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POMEN IN VLOGA 
AVTONOMNIH PROSTOROV

V lanskem in letošnjem letu smo bili priča pogos-
tim poskusom prisilnih izselitev avtonomnih in 
alternativnih prostorov po državi. Lani smo bili 
priča pritisku, tudi �zičnem, na ljubljanski Socialni 
center Rog, novomeški Sokolc, nadaljevalo se je s 
prisilno izselitvijo izolskega Arga, podobna usoda 

grozi tudi koprski Ustvarjalni platformi Inde. Vse 
naštete skupnosti so pred tem zapuščene in 
prazne stavbe očistile ter jih napolnile z vsebina-
mi, ki so pomembne tako za posameznike kot za 
celotno družbo. 

Vsakodnevni boj za preživetje, tako v posamezni-
kih kot v skupnostih, povzroča upor bodisi v obliki 
protestov, direktnih akcij, množičnih mobilizacij 
bodisi v obliki območij odpora, med katere sodijo 
avtonomni prostori. Dejavnosti in prakse, ki se 
izvajajo v avtonomnih prostorih, sledijo političnim 
načelom in skušajo v sedanjosti udejanjiti svet, za 
kakršnega se borijo. Avtonomni prostori uveljavlja-
jo prakse, ki nasprotujejo oblasti in njenemu 
izkoriščanju. Delujejo antipotrošniško, antiavtori-
tarno, nehierarhično, brez vodij, samoorganizirano 
in solidarno. V avtonomnih prostorih samoorgani-
zirani kolektivi z vzajemno pomočjo, medsebojno 
skrbjo, solidarnostjo in ustvarjalnostjo (mimo 
tistega, kar (ne) ponujata kapital ali država) odgov-
arjajo na potrebe posameznikov in družbe.
Avtonomni centri so samoorganizirani in odprti za 
vse, ki jih spoštujejo. Dogodki in dejavnosti v njih 
temeljijo na prostovoljnih prispevkih, kar 
omogoča dostopnost vsem, ne glede na njihov 
socialni status. 
Avtonomni prostori so ključni za ponovno izgrad-
njo skupnosti in dvig kritičnega razmišljanja ter za 
politično organiziranje od spodaj navzgor. Mnoge 
dobre prakse komunikacije, ustvarjanja ter 
skupnostnega, ki so bile zaradi kapitalistično in 

individualistično naravnanih politik pozabljene, so 
ponovno vzklile ravno v alternativnih prostorih 
(konsenz, moderirana debata, direktna akcija, 
samoorganizacija, solidarnost .... ). Omogočajo 
zadovoljitev zelo osnovnih potreb, kot so neodvis-
nost, nepro�tnost, varnost ter omogočajo prostor 
za konstruktivno debato ter za izražanje kreativno-
sti. 
Jasno je, da država in njeni aparati prisile ne 
razumejo pomena avtonomnih in alternativnih 
prostorov v mestu, zato jih hočejo na račun gentri-
�kacije odstraniti. Tovrstni prostori in skupnosti, ki 
se v njih razvijajo, izhajajo iz realnih potreb in ne 
nepremišljenega in impulzivnega delovanja ali 
želja po avanturi in razgrajanju. Po izpraznitvi 
avtonomnega prostora se to, kar je znotraj njega 
nastajalo, zagotovo ne bo nadomestilo preko 
državne ustanove. In zato bo nastal nov avtonom-
ni prostor. Avtonomni prostori, skupnosti in 
vsebine, ki se v njih razvijajo, ne bodo kar tako 
izginili – tudi če oblasti izpraznijo vse, nad katere 
se trenutno spravljajo.
Vzniku novih prostorov se ne da izogniti. Izselili 
bodo en prostor, dva, izvrševali pritisk na tretjega 
in jutri se bodo pojavili štirje novi.
Zato, drage tovarišice in tovariši v avtonomnih 
prostorih! Z vami smo, z vami se borimo. Skupaj 
smo močnejši!
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UVOD

Naš duh bo nemiren vse dokler 
si vsi ne bomo mogli pod lastnimi pogoji 
krojiti svoje prihodnosti. 
(Iz manifesta UP Inde)

Pogorišče tovarne INDE v Kopru ... ... in današnji utrip v UP INDE v Kopru.

nadaljevanje z naslovnice

Vsakodnevni boj za preživetje, tako v posamezni-
kih kot v skupnostih, povzroča upor bodisi v obliki 
protestov, direktnih akcij, množičnih mobilizacij 
bodisi v obliki območij odpora, med katere sodijo 
avtonomni prostori. Dejavnosti in prakse, ki se 
izvajajo v avtonomnih prostorih, sledijo političnim 
načelom in skušajo v sedanjosti udejanjiti svet, za 
kakršnega se borijo. Avtonomni prostori uveljavlja-
jo prakse, ki nasprotujejo oblasti in njenemu 
izkoriščanju. Delujejo antipotrošniško, antiavtori-
tarno, nehierarhično, brez vodij, samoorganizirano 
in solidarno. V avtonomnih prostorih samoorgani-
zirani kolektivi z vzajemno pomočjo, medsebojno 
skrbjo, solidarnostjo in ustvarjalnostjo (mimo 
tistega, kar (ne) ponujata kapital ali država) odgov-
arjajo na potrebe posameznikov in družbe.
Avtonomni centri so samoorganizirani in odprti za 
vse, ki jih spoštujejo. Dogodki in dejavnosti v njih 
temeljijo na prostovoljnih prispevkih, kar 
omogoča dostopnost vsem, ne glede na njihov 
socialni status. 
Avtonomni prostori so ključni za ponovno izgrad-
njo skupnosti in dvig kritičnega razmišljanja ter za 
politično organiziranje od spodaj navzgor. Mnoge 
dobre prakse komunikacije, ustvarjanja ter 
skupnostnega, ki so bile zaradi kapitalistično in 

individualistično naravnanih politik pozabljene, so 
ponovno vzklile ravno v alternativnih prostorih 
(konsenz, moderirana debata, direktna akcija, 
samoorganizacija, solidarnost .... ). Omogočajo 
zadovoljitev zelo osnovnih potreb, kot so neodvis-

za konstruktivno debato ter za izražanje kreativno-
sti. 
Jasno je, da država in njeni aparati prisile ne 
razumejo pomena avtonomnih in alternativnih 
prostorov v mestu, zato jih hočejo na račun gentri-

se v njih razvijajo, izhajajo iz realnih potreb in ne 
nepremišljenega in impulzivnega delovanja ali 
želja po avanturi in razgrajanju. Po izpraznitvi 
avtonomnega prostora se to, kar je znotraj njega 
nastajalo, zagotovo ne bo nadomestilo preko 
državne ustanove. In zato bo nastal nov avtonom-
ni prostor. Avtonomni prostori, skupnosti in 
vsebine, ki se v njih razvijajo, ne bodo kar tako 
izginili – tudi če oblasti izpraznijo vse, nad katere 
se trenutno spravljajo.
Vzniku novih prostorov se ne da izogniti. Izselili 
bodo en prostor, dva, izvrševali pritisk na tretjega 
in jutri se bodo pojavili štirje novi.
Drage tovarišice in tovariši v avtonomnih pros-
torih!  Z vami smo, z vami se borimo. 
Skupaj smo močnejši!



3
ZBORI

Poročilo o delu 
v samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS PEKRE, 4. 1. 
S spornim nasipom sredi Peker se udeleženci_ke 
zborov SKS Pekre ukvarjajo že skoraj eno leto. Z 
odgovorom Inšpektorata RS za okolje in prostor 
niso niti malo zadovoljni_e. Menijo, da so podatki, 
ki jih navaja, povsem zamegljeni in niso odgovor 
na to, kar so od njih zahtevali_e, zato bodo na 
Ministrstvo za okolje Republike Slovenije posredo-
vali predlog za nadzor zakonitosti. Nigradu, Uradu 
za komunalo, promet in prostor ter KS Pekre bodo 
posredovali_e tudi dopis s priporočili SSVUJD 
glede kanalizacije Ob plantaži. Nigrad se namreč v 
zvezi s sanacijo izgovarja na občinski proračun, 
čeprav bi jo moral kot izvajalec del, ki je zagrešil 
napako, izvesti sam.
Udeleženci_ke so imeli_e tudi nekaj predlogov za 
spremembe zakona o gradnji, ki jih bodo obli- 
kovali_e v prihodnje. Na podlagi tega se je porodi-
la tudi ideja, da bi se v okviru informativno-izo-
braževalnega cikla, ki ga za pomlad načrtuje IMZ, 
organizirala delavnica o branju zakonov, odgovor-
nostih in pravicah občanov_k.
Izjemno zanimiva je tudi pobuda, da bi krajani_ke 
skupaj s KS organizirali_e akcijo nabave aplikacije 
iHELP, ki je namenjena hitremu SOS obveščanju v 
primeru nujnih zdravstvenih zapletov. V povezavi z 
njo pa bi poskrbeli za pokritost KS z de�brilatorji, ki 
bi rešili marsikatero življenje, saj nepravočasna 
pomoč ob zastojih srca menda pri nas povzroči že 
vsako drugo smrt. Več o aplikaciji, informiranju 
prebivalcev_k, reševanju življenj, povezovanju s 
krajevno skupnostjo in Rdečim križem, ki bi lahko 
organiziral usposabljanje prebivalcev_k, bodo 
spregovorili na naslednjem zboru.

SČS Radvanje, 10.  1.
Zbor prebivalcev SČS Radvanje je tudi tokrat 
precej časa namenil projektom participatornega 
proračuna za Radvanje. Posebej zanimivo je bilo 
seznanjanje z idejnim projektom Muzeja na 
prostem pri Vzpenjači. Predlagano rešitev Urada za 

kulturo je zbor ocenil zelo pozitivno in jo podpira. 
Zboristi so se dogovorili, da bodo v takšni ali 
drugačni obliki v dogovoru z Uradom sodelovali 
pri pripravi in otvoritvi muzeja. Ker se aktivnosti v 
zvezi s projektom Skupnostna oskrba starejših 
občanov iz pilotnega projekta PP, ki bi ga moral 
voditi pristojen urad mestne uprave MOM, ne 
premakne z mrtve točke, so se zboristi dogovorili, 
da sami nadaljujejo z aktivnostjo, zato bodo 
organizirali razgovor s predstavniki Rdečega križa 
Maribor o možnostih ustanovitve oddelka med- 
generacijskega centra v Radvanju. Največja ovira 
je prostorska suša, zato so se dogovorili, da je za 
razširitev družbenega in družabnega življenja v 
Radvanju ciljna naloga zbora v letu 2017 poiskati 
za tovrstne aktivnosti ustrezne prostore. Akcija v 
tej smeri že teče.

SČS Magdalena, 10. 1.
Zbor je tokrat obiskal novinar Radia Maribor, ki ga 
je zanimalo, kaj se dogaja z razpadajočo zgradbo v 
Magdalenskem parku, na katero udeleženci zbora 
SČS Magdalena že dalj časa opozarjajo.
Udeleženke so mu predstavile, kaj se s stavbo 
dogaja in koga so na problem že opozorile. 
Trenutno največji problem vidijo v tem, da je 
stavba na prodaj, na MOM pa verjetno ni sredstev 
za odkup, kot predlagajo udeleženci zbora. 

pa so na vrsti le obljube in predstave za javnost, 
premakne pa se nič. Kar se lahko in kar se ne sme 
zgoditi na določenem območju, mora biti zapisa-
no v lokacijskih načrtih, ki jih mariborska občina  za 
območje bivše Svile sploh nima. Ste že videli, da bi 
zgradili trgovski center brez dovoznih poti in 
parkirišč, sprašujejo prizadeti. V to, zdaj že imeno-
vano industrijsko cono, pa naseljujejo dejavnosti 
brez vse potrebne infrastrukture, z dovozom, ki je 
le pot, kar si imena cesta ali ulica ne zasluži. Že 
zgodaj zjutraj je tam moč videti kolono avtobusov 
Marproma, ki vozijo iz garaž. Ko peljejo navzgor 
doni, ko zapeljejo v jamo zabobni kot ob potresu. 
Kako bo to videti, ko se tja naseli s svojim tovornim 
avtoparkom še Petrans, si ni mogoče niti pred- 
stavljati. Če bi povprašali otroke, ki jim je to šolska 
pot, bi nam izdali prenekatero slabo izkušnjo, ko so 
se morali zateči na bližnje dvorišče, da se ni zgodilo 
najhujše. Kdaj se bo zbudilo in oglasilo vodstvo 
šole Toneta Čufarja? Prizadeti prebivalci, tudi starši 
šoloobveznih otrok, so odločeni, da gredo do 
konca, če bo treba tudi s skrajnejšimi oblikami, kot 
je državljanska nepokorščina.

SČS Studenci, 19. 1. 
Na Studencih so se na tokratnem zboru posvetili 
razpravi o delovanju javnih služb. Najprej so se 
dotaknili javnih podjetij in aktivnosti SSVUJD-a. Ta 
trenutno preučuje delovanje Nigrada, s katerim se 
bodo tudi v kratkem sestali. Posvetili so se tudi 
problematiki neurejenega sistema praznjenja 
greznic in posledično onesnaževanja podtalnice. 

Zbor še vedno ni dobil konkretnega odgovora, 
zakaj položnice za plačilo zemljiškega nadomestila 
ne prihajajo razporejene čez leto, ampak pridejo v 
zelo kratkem časovnem obdobju, kar za marsiko-
ga predstavlja velik �nančni zalogaj. Dobili so sicer 
odgovor tako od Javnega podjetja za upravljanje s 
stavbnimi zemljišči kot od Finančnega urada, 
vendar obe ustanovi krivdo prelagata druga na 
drugo. Zbor se je odločil, da še ne bo obupal, 
ampak bo poskušal zadevi priti do dna. 

SČS Nova vas, 19. 1. 
Ni še konkretnih informacij glede celostne 
ureditve Pekrskega potoka, saj naj bi bil ta vključen 
v TUS, ki ga mestni svetniki in svetnice še niso 
sprejele. Če bodo TUS sprejeli, bodo do 2020 
realizirane tudi pešpoti, kolesarske steze, parkovne 
površine in �tnes na prostem, ki so omenjeni v 
načrtu. Če bodo program sprejeli, nameravajo v 
SČS Nova vas ustanoviti DS, ki bi ta dela spremljala 
in nadzirala. S tem bi vzpostavili učinkovit nadzor, 
da bi občina v celoti opravila svoje delo. Še vedno 
pa ostaja udeležencem najbolj sporna opredelitev 
�tnesa na prostem za 80.000 evrov, zato že iščejo 
druge cenovno ugodnejše izvajalce. Izjemno 
problematična je tudi postavitev panoramskega 
dvigala (tema, ki se je odprla na preteklem zboru), 
ki bi ga potrebovali starejši stanovalci in invalidi, pa 
ga pred svojih vhodom ne smejo postaviti, saj 
morajo pred tem zbrati podpise vseh stanujočih 
tudi v sosednjih blokih, kar je neživljenjsko in 
neizvedljivo. Na pristojnem uradu bodo zato 
zahtevali konkretne podatke, naj jim svetujejo, 
kako nadaljevati postopek. Gospod Fanin jim je že 
svetoval, da se lahko obrnejo tudi na sodišče, kjer 
lahko zahtevajo, da bi bilo nekaj kvadratnih 
metrov zgolj v njihovi lasti. Tako jim ne bi bilo treba 
iskati potrditve vseh lastnikov gradbenega 
zemljišča. Na zboru se zavedajo, da gre za širši 
problem. Zakoni predstavljajo številne ovire, ki so v 
škodo ljudem. Zavedajo se, da bi jih bilo treba 
spremeniti. Zato bodo obvestili tudi ostale SČKS. 
Na zbor bodo povabili tudi poslanko Jasno 
Murgel, če bi želela v svoja prizadevanja za 
izboljšanje življenjskih pogojev otrok s posebnimi 
potrebami vključiti tudi starejše in invalide. Morda 
bi lahko stopili skupaj in poiskali možne rešitve. 
Tudi potreba o de�brilatorjih se je odprla na 
prejšnjem zboru. Odkrili so, da v Novi vasi ni 

Izgovarjajo se, da bodo problem reševali skupaj z 
izgradnjo železniškega podvoza na Ljubljanski, kar 
po mnenju udeležencev nima neposredne po- 
vezave s tem delom parka. Bojijo se, da bo zaprav- 
ljena še ena priložnost, ko bi lahko zaokrožili ta del 
parka, namesto tega pa bo tam spet zrastlo nekaj, 
kar v park ne sodi. Povedali so tudi, da na problem 
že dolgo opozarja tudi Svet MČ Magdalena, da se 
posebej trudi odbor za komunalo pri MČ, vendar 
tudi oni brez večjega uspeha. Vse kar je bilo do 
zdaj storjeno, je zavarovanje ruševine s trakom, saj 
je nevarna za mimoidoče.
Ob tem, da so obdelali obrazložitev teme Ravnan-
ja z odpadki, ki jo predlagajo za obravnavo na 2. 
mestnem zboru, so udeleženke preigravale zamisli 
za nadaljevanje akcije »Nekoč je tukaj raslo drevo«. 
Ugotovile so, da je opozarjanje na problem nujno, 
vendar bi morali razmisliti predvsem o rešitvah, ki 
bi jih predlagali odgovornim na MOM.

SČS Tabor, 11. 1.
Prvi zbor SČS Tabor v novem letu je potekal bolj 
januarsko. Nekaj rednih zboristov se je opravičilo, 
vendar so prisotni vseeno nemoteno nadaljevali z 
delom. Čeprav ni bilo sprejeto veliko sklepov je 
bila razprava živahna in pestra. Udeleženci so se 
dosti pogovarjali o prihajajočem mestnem zboru 
in o temah, ki bi jih tam lahko obravnavali, dotakni-
li so se tudi županskih volitev, ki se počasi približu-
jejo. Posebej veseli pa so bili novice, da se namera-
va prihodnjega zbora udeležiti predstavnik 
mestne četrti. Z mestno četrtjo bi namreč želeli 
vzpostavili redno komunikacijo ter se dogovoriti o 
morebitnih skupnih podvigih, ki bi delovanju 
krajanov dali še dodatno težo.

SČS Center in Ivan Cankar, 
12. 1.
Mraz minulega tedna je morda botroval k malen-
kost manj številčni udeležbi, ni pa prav v ničemer 
okrnil plodne razprave na tokratnem zboru SČS 
Center in Ivan Cankar. Ta se je uvodoma dotaknila 
zapuščenih vinogradov v Košakih. Na zanemar-
jenih parcelah se namreč zarašča in redi marsikaj 
škodljivega, kar se prenaša čez meje parcel in 
ustvarja probleme tistim, ki za svoje vinograde in 
sadovnjake ustrezno skrbijo. Z veliko napotki ter z 
izmenjavo lastnih izkušenj o tem, kako pristopiti k 

reševanju, so udeleženke in udeleženci uspeli 
prepričati sokrajana, da se v Košakih vendarle lotijo 
omenjene problematike, v kateri se bodo najver-
jetneje kasneje spoznali tudi drugod po občini.

Na zboru so sklenili, da za obravnavo na febru- 
arskem mestnem zboru predlagajo temo – Skrb za 
zelene površine. O drugem predlogu – sodelovan-
je z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi – 
bodo še  razpravljali, saj so ugotovili, da je potreb-
no razvozlati še veliko nejasnega, na primer, kje 
stojijo MČ in KS v odnosu občina–občan ter če, oz. 
kje, je možno sodelovanje civilne družbe s struktu-
ro, ki je oblikovana po strankarskih principih. 
Predlog so parkirali na Parkirišče idej, kjer se nahaja 
tudi pobuda za oblikovanje komisije za nadzor 
nad izvedbo del na terenu, za katero v tem trenut-
ku na večini ostalih zborov ni interesa.
Iniciativi Akterji Koroške ceste je problematiko 
varnosti v cestnem prometu ter kaljenje nočnega 
miru končno uspelo predstaviti na seji Varnostne-
ga sosveta. Na seji so udeleženi pristojni organi 
izrazili pripravljenost za sodelovanje, hkrati pa so s 
strani iniciative prejeli jasno sporočilo, da se na tej 
točki ne mislijo ustaviti. Še veliko bolj kot do sedaj 
jih žene volja, da vztrajajo do konca.

SČS Pobrežje, 18. 1. 
Čeprav ne zadeva vseh prebivalcev v MOM, je 
problem neurejene dovozne poti do bivše to- 
varne Svila tako pereč, da so se ga udeleženci 
zborov SČS Pobrežje odločili predstaviti na prihaja-
jočem mestnem zboru. Kaže namreč na tudi sicer 
uveljavljene prakse ravnanja občinskih veljakov in 
birokratov, ki znajo za potrebe kapitala stvari 
urediti zelo hitro, ko pa gre za prizadete prebivalce, 

postavljenega niti enega. Nima ga policijska 
postaja, niti zdravstveni dom niti gasilci. Že na seji 
mestnega sveta 2015 je prišla pobuda, da MOM 
objavi natančen seznam de�brilatorjev in poskrbi 
tudi za njihovo vzdrževanje. Občina je odgovorila, 
da bo predlog proučila in ukrepala, vendar ni o 
tem nič zaslediti. Udeleženci in udeleženke so se 
zato odločile, da pripravijo dopis, ki ga bodo 
poslali na MČ Nova vas. V njem bodo izrazili, da 
podpirajo pobudo o postaviti de�brilatorjev tudi v 
njihovi četrti. Na koncu je udeleženec delil še 
spodbudno novico, saj so v Novi vasi zasadili 5 
novih dreves na otroškem igrišču, ki se nahaja za 
trgovino. Ideja je prišla samoiniciativno s strani 
ravnateljice vrtca. Podobne akcije bodo udeležen-
ci in udeleženke podpirale še naprej.

SČS Koroška vrata, 19. 1.
Prvi zbor SČS Koroška vrata v novem letu je 
potekal v četrtek 19. 1. 2017, udeleženci pa so prvi 
izbirali teme za mestni zbor. Izmed predstavljenih 
tem so glasovali za problematiko dela v Mariboru, 
ki so jo predlagali v SČS Magdalena, in zelene 
površine, ki so jo predlagali v SČS Center in Ivan 
Cankar ter SČS Magdalena. Debata je ponovno 
tekla tudi o problematiki parkiranja, saj MOM že 
več kot 10 let ne stori nič za celostno rešitev tega 

problema, ampak zgolj delajo kozmetične 
popravke. Prav tako so v zadnjem času s pajkom 
začeli intenzivno odvažati avtomobile, četudi ti 
nikogar ne ovirajo, odvažajo jih tudi sredi noči, po 
drugi strani pa pajek nikoli ne odpelje avtomobi-
lov po koncu nogometnih tekem, čeprav takrat 
dejansko prihaja do parkiranj pred vhodi, garaža-
mi in dovozi. Udeleženci so se zaradi tega odločili, 
da na naslednji zbor povabijo pristojno osebo z 
občine, ki jim bo znala odgovoriti na vprašanja v 
zvezi s problematiko parkiranja.
  

Lokacija muzeja na prostem pri Vzpenjači
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SČS PEKRE, 4. 1. 
S spornim nasipom sredi Peker se udeleženci_ke 
zborov SKS Pekre ukvarjajo že skoraj eno leto. Z 
odgovorom Inšpektorata RS za okolje in prostor 
niso niti malo zadovoljni_e. Menijo, da so podatki, 
ki jih navaja, povsem zamegljeni in niso odgovor 
na to, kar so od njih zahtevali_e, zato bodo na 
Ministrstvo za okolje Republike Slovenije posredo-
vali predlog za nadzor zakonitosti. Nigradu, Uradu 
za komunalo, promet in prostor ter KS Pekre bodo 
posredovali_e tudi dopis s priporočili SSVUJD 
glede kanalizacije Ob plantaži. Nigrad se namreč v 
zvezi s sanacijo izgovarja na občinski proračun, 
čeprav bi jo moral kot izvajalec del, ki je zagrešil 
napako, izvesti sam.
Udeleženci_ke so imeli_e tudi nekaj predlogov za 
spremembe zakona o gradnji, ki jih bodo obli- 
kovali_e v prihodnje. Na podlagi tega se je porodi-
la tudi ideja, da bi se v okviru informativno-izo-
braževalnega cikla, ki ga za pomlad načrtuje IMZ, 
organizirala delavnica o branju zakonov, odgovor-
nostih in pravicah občanov_k.
Izjemno zanimiva je tudi pobuda, da bi krajani_ke 
skupaj s KS organizirali_e akcijo nabave aplikacije 
iHELP, ki je namenjena hitremu SOS obveščanju v 
primeru nujnih zdravstvenih zapletov. V povezavi z 
njo pa bi poskrbeli za pokritost KS z de�brilatorji, ki 
bi rešili marsikatero življenje, saj nepravočasna 
pomoč ob zastojih srca menda pri nas povzroči že 
vsako drugo smrt. Več o aplikaciji, informiranju 
prebivalcev_k, reševanju življenj, povezovanju s 
krajevno skupnostjo in Rdečim križem, ki bi lahko 
organiziral usposabljanje prebivalcev_k, bodo 
spregovorili na naslednjem zboru.

SČS Radvanje, 10.  1.
Zbor prebivalcev SČS Radvanje je tudi tokrat 
precej časa namenil projektom participatornega 
proračuna za Radvanje. Posebej zanimivo je bilo 
seznanjanje z idejnim projektom Muzeja na 
prostem pri Vzpenjači. Predlagano rešitev Urada za 

kulturo je zbor ocenil zelo pozitivno in jo podpira. 
Zboristi so se dogovorili, da bodo v takšni ali 
drugačni obliki v dogovoru z Uradom sodelovali 
pri pripravi in otvoritvi muzeja. Ker se aktivnosti v 
zvezi s projektom Skupnostna oskrba starejših 
občanov iz pilotnega projekta PP, ki bi ga moral 
voditi pristojen urad mestne uprave MOM, ne 
premakne z mrtve točke, so se zboristi dogovorili, 
da sami nadaljujejo z aktivnostjo, zato bodo 
organizirali razgovor s predstavniki Rdečega križa 
Maribor o možnostih ustanovitve oddelka med- 
generacijskega centra v Radvanju. Največja ovira 
je prostorska suša, zato so se dogovorili, da je za 
razširitev družbenega in družabnega življenja v 
Radvanju ciljna naloga zbora v letu 2017 poiskati 
za tovrstne aktivnosti ustrezne prostore. Akcija v 
tej smeri že teče.

SČS Magdalena, 10. 1.
Zbor je tokrat obiskal novinar Radia Maribor, ki ga 
je zanimalo, kaj se dogaja z razpadajočo zgradbo v 
Magdalenskem parku, na katero udeleženci zbora 
SČS Magdalena že dalj časa opozarjajo.
Udeleženke so mu predstavile, kaj se s stavbo 
dogaja in koga so na problem že opozorile. 
Trenutno največji problem vidijo v tem, da je 
stavba na prodaj, na MOM pa verjetno ni sredstev 
za odkup, kot predlagajo udeleženci zbora. 

pa so na vrsti le obljube in predstave za javnost, 
premakne pa se nič. Kar se lahko in kar se ne sme 
zgoditi na določenem območju, mora biti zapisa-
no v lokacijskih načrtih, ki jih mariborska občina  za 
območje bivše Svile sploh nima. Ste že videli, da bi 
zgradili trgovski center brez dovoznih poti in 
parkirišč, sprašujejo prizadeti. V to, zdaj že imeno-
vano industrijsko cono, pa naseljujejo dejavnosti 
brez vse potrebne infrastrukture, z dovozom, ki je 
le pot, kar si imena cesta ali ulica ne zasluži. Že 
zgodaj zjutraj je tam moč videti kolono avtobusov 
Marproma, ki vozijo iz garaž. Ko peljejo navzgor 
doni, ko zapeljejo v jamo zabobni kot ob potresu. 
Kako bo to videti, ko se tja naseli s svojim tovornim 
avtoparkom še Petrans, si ni mogoče niti pred- 
stavljati. Če bi povprašali otroke, ki jim je to šolska 
pot, bi nam izdali prenekatero slabo izkušnjo, ko so 
se morali zateči na bližnje dvorišče, da se ni zgodilo 
najhujše. Kdaj se bo zbudilo in oglasilo vodstvo 
šole Toneta Čufarja? Prizadeti prebivalci, tudi starši 
šoloobveznih otrok, so odločeni, da gredo do 
konca, če bo treba tudi s skrajnejšimi oblikami, kot 
je državljanska nepokorščina.

SČS Studenci, 19. 1. 
Na Studencih so se na tokratnem zboru posvetili 
razpravi o delovanju javnih služb. Najprej so se 
dotaknili javnih podjetij in aktivnosti SSVUJD-a. Ta 
trenutno preučuje delovanje Nigrada, s katerim se 
bodo tudi v kratkem sestali. Posvetili so se tudi 
problematiki neurejenega sistema praznjenja 
greznic in posledično onesnaževanja podtalnice. 

Zbor še vedno ni dobil konkretnega odgovora, 
zakaj položnice za plačilo zemljiškega nadomestila 
ne prihajajo razporejene čez leto, ampak pridejo v 
zelo kratkem časovnem obdobju, kar za marsiko-
ga predstavlja velik �nančni zalogaj. Dobili so sicer 
odgovor tako od Javnega podjetja za upravljanje s 
stavbnimi zemljišči kot od Finančnega urada, 
vendar obe ustanovi krivdo prelagata druga na 
drugo. Zbor se je odločil, da še ne bo obupal, 
ampak bo poskušal zadevi priti do dna. 

SČS Nova vas, 19. 1. 
Ni še konkretnih informacij glede celostne 
ureditve Pekrskega potoka, saj naj bi bil ta vključen 
v TUS, ki ga mestni svetniki in svetnice še niso 
sprejele. Če bodo TUS sprejeli, bodo do 2020 
realizirane tudi pešpoti, kolesarske steze, parkovne 
površine in �tnes na prostem, ki so omenjeni v 
načrtu. Če bodo program sprejeli, nameravajo v 
SČS Nova vas ustanoviti DS, ki bi ta dela spremljala 
in nadzirala. S tem bi vzpostavili učinkovit nadzor, 
da bi občina v celoti opravila svoje delo. Še vedno 
pa ostaja udeležencem najbolj sporna opredelitev 
�tnesa na prostem za 80.000 evrov, zato že iščejo 
druge cenovno ugodnejše izvajalce. Izjemno 
problematična je tudi postavitev panoramskega 
dvigala (tema, ki se je odprla na preteklem zboru), 
ki bi ga potrebovali starejši stanovalci in invalidi, pa 
ga pred svojih vhodom ne smejo postaviti, saj 
morajo pred tem zbrati podpise vseh stanujočih 
tudi v sosednjih blokih, kar je neživljenjsko in 
neizvedljivo. Na pristojnem uradu bodo zato 
zahtevali konkretne podatke, naj jim svetujejo, 
kako nadaljevati postopek. Gospod Fanin jim je že 
svetoval, da se lahko obrnejo tudi na sodišče, kjer 
lahko zahtevajo, da bi bilo nekaj kvadratnih 
metrov zgolj v njihovi lasti. Tako jim ne bi bilo treba 
iskati potrditve vseh lastnikov gradbenega 
zemljišča. Na zboru se zavedajo, da gre za širši 
problem. Zakoni predstavljajo številne ovire, ki so v 
škodo ljudem. Zavedajo se, da bi jih bilo treba 
spremeniti. Zato bodo obvestili tudi ostale SČKS. 
Na zbor bodo povabili tudi poslanko Jasno 
Murgel, če bi želela v svoja prizadevanja za 
izboljšanje življenjskih pogojev otrok s posebnimi 
potrebami vključiti tudi starejše in invalide. Morda 
bi lahko stopili skupaj in poiskali možne rešitve. 
Tudi potreba o de�brilatorjih se je odprla na 
prejšnjem zboru. Odkrili so, da v Novi vasi ni 

Izgovarjajo se, da bodo problem reševali skupaj z 
izgradnjo železniškega podvoza na Ljubljanski, kar 
po mnenju udeležencev nima neposredne po- 
vezave s tem delom parka. Bojijo se, da bo zaprav- 
ljena še ena priložnost, ko bi lahko zaokrožili ta del 
parka, namesto tega pa bo tam spet zrastlo nekaj, 
kar v park ne sodi. Povedali so tudi, da na problem 
že dolgo opozarja tudi Svet MČ Magdalena, da se 
posebej trudi odbor za komunalo pri MČ, vendar 
tudi oni brez večjega uspeha. Vse kar je bilo do 
zdaj storjeno, je zavarovanje ruševine s trakom, saj 
je nevarna za mimoidoče.
Ob tem, da so obdelali obrazložitev teme Ravnan-
ja z odpadki, ki jo predlagajo za obravnavo na 2. 
mestnem zboru, so udeleženke preigravale zamisli 
za nadaljevanje akcije »Nekoč je tukaj raslo drevo«. 
Ugotovile so, da je opozarjanje na problem nujno, 
vendar bi morali razmisliti predvsem o rešitvah, ki 
bi jih predlagali odgovornim na MOM.

SČS Tabor, 11. 1.
Prvi zbor SČS Tabor v novem letu je potekal bolj 
januarsko. Nekaj rednih zboristov se je opravičilo, 
vendar so prisotni vseeno nemoteno nadaljevali z 
delom. Čeprav ni bilo sprejeto veliko sklepov je 
bila razprava živahna in pestra. Udeleženci so se 
dosti pogovarjali o prihajajočem mestnem zboru 
in o temah, ki bi jih tam lahko obravnavali, dotakni-
li so se tudi županskih volitev, ki se počasi približu-
jejo. Posebej veseli pa so bili novice, da se namera-
va prihodnjega zbora udeležiti predstavnik 
mestne četrti. Z mestno četrtjo bi namreč želeli 
vzpostavili redno komunikacijo ter se dogovoriti o 
morebitnih skupnih podvigih, ki bi delovanju 
krajanov dali še dodatno težo.

SČS Center in Ivan Cankar, 
12. 1.
Mraz minulega tedna je morda botroval k malen-
kost manj številčni udeležbi, ni pa prav v ničemer 
okrnil plodne razprave na tokratnem zboru SČS 
Center in Ivan Cankar. Ta se je uvodoma dotaknila 
zapuščenih vinogradov v Košakih. Na zanemar-
jenih parcelah se namreč zarašča in redi marsikaj 
škodljivega, kar se prenaša čez meje parcel in 
ustvarja probleme tistim, ki za svoje vinograde in 
sadovnjake ustrezno skrbijo. Z veliko napotki ter z 
izmenjavo lastnih izkušenj o tem, kako pristopiti k 

reševanju, so udeleženke in udeleženci uspeli 
prepričati sokrajana, da se v Košakih vendarle lotijo 
omenjene problematike, v kateri se bodo najver-
jetneje kasneje spoznali tudi drugod po občini.

Na zboru so sklenili, da za obravnavo na febru- 
arskem mestnem zboru predlagajo temo – Skrb za 
zelene površine. O drugem predlogu – sodelovan-
je z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi – 
bodo še  razpravljali, saj so ugotovili, da je potreb-
no razvozlati še veliko nejasnega, na primer, kje 
stojijo MČ in KS v odnosu občina–občan ter če, oz. 
kje, je možno sodelovanje civilne družbe s struktu-
ro, ki je oblikovana po strankarskih principih. 
Predlog so parkirali na Parkirišče idej, kjer se nahaja 
tudi pobuda za oblikovanje komisije za nadzor 
nad izvedbo del na terenu, za katero v tem trenut-
ku na večini ostalih zborov ni interesa.
Iniciativi Akterji Koroške ceste je problematiko 
varnosti v cestnem prometu ter kaljenje nočnega 
miru končno uspelo predstaviti na seji Varnostne-
ga sosveta. Na seji so udeleženi pristojni organi 
izrazili pripravljenost za sodelovanje, hkrati pa so s 
strani iniciative prejeli jasno sporočilo, da se na tej 
točki ne mislijo ustaviti. Še veliko bolj kot do sedaj 
jih žene volja, da vztrajajo do konca.

SČS Pobrežje, 18. 1. 
Čeprav ne zadeva vseh prebivalcev v MOM, je 
problem neurejene dovozne poti do bivše to- 
varne Svila tako pereč, da so se ga udeleženci 
zborov SČS Pobrežje odločili predstaviti na prihaja-
jočem mestnem zboru. Kaže namreč na tudi sicer 
uveljavljene prakse ravnanja občinskih veljakov in 
birokratov, ki znajo za potrebe kapitala stvari 
urediti zelo hitro, ko pa gre za prizadete prebivalce, 

postavljenega niti enega. Nima ga policijska 
postaja, niti zdravstveni dom niti gasilci. Že na seji 
mestnega sveta 2015 je prišla pobuda, da MOM 
objavi natančen seznam de�brilatorjev in poskrbi 
tudi za njihovo vzdrževanje. Občina je odgovorila, 
da bo predlog proučila in ukrepala, vendar ni o 
tem nič zaslediti. Udeleženci in udeleženke so se 
zato odločile, da pripravijo dopis, ki ga bodo 
poslali na MČ Nova vas. V njem bodo izrazili, da 
podpirajo pobudo o postaviti de�brilatorjev tudi v 
njihovi četrti. Na koncu je udeleženec delil še 
spodbudno novico, saj so v Novi vasi zasadili 5 
novih dreves na otroškem igrišču, ki se nahaja za 
trgovino. Ideja je prišla samoiniciativno s strani 
ravnateljice vrtca. Podobne akcije bodo udeležen-
ci in udeleženke podpirale še naprej.

SČS Koroška vrata, 19. 1.
Prvi zbor SČS Koroška vrata v novem letu je 
potekal v četrtek 19. 1. 2017, udeleženci pa so prvi 
izbirali teme za mestni zbor. Izmed predstavljenih 
tem so glasovali za problematiko dela v Mariboru, 
ki so jo predlagali v SČS Magdalena, in zelene 
površine, ki so jo predlagali v SČS Center in Ivan 
Cankar ter SČS Magdalena. Debata je ponovno 
tekla tudi o problematiki parkiranja, saj MOM že 
več kot 10 let ne stori nič za celostno rešitev tega 

problema, ampak zgolj delajo kozmetične 
popravke. Prav tako so v zadnjem času s pajkom 
začeli intenzivno odvažati avtomobile, četudi ti 
nikogar ne ovirajo, odvažajo jih tudi sredi noči, po 
drugi strani pa pajek nikoli ne odpelje avtomobi-
lov po koncu nogometnih tekem, čeprav takrat 
dejansko prihaja do parkiranj pred vhodi, garaža-
mi in dovozi. Udeleženci so se zaradi tega odločili, 
da na naslednji zbor povabijo pristojno osebo z 
občine, ki jim bo znala odgovoriti na vprašanja v 
zvezi s problematiko parkiranja.
  

Vinogradov veliko, vzdrževanih vinogradov veliko manj
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SČS PEKRE, 4. 1. 
S spornim nasipom sredi Peker se udeleženci_ke 
zborov SKS Pekre ukvarjajo že skoraj eno leto. Z 
odgovorom Inšpektorata RS za okolje in prostor 
niso niti malo zadovoljni_e. Menijo, da so podatki, 
ki jih navaja, povsem zamegljeni in niso odgovor 
na to, kar so od njih zahtevali_e, zato bodo na 
Ministrstvo za okolje Republike Slovenije posredo-
vali predlog za nadzor zakonitosti. Nigradu, Uradu 
za komunalo, promet in prostor ter KS Pekre bodo 
posredovali_e tudi dopis s priporočili SSVUJD 
glede kanalizacije Ob plantaži. Nigrad se namreč v 
zvezi s sanacijo izgovarja na občinski proračun, 
čeprav bi jo moral kot izvajalec del, ki je zagrešil 
napako, izvesti sam.
Udeleženci_ke so imeli_e tudi nekaj predlogov za 
spremembe zakona o gradnji, ki jih bodo obli- 
kovali_e v prihodnje. Na podlagi tega se je porodi-
la tudi ideja, da bi se v okviru informativno-izo-
braževalnega cikla, ki ga za pomlad načrtuje IMZ, 
organizirala delavnica o branju zakonov, odgovor-
nostih in pravicah občanov_k.
Izjemno zanimiva je tudi pobuda, da bi krajani_ke 
skupaj s KS organizirali_e akcijo nabave aplikacije 
iHELP, ki je namenjena hitremu SOS obveščanju v 
primeru nujnih zdravstvenih zapletov. V povezavi z 
njo pa bi poskrbeli za pokritost KS z de�brilatorji, ki 
bi rešili marsikatero življenje, saj nepravočasna 
pomoč ob zastojih srca menda pri nas povzroči že 
vsako drugo smrt. Več o aplikaciji, informiranju 
prebivalcev_k, reševanju življenj, povezovanju s 
krajevno skupnostjo in Rdečim križem, ki bi lahko 
organiziral usposabljanje prebivalcev_k, bodo 
spregovorili na naslednjem zboru.

SČS Radvanje, 10.  1.
Zbor prebivalcev SČS Radvanje je tudi tokrat 
precej časa namenil projektom participatornega 
proračuna za Radvanje. Posebej zanimivo je bilo 
seznanjanje z idejnim projektom Muzeja na 
prostem pri Vzpenjači. Predlagano rešitev Urada za 

kulturo je zbor ocenil zelo pozitivno in jo podpira. 
Zboristi so se dogovorili, da bodo v takšni ali 
drugačni obliki v dogovoru z Uradom sodelovali 
pri pripravi in otvoritvi muzeja. Ker se aktivnosti v 
zvezi s projektom Skupnostna oskrba starejših 
občanov iz pilotnega projekta PP, ki bi ga moral 
voditi pristojen urad mestne uprave MOM, ne 
premakne z mrtve točke, so se zboristi dogovorili, 
da sami nadaljujejo z aktivnostjo, zato bodo 
organizirali razgovor s predstavniki Rdečega križa 
Maribor o možnostih ustanovitve oddelka med- 
generacijskega centra v Radvanju. Največja ovira 
je prostorska suša, zato so se dogovorili, da je za 
razširitev družbenega in družabnega življenja v 
Radvanju ciljna naloga zbora v letu 2017 poiskati 
za tovrstne aktivnosti ustrezne prostore. Akcija v 
tej smeri že teče.

SČS Magdalena, 10. 1.
Zbor je tokrat obiskal novinar Radia Maribor, ki ga 
je zanimalo, kaj se dogaja z razpadajočo zgradbo v 
Magdalenskem parku, na katero udeleženci zbora 
SČS Magdalena že dalj časa opozarjajo.
Udeleženke so mu predstavile, kaj se s stavbo 
dogaja in koga so na problem že opozorile. 
Trenutno največji problem vidijo v tem, da je 
stavba na prodaj, na MOM pa verjetno ni sredstev 
za odkup, kot predlagajo udeleženci zbora. 

pa so na vrsti le obljube in predstave za javnost, 
premakne pa se nič. Kar se lahko in kar se ne sme 
zgoditi na določenem območju, mora biti zapisa-
no v lokacijskih načrtih, ki jih mariborska občina  za 
območje bivše Svile sploh nima. Ste že videli, da bi 
zgradili trgovski center brez dovoznih poti in 
parkirišč, sprašujejo prizadeti. V to, zdaj že imeno-
vano industrijsko cono, pa naseljujejo dejavnosti 
brez vse potrebne infrastrukture, z dovozom, ki je 
le pot, kar si imena cesta ali ulica ne zasluži. Že 
zgodaj zjutraj je tam moč videti kolono avtobusov 
Marproma, ki vozijo iz garaž. Ko peljejo navzgor 
doni, ko zapeljejo v jamo zabobni kot ob potresu. 
Kako bo to videti, ko se tja naseli s svojim tovornim 
avtoparkom še Petrans, si ni mogoče niti pred- 
stavljati. Če bi povprašali otroke, ki jim je to šolska 
pot, bi nam izdali prenekatero slabo izkušnjo, ko so 
se morali zateči na bližnje dvorišče, da se ni zgodilo 
najhujše. Kdaj se bo zbudilo in oglasilo vodstvo 
šole Toneta Čufarja? Prizadeti prebivalci, tudi starši 
šoloobveznih otrok, so odločeni, da gredo do 
konca, če bo treba tudi s skrajnejšimi oblikami, kot 
je državljanska nepokorščina.

SČS Studenci, 19. 1. 
Na Studencih so se na tokratnem zboru posvetili 
razpravi o delovanju javnih služb. Najprej so se 
dotaknili javnih podjetij in aktivnosti SSVUJD-a. Ta 
trenutno preučuje delovanje Nigrada, s katerim se 
bodo tudi v kratkem sestali. Posvetili so se tudi 
problematiki neurejenega sistema praznjenja 
greznic in posledično onesnaževanja podtalnice. 

Zbor še vedno ni dobil konkretnega odgovora, 
zakaj položnice za plačilo zemljiškega nadomestila 
ne prihajajo razporejene čez leto, ampak pridejo v 
zelo kratkem časovnem obdobju, kar za marsiko-
ga predstavlja velik �nančni zalogaj. Dobili so sicer 
odgovor tako od Javnega podjetja za upravljanje s 
stavbnimi zemljišči kot od Finančnega urada, 
vendar obe ustanovi krivdo prelagata druga na 
drugo. Zbor se je odločil, da še ne bo obupal, 
ampak bo poskušal zadevi priti do dna. 

SČS Nova vas, 19. 1. 
Ni še konkretnih informacij glede celostne 
ureditve Pekrskega potoka, saj naj bi bil ta vključen 
v TUS, ki ga mestni svetniki in svetnice še niso 
sprejele. Če bodo TUS sprejeli, bodo do 2020 
realizirane tudi pešpoti, kolesarske steze, parkovne 
površine in �tnes na prostem, ki so omenjeni v 
načrtu. Če bodo program sprejeli, nameravajo v 
SČS Nova vas ustanoviti DS, ki bi ta dela spremljala 
in nadzirala. S tem bi vzpostavili učinkovit nadzor, 
da bi občina v celoti opravila svoje delo. Še vedno 
pa ostaja udeležencem najbolj sporna opredelitev 
�tnesa na prostem za 80.000 evrov, zato že iščejo 
druge cenovno ugodnejše izvajalce. Izjemno 
problematična je tudi postavitev panoramskega 
dvigala (tema, ki se je odprla na preteklem zboru), 
ki bi ga potrebovali starejši stanovalci in invalidi, pa 
ga pred svojih vhodom ne smejo postaviti, saj 
morajo pred tem zbrati podpise vseh stanujočih 
tudi v sosednjih blokih, kar je neživljenjsko in 
neizvedljivo. Na pristojnem uradu bodo zato 
zahtevali konkretne podatke, naj jim svetujejo, 
kako nadaljevati postopek. Gospod Fanin jim je že 
svetoval, da se lahko obrnejo tudi na sodišče, kjer 
lahko zahtevajo, da bi bilo nekaj kvadratnih 
metrov zgolj v njihovi lasti. Tako jim ne bi bilo treba 
iskati potrditve vseh lastnikov gradbenega 
zemljišča. Na zboru se zavedajo, da gre za širši 
problem. Zakoni predstavljajo številne ovire, ki so v 
škodo ljudem. Zavedajo se, da bi jih bilo treba 
spremeniti. Zato bodo obvestili tudi ostale SČKS. 
Na zbor bodo povabili tudi poslanko Jasno 
Murgel, če bi želela v svoja prizadevanja za 
izboljšanje življenjskih pogojev otrok s posebnimi 
potrebami vključiti tudi starejše in invalide. Morda 
bi lahko stopili skupaj in poiskali možne rešitve. 
Tudi potreba o de�brilatorjih se je odprla na 
prejšnjem zboru. Odkrili so, da v Novi vasi ni 

Izgovarjajo se, da bodo problem reševali skupaj z 
izgradnjo železniškega podvoza na Ljubljanski, kar 
po mnenju udeležencev nima neposredne po- 
vezave s tem delom parka. Bojijo se, da bo zaprav- 
ljena še ena priložnost, ko bi lahko zaokrožili ta del 
parka, namesto tega pa bo tam spet zrastlo nekaj, 
kar v park ne sodi. Povedali so tudi, da na problem 
že dolgo opozarja tudi Svet MČ Magdalena, da se 
posebej trudi odbor za komunalo pri MČ, vendar 
tudi oni brez večjega uspeha. Vse kar je bilo do 
zdaj storjeno, je zavarovanje ruševine s trakom, saj 
je nevarna za mimoidoče.
Ob tem, da so obdelali obrazložitev teme Ravnan-
ja z odpadki, ki jo predlagajo za obravnavo na 2. 
mestnem zboru, so udeleženke preigravale zamisli 
za nadaljevanje akcije »Nekoč je tukaj raslo drevo«. 
Ugotovile so, da je opozarjanje na problem nujno, 
vendar bi morali razmisliti predvsem o rešitvah, ki 
bi jih predlagali odgovornim na MOM.

SČS Tabor, 11. 1.
Prvi zbor SČS Tabor v novem letu je potekal bolj 
januarsko. Nekaj rednih zboristov se je opravičilo, 
vendar so prisotni vseeno nemoteno nadaljevali z 
delom. Čeprav ni bilo sprejeto veliko sklepov je 
bila razprava živahna in pestra. Udeleženci so se 
dosti pogovarjali o prihajajočem mestnem zboru 
in o temah, ki bi jih tam lahko obravnavali, dotakni-
li so se tudi županskih volitev, ki se počasi približu-
jejo. Posebej veseli pa so bili novice, da se namera-
va prihodnjega zbora udeležiti predstavnik 
mestne četrti. Z mestno četrtjo bi namreč želeli 
vzpostavili redno komunikacijo ter se dogovoriti o 
morebitnih skupnih podvigih, ki bi delovanju 
krajanov dali še dodatno težo.

SČS Center in Ivan Cankar, 
12. 1.
Mraz minulega tedna je morda botroval k malen-
kost manj številčni udeležbi, ni pa prav v ničemer 
okrnil plodne razprave na tokratnem zboru SČS 
Center in Ivan Cankar. Ta se je uvodoma dotaknila 
zapuščenih vinogradov v Košakih. Na zanemar-
jenih parcelah se namreč zarašča in redi marsikaj 
škodljivega, kar se prenaša čez meje parcel in 
ustvarja probleme tistim, ki za svoje vinograde in 
sadovnjake ustrezno skrbijo. Z veliko napotki ter z 
izmenjavo lastnih izkušenj o tem, kako pristopiti k 

reševanju, so udeleženke in udeleženci uspeli 
prepričati sokrajana, da se v Košakih vendarle lotijo 
omenjene problematike, v kateri se bodo najver-
jetneje kasneje spoznali tudi drugod po občini.

Na zboru so sklenili, da za obravnavo na febru- 
arskem mestnem zboru predlagajo temo – Skrb za 
zelene površine. O drugem predlogu – sodelovan-
je z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi – 
bodo še  razpravljali, saj so ugotovili, da je potreb-
no razvozlati še veliko nejasnega, na primer, kje 
stojijo MČ in KS v odnosu občina–občan ter če, oz. 
kje, je možno sodelovanje civilne družbe s struktu-
ro, ki je oblikovana po strankarskih principih. 
Predlog so parkirali na Parkirišče idej, kjer se nahaja 
tudi pobuda za oblikovanje komisije za nadzor 
nad izvedbo del na terenu, za katero v tem trenut-
ku na večini ostalih zborov ni interesa.
Iniciativi Akterji Koroške ceste je problematiko 
varnosti v cestnem prometu ter kaljenje nočnega 
miru končno uspelo predstaviti na seji Varnostne-
ga sosveta. Na seji so udeleženi pristojni organi 
izrazili pripravljenost za sodelovanje, hkrati pa so s 
strani iniciative prejeli jasno sporočilo, da se na tej 
točki ne mislijo ustaviti. Še veliko bolj kot do sedaj 
jih žene volja, da vztrajajo do konca.

SČS Pobrežje, 18. 1. 
Čeprav ne zadeva vseh prebivalcev v MOM, je 
problem neurejene dovozne poti do bivše to- 
varne Svila tako pereč, da so se ga udeleženci 
zborov SČS Pobrežje odločili predstaviti na prihaja-
jočem mestnem zboru. Kaže namreč na tudi sicer 
uveljavljene prakse ravnanja občinskih veljakov in 
birokratov, ki znajo za potrebe kapitala stvari 
urediti zelo hitro, ko pa gre za prizadete prebivalce, 

postavljenega niti enega. Nima ga policijska 
postaja, niti zdravstveni dom niti gasilci. Že na seji 
mestnega sveta 2015 je prišla pobuda, da MOM 
objavi natančen seznam de�brilatorjev in poskrbi 
tudi za njihovo vzdrževanje. Občina je odgovorila, 
da bo predlog proučila in ukrepala, vendar ni o 
tem nič zaslediti. Udeleženci in udeleženke so se 
zato odločile, da pripravijo dopis, ki ga bodo 
poslali na MČ Nova vas. V njem bodo izrazili, da 
podpirajo pobudo o postaviti de�brilatorjev tudi v 
njihovi četrti. Na koncu je udeleženec delil še 
spodbudno novico, saj so v Novi vasi zasadili 5 
novih dreves na otroškem igrišču, ki se nahaja za 
trgovino. Ideja je prišla samoiniciativno s strani 
ravnateljice vrtca. Podobne akcije bodo udeležen-
ci in udeleženke podpirale še naprej.

SČS Koroška vrata, 19. 1.
Prvi zbor SČS Koroška vrata v novem letu je 
potekal v četrtek 19. 1. 2017, udeleženci pa so prvi 
izbirali teme za mestni zbor. Izmed predstavljenih 
tem so glasovali za problematiko dela v Mariboru, 
ki so jo predlagali v SČS Magdalena, in zelene 
površine, ki so jo predlagali v SČS Center in Ivan 
Cankar ter SČS Magdalena. Debata je ponovno 
tekla tudi o problematiki parkiranja, saj MOM že 
več kot 10 let ne stori nič za celostno rešitev tega 

problema, ampak zgolj delajo kozmetične 
popravke. Prav tako so v zadnjem času s pajkom 
začeli intenzivno odvažati avtomobile, četudi ti 
nikogar ne ovirajo, odvažajo jih tudi sredi noči, po 
drugi strani pa pajek nikoli ne odpelje avtomobi-
lov po koncu nogometnih tekem, čeprav takrat 
dejansko prihaja do parkiranj pred vhodi, garaža-
mi in dovozi. Udeleženci so se zaradi tega odločili, 
da na naslednji zbor povabijo pristojno osebo z 
občine, ki jim bo znala odgovoriti na vprašanja v 
zvezi s problematiko parkiranja.
  

Tudi odgovor, zakaj takšen časovni razkorak med vrednoten-
jem NUSZ in izdanimi plačilnimi nalogi, je od pristojnih težko 
dobiti. 
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SČS PEKRE, 4. 1. 
S spornim nasipom sredi Peker se udeleženci_ke 
zborov SKS Pekre ukvarjajo že skoraj eno leto. Z 
odgovorom Inšpektorata RS za okolje in prostor 
niso niti malo zadovoljni_e. Menijo, da so podatki, 
ki jih navaja, povsem zamegljeni in niso odgovor 
na to, kar so od njih zahtevali_e, zato bodo na 
Ministrstvo za okolje Republike Slovenije posredo-
vali predlog za nadzor zakonitosti. Nigradu, Uradu 
za komunalo, promet in prostor ter KS Pekre bodo 
posredovali_e tudi dopis s priporočili SSVUJD 
glede kanalizacije Ob plantaži. Nigrad se namreč v 
zvezi s sanacijo izgovarja na občinski proračun, 
čeprav bi jo moral kot izvajalec del, ki je zagrešil 
napako, izvesti sam.
Udeleženci_ke so imeli_e tudi nekaj predlogov za 
spremembe zakona o gradnji, ki jih bodo obli- 
kovali_e v prihodnje. Na podlagi tega se je porodi-
la tudi ideja, da bi se v okviru informativno-izo-
braževalnega cikla, ki ga za pomlad načrtuje IMZ, 
organizirala delavnica o branju zakonov, odgovor-
nostih in pravicah občanov_k.
Izjemno zanimiva je tudi pobuda, da bi krajani_ke 
skupaj s KS organizirali_e akcijo nabave aplikacije 
iHELP, ki je namenjena hitremu SOS obveščanju v 
primeru nujnih zdravstvenih zapletov. V povezavi z 
njo pa bi poskrbeli za pokritost KS z de�brilatorji, ki 
bi rešili marsikatero življenje, saj nepravočasna 
pomoč ob zastojih srca menda pri nas povzroči že 
vsako drugo smrt. Več o aplikaciji, informiranju 
prebivalcev_k, reševanju življenj, povezovanju s 
krajevno skupnostjo in Rdečim križem, ki bi lahko 
organiziral usposabljanje prebivalcev_k, bodo 
spregovorili na naslednjem zboru.

SČS Radvanje, 10.  1.
Zbor prebivalcev SČS Radvanje je tudi tokrat 
precej časa namenil projektom participatornega 
proračuna za Radvanje. Posebej zanimivo je bilo 
seznanjanje z idejnim projektom Muzeja na 
prostem pri Vzpenjači. Predlagano rešitev Urada za 

kulturo je zbor ocenil zelo pozitivno in jo podpira. 
Zboristi so se dogovorili, da bodo v takšni ali 
drugačni obliki v dogovoru z Uradom sodelovali 
pri pripravi in otvoritvi muzeja. Ker se aktivnosti v 
zvezi s projektom Skupnostna oskrba starejših 
občanov iz pilotnega projekta PP, ki bi ga moral 
voditi pristojen urad mestne uprave MOM, ne 
premakne z mrtve točke, so se zboristi dogovorili, 
da sami nadaljujejo z aktivnostjo, zato bodo 
organizirali razgovor s predstavniki Rdečega križa 
Maribor o možnostih ustanovitve oddelka med- 
generacijskega centra v Radvanju. Največja ovira 
je prostorska suša, zato so se dogovorili, da je za 
razširitev družbenega in družabnega življenja v 
Radvanju ciljna naloga zbora v letu 2017 poiskati 
za tovrstne aktivnosti ustrezne prostore. Akcija v 
tej smeri že teče.

SČS Magdalena, 10. 1.
Zbor je tokrat obiskal novinar Radia Maribor, ki ga 
je zanimalo, kaj se dogaja z razpadajočo zgradbo v 
Magdalenskem parku, na katero udeleženci zbora 
SČS Magdalena že dalj časa opozarjajo.
Udeleženke so mu predstavile, kaj se s stavbo 
dogaja in koga so na problem že opozorile. 
Trenutno največji problem vidijo v tem, da je 
stavba na prodaj, na MOM pa verjetno ni sredstev 
za odkup, kot predlagajo udeleženci zbora. 

pa so na vrsti le obljube in predstave za javnost, 
premakne pa se nič. Kar se lahko in kar se ne sme 
zgoditi na določenem območju, mora biti zapisa-
no v lokacijskih načrtih, ki jih mariborska občina  za 
območje bivše Svile sploh nima. Ste že videli, da bi 
zgradili trgovski center brez dovoznih poti in 
parkirišč, sprašujejo prizadeti. V to, zdaj že imeno-
vano industrijsko cono, pa naseljujejo dejavnosti 
brez vse potrebne infrastrukture, z dovozom, ki je 
le pot, kar si imena cesta ali ulica ne zasluži. Že 
zgodaj zjutraj je tam moč videti kolono avtobusov 
Marproma, ki vozijo iz garaž. Ko peljejo navzgor 
doni, ko zapeljejo v jamo zabobni kot ob potresu. 
Kako bo to videti, ko se tja naseli s svojim tovornim 
avtoparkom še Petrans, si ni mogoče niti pred- 
stavljati. Če bi povprašali otroke, ki jim je to šolska 
pot, bi nam izdali prenekatero slabo izkušnjo, ko so 
se morali zateči na bližnje dvorišče, da se ni zgodilo 
najhujše. Kdaj se bo zbudilo in oglasilo vodstvo 
šole Toneta Čufarja? Prizadeti prebivalci, tudi starši 
šoloobveznih otrok, so odločeni, da gredo do 
konca, če bo treba tudi s skrajnejšimi oblikami, kot 
je državljanska nepokorščina.

SČS Studenci, 19. 1. 
Na Studencih so se na tokratnem zboru posvetili 
razpravi o delovanju javnih služb. Najprej so se 
dotaknili javnih podjetij in aktivnosti SSVUJD-a. Ta 
trenutno preučuje delovanje Nigrada, s katerim se 
bodo tudi v kratkem sestali. Posvetili so se tudi 
problematiki neurejenega sistema praznjenja 
greznic in posledično onesnaževanja podtalnice. 

Zbor še vedno ni dobil konkretnega odgovora, 
zakaj položnice za plačilo zemljiškega nadomestila 
ne prihajajo razporejene čez leto, ampak pridejo v 
zelo kratkem časovnem obdobju, kar za marsiko-
ga predstavlja velik �nančni zalogaj. Dobili so sicer 
odgovor tako od Javnega podjetja za upravljanje s 
stavbnimi zemljišči kot od Finančnega urada, 
vendar obe ustanovi krivdo prelagata druga na 
drugo. Zbor se je odločil, da še ne bo obupal, 
ampak bo poskušal zadevi priti do dna. 

SČS Nova vas, 19. 1. 
Ni še konkretnih informacij glede celostne 
ureditve Pekrskega potoka, saj naj bi bil ta vključen 
v TUS, ki ga mestni svetniki in svetnice še niso 
sprejele. Če bodo TUS sprejeli, bodo do 2020 
realizirane tudi pešpoti, kolesarske steze, parkovne 
površine in �tnes na prostem, ki so omenjeni v 
načrtu. Če bodo program sprejeli, nameravajo v 
SČS Nova vas ustanoviti DS, ki bi ta dela spremljala 
in nadzirala. S tem bi vzpostavili učinkovit nadzor, 
da bi občina v celoti opravila svoje delo. Še vedno 
pa ostaja udeležencem najbolj sporna opredelitev 
�tnesa na prostem za 80.000 evrov, zato že iščejo 
druge cenovno ugodnejše izvajalce. Izjemno 
problematična je tudi postavitev panoramskega 
dvigala (tema, ki se je odprla na preteklem zboru), 
ki bi ga potrebovali starejši stanovalci in invalidi, pa 
ga pred svojih vhodom ne smejo postaviti, saj 
morajo pred tem zbrati podpise vseh stanujočih 
tudi v sosednjih blokih, kar je neživljenjsko in 
neizvedljivo. Na pristojnem uradu bodo zato 
zahtevali konkretne podatke, naj jim svetujejo, 
kako nadaljevati postopek. Gospod Fanin jim je že 
svetoval, da se lahko obrnejo tudi na sodišče, kjer 
lahko zahtevajo, da bi bilo nekaj kvadratnih 
metrov zgolj v njihovi lasti. Tako jim ne bi bilo treba 
iskati potrditve vseh lastnikov gradbenega 
zemljišča. Na zboru se zavedajo, da gre za širši 
problem. Zakoni predstavljajo številne ovire, ki so v 
škodo ljudem. Zavedajo se, da bi jih bilo treba 
spremeniti. Zato bodo obvestili tudi ostale SČKS. 
Na zbor bodo povabili tudi poslanko Jasno 
Murgel, če bi želela v svoja prizadevanja za 
izboljšanje življenjskih pogojev otrok s posebnimi 
potrebami vključiti tudi starejše in invalide. Morda 
bi lahko stopili skupaj in poiskali možne rešitve. 
Tudi potreba o de�brilatorjih se je odprla na 
prejšnjem zboru. Odkrili so, da v Novi vasi ni 

Izgovarjajo se, da bodo problem reševali skupaj z 
izgradnjo železniškega podvoza na Ljubljanski, kar 
po mnenju udeležencev nima neposredne po- 
vezave s tem delom parka. Bojijo se, da bo zaprav- 
ljena še ena priložnost, ko bi lahko zaokrožili ta del 
parka, namesto tega pa bo tam spet zrastlo nekaj, 
kar v park ne sodi. Povedali so tudi, da na problem 
že dolgo opozarja tudi Svet MČ Magdalena, da se 
posebej trudi odbor za komunalo pri MČ, vendar 
tudi oni brez večjega uspeha. Vse kar je bilo do 
zdaj storjeno, je zavarovanje ruševine s trakom, saj 
je nevarna za mimoidoče.
Ob tem, da so obdelali obrazložitev teme Ravnan-
ja z odpadki, ki jo predlagajo za obravnavo na 2. 
mestnem zboru, so udeleženke preigravale zamisli 
za nadaljevanje akcije »Nekoč je tukaj raslo drevo«. 
Ugotovile so, da je opozarjanje na problem nujno, 
vendar bi morali razmisliti predvsem o rešitvah, ki 
bi jih predlagali odgovornim na MOM.

SČS Tabor, 11. 1.
Prvi zbor SČS Tabor v novem letu je potekal bolj 
januarsko. Nekaj rednih zboristov se je opravičilo, 
vendar so prisotni vseeno nemoteno nadaljevali z 
delom. Čeprav ni bilo sprejeto veliko sklepov je 
bila razprava živahna in pestra. Udeleženci so se 
dosti pogovarjali o prihajajočem mestnem zboru 
in o temah, ki bi jih tam lahko obravnavali, dotakni-
li so se tudi županskih volitev, ki se počasi približu-
jejo. Posebej veseli pa so bili novice, da se namera-
va prihodnjega zbora udeležiti predstavnik 
mestne četrti. Z mestno četrtjo bi namreč želeli 
vzpostavili redno komunikacijo ter se dogovoriti o 
morebitnih skupnih podvigih, ki bi delovanju 
krajanov dali še dodatno težo.

SČS Center in Ivan Cankar, 
12. 1.
Mraz minulega tedna je morda botroval k malen-
kost manj številčni udeležbi, ni pa prav v ničemer 
okrnil plodne razprave na tokratnem zboru SČS 
Center in Ivan Cankar. Ta se je uvodoma dotaknila 
zapuščenih vinogradov v Košakih. Na zanemar-
jenih parcelah se namreč zarašča in redi marsikaj 
škodljivega, kar se prenaša čez meje parcel in 
ustvarja probleme tistim, ki za svoje vinograde in 
sadovnjake ustrezno skrbijo. Z veliko napotki ter z 
izmenjavo lastnih izkušenj o tem, kako pristopiti k 

reševanju, so udeleženke in udeleženci uspeli 
prepričati sokrajana, da se v Košakih vendarle lotijo 
omenjene problematike, v kateri se bodo najver-
jetneje kasneje spoznali tudi drugod po občini.

Na zboru so sklenili, da za obravnavo na febru- 
arskem mestnem zboru predlagajo temo – Skrb za 
zelene površine. O drugem predlogu – sodelovan-
je z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi – 
bodo še  razpravljali, saj so ugotovili, da je potreb-
no razvozlati še veliko nejasnega, na primer, kje 
stojijo MČ in KS v odnosu občina–občan ter če, oz. 
kje, je možno sodelovanje civilne družbe s struktu-
ro, ki je oblikovana po strankarskih principih. 
Predlog so parkirali na Parkirišče idej, kjer se nahaja 
tudi pobuda za oblikovanje komisije za nadzor 
nad izvedbo del na terenu, za katero v tem trenut-
ku na večini ostalih zborov ni interesa.
Iniciativi Akterji Koroške ceste je problematiko 
varnosti v cestnem prometu ter kaljenje nočnega 
miru končno uspelo predstaviti na seji Varnostne-
ga sosveta. Na seji so udeleženi pristojni organi 
izrazili pripravljenost za sodelovanje, hkrati pa so s 
strani iniciative prejeli jasno sporočilo, da se na tej 
točki ne mislijo ustaviti. Še veliko bolj kot do sedaj 
jih žene volja, da vztrajajo do konca.

SČS Pobrežje, 18. 1. 
Čeprav ne zadeva vseh prebivalcev v MOM, je 
problem neurejene dovozne poti do bivše to- 
varne Svila tako pereč, da so se ga udeleženci 
zborov SČS Pobrežje odločili predstaviti na prihaja-
jočem mestnem zboru. Kaže namreč na tudi sicer 
uveljavljene prakse ravnanja občinskih veljakov in 
birokratov, ki znajo za potrebe kapitala stvari 
urediti zelo hitro, ko pa gre za prizadete prebivalce, 

Bilo je 9. maja 2013, ko je novoustanovljena delov-
na skupina za okolje (DSO) v samoorganizirani 
četrtni skupnosti (SČS) Nova vas pripravila obhod 
po mestni četrti. Takrat smo v Novi vasi zborovali 
na prostem, ker nam četrtna »oblast« ni dovolila 
brezplačno uporabljati dvorane v stavbi MČ, zato 
smo se odločili, da skupaj obiščemo točke, ki so jih 
kot moteče in neurejene zaznali člani delovne 
skupine.
Ko smo kasneje tehtali, kaj s temi packami storiti, 
koga nanje opozoriti, da se odpravijo, smo kmalu 

naleteli na težavo. Leta 2006 je namreč stopil v 
veljavo spremenjen Zakon o varstvu javnega reda 
in miru (ZJRM), s tem pa je bil razveljavljen tudi 
občinski Odlok o javnem redu in miru (OJRM), ki 
ga naša občina nikoli ni obnovila in prilagodila 
novemu zakonu.
Od maja 2014 se tako v SČS Nova vas borimo z 
mlini na veter. Od pobude, ki smo jo julija 2014 
poslali Mestnemu svetu, bo kmalu tri leta, na 
zborih SČS in SKS pa udeleženci vedno znova 
zadevajo ob težave, kjer se vsi birokrati otepajo 

postavljenega niti enega. Nima ga policijska 
postaja, niti zdravstveni dom niti gasilci. Že na seji 
mestnega sveta 2015 je prišla pobuda, da MOM 
objavi natančen seznam de�brilatorjev in poskrbi 
tudi za njihovo vzdrževanje. Občina je odgovorila, 
da bo predlog proučila in ukrepala, vendar ni o 
tem nič zaslediti. Udeleženci in udeleženke so se 
zato odločile, da pripravijo dopis, ki ga bodo 
poslali na MČ Nova vas. V njem bodo izrazili, da 
podpirajo pobudo o postaviti de�brilatorjev tudi v 
njihovi četrti. Na koncu je udeleženec delil še 
spodbudno novico, saj so v Novi vasi zasadili 5 
novih dreves na otroškem igrišču, ki se nahaja za 
trgovino. Ideja je prišla samoiniciativno s strani 
ravnateljice vrtca. Podobne akcije bodo udeležen-
ci in udeleženke podpirale še naprej.

SČS Koroška vrata, 19. 1.
Prvi zbor SČS Koroška vrata v novem letu je 
potekal v četrtek 19. 1. 2017, udeleženci pa so prvi 
izbirali teme za mestni zbor. Izmed predstavljenih 
tem so glasovali za problematiko dela v Mariboru, 
ki so jo predlagali v SČS Magdalena, in zelene 
površine, ki so jo predlagali v SČS Center in Ivan 
Cankar ter SČS Magdalena. Debata je ponovno 
tekla tudi o problematiki parkiranja, saj MOM že 
več kot 10 let ne stori nič za celostno rešitev tega 

problema, ampak zgolj delajo kozmetične 
popravke. Prav tako so v zadnjem času s pajkom 
začeli intenzivno odvažati avtomobile, četudi ti 
nikogar ne ovirajo, odvažajo jih tudi sredi noči, po 
drugi strani pa pajek nikoli ne odpelje avtomobi-
lov po koncu nogometnih tekem, čeprav takrat 
dejansko prihaja do parkiranj pred vhodi, garaža-
mi in dovozi. Udeleženci so se zaradi tega odločili, 
da na naslednji zbor povabijo pristojno osebo z 
občine, ki jim bo znala odgovoriti na vprašanja v 
zvezi s problematiko parkiranja.
  

odgovornosti za njihovo reševanje. In to kljub 
temu, da je delovna skupina za pripravo vsebin za 
OJRM, ustanovljena pri pred-pred-pred-pred-pre-
jšnjem direktorju Mestne uprave Fištravčeve 
vladavine, ugotovila, da so vse te že zajete v 
zakonih in drugih predpisih. Le poiskati jih je 
treba!!! Pa ugotoviti, ali še veljajo. In če jih ni morda 
nadomestil že kak drug predpis. Ali pa ga kateri od 
zakonov negira. Ali pa se ga da tolmačiti drugače, 
kot ga razume nevešč občan.  

Mi pa želimo le lepši, bolj urejen in varen 
Maribor, prijazen vsem prebivalcem, obiskov-
alcem in naravi. In le zato, ker posamezniki 
pozabljajo, da v skupnosti ne živijo sami, se ne 
zavedajo odgovornosti do sokrajanov in 
okolja, potrebujemo zapisane odloke in 
predpise, s katerimi jih lahko prepričamo v 
bolj odgovorna ravnanja. Žal je takih 
posameznikov veliko. In vseh opisati kot 
»pozabljive« in »nezavedajoče se odgovorno-
sti« tudi ne moremo. Ne, med njimi so še 
koristoljubci in zlobe. In takim gre zmeda v 
predpisih še kako na roko. 

Kako je mogoče, da obiskovalca Pohorja na Streliš-
ki, kmalu za krajevno tablo Maribor, že nekaj let 
pričaka najprej pogled na vrsto razpadajočih 
rastlinjakov (do kakega leta nazaj je v posmeh 
vsem tam stala celo tabla »Maribor – Evropska 
prestolnica kulture 2012«)? Kdo je odgovoren, da 
lahko z enega najbolj prepoznavnih objektov v 
Mariboru – starega mostu, leta gledamo, kako se 
hiša podira sama vase? In v zaščitenem Magdalen-
skem parku razpada hiša, ki tja sploh ne sodi, še 
manj pa nesnaga, ki se zbira okrog nje? 
V vsakem delu MO Maribor lahko najdemo take 
»spomenike brezbrižnosti«. Prav tako na vsakem 
sprehodu lahko preštevamo manjkajoča drevesa 
po obcestnih alejah, v blokovskih naseljih, v parkih. 
Malo starejši Mariborčani se zagotovo spomnite 
spomladi cvetoče aleje japonskih češenj ob 
Železničarskem športnem parku. Le manj od 
četrtine včasih razkošnih dreves tam danes še stoji. 
Tako se redči večina obcestnih zasaditev in 
zasaditev v strnjenih blokovskih naseljih. Padlo je 
veliko nenadomestljivih dreves v Mestnem in 
Magdalenskem parku. Parkec v zaščitenem Vurni- 
kovem naselju komajda še premore katero, pljuča 

prav tako zaščitene Železničarske kolonije so 
temeljito načeta.  Manjka krepko čez tisoč dreves, 
ki so nekoč že čistila zrak v mestu, dajala senco 
ljudem in dom pticam. Kljub dobro pripravljene-
mu Pravilniku o vzdrževanju in negi dreves in 
grmovnic, se stanje le še slabša. Drevesa, ki še 
stojijo, so slabo vzdrževana, neobrezana, napade-
na z zajedavsko belo omelo … 
Podobo naselij in mesta spreminjajo kričeče 
fasade, medtem ko lepoto drugih arhitekturnih 
biserov uničujejo nenadzorovani posegi ali pa 
uničeni žlebovi in strehe. Za propadlimi projekti 
ostajajo gradbene jame in druga degradirana 
območja. Na nikogaršnjih »funkcionalnih« zem- 
ljiščih so uničena otroška igrišča in prostori za 
druženje. Gostinski vrt si brez kazni v Mariboru 
lahko postaviš na prostor za parkiranje invalidov, v 
stanovanjski stavbi dobiš dovoljenje za štiriindvaj- 
set urni odpiralni čas, dovoljeno je razstavljati 
orožje na javnem prostoru …
Ob tem je mogoče videti turista, ki pospravi 
odpadek v torbo, ker je koš, nameščen na osredn-
jem zgodovinskem spomeniku, mariborskem 
gradu, tako poln, da vanj ne spraviš niti vžigalice 
več. Ekološki otoki, ki po Odloku o ravnanju z 
odpadki v MOM služijo za odlaganje sortiranih 
odpadkov, so zbirališče in odlagališče za vse, kar je 
posameznikom doma odveč. Po organiziranih 
izletih na izletniške točke v okolici, ostajajo 
plastenke in drugi odpadki, ki so jih polni tudi 
mestni gozdovi.
Da je kapital tudi Maribora vladar, je jasno na 
vsakem koraku. Reklamna tabla lahko zamenja 
vsako drevo in mora biti bolj opazna od takih 
malenkosti, kot so prometni znaki, informativne 
table za turiste ali, na primer, prva električna 
svetilka, ki je zasvetila na Balkanu – ste sploh 
vedeli, da stoji na Grajskem trgu? 
Luči tržnih objektov lahko cele noči svetijo v 
spalnice stanovalcev, ko pa proti Ravnam na 
Koroškem prenehajo voziti vlaki, si lahko v južnem 
delu Magdalenskega parka v temi na luknjastih 
poteh polomiš noge in zobe, ker takrat ugasnejo 
še edine luči, ki osvetljujejo ta del mesta. Nešteto 
je primerov, ko ima dobrobit kapitala prednost 
pred zdravjem in varnostjo prebivalcev. Zgodba 
Tekola s hrupno in umazano dejavnostjo med 
stanovanjskimi hišami se vleče desetletja, 

desetletje tudi prebivalci na Pobrežju zahtevajo 
ureditev dovozne poti do bivše tovarne Svila. Kot v 
posmeh vsem se tja selijo dejavnosti transporta, 
zato je neprimerna pot vedno bolj obremenjena 
in nevarna tudi za šolarje bližnje OŠ Toneta Čufarja.   
Kdo je pristojen za te in še veliko neomenjenih 
problemov? Kdo mora kaj izvesti? Kdo mora 
izvajanje nadzirati? Vprašanja za milijon?
V odgovoru, ki ga je DSO pri SČS Nova vas dobila z 
Medobčinskeag urada za varstvo okolja in ohran-
janje narave, je zapisano, da je pri pripravi vsebin 
za OJRM sodelovala pravnica Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva (MIR) in ugotovila, da je 
OJRM nepotreben, ker vse že urejajo drugi zakoni 
in predpisi. Ko je MČ Magdalena medobčinskemu 
inšpektoratu prijavila degradirana območja in 
razpadajoče stavbe, so od tam odgovorili, da sta v 
MOM sprejeta le odloka o zelenih površinah in o 
ravnanju z odpadki, po katerih lahko inšpekcijske 
službe ukrepajo tudi na zasebnih zemljiščih in da v 

teh dveh odlokih ni pojmov, kot sta »zanemarjeno 
zemljišče« in »zanemarjeno območje«. Zato tudi 
ne morejo ukrepati, kot ne morejo ukrepati na 
degradiranem območju, če gre za stavbno 
zemljišče, ker to pač ni zelena površina. In ker z 
javne površine (verjetno iz avtomobila na ulici) ni 
videti odpadkov, jih tam tudi ni, da bi ukrepali. 
Tudi odgovori na vse ostale pozive in opozorila 
pristojnim službam (pristojnim po »zdravi kmečki 
pameti) so si zelo podobni: »Nismo pristojni«; 
»Delamo v skladu s planom«; »Ni �nančnih sred- 
stev«; kar pomeni »Nič se ne da storiti«. Toda tisto 
prvo, kar se da storiti, je, da se s takimi odgo- vori 
ne zadovoljimo. Množico uradnikov in voljenih 
predstavnikov plačujemo zato, da bi bilo mesto 
urejeno, prebivalcem in gostom prijazno in v 
ponos, da zagotavljajo varno in zdravo okolje, zato 
imamo pravico zahtevati, da tako tudi delujejo. 

Zakaj zahtevamo vnovično uveljavitev Odloka o javnem redu in miru

KAKO MARIBOR OHRANJA 
SPOMENIKE BREZBRIŽNOSTI
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odgovornosti za njihovo reševanje. In to kljub 
temu, da je delovna skupina za pripravo vsebin za 
OJRM, ustanovljena pri pred-pred-pred-pred-pre-
jšnjem direktorju Mestne uprave Fištravčeve 
vladavine, ugotovila, da so vse te že zajete v 
zakonih in drugih predpisih. Le poiskati jih je 
treba!!! Pa ugotoviti, ali še veljajo. In če jih ni morda 
nadomestil že kak drug predpis. Ali pa ga kateri od 
zakonov negira. Ali pa se ga da tolmačiti drugače, 
kot ga razume nevešč občan.  

Mi pa želimo le lepši, bolj urejen in varen 
Maribor, prijazen vsem prebivalcem, obiskov-
alcem in naravi. In le zato, ker posamezniki 
pozabljajo, da v skupnosti ne živijo sami, se ne 
zavedajo odgovornosti do sokrajanov in 
okolja, potrebujemo zapisane odloke in 
predpise, s katerimi jih lahko prepričamo v 
bolj odgovorna ravnanja. Žal je takih 
posameznikov veliko. In vseh opisati kot 
»pozabljive« in »nezavedajoče se odgovorno-
sti« tudi ne moremo. Ne, med njimi so še 
koristoljubci in zlobe. In takim gre zmeda v 
predpisih še kako na roko. 

Kako je mogoče, da obiskovalca Pohorja na Streliš-
ki, kmalu za krajevno tablo Maribor, že nekaj let 
pričaka najprej pogled na vrsto razpadajočih 
rastlinjakov (do kakega leta nazaj je v posmeh 
vsem tam stala celo tabla »Maribor – Evropska 
prestolnica kulture 2012«)? Kdo je odgovoren, da 
lahko z enega najbolj prepoznavnih objektov v 
Mariboru – starega mostu, leta gledamo, kako se 
hiša podira sama vase? In v zaščitenem Magdalen-
skem parku razpada hiša, ki tja sploh ne sodi, še 
manj pa nesnaga, ki se zbira okrog nje? 
V vsakem delu MO Maribor lahko najdemo take 
»spomenike brezbrižnosti«. Prav tako na vsakem 
sprehodu lahko preštevamo manjkajoča drevesa 
po obcestnih alejah, v blokovskih naseljih, v parkih. 
Malo starejši Mariborčani se zagotovo spomnite 
spomladi cvetoče aleje japonskih češenj ob 
Železničarskem športnem parku. Le manj od 
četrtine včasih razkošnih dreves tam danes še stoji. 
Tako se redči večina obcestnih zasaditev in 
zasaditev v strnjenih blokovskih naseljih. Padlo je 
veliko nenadomestljivih dreves v Mestnem in 
Magdalenskem parku. Parkec v zaščitenem Vurni- 
kovem naselju komajda še premore katero, pljuča 

prav tako zaščitene Železničarske kolonije so 
temeljito načeta.  Manjka krepko čez tisoč dreves, 
ki so nekoč že čistila zrak v mestu, dajala senco 
ljudem in dom pticam. Kljub dobro pripravljene-
mu Pravilniku o vzdrževanju in negi dreves in 
grmovnic, se stanje le še slabša. Drevesa, ki še 
stojijo, so slabo vzdrževana, neobrezana, napade-
na z zajedavsko belo omelo … 
Podobo naselij in mesta spreminjajo kričeče 
fasade, medtem ko lepoto drugih arhitekturnih 
biserov uničujejo nenadzorovani posegi ali pa 
uničeni žlebovi in strehe. Za propadlimi projekti 
ostajajo gradbene jame in druga degradirana 
območja. Na nikogaršnjih »funkcionalnih« zem- 
ljiščih so uničena otroška igrišča in prostori za 
druženje. Gostinski vrt si brez kazni v Mariboru 
lahko postaviš na prostor za parkiranje invalidov, v 
stanovanjski stavbi dobiš dovoljenje za štiriindvaj- 
set urni odpiralni čas, dovoljeno je razstavljati 
orožje na javnem prostoru …
Ob tem je mogoče videti turista, ki pospravi 
odpadek v torbo, ker je koš, nameščen na osredn-
jem zgodovinskem spomeniku, mariborskem 
gradu, tako poln, da vanj ne spraviš niti vžigalice 
več. Ekološki otoki, ki po Odloku o ravnanju z 
odpadki v MOM služijo za odlaganje sortiranih 
odpadkov, so zbirališče in odlagališče za vse, kar je 
posameznikom doma odveč. Po organiziranih 
izletih na izletniške točke v okolici, ostajajo 
plastenke in drugi odpadki, ki so jih polni tudi 
mestni gozdovi.
Da je kapital tudi Maribora vladar, je jasno na 
vsakem koraku. Reklamna tabla lahko zamenja 
vsako drevo in mora biti bolj opazna od takih 
malenkosti, kot so prometni znaki, informativne 
table za turiste ali, na primer, prva električna 
svetilka, ki je zasvetila na Balkanu – ste sploh 
vedeli, da stoji na Grajskem trgu? 
Luči tržnih objektov lahko cele noči svetijo v 
spalnice stanovalcev, ko pa proti Ravnam na 
Koroškem prenehajo voziti vlaki, si lahko v južnem 
delu Magdalenskega parka v temi na luknjastih 
poteh polomiš noge in zobe, ker takrat ugasnejo 
še edine luči, ki osvetljujejo ta del mesta. Nešteto 
je primerov, ko ima dobrobit kapitala prednost 
pred zdravjem in varnostjo prebivalcev. Zgodba 
Tekola s hrupno in umazano dejavnostjo med 
stanovanjskimi hišami se vleče desetletja, 

desetletje tudi prebivalci na Pobrežju zahtevajo 
ureditev dovozne poti do bivše tovarne Svila. Kot v 
posmeh vsem se tja selijo dejavnosti transporta, 
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Medobčinskeag urada za varstvo okolja in ohran-
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teh dveh odlokih ni pojmov, kot sta »zanemarjeno 
zemljišče« in »zanemarjeno območje«. Zato tudi 
ne morejo ukrepati, kot ne morejo ukrepati na 
degradiranem območju, če gre za stavbno 
zemljišče, ker to pač ni zelena površina. In ker z 
javne površine (verjetno iz avtomobila na ulici) ni 
videti odpadkov, jih tam tudi ni, da bi ukrepali. 
Tudi odgovori na vse ostale pozive in opozorila 
pristojnim službam (pristojnim po »zdravi kmečki 
pameti) so si zelo podobni: »Nismo pristojni«; 
»Delamo v skladu s planom«; »Ni �nančnih sred- 
stev«; kar pomeni »Nič se ne da storiti«. Toda tisto 
prvo, kar se da storiti, je, da se s takimi odgo- vori 
ne zadovoljimo. Množico uradnikov in voljenih 
predstavnikov plačujemo zato, da bi bilo mesto 
urejeno, prebivalcem in gostom prijazno in v 
ponos, da zagotavljajo varno in zdravo okolje, zato 
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odgovornosti za njihovo reševanje. In to kljub 
temu, da je delovna skupina za pripravo vsebin za 
OJRM, ustanovljena pri pred-pred-pred-pred-pre-
jšnjem direktorju Mestne uprave Fištravčeve 
vladavine, ugotovila, da so vse te že zajete v 
zakonih in drugih predpisih. Le poiskati jih je 
treba!!! Pa ugotoviti, ali še veljajo. In če jih ni morda 
nadomestil že kak drug predpis. Ali pa ga kateri od 
zakonov negira. Ali pa se ga da tolmačiti drugače, 
kot ga razume nevešč občan.  

Mi pa želimo le lepši, bolj urejen in varen 
Maribor, prijazen vsem prebivalcem, obiskov-
alcem in naravi. In le zato, ker posamezniki 
pozabljajo, da v skupnosti ne živijo sami, se ne 
zavedajo odgovornosti do sokrajanov in 
okolja, potrebujemo zapisane odloke in 
predpise, s katerimi jih lahko prepričamo v 
bolj odgovorna ravnanja. Žal je takih 
posameznikov veliko. In vseh opisati kot 
»pozabljive« in »nezavedajoče se odgovorno-
sti« tudi ne moremo. Ne, med njimi so še 
koristoljubci in zlobe. In takim gre zmeda v 
predpisih še kako na roko. 

Kako je mogoče, da obiskovalca Pohorja na Streliš-
ki, kmalu za krajevno tablo Maribor, že nekaj let 
pričaka najprej pogled na vrsto razpadajočih 
rastlinjakov (do kakega leta nazaj je v posmeh 
vsem tam stala celo tabla »Maribor – Evropska 
prestolnica kulture 2012«)? Kdo je odgovoren, da 
lahko z enega najbolj prepoznavnih objektov v 
Mariboru – starega mostu, leta gledamo, kako se 
hiša podira sama vase? In v zaščitenem Magdalen-
skem parku razpada hiša, ki tja sploh ne sodi, še 
manj pa nesnaga, ki se zbira okrog nje? 
V vsakem delu MO Maribor lahko najdemo take 
»spomenike brezbrižnosti«. Prav tako na vsakem 
sprehodu lahko preštevamo manjkajoča drevesa 
po obcestnih alejah, v blokovskih naseljih, v parkih. 
Malo starejši Mariborčani se zagotovo spomnite 
spomladi cvetoče aleje japonskih češenj ob 
Železničarskem športnem parku. Le manj od 
četrtine včasih razkošnih dreves tam danes še stoji. 
Tako se redči večina obcestnih zasaditev in 
zasaditev v strnjenih blokovskih naseljih. Padlo je 
veliko nenadomestljivih dreves v Mestnem in 
Magdalenskem parku. Parkec v zaščitenem Vurni- 
kovem naselju komajda še premore katero, pljuča 

prav tako zaščitene Železničarske kolonije so 
temeljito načeta.  Manjka krepko čez tisoč dreves, 
ki so nekoč že čistila zrak v mestu, dajala senco 
ljudem in dom pticam. Kljub dobro pripravljene-
mu Pravilniku o vzdrževanju in negi dreves in 
grmovnic, se stanje le še slabša. Drevesa, ki še 
stojijo, so slabo vzdrževana, neobrezana, napade-
na z zajedavsko belo omelo … 
Podobo naselij in mesta spreminjajo kričeče 
fasade, medtem ko lepoto drugih arhitekturnih 
biserov uničujejo nenadzorovani posegi ali pa 
uničeni žlebovi in strehe. Za propadlimi projekti 
ostajajo gradbene jame in druga degradirana 
območja. Na nikogaršnjih »funkcionalnih« zem- 
ljiščih so uničena otroška igrišča in prostori za 
druženje. Gostinski vrt si brez kazni v Mariboru 
lahko postaviš na prostor za parkiranje invalidov, v 
stanovanjski stavbi dobiš dovoljenje za štiriindvaj- 
set urni odpiralni čas, dovoljeno je razstavljati 
orožje na javnem prostoru …
Ob tem je mogoče videti turista, ki pospravi 
odpadek v torbo, ker je koš, nameščen na osredn-
jem zgodovinskem spomeniku, mariborskem 
gradu, tako poln, da vanj ne spraviš niti vžigalice 
več. Ekološki otoki, ki po Odloku o ravnanju z 
odpadki v MOM služijo za odlaganje sortiranih 
odpadkov, so zbirališče in odlagališče za vse, kar je 
posameznikom doma odveč. Po organiziranih 
izletih na izletniške točke v okolici, ostajajo 
plastenke in drugi odpadki, ki so jih polni tudi 
mestni gozdovi.
Da je kapital tudi Maribora vladar, je jasno na 
vsakem koraku. Reklamna tabla lahko zamenja 
vsako drevo in mora biti bolj opazna od takih 
malenkosti, kot so prometni znaki, informativne 
table za turiste ali, na primer, prva električna 
svetilka, ki je zasvetila na Balkanu – ste sploh 
vedeli, da stoji na Grajskem trgu? 
Luči tržnih objektov lahko cele noči svetijo v 
spalnice stanovalcev, ko pa proti Ravnam na 
Koroškem prenehajo voziti vlaki, si lahko v južnem 
delu Magdalenskega parka v temi na luknjastih 
poteh polomiš noge in zobe, ker takrat ugasnejo 
še edine luči, ki osvetljujejo ta del mesta. Nešteto 
je primerov, ko ima dobrobit kapitala prednost 
pred zdravjem in varnostjo prebivalcev. Zgodba 
Tekola s hrupno in umazano dejavnostjo med 
stanovanjskimi hišami se vleče desetletja, 

desetletje tudi prebivalci na Pobrežju zahtevajo 
ureditev dovozne poti do bivše tovarne Svila. Kot v 
posmeh vsem se tja selijo dejavnosti transporta, 
zato je neprimerna pot vedno bolj obremenjena 
in nevarna tudi za šolarje bližnje OŠ Toneta Čufarja.   
Kdo je pristojen za te in še veliko neomenjenih 
problemov? Kdo mora kaj izvesti? Kdo mora 
izvajanje nadzirati? Vprašanja za milijon?
V odgovoru, ki ga je DSO pri SČS Nova vas dobila z 
Medobčinskeag urada za varstvo okolja in ohran-
janje narave, je zapisano, da je pri pripravi vsebin 
za OJRM sodelovala pravnica Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva (MIR) in ugotovila, da je 
OJRM nepotreben, ker vse že urejajo drugi zakoni 
in predpisi. Ko je MČ Magdalena medobčinskemu 
inšpektoratu prijavila degradirana območja in 
razpadajoče stavbe, so od tam odgovorili, da sta v 
MOM sprejeta le odloka o zelenih površinah in o 
ravnanju z odpadki, po katerih lahko inšpekcijske 
službe ukrepajo tudi na zasebnih zemljiščih in da v 

teh dveh odlokih ni pojmov, kot sta »zanemarjeno 
zemljišče« in »zanemarjeno območje«. Zato tudi 
ne morejo ukrepati, kot ne morejo ukrepati na 
degradiranem območju, če gre za stavbno 
zemljišče, ker to pač ni zelena površina. In ker z 
javne površine (verjetno iz avtomobila na ulici) ni 
videti odpadkov, jih tam tudi ni, da bi ukrepali. 
Tudi odgovori na vse ostale pozive in opozorila 
pristojnim službam (pristojnim po »zdravi kmečki 
pameti) so si zelo podobni: »Nismo pristojni«; 
»Delamo v skladu s planom«; »Ni �nančnih sred- 
stev«; kar pomeni »Nič se ne da storiti«. Toda tisto 
prvo, kar se da storiti, je, da se s takimi odgo- vori 
ne zadovoljimo. Množico uradnikov in voljenih 
predstavnikov plačujemo zato, da bi bilo mesto 
urejeno, prebivalcem in gostom prijazno in v 
ponos, da zagotavljajo varno in zdravo okolje, zato 
imamo pravico zahtevati, da tako tudi delujejo. 

sreda, 1. 2., 18.00
sreda, 1. 2., 18.00
četrtek, 3. 2., 18.00
četrtek, 3. 2., 18.00
torek, 7. 2., 18.00
torek, 7. 2. , 18.00
sreda, 8. 2.,18.00
sreda, 8. 2., 18.00
četrtek, 9. 2., 18.00
četrtek, 16. 2., 18.00

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

SČS Pobrežje
SKS Pekre
SČS Nova vas
SČS Studenci
SČS Magdalena
SČS Radvanje
SKS Kamnica
SČS Tabor
SČS Center in Ivan Cankar
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: 24. 1. ob 18.00; SČS Tabor in SKS Kamnica: 
25. 1. ob 18.00; SČS Center in Ivan Cankar: 26. 1. ob 18.00.

Cilka Šušteršič

Ker o terminu naslednjih zborov odločajo udeleženci_ke sami, obstaja možnost, da katerega 
izmed zborov na kulturni praznik, 8. februarja, kljub zgornji napovedi ne bo. Zato vas 
naprošamo, da se o tem pravočasno prepričate na spletu, na www.imz-maribor.org.

POZOR! 


