pripravila in poslala mestnim četrtim. 
Udeleženke_ci so sklenile_i, da morajo nujno pisati 
mestni četrti, da si kot občanke_ni želijo PP v svoji 
četrti.

Ko so udeleženke_ci obdelali vse teme in prišli do 
točke razno, je udeleženka predlagala, da ob koncu 
leta naredijo pregled preteklega leta, katere teme 

SČS Koroška vrata, 20. 10.
Krajani_ke so zadnji zbor namenili_e pretežno 
ukvarjanju z lokalnim okoljem in opozarjali_e na 
točke, ki so postale lokalne packe. Za rešitev 
problematike bodo naslovili_e več opozoril in 
dopisov pristojnim inštitucijam. Razpravljali_e so 
tudi o izvajanju gradbenih del, ki se trenutno 
izvajajo v četrti in kako bi se dalo to izvajanje urediti 
na način, ki bi čim manj onemogočil normalno 
bivanje krajanov_k. V smislu vzdrževanja javnega 
reda in kvalitete bivanja so izpostavili_e nerazumne 
dostavne čase, tudi med vikendom, nekaterim 
lokalnim restavracijam. Ob zaključku zbora so 
podprli_e prizadevanja drugih samoorganiziranih 
skupnosti na področju pridobivanja informacij o 
koncesijskih pogodbah izvajalcev javnih služb kot 
tudi pobudo, da bi se plačevanje nadomestil za 
stavbno zemljišče vključilo v delovanje mestne 
blagajne.

sks Kamnica, 2. 11.
Obvestilo o zborih SČS in SKS, objavljeno v Večeru, 
je na zbor SKS Kamnica privabilo nove udeležence 
_ke. Ti so večino zbora razpravljali o neurejeni 
kanalizaciji v njihovi krajevni skupnosti, kar nekatere 
prebivalke_ce sili, da se morajo znajti sami, kakor 
vejo in znajo. Ker se tistim, ki jim MOM kanalizacije 
(še) ne namerava urediti, obeta obvezen nakup 
male čistilne naprave, so med drugim izpostavili 
dejstvo, da si je veliko ljudi niti ne more privoščiti. 
Obenem so opozorili, da je oskrba občank in 
občanov s temeljnimi komunalnimi napeljavami in 
storitvami ena izmed ključnih nalog MOM in njenih 
javnih podjetij. Nerazumljivo je, da tudi v 21. stoletju 
urbana okolja nimajo primerno urejenih osnovnih 
komunalnih infrastruktur, ki bi hkrati prispevale k 
varstvu okolja in ohranjanju narave. Zato so se 
odločili, da bodo konec meseca novembra na zbor 
povabili predstavnike ustreznega urada MOM in 
podjetje Nigrad kot izvajalca, da prebivalcem_kam 
končno predstavijo načrt izgradnje kanalizacije in 
pojasnijo stroške, ki jih bodo imeli tisti_e, ki bodo 
morda prisiljeni_e v nakup čistilnih naprav. Ob tem 
upajo, da se bo tega zbora udeležilo čim več 
prebivalk_cev iz različnih predelov Kamnice, da bo 
MOM končno dobila občutek, da gre za njene 
občane_ke in ne zgolj za ulične številke.

SČS Center in Ivan Cankar,
3. 11.
Vse bolj očitno postaja, da je staro mestno jedro 
Maribora za tamkajšnje someščanke_ne izrazito 
nekakovosten bivanjski prostor. Kako drugače 
razložiti vse večje število nezadovoljnih udeležen-
k_cev na zboru samoorganiziranih četrtnih 
skupnosti Center in Ivan Cankar, ki se jim s 
konsenzualno podporo pridružujejo tisti_e, ki tako 
izrazitih problemov ne poznajo, a razumejo in delijo 
njihovo agonijo. »Ne poznam nobenega evropske-
ga mesta, kjer bi skozi staro mestno jedro, 
zgodovinski in kulturni spomenik, vodila magistral-
na cesta,« je Koroško cesto opisala udeleženka. »Po 
moči stare navade se ves promet še vedno vali čez 
Glavni trg, na Koroški cesti pa ta bolj kot ne obstoji. 
Kaj to pomeni z vidika hrupa in onesnaževanja s 
prašnimi delci, si ne morete niti predstavljati,« še 
doda. Po mnenju udeleženk_cev bi prometno 
obremenitev lahko omilili že, če bi voznice_ke z 
jasnimi informacijami do cilja popeljali po alterna-
tivnih, ustreznejših poteh.
A je dnevni kaos mala malica proti temu, kar se 
dogaja ponoči. Udeleženke_ci se ne morejo strinja-
ti, da je trenutno stanje rezultat ukrepov za krepitev 
turistične ponudbe v mestu. O kakšni turistični 
ponudbi lahko govorimo med tretjo in šesto uro 
zjutraj, ko ulico preplavijo obiskovalci bližnjih 
nočnih lokalov, Koroška pa se spremeni v   

so naslavljali_e, kaj so dosegli_e in za kaj si bo v 
prihajajočem letu še potrebno prizadevati in na kak 
način. Začeli_e so govoriti o zadevah, ki so jih 
dosegli_e in o odnosu, ki se je s strani uradnih 
inštanc spremenil. Moderator je na koncu dodal še, 
da so glede svojih dosežkov zelo skromni_e ali pa 
so zelo pozabljivi_e. Dodal je, da so prav v Novi vasi 
zaslužni_e za znižanje cen ogrevanja, kar so doseg-
li_e z vztrajanjem vpogleda v pogodbo med 
Plinarno in Energetiko, spremenili_e Odlok o 
uporabi prostorov mestnih četrti ter bili zelo aktivni 
v času, ko se je institut PP-ja šele uveljavljal v mestu.

SČS Studenci, 10. 11. 
Udeleženci_ke tokratnega zbora so izpostavili_e 
nenavadno nerešljivo problematiko ekoloških 
otokov v našem mestu. Če smetnjake na kolescih 
naokoli ravno ne potiska veter, ali jih prebivalci_ke 
ne zasujejo z neprimerno ločenimi odpadki ali 
gromozansko količino odpadkov, iz katerih se nato 
smetnjaki sploh ne vidijo, so le-ti ponavadi postavl-

jeni pred zasebnimi hišami, kamor večinoma 
lastniki gostinskih obratov sredi noči odlagajo 
steklenice in tako povzročajo neznosen hrup. Ko 
želijo prebivalci_ke Studencev poiskati rešitve, se 
ujamejo v zanke, saj mestna četrt težko najde 
občinsko zemljo, kamor bi lahko ekološke otoke 
premaknila, ne da bi ovirali stanovalcev_k zasebnih 
hiš, hkrati pa poskrbela, da ekološki otoki od teh hiš 
ne bi bili preveč oddaljeni. Snaga je sicer smetnjake 
pripravljena prestavljati, a le če jim mestna četrt 
najde nove primerne lokacije. Ali so rešitve 
posebne vrečke za ločeno zbiranje odpadkov 
dodeljene posameznim gospodinjstvom, ki bi te 
prisilila v redno tedensko ločevanje? Ali pa je rešitev 
potrebno iskati tudi v avstrijskem Gradcu? Vsekakor, 
so se strinjali Studenčani_ke, je potrebno pritisniti 
na MOM, da zadeve začne urejati bolj premišljeno 
in celostno. SČS Studenci bodo tako problematiko 
ekoloških otokov in prihodnjih rešitev ločenega 
zbiranja odpadkov v Mestni občini Maribor 
predlagali za temo naslednjega mestnega zbora.
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Če si želiš prispevati in pridobiti spretnosti moderiranja skupin in javnega nastopanja, se preizkusiti v 
aktivnem spremljanju razprave in doseganju soglasja med nasprotujočimi si mnenji, če te zanima, 
kako lahko zbori potekajo brez politikantov, kako se izvajajo direktne akcije, kako spodbuditi spremem-
be na sistemski ravni in kako lahko ljudje aktivno soodločajo o vsem, kar se dogaja v njihovem 
neposrednem bivanjskem okolju, in če želiš razvijati kritično razmišljanje, razumevanje svoje vloge v 
družbi, neposredno demokracijo te vabimo, da se nam pridružiš.

Usposabljanje bo vključevalo tudi topel obrok.
Prijave sprejemamo do četrtka, 17. 11. 2016, na naslov info@imz-maribor.org.

sobota, 19. 11. 2016, od 10.00  do 17.00, MISC Infopeka, Ob železnici 16 

SČS RADVANJE, 18. 10. 2016
Kot že na nekaj prejšnjih zborih je tudi tokrat glavni 
del razprave zavzela tematika izvajanja izglasovanih 
projektov participatornega proračuna. Tokrat se je 
izkazalo, da so pretekla prizadevanja obrodila 
sadove in sedaj se, tudi ob aktivni pomoči zboris-
tov_k, večina projektov že izvaja, nekaj pa je že 
izvedenih. Zboristi_ke so ugotavljali_e, da kljub 
izvajanju še vedno ne smemo pozabiti na projekte, 
kjer se izvedba še zatika. Zatika se tako iz legitimnih 
razlogov ob iskrenem trudu občinarjev_k pri 
določenih projektih kot tudi iz nerazumljivih 
razlogov pri drugih. Sklenili_e so, da se nadzor nad 
izvajanjem nadaljuje, da se ne bi slučajno zgodilo, 
da bi se na kaj pozabilo. V preostanku zbora so se 
posvetili_e celi kopici tem, od preklasi�kacij gozdne 
ceste do Trikotne jase, ureditve prehodov za 
pešce_ke na Boršnikovi ulici in postavitvi obvestil-
nih površin v četrti. Na koncu so se dogovorili_e, da 
se čez vikend izvede v sodelovanju s Turističnim 
društvom Radvanje voden turistično informativni 
pohod po Radvanju, ki ga bo vodil lokalni 
zgodovinar, sicer tudi udeleženec zbora.

SČS Magdalena, 18. 10.
V Magdaleni so zborovali_e 18. 10. in na začetku 
pregledali_e sklepe prejšnjega zbora. Ugotovili_e 
so, da osnutek dopisa, naslovljen na Policijsko 
postajo Tabor, ne potrebuje sprememb in ga lahko 
odpošljejo. V njem so izpostavili_e problematične 
točke v četrti in policista povabili na zbor, da se 
pogovorijo o načinu nadzora. Na enem izmed 
preteklih zborov je bilo rečeno, da se propadajoča 
zgradba s pripadajočim zemljiščem na robu 
Magdalenskega parka prodaja. Udeleženci_ke 
zbora predlagajo direktorju mestne uprave in 
Uradu za komunalo, promet in prostor, da odkupijo 
packo, ki kazi njihovo četrt in tako povečajo 
parkovne površine. Ugotovili_e so, da je bil 
podoben predlog že zapisan na spletni strani 

Izboljšajmo Maribor in da MOM zemljišča ne more 
odkupiti, lahko ga pa odkupi javni sklad, ki je 
ustanovljen s strani MOM. Odločili_e so se, da v 
svojem dopisu dodatno izpostavijo javni interes v 
smislu interesa občanov_k. Na preteklih zborih sta 
udeleženki poročali o ozemlju, ki so ga prebival-
ci_ke Ob železnici v preteklosti najemali in si tam 
uredili_e vrtove, nato pa je bilo to isto zemljišče 
prodano zasebnemu lastniku, ki pa ga ne uporablja 
niti ureja. Dogovorili_e so se, da se pred zborom 
dobijo nekaj minut prej in si zemljišče ogledajo, 
nato pa ugotovijo, kaj lahko naredijo. Predel je, kot 
sta že poročali udeleženki zares zelo zaraščen, 
povedali sta tudi da se tam zadržujejo miši in 
podgane. Na zboru so sklenili_e, da na okoljsko 
inšpekcijo javijo neustrezno vzdrževanje zemljišča 
in zahtevajo vsaj njegovo ureditev. V nadaljevanju 
zbora je udeleženec še poročal o dogajanju v 
Železničarski koloniji. Povedal je, da je pravdanje 
končano in je vsa okoliška zemlja funkcionalno 
zemljišče, pripadajoče vsem stanovalcem_kam 
določene zgradbe, tako da je potrebno odstraniti 
vse ograje, ki so se tekom let na dvoriščih pojavile. 
Na koncu je članica mestne delovne skupine za 
promet še poročala o sestanku in udeležence_ke 
seznanila z aktivnosti MDS za promet.

glasno obedovalnico na prostem, avtomobilisti pa 
kot da tekmujejo, kdo lahko razvije večjo hitrost v 
coni s hitrostjo, omejeno na 30 km na uro, se sprašu-
jejo. Utrujeni in znervirani prebivalci ne želijo 
nikomur prikrajšati zabave, a upravičeno zahtevajo, 
da posamezniki_ce najdejo trenutek, se postavijo v 
njihovo kožo in razmislijo, kako bi se počutili sami_e, 
če bi se to dogajalo pred njihovimi vrati. Ker empati-
ja in osnovna kultura vse očitneje izumirata, ne 
preostane drugega, kot da se za reševanje odločne-
je uporabijo pravni in represivni vzvodi, ki pa se jih 
odgovorni_e izogibajo. Policija ni pripravljena 
preventivno občasno patruljirati po cestah, občin-
ske službe obratovalna dovoljenja gostincem in 
podobnim branžam izdajajo vse povprek na podla-
gi strašljivo nepopolnih vlog in brez upoštevanja 
mnenja lokalne skupnosti. O slednjem je svoje 
mnenje podalo tudi ustavno sodišče, ki je ugotovi-
lo, da občina narobe bere zakon, ko meni, da 
mnenje lokalne skupnosti za njene odločitve ni 
zavezujoče. In nadzor? Nadzor nad upoštevanjem 
obratovalnih časov se ne vrši, saj se mestni inšpek-
torat in redarstvo na pritožbe odzivata z vedno 
enakim izgovorom – nismo pristojni in smo izrazito 
podhranjeni. Teh izgovorov imajo tudi v centru že 
vrh glave, zato se sprašujejo, čemu sploh imamo te 
in podobne službe, če svojega dela niso sposobne 
opravljati. V boj za izboljšanje svojih življenjskih 
pogojev, za kakovostno sodelovanje in sobivanje 
znotraj mestnega središča kulture in turizma se zdaj 
združene podajajo že tri iniciative. Poti nazaj ni več.

SČS Tabor, 9. 11.
Sredin zbor SČS Tabor je potekal v običajnem 
lahkotnem, vendar konstruktivnem vzdušju. Večino 
časa so namenili_e razpravi v zvezi s Cesto zmage, 
saj jih skrbi njena prenova. Ali bodo namenska 

sredstva, ki jih je občina za prenovo pridobila, še na 
voljo prihodnje leto? Aktivni_e krajani_ke zato 
pozivajo občino, da skliče sestanek s prebivalci_ka-
mi. Na njem bi lahko odgovorila na odprta vprašan-
ja v zvezi s prenovo Ceste zmage ter prebivalce_ke 
seznanili, kaj je potrebno urediti pred začetkom 
obnove ceste. Beseda je sicer tekla tudi o obnovi 
prehodov za pešce in njihovih cenah, o podvigih 
SSVUJD ter o zapuščenem igrišču ob Metelkovi. 
Zbor bo v zvezi z vso to problematiko zbiral 
potrebne informacije, spomladi pa si želijo izvesti 
kakšno odmevno direktno akcijo.

SČS Pobrežje, 9. 11. 
Kljub temu da so se s problemom selitve Marpro-
ma v prostore bivše tovarne Svila ukvarjali že na 
preteklih zborih, je tudi tokrat ta tema zasenčila 
ostale. Izvozna cesta, ki niti ni cesta, pač pa je 
opredeljena kot pot, okoliškim prebivalcem spet 
para živce. Namesto kamionov Cestnega podjetja, 
proti katerim so se borili pred desetletjem, po njej 
zdaj hrumijo avtobusi, ki standardno prekoračujejo, 
na 30 km/uro omejeno, hitrost. V bližini je OŠ Draga 
Kobala in tam teče šolska pot. »Kaj res mora priti do 
žrtev, da se bo kaj spremenilo,« se sprašujejo 
udeleženci zbora. Pred desetimi leti jim je bila 
obljubljena nova izvozna cesta, pa tudi to, da se 
nobena dejavnost v Svilo ne bo več selila (po 
stečaju Cestnega podjetja) brez soglasja krajanov in 
urejenega dovoza. Žal so bile to spet le prazne 
obljube, zato bo udeleženka, članica Mestnega 
sveta, sprožila vprašanje na Mestnem svetu, 
nevarno šolsko pot pa bodo prijavili inšpekciji. Z 
mlini na veter se bori tudi vodstvo MČ, s katerim 
bodo v bodoče, če se problem ne bo začel reševati, 
skupaj načrtovali nadaljnje akcije.

S tokratnega zbora so naslovili še pismo Ministru za 
infrastrukturo, g. Gašperšiču, in ga v njem spomnili 
na vse pobude, ki so bile iz SČS Pobrežje že poslane 
v zvezi z ukinitvijo vinjetnega sistema na MB hitri 
cesti čez Pobrežje. Da se v prihodnje v intervjujih ne 
bo sprenevedal!
Za temeljito razpravo o stavbi DTV Partizan Pobrež-
je in zapuščenem igrišču ob njej je žal zmanjkalo 
časa. Predsednik DTV, ki se je odzval povabilu na 
zbor, je udeležence_ke seznanil z zgodovino 
nepremičnine, zgrajene s samoprispevki in prosto-
voljnim delom, ki je po čudnih, pa tudi sodnih, 
potih pristala v lasti Športne unije Slovenije. 
Udeleženci_ke so se strinjali_e, da gre za krajo in 
predlagali_e, da DTV Partizan začne postopek 
priposestvovanja.

SKS Pekre, 9. 11.
Na sredinem zboru SKS Pekre niso mogli_e mimo 
teme spornega večmetrskega nasipa, ki se dviga na 
parcelah v kareju Lackova ulica – Bezjakova – 
Ipavčeva in Ulica Jelenčevih. Razlog tiči v prepričan-
ju krajank_ov, da ne gre odnehati pri poizvedovan-
ju, kateri postopki so vodili do trenutne situacije, saj 
sredi Peker stoji nasip, pod katerim se nahaja javna 
komunalna infrastruktura, javno podjetje, ki zanjo 
odgovarja, pa se dobesedno ne more dokopati do 
odgovora, ki ga krajani_ke med drugimi najglasne-
je zahtevajo – ali je s kanalizacijo pod nasipom vse 
v redu?

V svojih poizvedbah so prebivalke_ci ugotovili_e, 
da so se aktivnosti začele veliko prej, kot je bil začet 
kakršenkoli postopek, ki se na njih nanaša. Ugotavl-
jajo, da tudi po osmih letih za posege na teh 
parcelah ni ustreznih dovoljenj. Iz odgovorov so 
razbrali, da se službe, ki so dolžne skrbeti za javno 
infrastrukturo, ne zavedajo svoje odgovornosti, 
službe za nadzor pa svoje delo opravljajo površno, 
izdajajo soglasja, preden se prepričajo, ali so bila z 
njihove strani dana priporočila izvršena. Zakaj so si 
praktično vsi udeleženi v procesu privoščili takšen 
niz nelogičnih, neustreznih odločitev in dejanj, ki ga 
dopolnjujejo še luknje v postopkih, si lahko samo 
predstavljamo. Odgovora sta dva, žal pa niti eden 
niti drugi javnih služb ne kažeta v dobri luči.
Zdaj je na potezi odgovorno ministrstvo, ki ga bodo 
prebivalke_ci Peker pozvali, da preuči delo svojih 
zaposlenih, se do ugotovitev opredeli in ustrezno 

reagira. Kljub razpravi, da bi morali stvari vzeti v 
svoje roke in se podati v neposredno akcijo, so bili 
na koncu prisotni_e prepričani_e, da je maraton, na 
katerega so se podali_e, prava odločitev. S svojimi 
prizadevanji namreč ne želijo razrešiti le trenutne 
problematike temveč želijo preprečiti, da bi se 
takšne škodljive prakse vedno znova pojavljale in 
ponavljale.

SČS Nova vas, 10. 11. 
Na preteklem zboru so obdelali_e kar nekaj tem. Na 
začetku so z veseljem preleteli_e sklepe preteklega 
zbora, saj so vse dorečene zadeve tudi izpeljali_e. 
Poslali_e so dopis Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine zaradi zaskrbljenosti s stanjem Betnavs-
kega gradu in njegove okolice. Udeleženka je 
sporočila dobre novice, da je cesta med Lackovo in 
Trgom Dušana Kvedra ob mesariji Bolarič popravl-
jena, na njeno katastrofalno stanje so namreč 
opozorili_e na enem izmed poslanih dopisov 
mestni četrti.
Beseda je tekla o prometni ureditvi Nove vasi, v 
preteklosti so izpostavljali pereče točke neurejene-
ga prometa, po Kardeljevi cesti se vozi veliko 
prehitro, med bloki se intervencijske poti uporablja-
jo kot dovozne ceste, zavedajo se, da je prometna 
strategija Nove vasi zastarana. Odločili so se, da 
najprej na občini povprašajo o načrtih za celostno 
ureditev prometnih površin Nove vasi. Vsake toliko 
namreč ugotovijo, da obstajajo načrti za popravitev 
ene ceste, spremembo režima druge, ne vedo pa, v 
kolikšni meri bodo zadeve dejansko realizirane. Ko 
bodo dobili odgovore, se bodo lotili_e pregleda 
stanja cest in poti v svoji četrti in podali_e dopol-
nitve ter zahtevali_e ureditev področij, na katere so 
morda na sektorju za promet pozabili_e.
Zanimiva je bila informacija, da MČ Nova vas 
nasprotuje izvajanju PP, kot ga predlaga MOM, PP 
pa v svoji četrti želijo na način, ki ga priporoča in 
zagovarja IMZ. Do tega je najbrž prišlo zaradi slabe 
komunikacije in nekvalitetnega dopisa, ki ga je 
MOM pripravila in poslala mestnim četrtim. 
Udeleženke_ci so sklenile_i, da morajo nujno pisati 
mestni četrti, da si kot občanke_ni želijo PP v svoji 
četrti.

Ko so udeleženke_ci obdelali vse teme in prišli do 
točke razno, je udeleženka predlagala, da ob koncu 
leta naredijo pregled preteklega leta, katere teme 

SČS Koroška vrata, 20. 10.
Krajani_ke so zadnji zbor namenili_e pretežno 
ukvarjanju z lokalnim okoljem in opozarjali_e na 
točke, ki so postale lokalne packe. Za rešitev 
problematike bodo naslovili_e več opozoril in 
dopisov pristojnim inštitucijam. Razpravljali_e so 
tudi o izvajanju gradbenih del, ki se trenutno 
izvajajo v četrti in kako bi se dalo to izvajanje urediti 
na način, ki bi čim manj onemogočil normalno 
bivanje krajanov_k. V smislu vzdrževanja javnega 
reda in kvalitete bivanja so izpostavili_e nerazumne 
dostavne čase, tudi med vikendom, nekaterim 
lokalnim restavracijam. Ob zaključku zbora so 
podprli_e prizadevanja drugih samoorganiziranih 
skupnosti na področju pridobivanja informacij o 
koncesijskih pogodbah izvajalcev javnih služb kot 
tudi pobudo, da bi se plačevanje nadomestil za 
stavbno zemljišče vključilo v delovanje mestne 
blagajne.

sks Kamnica, 2. 11.
Obvestilo o zborih SČS in SKS, objavljeno v Večeru, 
je na zbor SKS Kamnica privabilo nove udeležence 
_ke. Ti so večino zbora razpravljali o neurejeni 
kanalizaciji v njihovi krajevni skupnosti, kar nekatere 
prebivalke_ce sili, da se morajo znajti sami, kakor 
vejo in znajo. Ker se tistim, ki jim MOM kanalizacije 
(še) ne namerava urediti, obeta obvezen nakup 
male čistilne naprave, so med drugim izpostavili 
dejstvo, da si je veliko ljudi niti ne more privoščiti. 
Obenem so opozorili, da je oskrba občank in 
občanov s temeljnimi komunalnimi napeljavami in 
storitvami ena izmed ključnih nalog MOM in njenih 
javnih podjetij. Nerazumljivo je, da tudi v 21. stoletju 
urbana okolja nimajo primerno urejenih osnovnih 
komunalnih infrastruktur, ki bi hkrati prispevale k 
varstvu okolja in ohranjanju narave. Zato so se 
odločili, da bodo konec meseca novembra na zbor 
povabili predstavnike ustreznega urada MOM in 
podjetje Nigrad kot izvajalca, da prebivalcem_kam 
končno predstavijo načrt izgradnje kanalizacije in 
pojasnijo stroške, ki jih bodo imeli tisti_e, ki bodo 
morda prisiljeni_e v nakup čistilnih naprav. Ob tem 
upajo, da se bo tega zbora udeležilo čim več 
prebivalk_cev iz različnih predelov Kamnice, da bo 
MOM končno dobila občutek, da gre za njene 
občane_ke in ne zgolj za ulične številke.

SČS Center in Ivan Cankar,
3. 11.
Vse bolj očitno postaja, da je staro mestno jedro 
Maribora za tamkajšnje someščanke_ne izrazito 
nekakovosten bivanjski prostor. Kako drugače 
razložiti vse večje število nezadovoljnih udeležen-
k_cev na zboru samoorganiziranih četrtnih 
skupnosti Center in Ivan Cankar, ki se jim s 
konsenzualno podporo pridružujejo tisti_e, ki tako 
izrazitih problemov ne poznajo, a razumejo in delijo 
njihovo agonijo. »Ne poznam nobenega evropske-
ga mesta, kjer bi skozi staro mestno jedro, 
zgodovinski in kulturni spomenik, vodila magistral-
na cesta,« je Koroško cesto opisala udeleženka. »Po 
moči stare navade se ves promet še vedno vali čez 
Glavni trg, na Koroški cesti pa ta bolj kot ne obstoji. 
Kaj to pomeni z vidika hrupa in onesnaževanja s 
prašnimi delci, si ne morete niti predstavljati,« še 
doda. Po mnenju udeleženk_cev bi prometno 
obremenitev lahko omilili že, če bi voznice_ke z 
jasnimi informacijami do cilja popeljali po alterna-
tivnih, ustreznejših poteh.
A je dnevni kaos mala malica proti temu, kar se 
dogaja ponoči. Udeleženke_ci se ne morejo strinja-
ti, da je trenutno stanje rezultat ukrepov za krepitev 
turistične ponudbe v mestu. O kakšni turistični 
ponudbi lahko govorimo med tretjo in šesto uro 
zjutraj, ko ulico preplavijo obiskovalci bližnjih 
nočnih lokalov, Koroška pa se spremeni v   

so naslavljali_e, kaj so dosegli_e in za kaj si bo v 
prihajajočem letu še potrebno prizadevati in na kak 
način. Začeli_e so govoriti o zadevah, ki so jih 
dosegli_e in o odnosu, ki se je s strani uradnih 
inštanc spremenil. Moderator je na koncu dodal še, 
da so glede svojih dosežkov zelo skromni_e ali pa 
so zelo pozabljivi_e. Dodal je, da so prav v Novi vasi 
zaslužni_e za znižanje cen ogrevanja, kar so doseg-
li_e z vztrajanjem vpogleda v pogodbo med 
Plinarno in Energetiko, spremenili_e Odlok o 
uporabi prostorov mestnih četrti ter bili zelo aktivni 
v času, ko se je institut PP-ja šele uveljavljal v mestu.

SČS Studenci, 10. 11. 
Udeleženci_ke tokratnega zbora so izpostavili_e 
nenavadno nerešljivo problematiko ekoloških 
otokov v našem mestu. Če smetnjake na kolescih 
naokoli ravno ne potiska veter, ali jih prebivalci_ke 
ne zasujejo z neprimerno ločenimi odpadki ali 
gromozansko količino odpadkov, iz katerih se nato 
smetnjaki sploh ne vidijo, so le-ti ponavadi postavl-

jeni pred zasebnimi hišami, kamor večinoma 
lastniki gostinskih obratov sredi noči odlagajo 
steklenice in tako povzročajo neznosen hrup. Ko 
želijo prebivalci_ke Studencev poiskati rešitve, se 
ujamejo v zanke, saj mestna četrt težko najde 
občinsko zemljo, kamor bi lahko ekološke otoke 
premaknila, ne da bi ovirali stanovalcev_k zasebnih 
hiš, hkrati pa poskrbela, da ekološki otoki od teh hiš 
ne bi bili preveč oddaljeni. Snaga je sicer smetnjake 
pripravljena prestavljati, a le če jim mestna četrt 
najde nove primerne lokacije. Ali so rešitve 
posebne vrečke za ločeno zbiranje odpadkov 
dodeljene posameznim gospodinjstvom, ki bi te 
prisilila v redno tedensko ločevanje? Ali pa je rešitev 
potrebno iskati tudi v avstrijskem Gradcu? Vsekakor, 
so se strinjali Studenčani_ke, je potrebno pritisniti 
na MOM, da zadeve začne urejati bolj premišljeno 
in celostno. SČS Studenci bodo tako problematiko 
ekoloških otokov in prihodnjih rešitev ločenega 
zbiranja odpadkov v Mestni občini Maribor 
predlagali za temo naslednjega mestnega zbora.


