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Fištravčevo samovoljno
prerazporejanje denarja ni
dvignilo še nobene pristojne obrvi
Pred dvema mesecema je mestni svet (MS) sprejel in potrdil zaključni račun MOM za leto 2018 - brez pripomb.
Tudi v javnosti v vsem tem času ni bilo o tem zaslediti nobenih komentarjev in reakcij. Pa je bilo res vse tako
»normalno« in čisto, kot bi iz tega lahko sklepali?
v imenu zbora SČS Nova vas, Božo Šušteršič

Kljub temu, da v Mestnem svetu sedi 45 svetnikov se včasih zdi, da pri določenih temah svet ni kaj bolj aktiven kot prazna dvorana
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TEMA

Vsekakor ni, ali vsaj ne bi smelo biti normalno, da je župan samo s sklepi v drugi polovici lanskega leta (od 29. 6. do 31. 12. 2018)
prerazporedil sredstva s kar 122 proračunskih
postavk v skupni vrednosti 3.430.280 evrov (v
tekstu zaključnega poročila za leto 2018 je na
str. 93 sicer navedena številka 2,9 mio evrov?).
Za primerjavo - v vsem letu 2017 je bilo opravljenih 40 prerazporeditev v skupni vrednosti
689.963 evrov.
Povedati je treba, da so vsi prenosi skrbno
knjiženi, da se ne skrivajo, da so nekateri upravičeni in potrebni, da pa je mnogo takih, ki jih
razprava na MS, če bi do nje prišlo, ne bi »pustila skozi«. Vsaj ne bi jih smela, če bi svetniki
odgovornost, ki so jo s funkcijo sprejeli, jemali resno. Žal se dogaja, da nekatere svetnice
in svetniki resda kritizirajo načine in metode
sprejemanja aktov in postopkov, vendar le na
deklarativni ravni. Nadalje ne vztrajajo pri svojih opredelitvah ali jih celo spremenijo (odvisno od koristi za stranko oz. listo, ki jo zastopajo). Pri tem prednjačijo svetnice in svetniki z
že dolgim stažem v mestnem svetu, tako da
se to ponavlja iz leta v leto. Če bi bili dostopni
posnetki sej preteklih sklicev in mandatov, bi
na njih zagotovo videli »že videno«.
In tako se lahko zgodi, da nihče ne vpraša
po učinkih porabljenih sredstev za Evropsko
mesto športa in ne problematizira proračunske postavke za ta namen, kjer je bilo od skupno 193.799 evrov kar 134.799 evrov porabljenih za pisarniški in splošni material, dodatnih
3000 pa prenesenih s postavke »Šolanje in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov«. In zgodi
se lahko Jarčeva ulica, kjer občina ne opravi
svojih nalog, s čimer postane ta last zasebnih
podjetij, čeprav je bilo v proračunu za odkup
iz stečajne mase MTB v ta namen predvidenih 213.674 evrov. Večino teh evrov je ostalo
neporabljenih, nekaj se jih je s sklepom namenilo drugam, stanovalci Jarčeve pa imajo
problem, ki ga ne bi bilo, če bi občina opravila v proračunu za 2018 predvidena dejanja.
Poravnani so bili le sodni stroški v višini 2841

evrov.
Pri branju zaključnega računa smo sledili le
logiki zapisanega in si na ta način ustvarili
mnenje o navedenih in drugih primerih. Je
pa celotni zaključni račun obravnaval nadzorni odbor MOM (vsaj naj bi, po objavljenem vabilu za 2. sejo tega odbora) in le upamo lahko,
da bo strokovno in tudi pravno-formalno ocenil lanskoletno poslovanje MOM, da se ne bo
zadovoljil le s pavšalno oceno ter da bo o tem
obvestil tudi javnost, kot to omogoča 38. člen
poslovnika MS MOM. Jasno nam je, da je za
poslovanje lani odgovorno prejšnje vodstvo
občine, a v občinski upravi ostajajo organi in
službe, ki so pri tem sodelovali in bodo stvari
vodili tudi naprej.
Prebivalke in prebivalci MOM lahko le opazujemo in opozarjamo, besedo pri odločitvah
so nam, in tudi svetom MČ in KS, že pred leti
odvzeli. Prav tako pa se organom ožjih delov
občine in civilnim združenjem pristojnosti še
naprej zmanjšujejo. Zadnji tak primer je izjava,
ki je bila izjava (povzeta po članku v Večeru)
o morebitnem novem nakupovalnem centru na Teznem in sicer: »V skladu z veljavnim
statutom občine mestna uprava ni dolžna
pozivati krajevnih skupnosti in mestnih četrti k podaji mnenja pri razpolaganju s stvarnim premoženjem mestne občine, ki ni dano
krajevnim skupnostim in mestnim četrtem v
upravljanje za opravljanje njihovih nalog.« Gre
za obrnjeno trditev zadnje alineje 68. člena
statuta MOM, ki v ostalih trinajstih alinejah
govori o sodelovanju ožjega dela občine z
upravo. In takšnih zanikanj vloge občanov je
vedno več.
Resnici na ljubo in v naše zadovoljstvo pa je
potrebno povedati, da so tudi izjeme. Toda, ali
se naj zadovoljimo z izjemami?
Tekst je bil objavljen tudi v rubriki Pisma bralcev
časnika Večer, 13. junija.

VABILO

Vabljeni na

PIKNIK OB POLČASU OB
RADVANJSKI RIBNIK
V nedeljo, 23. 6. 2019 ste ob 15.00 vabljene_i na IMZjev Piknik ob polčasu. Lokacija letošnjega druženja pred počitnicami je Radvanjski ribnik, vsebina druženja pa ostaja enaka:
spoznavanje aktivnih prebivalk_cev po skupnostih, izmenjava izkušenj in informacij, polnjenje želodcev in zabavne aktivnosti.

VESELILO BI NAS, ČE BI SE NAM PRIDRUŽILI NA ZADNJEM
DRUŽENJU PRED POLETNIMI POČITNICAMI. ČE NAM TO
USPEVA, KO SO TEME RESNE, NAM MORA ŠE BOLJ, KO
GRE ZA POPOLNE NEFORMALNOSTI.
HRANA IN PIJAČA
Veseli bomo dobrot, ki vam jih uspe pričarati v kuhinjah, če so le vegetarijanske ali veganske. Tudi
sami bomo zavihali rokave in (upamo), ne zažgali naših kuhinj. Do sedaj nam je to vselej uspelo, se
strinjate?
Tudi kakšna pijača bo prišla prav, čeprav so na lokaciji tudi plačljivi avtomati s hladno pijačo.
KAKO DO RIBNIKA?
Ta se nahaja neposredno na poti, ki je vodila tudi
do Snaginega zbirnega centra na Streliški, le da se
bo treba zapeljati še par metrov naprej, pri ribniku pa nato zaviti levo in parkirati. Ulica Pohorskega odreta vas do lokacije popelje naravnost, kar
pomeni da na križišču z Lackovo tudi nadaljujete
naravnost čezenj in naravnost naprej. Enako velja za vse kolesarje in pešce. Zaradi makadamske
ceste, ki vodi do ribnika, rolkanja ne priporočamo.
Če boste prišli z avtobusom, vas bo do avtobusne
postaje nasproti bencinskega servisa MOL pripeljala šestica, s pekrske strani pa še številki 18 in 4 ;)

SE VIDIMO!
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PoroČilo o delu v
samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Magdalena, 4. 6.

Zboristke samoorganizirane skupnosti v Magdaleni nadaljujejo aktivnosti pri urejanju problematik, katerim letos posvečajo največ pozornosti: to sta ureditev Magdalenskega parka
in pa zapuščenega gradbišča znotraj kareja, ki
ga orisujejo Žitna in Jezdarska ulica, Betnavska
cesta ter Žolgerjeva ulica.
S strani občinskega Urada za komunalo, promet
in prostor (UKPP) – ta se je v sodelovanju z ZVKD,
arboristko, pristojnim krajinskim arhitektom in
vzdrževalcem parka spomladi lotil prilagoditve
načrtov sanacije parka po tem, ko je bilo na to
temo izvedenih par samoorganiziranih zborov
prebivalcev – je zbor SČS Magdalena prejel povratne informacije, da se spremembe odvijajo v
skladu z izraženimi željami prebivalcev. Medtem
ko je bila občina v zvezi z nakupom stavbe in
parcel na naslovu Jezdarska 19 in v zvezi z načinom sanacije utrjenih poti v parku v povratnih

informacijah povsem konkretna, pa tega za ostale problematike (razsvetljava ter dodatna in
nadomestna zasaditev padlih dreves) ni moč
trditi. Ker so zboristi prejeli informacijo, da bi
morali biti vsi izvedbeni dokumenti za sanacijo parka po izgradnji podvoza pod železnico že
končani, jo bodo zahtevali od UKPP, saj je to za
vse najenostavnejši način, da se zainteresirana
javnost korektno seznani z izvedenim delom.
Čez poletje pa bo delovna skupina, ki išče rešitve za kare z zapuščenim gradbiščem Žitna-Jezdarska-Betnavska-Žolgerjeva, te poskušala najti
skupaj z MČ Magdalena. Pričakujejo, da je skupni in pa tudi javni interes skupnosti, da se kakovost bivanja v tem predelu Magdalene obdrži
vsaj na trenutnem nivoju ali pa se izboljša. To bi
bilo mogoče, če bi javni interes uvidela občina
in dosegla, da se omenjeno območje izvzame
iz prodaje v okviru Slabe banke. Tako bi lahko
preprečili nadaljnjo gradnjo, ki bi lahko ogrozila
varnost bivanja v obstoječih večstanovanjskih
enotah v sosekah Magdelena I in II, kjer so že
danes jasno vidne posledice osupljivo slabe izvedbe gradbenih del. Če pa bi v kare namesto
dodatnega betona umestili še zeleno oazo, bi
lažje in z bolj polnimi pljuči zadihali vsi živi daleč
naokoli.
SČS Radvanje, 4. 6.

Usoda parcel v lasti DUTB je še vedno negotova

Na tokratnem zboru SČS Radvanje je bila ponovno na tapeti avtobusna linija št. 18. Predstavniki
iniciativ za vzpostavitev stare trase so se sestali
na skupnem sestanku, nato pa spregovorili v oddaji Radia Maribor, ki je potekala 29. maja. V eter
sta spregovorila tudi podžupanja, ki je predlagala spremembo trase, ter predstavnik Marproma.

NA ZBORIH

Pri odgovornih je prišlo do prodajanja megle in
izmotavanja, je pa podžupanja obljubila, da bo
sklicala sestanek na občini. To naj bi se zgodilo
že v petek, zdaj pa se bliža že naslednji petek, o
sestanku pa ni ne duha ne sluha.
Udeleženci so prav tako izvedeli, da so se na
občini odločili izvesti anketo med uporabniki
avtobusne linije 18, da bi ugotovili, kaj menijo o
spremenjeni trasi. Anketo naj bi izvedli študenti,
ki bodo na vožnji anketirali potnike. Udeleženci menijo, da je to nov poskus izmotavanja iz
zagate, ki so jo ustvarili na občini, ko so mimo
predpisov ukazali, da mora avtobus št. 18 voziti
po drugačni trasi.
Pri naslednji točki so zboristi in zboristke določili
svoje delegate, ki se bodo udeležili sestanka z
županom in vodstvom MOM glede 66 zahtev
Skupaj za skupno, ki so jih v času pred volitvami
2018 sestavili udeleženci in udeleženke zborov
SČS in SKS.
Nadalje je debata tekla še o problemu zapiranja
poštne poslovalnice v Radvanju ter odstranitve
zbirnega centra za odpadke. Vse to so stvari, pri
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katerih MČ nima več nobene veljave, zato zboristi pozivajo vse ostale udeležence zborov SČS
in SKS, da zavzamejo odločno stališče, da se MČ
-jem in KS-jem povrnejo odvzeta pooblastila.
SČS Pekre, 5. 6.

Nič novega, spet je bila na zboru SKS Pekre glavna tema nesrečni avtobus številka 18 oziroma
organizacija javnega avtobusnega prometa na
področju Peker in Radvanja. Udeleženi, ki so se
tokrat zbrali v Domu kulture v Pekrah, so se medsebojno informirali o dogodkih, a konkretnejših
informacij o korakih naprej zaenkrat niso mogli
ponuditi. V vmesnem času se je zgodila radijska
tribuna na Radiu Maribor, v kateri so prebivalci,
angažirani okoli razrešitve tega problema, imeli
možnost v eter spregovoriti s predstavnico občine in predstavnikom javnega prevoznika. Tudi v
tej oddaji je bil napovedan sestanek, ki ga že lep
čas načrtujejo na Uradu za komunalo, promet in
prostor. To naj bi bil poskus soočenja različnih
mnenj in problemov, nastalih v treh krogih sprememb javnega avtobusnega prometa v Pekrah

Udeleženci SČKS na dolgo pričakovanem sestanku z vodstvom MOM
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in Radvanju, namen pa je najti rešitev, ki bo te
probleme kar najbolje odpravila. Čeprav se problematika vleče kot jara kača, v Pekrah menijo,
da do ustreznega dogovora ni zelo daleč. Da bi
se le našel termin za sestanek.
V tem času pa občina na nekaterih postajališčih
v Pekrah in Radvanju izvaja anketo zadovoljstva.
SČS Pobrežje, 5. 6.

Na tokratnem zboru SČS Pobrežje so zboristi
najprej obravnavali dopis, ki se nanaša na slabo
stanje javne razsvetljave v mestni četrti. Upajo,
da bo MČ v najkrajšem času začela reševati problematiko.
Zbora se je tokrat udeležil tudi predsednik
društva TDV Partizan, ki je udeležencem prišel
sporočiti, da je telovadnica ponovno postala last
društva. Na koncu, po vseh tožbah, so se vendarle odločili za dialog s Športno unijo Ljubljana in
s skupnim dogovorom je bilo lastništvo objekta
ponovno prenešeno na društvo. Vsi občani so
lepo vabljeni na različne dejavnosti v telovadnico. Društvo prav tako želi najti novega predsednika ali predsednico, ki bi bil pripravljen voditi
društvo in se angažirati tudi za obnovo objekta,
ki jo bo v bližnji prihodnosti treba izvesti.
Udeleženci so se ponovno pogovarjali o malečniškem mostu, ki je v katastrofalnem stanju.
Udeležence je še posebej vznemirila televizijska reportaža, v kateri so dobro posneli zelo
dotrajan most. Spraševali so se, kdo si še naprej upa dati dovoljenje za odvijanje prometa
preko mosta in kdo bo prevzel odgovornost v
primeru kakšne nesreče? Kdo je odgovorna oseba, ki je pripravljena dati zagotovilo, da promet
čez most lahko še naprej poteka varno in da ne
obstaja nikakršna nevarnost, da se most sesede?
Na koncu so moderatorji vse udeležence in
udeleženke zbora povabili na zaključni piknik
IMZ, ki bo potekal 23. 6. od 15.00 naprej pri ribniku v Radvanju.

SČS Center in Ivan Cankar, 6. 6.

Zboristke_i SČS Center in Ivan Cankar so bile_i
prijetno presenečene_i, da mesta četrt Center
objavlja svoje zapisnike, ki so javno dostopni na
spletni strani, saj o zapisnikih prejšnje sestave
četrtnega sveta ni bilo ne duha ne sluha. Glede na to, da obravnavajo enake probleme, kot
so Dravsko obrežje, Gregorčičeva, Lent, promet
itd., ki se odpirajo tudi na zborih, se udeleženke_ci strinjajo, da pregledajo njihovo gradivo in
jih podprejo v skupnem boju. Izbrale_i so tudi
tretjega delegata, ki se bo pridružil ponedeljkovemu sestanku z županom. Nad neodzivnostjo
na pobude krajank_ov so zelo zaskrbljene_i,
vendar kaj več od podjetnika, ki mesto vidi kot
materialno sredstvo za ustvarjanje presežkov in
ne kot življenjski prostor, ni bilo za pričakovati.
Ker eden izmed udeleženih ni mogel na zbor,
so bile_i zboristke_i SČS CIC po mailu informirane_i, da je Snaga pred kratkim uredila okolico
tretjega ribnika, vendar ostajajo klopi še naprej
poškodovane. A na občini obljubljajo, da bodo
v kratkem sanirali tudi to.
SČS Tabor, 13. 6.

Kljub vročini, ki je marsikoga zadržala doma, je
bil tudi tokratni zbor SČS Tabor učinkovit. Opravili so, kar so si na preteklem zadali, pa tudi na
tokratnem so kar sproti pripravili nekaj pobud.
Eno so naslovili na zbore SČS Radvanje, Nova
vas, Studence, Magdaleno in SKS Pekre v zvezi
z zaprtjem Snaginega zbirnega centra ob Streliški ulici v Radvanju. Menijo, da se je s tem spet
povečala nevarnost nastajanja divjih odlagališč,
kar pomeni neprimerno večjo škodo, kot kakršen koli dogovor v zvezi z najemom zemljišča.
Ker zahodno od Tržaške ceste ni več nobenega
zbirnega centra za odpadke so dali pobudo, da
skupaj terjajo od Snage, da v tem delu MOM lokacijo zanj najde.
Udeleženec je opozoril, da je ob prenovi Ceste
zmage pred dvema letoma neznano kam izgini-
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la tabla, ki je ozaveščala o nastanku in posebnostih Vurnikovega naselja, zato so pobudo, da se
tabla ponovno namesti, poslali mariborski enoti
Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Sklenili pa
so še, da bodo odgovornim na občini zastavili
vprašanje, zakaj obljuba, ki jo je predlagatelj dobil na strani Izboljšajmo Maribor, da bo del Kardeljeve v MČ Tabor prenovljen še letos, ni našla
mesta tudi v Nigradovih načrtih dela za 2019.
SČS Nova vas, 14. 6.

Novovaščani so tokratni zbor izvedli brez pomoči moderatorjev IMZ, kar jim je tako vsebinsko kot sicer dobro uspelo. Obravnavali so
pripravljene pripombe, ki jih je na MOM naslovil
SSVUJD (Samoorganiziran svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin) v zvezi z ustanavljanjem
holdinga javnih podjetij, a jih niso v celoti podprli. Menijo namreč, da s povezovanjem v zavod, kot predlaga SSVUJD, javna podjetja ne bi
mogla več opravljati vseh dejavnosti kot so jih
do zdaj in so dokončno odločitev in razpravo o
novi organiziranosti prestavili na čas, ko bo znan
predlog mestne uprave.
Pobudo zbora SČS Tabor, da Snaga nadomesti
zaprti zbirni center za odpadke na Streliški in to
v zahodnem delu MOM so podprli, predstavnik
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DS za park ob Pekrskem potoku pa je poročal
o sestanku na sektorju za prostor na MOM. Bojazni, ki se je v zvezi s projektom pojavljala na
zboru SČS Nova vas, ker bi se naj projekt izvajal
brez OPPN, so odgovorni na sestanku poskusili
ovreči z nekaterimi dejstvi. Ponudbo za izdelavo
strokovnih podlag za celotno območje natečajne rešitve naj bi zmagovalna ekipa natečaja že
dobila, strokovne podlage naj bi bile izdelane v
natančnosti OPPN in bi se naj vključile direktno
v OPN, ki ga res MOM še nima, naj pa bi bil sprejet v prihodnjem letu. Dobili so tudi zagotovila,
da bo v dokumentih park opredeljen kot Park
ob Pekrskem potoku in definiran s parcelnimi
mejami. Zboristi upajo, da bo temu res tako.
SČS Tezno, 14. 6.

Tezenčani, ki so se zbrali na predzadnjem zboru svoje skupnosti, so najprej besedo ali dve
namenili sestanku z županom, ki je delegacijo
zboristk in zboristom sprejel v začetku tedna.
Pozdravili so končni sklep, da združena delovna skupina iz 66 predanih zahtev ljudstva (ki se
v 90-odstotkih pokrivajo z županovimi pogledi
in namerami, kot je sam povedal) izdela akcijski
načrt za reševanje problematik in uveljavljanje
pobud iz seznama.

Zaprtje zbirnega centra za odpadke na Streliški ulici se bo dotaknilo več četrti

NA ZBORIH
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Tudi v tem delu Maribora, ki mu sicer niti približno ne primanjkuje legalnih (ali pa tudi ne) deponij za odpadke, so del pogovora namenili aktualni problematiki zbiralnic odpadkov v MOM,
število katerih se je po nedavnem, domnevno
prisilnem zaprtju zbirnega centra v Radvanju,
zmanjšalo na dve. Dva centra predstavljata za
dimenzijo Maribora skrajni minimum, še posebej če hočemo preprečiti, da se odpadki znova v večjem obsegu prično pojavljati po naših
gozdovih in še drugje. Zato je zbor sklenil, da
se spiše pobuda o odprtju več zaprtih zbirnih
centrov (tako so manj moteči) po občini.
Arhitektonske ovire v prostoru za gibalno ovirane pomenijo omejevanje njihove svobode in
samostojnosti ter jih postavljajo v nepotrebno
nevarnost. In takih ovir, na primer manjkajočih
klančin za prestopanje s pločnika na cesto in
obratno ali kandelabrov in prometnih znakov
na sredi pločnikov, je na delih Tezna precej. Te-

stiranje in evidentiranje je zdaj zaključeno na
Zagrebški cesti in priključkih, z izsledki pa bodo
seznanjeni pristojni organi. Nato bodo nadaljevali drugje. Takšno evidentiranje bi najbrž veljalo
razširiti na celotno občino.
Julija se zboristi sestanejo z Inštitutom za politike prostora, da skupaj ubesedijo nekatere
konkretne predloge za izboljšave bivanjskega
okolja te skupnosti.

Zboristi so popisali arhitektonske ovire

ČETRTNI IN KRAJEVNI ZBORI
Vključi se v Iniciativo Mestni Zbor in prispevaj svoj delež izboljšanju mesta! Pridružiš se nam lahko vsak
ponedeljek ob 18. uri, v pritličju Tkalke (Tkalski prehod 4). E-pošta: info@imz-maribor.org.

VABLJENI_E NA ZBORE
SČS Tabor

sreda, 26. 6., 18.00
SČS Tezno
četrtek, 27. 6., 18.00
SČS Nova vas
četrtek, 27. 6., 18.00
SČS Magdalena
torek v septembru
SČS Radvanje
torek v septembru
SČS Pobrežje
sreda v septembru
SKS Pekre
sreda v septembru
SČS Center in Ivan Cankar četrtek v septembru
SČS Koroška vrata

četrtek v septembru

SČS Studenci

četrtek v septembru

MČ Tabor, Metelkova 63
MČ Tezno, Panonska 12
MČ Nova vas, Radvanjska 65
MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
MČ Radvanje, Lackova 43
MČ Pobrežje, Kosovelova 11
Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
Osnovna šola Prežihovega Voranca,
Gosposvetska 10
MČ Studenci, Erjavčeva 43

