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»Če imamo torej v ožjem delu lokalne
samouprave (MČ, KS) izvoljene predstavnike
krajanov, zakaj potem še ob tem
kakršnakoli ljudska alternativa?«
Gornje vprašanje si je v Večerovih Pismih bralcev zastavil podpredsednik Sveta MČ Pobrežje, Zvone Zinrajh, v zvezi z obstojem in delovanjem Iniciative mestni zbor ter vseh desetih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS). Gre za vprašanje, ki si ga zastavljajo mnogi, brez poglabljanja
in premisleka o vzrokih pa si nanj tudi odgovarjajo. Zadnje čase so zbori SČS in SKS deležni javnih napadov, z njimi tudi moderatorji zborov - aktivisti IMZ. Nekateri v zborih nekako prepoznavajo vzporedno
oblast, ki naj bi ogrožala položaj na volitvah legalno izvoljenih predstavnikov ljudstva, spet drugi so
prepričani, da posamezniki na zborih uveljavljajo zasebne interese, tudi karierne. Pred tremi tedni so bili
prav tako v Večerovih Pismih bralcev s strani podpredsednika Sveta MČ Koroška vrata, Marjana Bačka,
ozmerjani z »diletanti«, metode dela pa za »lumpenproletarske«
Cilka Šušteršič
Kaj je ljudi konec leta 2012 pognalo na ulice? Zakaj se posamezniki že peto leto zbiramo, opozarjamo na probleme, pripravljamo predloge rešitev,
pišemo pobude in predvsem vztrajno zahtevamo
odgovore? In to kljub temu, da so vrata večkrat
zaprta kot ne, telefoni marsikdaj zvonijo v prazno,
polen pod nogami niti ne štejemo več, zdaj pa so
tu celo še žaljivke? Oba omenjena člana svetov
lokalnih skupnosti v svojih pisnih prispevkih na to
sama podajata odgovore. Zvone Zinrajh v svojem
pismu tako zapiše: »Mimogrede, res gre v prid ljudskim iniciativam dejstvo, da v Mariboru MČ in KS
ne odločajo o ničemer več. Po statutu in poslovniku MOM lahko dajejo le še mnenja o kakšni zadevi
lokalne narave. Če je to prej omenjena argumentacija civilnih iniciativ, potem zadeve stojijo in jih
podpiram.« In še zapis Marjana Bačka: »Bil sem na
nekaj takih sestankih (zborih, op. p.) in pojasnjeval,
da se moramo držati sprejetega proračuna in da

“Gospa, razumem, da želite pomagati vendar tega ne smete,
kajti jaz sem pooblaščen za reševanje in vam zagotavljam, da
bom kmalu ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi.”
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UVOD

*nadaljevanje s prve strani

smo iz MČ že pred leti poslali vse podatke, kaj
je treba storiti, na primer na področju komunale,
cest, parkiranja in podobnega, vendar je bil vedno enak odgovor, da ni dovolj denarja in da nismo samo mi v Mariboru. Zelo se strinjam s predlogom, da je treba dopolniti prioritete in realne
čase izpolnitve nalog v posameznih delih mesta,
vendar na dostojen način, ne pa z lumpenproletarsko logiko.«
Ne samo, da imamo kot državljani te naše ljube
dežele vso pravico, da smo politično aktivni kot
posamezniki, brez da bi se morali vključevati v
institucionalne politične forme (stranke, odbore,
svete), to je tudi ves smisel demokracije. V aktivno državljanstvo, kot se temu popularno reče,
pa smo na nek način tudi prisiljeni. Javno, jasno
in glasno skušamo uveljavljati svoje interese,
predvsem pa na vse kriplje zaščititi svoje pravice,
ker to izvoljenim predstavnikom enostavno ne
uspeva. Da bo odgovor še jasnejši, sem se lotila pregleda dela Svetov MČ in KS, in sicer tistih
ožjih lokalnih skupnosti, kjer smo se ljudje, nezadovoljni s stanjem, že samoorganizirali: Nova
vas, Radvanje, Tabor, Studenci, Magdalena, Center in Ivan Cankar, Pobrežje, Koroška vrata, Pekre
in Kamnica. Na razpolago so mi bile informacije,
ki jih je moč najti na spletu. Te bi morale vsaj do
neke mere natančno opisovati dejavnost svetov
naših ožjih lokalnih skupnosti. V nadaljevanju torej nekaj o tem, kar je bilo na spletu moč razbrati
iz objavljenih vabil in gradiv za seje Svetov MČ in
KS ter iz objavljenih zapisnikov sej.
Vsebina, obravnavana na sejah, sprejete odločitve o obravnavanih vsebinah, predvsem pa realizacija teh odločitev je tisto, kar je pomembno
in kar naj bi bil namen lokalne samouprave. In
da preko njih občani v svojih lokalnih skupnostih
uveljavljajo svoje potrebe, so svoje predstavnike
tudi izvolili. Žal so v naši občini Sveti MČ in KS
postali privesek, ki o ničemer več ne odloča. Njihove pobude in sklepi nikogar ne zavezujejo in
so največkrat ignorirani. To je zelo verjetno tudi
eden od vzrokov, da se sveti ne sestajajo oz. zelo
težko zagotavljajo sklepčnost na svojih sejah. So
volonterji, a verjamem, da tudi izglasovana sejnina (?) stanja ne bo izboljšala.

In kako so se Sveti MČ in KS
sestajali?

Po veljavnem Statutu Mestne občine Maribor
(MOM) in Odloku MOM o MČ in KS (MUV 12/2010)
se mora Svet MČ in KS sestajati po potrebi, vendar
najmanj štirikrat letno. Sodeč po informacijah na
spletnih straneh skupnosti tega minimalnega pogoja ne dosega kar nekaj Svetov. Med obravnavanimi so taki Sveti skupnosti v MČ Tabor, Studenci
in Radvanje ter Sveta KS Kamnica in Pekre. Svet
MČ Tabor se je v letu 2015 sestal štirikrat, vendar
le dvakrat sklepčno, v letu 2016 pa trikrat in še
od tega enkrat v premajhnem številu, da bi lahko
veljavno odločali. So pa v teh dveh letih o nujnih
rečeh sklepali na sedmih dopisnih sejah. Podobno je na Studencih, kjer se je Svet MČ v vsakem
obravnavanem letu veljavno sestal le trikrat in je
obravnaval probleme na sedmih dopisnih sejah.
V Radvanju sta v letu 2015 uspela le dva sklica sej
Sveta, medtem ko se jim je v letu 2016 uspelo
sestati štirikrat.
Po podatkih na spletu je najbolj porazna slika v
KS Kamnica. Od novembra 2014, ko se je Svet na
novo konstituiral, pa do 22. februarja letos so se
sestali le štirikrat. Od tega dvakrat na začetku, še v
letu 2014, in dvakrat konec lanskega leta. Govorim
o 1., 2., 8. in 9. seji Sveta. Kaj se je zgodilo s sejami med tem, ni podatkov. Tudi, če so umanjkali le
zapisniki, niso zadostili pogojem, ki jih določa Statut. V Pekrah, kjer so se v letu 2015 sestali petkrat,
v letu 2016 najdemo le zapisnike do aprila 2016,
do takrat pa so izvedli dve redni in eno izredno
sejo. Sveta MČ Nova vas in Koroška vrata sta izpolnila pogoje in se vsako leto veljavno sestala po
štirikrat. Nekoliko bolje je v MČ Magdalena, kjer so
v letu 2015 imeli štiri, lani pa šest sej Sveta. Le tri
izmed obravnavanih MČ pa so take, kjer se izvoljeni predstavniki zavedajo, da so s kandidaturo na
volitvah in z izvolitvijo prevzeli tudi odgovornost,
da v Svetih tudi aktivno delujejo. Tako so v MČ
Pobrežje izvedli od novembra 2014 do 22. februarja letos šestnajst sklepčnih sej, v MČ Ivan Cankar
petnajst in v MČ Center trinajst. Seveda pa sami
sklici ne dajo prave slike o delu Svetov MČ in KS.
Sliko o odgovornosti izvoljenih predstavnikov dopolnjuje prisotnost vsakega posameznika oziroma
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posameznice, predvsem pa vsebina sklepov sej in
njihova realizacija. Če bi pogledali le prisotnost izvoljenih svetnikov na sejah, bi lahko v vsakem Svetu izpostavili posameznike, ki se sej praktično ne
udeležujejo. Tako v Magdaleni najdemo svetnico, ki
se je udeležila le ene od enajstih sej, pa drugo, ki je
bila prisotna le dvakrat, in svetnika, ki je bil na treh
sejah. V Novi vasi je ena svetnica odstopila, dve pa
se nista udeležili še nobene seje. Podobno je z dvema svetnicama v Koroških vratih (ki sta bili prisotni
enkrat oziroma dvakrat), še slabše je na Studencih,
kjer so taki kar štirje (ali celo pet, ker se je tudi nadomestna članica udeležila le ene seje), pa v Radvanju
in na Pobrežju. Tudi v MČ Center in MČ Ivan Cankar
so za neaktivne člane poiskali nadomestne, žal ne
s preveč sreče, saj se tudi ti sej ne udeležujejo prav
pogosto. Naj dodam, da je pregled prisotnosti na
podlagi spletnih informacij precej zapleteno delo,
saj na uvodnih spletnih straneh ostajajo informacije o izvoljenih sestavih Svetov MČ in KS, v zapisnikih
pa se nato pojavljajo nova in nova imena.
O čem največkrat teče beseda na
sejah Svetov MČ in KS?

Vsako leto Sveti predlagajo plan komunalnih potreb (investicij in vzdrževanja) v svoji skupnosti. Ta
naj bi bil osnova za pripravo občinskega proračuna. Žal se v večini MČ in KS ti plani iz leta v leto ne
spreminjajo kaj dosti. Kako le, ko pa ostaja večina
planiranega nerealizirana. V eni od KS so se celo
»pohvalili«, da na izvedbo ene investicije čakajo že
od leta 2000! V dostopnih zapisnikih tudi ni opaziti,
da bi Sveti na kakršen koli način to poskusili spremeniti, še več, da bodo morali na uresničitev svojih
planov čakati, krivijo zdaj še uveljavitev instituta
participatornega proračuna.
V skupnostih praviloma vsako leto pripravijo svoje glasilo in obeležijo krajevni praznik, tam, kjer ga
imajo. V večini od njih delujejo odbori za kulturo,
ponekod zelo zavzeto, in tam obeležijo s proslavami tudi nekatere državne praznike ali pa pripravijo
dogodek za svoje krajane. Tam, kjer so aktivne tudi
druge skupine, krožki ipd., pripravljajo razstave, delavnice ali predavanja. Tu so aktivni le posamezni
člani Svetov ali pa le aktivni državljani.
Sveti MČ in KS obravnavajo pobude in predlo-
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ge svetnikov in svojih sokrajanov, ki pa jih ni prav
veliko. V večini primerov pobudam sledi dopis na
posamezen občinski urad ali službo, nato pa je njihova naloga opravljena. Pa čeprav od njih ne prejmejo niti odgovora.
Sveti MČ in KS upravljajo z nepremičnino, ki jo
imajo v uporabi. Za posamezno leto razpišejo in
odobrijo brezplačno uporabo ali najem prostorov.
Veliko razpravljalnega časa na sejah je namenjenega vzdrževanju in obnavljanju te nepremičnine, kar
je tudi logično, saj so sredstva za to skoraj edina, s
katerimi zares razpolagajo. V MČ Koroška vrata, na
primer, kjer imajo že nekaj let pripravljena sredstva
za rušitev in zgraditev novega doma krajanov, se v
tem sklicu Sveta MČ še nobena seja ni iztekla, ne
da bi bila ta tema obravnavana. Če ni tekla razprava
o sami gradnji, pa so govorili o tem, na kateri banki
ponovno vezati rezervirana sredstva.
V okviru Svetov ožjih lokalnih skupnosti delujejo
strokovni odbori, npr. za gospodarstvo, socialo, komunalo, promet. Žal informacij o delovanju le teh
ni moč pridobiti.
No, kako zdaj, se bomo borili ali ne?
Vsi smo v istem zosu!

Apatija več kot očitno torej ni prisotna le pri prebivalcih, temveč vse bolj načenja tudi marsikoga,
ki je na volitvah kandidiral z namenom, da stori
kaj po svojih močeh v dobro skupnosti in je sčasoma ugotovil, da so njegova prizadevanja zaman,
ker smo že prej dopustili, da se ožjim lokalnim
skupnostim vzamejo vse pristojnosti.
Povsem nedopustno je zato, da se medsebojno
napadamo tisti, ki bi morali imeti skupni cilj, da se
pristojnost odločanja o vsebinah v lokalni skupnosti vrne njenim prebivalcem in njihovim predstavnikom, če so ti pripravljeni delovati v skupno dobro.
Prav neverjetno je nezaupanje, ki se kaže v Svetih
MČ in KS ob vpeljavi instituta participatornega proračuna (PP), ki bi, če bi ga uveljavili v obliki, kot je
zamišljena, lokalni skupnosti omogočil realizirati
vsaj nekatere prioritete oz. bi predstavljal sredstva,
o katerih bi lahko v skupnosti res samostojno odločali. Ti dvomi gredo še kako na roko županu in
njegovi ekipi, ki PP vseskozi podpira s figo v žepu in
ki h koritu raje ne bi pripustil nikogar.
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Tudi Marjan Bačko poziva, da stopimo skupaj. Ali
bomo lahko sodelovali, pa je odvisno od vseh nas.
Odnosi so vedno dvosmerni, zato pripravljenost na
komunikacijo samo z ene strani ni dovolj. S piedestala večvrednosti lahko vladaš in ukazuješ, ne moreš
pa sodelovati. Že zdaj odnosi med zbori samoorganiziranih skupnosti ter organi MČ in KS niso črno-beli.
Večina zborov o svojem delovanju preko zapisnikov
obvešča svoje MČ ali KS, tudi izmenjava informacij o
reševanju specifičnih vsebin med zborom in organi
lokalnih skupnosti poteka tako z ene kot tudi z druge strani. Skupnih konkretnih aktivnosti za človeku

bolj prijazno skupnost tudi ni bilo tako malo. Morda
bomo aktivni državljani kmalu tudi sami deležni pravočasnih informacij, kdaj potekajo seje Svetov MČ in
KS ali pa seje strokovnih odborov, ki v tem okviru tudi
delujejo. Večkrat smo bili namreč pozvani, da se jih
udeležimo, pa enostavno ne vemo, kdaj.
No, verjamem, da lahko to sodelovanje okrepimo.
Kaj, ko bi se, na primer, družno lotili spremeniti
sporno statutarno situacijo, ki je naše lokalne skupnosti pripeljala v tako nezavidljiv položaj?

Iz Slovarja Slovenskega knjižnega jezika:
lumpenproletariat lúmpenproletariát - a : nav. slabš., zlasti v razredni družbi propadli ljudje iz različnih družbenih razredov in
slojev: lumpenproletariat velemest
diletant diletánt in diletànt -ánta 1. kdor se iz veselja, nepoklicno ukvarja s čim: pevski zbor je vodil diletant; diletanti so nastopili celo v gledališču / na tem področju sem le diletant 2. slabš. kdor nestrokovno, površno opravlja kako delo: je diletant, frazer,
ne pa strokovnjak; vse svoje življenje bo ostal diletant; ta igralec je pravi diletant

PoroČilo o delu
v samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Radvanje, 21. 2.

Na zboru samoorganiziranih Radvanjčanov_k,
21. 2. 2017, so bile obdelane zanimive teme z
zanimivimi gosti. Uroš Lešnik iz Nacionalnega
inštituta za javno zdravje je predstavil prve rezultate merjenja onesnaženosti zraka v Radvanju. Na Pohorski ulici pri otroškem vrtcu je od
lanskega julija postavljena merilna postaja, ki
je zlasti za mesec december izmerila povečane
emisije trdnih delcev - te so bile nekaj dni tudi
nad dovoljenimi mejnimi vrednostmi. Ob koncu kurilne sezone bodo rezultati meritev spet
pregledani. Udeleženci_ke so mnenja, da je
potrebno merilno napravo v Radvanju zadržati,
hkrati pa je treba v Mariboru sprožiti aktivnost
glede onesnaženosti zraka, kajti samo meritve,
brez ustrezne podpore občine za izboljšanje

kvalitete zraka, ne bodo prinesle prav ničesar.
Med tem ko je v centru mesta ključni problem
promet, zunaj centra k slabemu zraku pripomorejo predvsem individualna kurišča.
Predstavnici RK Radvanje sta v nadaljevanju
orisali prizadevanja pri oskrbi socialno šibkih in
pomoči potrebnih. Glavni problem so, ob premajhnem številu aktivistov, skupnostni prostori,
ki jih v Radvanju nimamo. Udleženci_ke zbora
so si edini, da je to v prihodnje prva prioriteta
zbora. Preverili_e so še realizacijo projektov iz
pilotnega projekta PP, podprli_e SČS Tabor v
pozivu pristojnim v zvezi s projektom obnove
Rotovškega trga s knjižnico, SČS Nova vas za bolj
življenjsko uporabo predpisov in SČS Pobrežje v
zvezi z urejanjem prometnih problemov na območju bivše Svile.

NA ZBORIH
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prihajajočem mestnem zboru in o mestni delovni
skupini za promet.
SČS Tabor, 22. 2.

Posest ob Magdalenskem parku
SČS Magdalena, 21. 2.

Minuli zbor SČS Magadalena je bil v največji meri
namenjen Magdalenskemu parku in propadajoči
stavbi na njegovem robu. Udeleženci_ke se že dalj
časa ukvarjajo s to problematiko. Korak za korakom odkrivajo namembnosti prostora in se zanimajo za morebitne omejitve gradnje na tem področju. Tokrat so ugotovili_e, da parcele, kjer stoji
tudi propadajoča stavba, niso zaobjete v področje
kulturne dediščine, v katero spada večina Magdalenskega parka. Park je sicer seveda deklariran
kot zelena površina, kjer so dopustne dejavnosti
gospodarske službe vezane na vzdrževanje, rekreacija in gostinstvo pa kot dopolnilna dejavnost.
Ker pa jih skrbi, da določila in predpisi kaj hitro
klonejo pod težo zasebnih interesov in kapitala, so
se odločili_e, da se na občini pozanimajo, kako je
s pridobitvijo gradbenega dovoljenja na parceli z
urejenimi komunalnimi priključki ter če morebiti
obstajajo kašne omejitve glede gradnje.
Dogovorili_e so se še za eno akcijo. Pod izobešeno telefonsko številko lastnika_ce propadajočih
zgradb bodo nalepili_e člene določila, kjer so
opredeljeni dopustni objekti na tem prostoru in
tako potencialne kupce vnaprej opozorili_e, kaj
na tem območju lahko nastane. Pripravljen bo
tudi dopis, s katerim bodo Javnemu podjetju za
gospodarjenje z zemljišči MOM jasno izrazili_e interes prebivalcev_k Magdalene, da občina odkupi
to zemljišče in razširi parkovno površino. Niso pa
diskutirali_e samo o parku, obravnavali_e in podprli_e so tudi 3 dopise drugih SČS, govorili_e o

Udeleženke_ci zbora SČS Tabor so tokrat precej
časa posvetile_i razglabljanju o problematičnih
členih Zakona o dopolnitvah in spremembah
Energetskega zakona, ki vpeljujejo prispevek za
prednostno dispečiranje oz. prispevek za zagotavljanje zanesljive oskrbe z rabo domačega primarnega vira energije. Prispevek pomeni zvišanje
položnic vsem prebivalkam_cem Slovenije, zbrana sredstva pa bodo namenjena pokrivanju večdesetmilijonskega primanjkljaja TEŠ 6. Pozdravili_e
so prizadevanja civilnih iniciativ na tem področju.
Sledilo je poročanje o delu mestne delovne skupine za promet, ki je zelo aktivna in redno obiskuje
pristojni urad MOM ter ga sooča s težavami posameznih MČ in KS na tem področju. Zbor se je
seznanil še s problematiko neurejenega dovoza na
območju nekdanje tovarne Svila, ki jo je izpostavila
SČS Pobrežje, podprl pa je tudi pobudo SČS Nova
vas glede sprememb Stanovanjskega zakona in
Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine v smeri uveljavitve bolj življenjskih in manj zbirokratiziranih
postopkov. Udeleženke_ci so razmišljale_i tudi o
morebitnih rešitvah problematik, ki bodo zlasti na
področju zelenih površin izpostavljene na prihajajočem mestnem zboru.
SKS Kamnica, 22. 2.

Na tokratnem zboru SKS Kamnica je beseda
najprej tekla o kanalizaciji v Kamnici. Na zboru, ki
so se ga udeležili tudi predstavniki MOM, je bilo
pojasnjeno, da kanalizacije ne bodo naredili po celotni KS Kamnica, v bolj oddaljenih predelih bodo
morali prebivalci_ke sami_e poskrbeti za to. Vendar je območje Mediča sorazmerno strnjeno naselje, prav tako pa bo Elektro tam razkopaval cesto
za polaganje visokonapetostnega kabla. Smiselno
bi bilo, da se hkrati položijo še cevi za kanalizacijo,
četudi še ne bi šle takoj v uporabo, da ne bo treba
ceste večkrat prekopavati, na ta način bi prihranili_e sredstva. Udeleženec je predlagal, da bi skušali
od prebivalcev_k naselja Medič dobiti podpise,
kjer bi predlagali_e, da se hkrati z električnimi kabli
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položijo še kanalizacijske cevi. Udeleženci so izrazili tudi zaskrbljenost glede semaforskega režima
na križišču Kobanske ulice in Koroške ceste, saj je
interval med rdečo in zeleno lučjo na semaforju
prekratek, kar lahko povzroči trčenje vozil v križišču, zato bodo udeleženci UKPP opozorili na ta
problem. Zbor SKS Kamnica je prav tako podprl
pobude zborov SČS Tabor, Nova vas in Pobrežje.
SČS Center in Ivan Cankar, 23. 2.

Udeleženke_ci SČS Center in Ivan Cankar so naprej prebrale_i odgovor Ministrstva za kmetijstvo
ter Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki ga
je moderatorka prejela tik pred začetkom zbora.
Na ministrstvo in sklad se je zbor obrnil zaradi zanemarjenih kmetijskih in drugih zelenih površin v
okolici Košakov. V dopisu navajata, da sta »dobra
gospodarja«. Problem vidita v tem, da parcel nihče ne zakupi, zato te ostajajo zanemarjene. Tudi
za vinograde ni interesentov_k, nekateri_e pa jih
tudi slabo obdelujejo. Navajata, da so za to pristojne inšpekcijske službe. Zakaj parcel nihče ne
zakupi? Zakaj je privatna zemlja slabo vzdrževana? To ministrstva in sklada ne zanima kaj dosti.
Udeleženke_ci niso bile_i zadovoljne_i s takšnim
odgovorom. Zdi se jim vsega obsojanja vredno, da
dovoljujeta neprimerno ravnanje z zemljo. V Mariboru je vse več ljudi brez službe, po drugi strani pa
država in občina ne znata izkoristiti tega, kar imamo pred nosom: okoliške griče, vinograde in dobro geografsko lego. Problematična so tudi nezazidana zemljišča, za katere medobčinska inšpekcija
ni odgovorna, zato so se na zboru odločili_e, da
bodo do naslednjič pripravili_e osnutek, s katerim
bodo opozorili_e, da bi morali_e tudi ta ustrezno
nadzorovati. Čas bi že bil, da se sprejmejo tudi
ustrezne sankcije za tiste, ki ne obdelujejo zemlje
ali ustrezno vzdržujejo objektov na svoji zemlji.
Zbor je po tej razpravi komentiral zapisnike MČ
Center. Predvsem jih je zmotil sklep, da mestna
četrt ni želela sodelovati pri participatornem proračunu (PP), saj odklanjanje možnosti sodelovanja
pomeni odklanjanje možnosti raznih projektov, ki
bi služili občanom_kam v njihovi četrti. Zato so se
odločili_e, da jim pošljejo svoj komentar. Udeleženke_ci so komentirale_i tudi sklep MČ Center,

da se Koroška cesta povrne v prvotno stanje. Nekaterim se je to zdela najboljša rešitev. Udeleženke_ci bodo do naslednjič pripravile_i dopis, ki ga
bodo poslale_i vsem pristojnim inštitucijam tudi
glede ureditve stene, kjer se nahaja prva žarnica, ki
je zagorela v tem delu Evrope. Stena, kjer se luč nahaja, je namreč v zasebni lasti, Zavod za kulturno
dediščino in MOM pa se izgovarjata, da zaradi tega
stene ne moreta sanirati. Tudi glede ureditve uničene razsvetljave na severozahodni strani ribnikov
in praznih obljub s strani županstva, da se bo to letos saniralo, so razočarani. Na uničeno razsvetljavo
v mestnem parku DS opozarja že tri leta. Pisali so
Nigradu, ki jim je posredoval odgovor od MOM, da
obnova razsvetljave trenutno ni možna, ker nimajo finančnih sredstev. Da ni finančnih sredstev, je
že vsem znan izgovor. Ne gre za investicijo, temveč
za vzdrževanje parka, zato bi to moralo biti urejeno. Zato bodo še enkrat pisali tudi podžupanu,
ker se ne zgane. Na Nigrad so se obrnili tudi, da bi
odžagali tri nevarna drevesa, ki visijo na cesto, ter
odstranijo vejevje, ki se nahaja že dve leti ob poti
proti tretjemu ribniku in ob cesti v Ribniško selo.
SKS Pekre, 1. 3.

Tokrat so se na zboru SKS Pekre udeleženci_ke
najprej na kratko seznanili_e s poročilom Inšpektorata RS za okolje in prostor v zvezi z ugotavljanjem postopkov, izvedenih na lokacijah spornega
nasipa. Poročilo je bilo podano na zahtevo Ministrstva za okolje in prostor, v njem pa je moč prebrati
ugotovitev, da je bilo nasutje zemljine v skladu z

Nelegalno nasuta zemljina v Pekrah
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dovoljenji le na eni parceli, na preostalih štirih parcelah pa je bila zemljina nasuta nezakonito, zato
jo je, po izrečenem ukrepu inšpekcije, izvajalec
dolžan do začetka meseca maja odstraniti. Gre za
dobrih 1200 kubičnih metrov zemljine. Udeležence_ke pa še vedno bega najpomembnejše, to pa
je stanje kanalizacije oziroma primernost poteka
kanalizacije v oziru na novo nastali nasip. V podjetju Nigrad so namreč v začetku poizvedovanja
v pisnem odgovoru navedli, da so med drugim
izvajalcu naložili premik voda na rob parcele, tega
pa na inšpektoratu niso našli v nobenem dokumentu. O tem bi želeli_e spregovoriti s pristojnimi,
ki bi aktivnosti v zvezi z javno kanalizacijo morali
koordinirati, zato se bodo sestali z Uradom za komunalo, promet in prostor ter pristojnimi za izdajo
gradbenih dovoljenj.
Za javno dostopen defibrilator, ki omogoča hitro
oskrbo posameznika_ce ob zastoju srca, še preden je na kraju dogodka prva pomoč, bi lahko skupaj poskrbeli_e vsi_e prebivalci_ke Peker. Vse kaže
na to, da bodo aktivnosti lahko izpeljane družno s
sodelovanjem KS Pekre, krajevne organizacije Rdečega križa in ob pomoči sokrajanov_k.
Spregovorili_e so še o participatornem proračunu
v Pekrah, pridobili_e nekatere informacije v zvezi s
cestami v Pekrah s strani mestne delovne skupine
za promet, se seznanili_e s problematiko dovozne
poti v bivšo Svilo na Pobrežju in podprli_e pobudo
SČS Nova vas, ki jo ta naslavlja na državne organe,
pristojne za oblikovanje zakonodaje – ta naj bo
spremenjena tako, da bo uporabna v realnem življenju, bolj življenjsko pa naj postane tudi njihovo
izvajanje.
SČS Pobrežje, 1. 3.

Zbor SČS Pobrežje se še naprej bori za ureditev
razmer na dovozu do nekdanje tovarne Svila. Na
občini so opravili meritve hitrosti in štetje prometa
in zdaj trdijo, da na omenjeni cesti niso prepoznali nobenega problema. Tak odgovor je nesprejemljiv, saj je cesta preozka že za osebna vozila,
trenutno pa po njej večinoma vozijo avtobusi in
tovornjaki; cesta je prav tako neustrezno označena in je za pešce trenutno smrtno nevarna, skoraj
sta se zgodili že 2 tragični nesreči. Ker si pristojni
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še naprej zatiskajo oči, udeleženci_ke zbora SČS
Pobrežje iščejo podporo drugih zborov za izvedbo
državljanske nepokorščine, saj jih pristojni drugače
ne upoštevajo.
Zbor je prejel odgovor Varuha pacientovih pravic
glede cene parkiranja v garažni hiši UKC. V kabinetu Varuha so vprašanje zbora poslali naprej direktorju podjetja GH Park d.o.o. Odgovor se glasi,
da so cene parkiranja v parkirni hiši povprečne,
prav tako pa je prvih 15 minut zastonj, kar naj bi
bilo dovolj, da oseba opravi vse svoje obveznosti
v bolnišnici?!
Udeleženci_ke zbora so bili_e prav tako presenečeni_e nad pismom g. Bačka v Pismih bralcev. Menijo, da bi se moral zbor odzvati na to pismo. Taka
pisma so dokazilo, da na zborih delamo dobro.
SČS Nova vas, 2. 3.

Na minulem zboru SČS Nova vas, ki je bil v četrtek,
2. 3., se je ponovno pokazalo, da želijo udeleženci_ke preseči reševanje parcialnih in individualnih
problemov. Ne pristajajo namreč na to, da bi nekaj
uredili_e le zase, ko pa je jasno, da bodo na ovire
naleteli_e vsi_e, ki bodo želeli_e dograditi dvigalo
ali kakšno drugo izboljšavo v svojem bloku. Ugotovili_e so, da je v pripravi nov Stanovanjski zakon,
kontaktirali so osebo, ki ga pripravlja. Na zboru je
bila izpostavljena povezava, da strokovnjaki_nje
zakone pripravljajo, politika jih sprejema. Smiselno
pa je, da stroka pridobi informacije, kako zadeve
potekajo v vsakdanjem življenju. Torej da upoštevajo, kaj zapisanega je smiselno in kaj neživljenjskega je potrebno spremeniti. Svoje dopolnitve in
predloge bodo torej naslovili_e na strokovnjaka,
ki se ukvarja s pripravo zakona. Svetoval jim je, da
dopis posredujejo tudi poslancem_kam, ki bodo o
sprejetju sprememb odločali v parlamentu predvidoma še to leto. Udeleženci_ke so sklenili_e, da je
smiselno spremljati nastajanje novega zakona in,
preden bo ta šel v obravnavo, obvestiti vse poslance_ke. Za to potezo so se odločili_e, da zadeva iz
poslanskih glav ne gre do sprejemanja zakona v
pozabo. Ugotovili_e so tudi, da tovrstno prizadevanje in angažma utegne blagodejno vplivati na
samozavest zbora, še danes se z veseljem spominjajo uspeha pri razdoru pogodbe med Plinarno

NA ZBORIH

8

in Energetiko, kar je znižalo položnice vsem Mariborčanom_kam. Poleg te teme so na minulem
zboru govorili_e še o prihajajočem mestnem
zboru, SSVUJD-u in Odloku o javnem redu in miru,
katerega dokumentacijo bodo še pred drugim
mestnim zborom odposlali na občinski naslov, kot
je bilo dogovorjeno na prvem mestnem zboru.
SČS Studenci, 2. 3.

Na zboru so udeleženci najprej komentirali ustanovitev zavoda inštituta Wcycle Maribor, s katerim
si MOM prizadeva za politiko krožnega gospodarjenja z odpadki. Takšen inštitut, ki bi skrbel za
bolj gospodarno ravnanje na področju odpakov,
je vsekakor zaželen. V preteklosti je za to skrbela
Komunalna direkcija. Vendar se tudi v tem primeru že pojavljajo dvomi, saj naj bi ena izmed
ustanoviteljic, npr. Snaga, sprejemala sklepe brez
vednosti vseh delničarjev. Gre za klasično zgodbo,
zato se jim avtomatično zastavlja vprašanje: ali se
ne bo ponovila zgodba o Mariborskem vodovo-

du? Spornih stvari je več, zato bo SSVUJD o tem v
kratkem informiral tudi širšo javnost. Ker se izteka
čas za oddajo predlogov glede Odloka o javnem
redu in miru, so tudi Studenčani na zadnjem zboru
zbrali svoje, ki se bodo poslali mestni upravi. Poudarjajo, naj se pri posameznih opravilih doda, kdo
jih je usposobljen izvajati. Naj se določijo minimalni kriteriji, ki bi omogočali večjo transparentnost.
Čeprav tema o ravnanju z odpadki ni bila izbrana
na mestnem zboru, Studenčani vztrajajo, da je še
posebej aktualna. Ali mesto, kot je Maribor, zares
potrebuje najdražjo sortirnico? Kako naj se borimo
za zmanjševanje odpadkov, če nam vsak dan redno polnijo nabiralnike z novimi reklamami? Menijo, da bi o ravnanju z odpaki morali debatirati na
ravni mesta. Kar se tiče pobude iz Nove vasi glede
bolj življenjskega Stanovanjskega zakona, jih podpirajo, vendar so mnenja, da bi bilo precej lažje, če
bi tamkajšnji stanovalci_ke zahtevali_e odmero
zemljišča, saj je zelo težko spremeniti zakonodajo.
Podpirajo tudi Pobrežane_ke, da zaprejo cesto.

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

sreda, 15. 3., 18.00
četrtek, 16. 3., 18.00
četrtek, 16. 3., 18.00
četrtek, 16. 3., 18.00
torek, 21. 3., 18.00
torek, 21. 3., 18.00
sreda, 22. 3., 18.00
sreda, 22. 3., 18.00
četrtek, 23. 3., 18.00
sreda, 5. 4., 18.00

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

Zbori ta teden: MESTNI ZBOR, torek, 7. 3.; SKS Kamnica, sreda, 8. 3.: ;
SČS Center in Ivan Cankar, četrtek, 9. 3.

