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Za pravice in enakopravnost se moramo boriti vseskozi. Vsak dan! Nihče nam jih ne bo podaril. Boljše druž-
be namreč ni mogoče izbojevati, če ne vzplamti iskra boja najširših ljudskih množic. 

»Spomni se naših bic, 
ki so imele več pravic« 

Tina Podbevšek

Letošnji osmi marec je bil drugačen, kot je 
bil do sedaj. Zjutraj sem se zbudila na trnih, 
saj sem vedela, da je pred mano velik dan. Za 
osmi marec smo v Kolektivu Pizda! organizira-
li_e protestni shod na Glavnem trgu v Maribo-
ru pod praporom »Spomni se naših bic, ki so 
imele več pravic«. Že zjutraj nas je novinarka z 
Radia Maribor vprašala, kdo sploh smo in zakaj 
počnemo, kar počnemo. Kolektiv Pizda! sestav-
ljamo aktivisti_ke (dijaki_nje, študenti_ke, mla-
di_e brezposelni_e in prekarci_ke), ki že dve 
leti znotraj Pekarne Magdalenske mreže opo-
zarjamo na različne neenakosti v družbi. Naš 
Kolektiv Pizda! se zavzema za svoboden razvoj 
posameznika_ce v SODELOVANJU z VSEMI in V 
KORIST VSEH. Predvsem pa želimo dati glas tis-
tim, ki niso slišani. Kolektiv Pizda! se bori proti 
vsem oblikam izkoriščanja, torej proti kapitaliz-
mu, ki v današnji družbi za sabo pušča strahot-
ne lokalne in globalne posledice. 

V Kolektivu Pizda! smo prepričani_e, da stoji-
mo na pomembni prelomnici. Temeljne dela-
vske, ekonomske in socialne pravice, ki so bile 
izborjene v dolgem in trdem boju, se ponovno 
krčijo in grozi nam, da bodo počasi izničene, 

če se tem procesom ne bomo uprli_e. Na osmi 
marec smo se zato z javnimi političnimi in 
protestniškimi govori aktivistov_k pridružili_e 
mednarodnim protestom, ki so potekali na ta 
dan po številnih državah po svetu. Stavkale so 
ženske na Irskem proti najbolj restriktivnemu 

“Spomnimo se naših bic” na Glavnem trgu



zakonu o splavu na svetu, ženske v Splitu in 
Zagrebu proti vse večji osiromašenosti upo-
kojenk in ukinjanju že pridobljenih ženskih 
pravic v vse bolj konzervativni hrvaški državi. 
V Sloveniji pa so v Ljubljani istočasno prote-
stirali_e soborci_ke iz študentske organizacije 
Iskra. 

Aktivisti_ke različnih generacij so z nami na 
Glavnem trgu delili_e svoje izkušnje in pogle-
de na aktualno dogajanje v svetu in Sloveniji v 
povezavi s kratenjem pravic žensk in občih pra-
vic, ki jih večina še vedno razume kot samou-
mevne. Ženske smo za isto delo plačane manj, 
prav tako opravljamo manj plačanega dela in 
več neplačanega. Z načrtnim kratenjem pra-
vic, ki so povezane s porodniško, zapiranjem 
javnih vrtcev in skrbjo za otroke, so ženske 
finančno vse bolj obremenjene. S prekarnimi 
oblikami zaposlitve, ki ne nudijo vseh elemen-
tov dostojnega dela – in s tem dostojnega 
življenja, so ženske izpostavljene tudi vse večji 
revščini in izkoriščanju. Prav tako so ponovno 

potisnjene v sfero doma, kjer so ekonomsko 
odvisne od partnerja_ice ali družinskih članov, 
kapitalisti_ke pa si manejo roke s prisvajanjem 
nevidnega neplačanega dela, ki ga ženske op-
ravljajo za štirimi stenami. Revščini so še po-
sebej izpostavljene tudi upokojenke, stare nad 
64 let. Večanje revščine (več kot 110.000 oseb 
je prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje), še 
posebej med ženskami, je alarmanten znak, da 
je skrajni čas za ukrepanje. 

Shod, na katerem je alternativni zborček za-
pel pesmi Bella Ciao, Jutri gremo v napad in 
Žensko himno, smo zaključili_e v borbenem 
in optimističnem duhu. Organiziranje takšnih 
dogodkov je izjemnega pomena, vendar jim 
mora po zaključku slediti aktivno delovanje in 
udejstvovanje. Za enakopravnost in pravice se 
moramo boriti vseskozi. Vsak dan! Nihče nam 
jih ne bo podaril. Boljše družbe namreč ni mo-
goče izbojevati, če ne vzplamti iskra boja naj-
širših ljudskih množic.
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Obstoječa, a nevidna  prometna 
strategija
V uvodu v razpravo o prometu je mestna delov-
na skupina za promet nanizala problemske toč-
ke, ki jih sama zaznava pri svojem delu. Gre za 
javni prevoz, s katerim bi se za občanke in obča-
ne zmanjšala potreba po uporabi osebnih vozil 
nasploh, z uvedbo park&ride parkirnih območij, 
strateško lociranih ob mestnih vpadnicah pa bi 
se zmanjšal še avtomobilski promet, ki v mesto 
prihaja z oddaljenih lokacij. Navedeno spada v 
prometno strategijo, za katero se zdi, da je ni. Za-
kaj? Aktivnosti pristojnih na področju prometne 
politike, še toliko bolj pa na področju investicij 
in vzdrževanja prometne infrastrukture, se zdi-
jo, kot da se oblikujejo iz danes na jutri, kar je 
pač moč zriniti v vsakokratni občinski proračun. 
Dela se izvajajo neoptimizirano, brez celostne 
obravnave vseh zaznanih potreb na določenem 
področju, ki bi jih lahko zadovoljili z enim obse-
žnejšim in kakovostnim posegom, namesto da 
se problematiko rešuje po delih večkrat in zato 
neprimerno dražje. Prav tako ni relevantnih in-
formacij – morda je prav to ključni razlog – s 
strani odgovornih, kaj se počne, zakaj in kako se 
poseg vključuje v celostno strategijo. Nerazume-
vanje dela ljudi vedno bolj nejevoljne, vse skupaj 
pa potencira še vedno slabša kakovost izvedenih 
del, kjer svojo izvedbo nadzirajo izvajalci sami. 
Iz razprave smo lahko zaključili, da motorni pro-
met s svojimi negativnimi varnostnimi in okolj-
skimi vplivi bremeni vsakega izmed nas, po dru-

gi strani pa smo vsi tudi udeleženci v tem istem 
prometu. Nastaja nasprotujoča si situacija, ki je 
ni moč rešiti drugače kot s strateškim pristo-
pom. Mestni svet občine je poleti 2015 sprejel 
Celostno prometno strategijo, ki spodbuja traj-
nostne rešitve: javni prevoz, zelene alternative 
(hoja, kolo), cilja k optimizaciji cestnega prometa 
po principu čim manj motornega prometa in 
čim bolj racionalno odvijanje le tega. Mestni svet 
si je takrat naložil, da sestavi akcijski oziroma ra-
zvojni načrt, ki sledi Strategiji, hkrati pa si je zas-
tavil, da se bodo aktivnosti iz Strategije odražale 
v proračunu. Tudi sam proces informiranja je za-
pisan v Strategiji kot ena izmed pomembnejših 
aktivnosti. Nič od naštetega pa se ne uresničuje.
Zato so udeleženke in udeleženci na mestnem 
zboru s sklepom mestni delovni skupini nalo-
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Drugi mestni zbor 
je bil … živ
V torek, 7. marca, so se v dvorani Vetrinjskega dvora drugič srečale prebivalke in prebivalci, aktivni v samoorga-
niziranih četrtnih skupnostih naše občine. Razpravljali so o vsebinah, ki so jih poprej izbrali za teme skupnega 
srečanja. Gre za problematike, skupne vsem ožjim lokalnim skupnostim občine, za katere se je izkazalo, da zah-
tevajo celovito obravnavo in prav takšne – strateške rešitve, na treh izbranih področjih: promet v mestu, skrb 
za zelene površine in uvedba participatornega proračuna kot oblike soodločanja prebivalk in prebivalcev pri 
porabi proračunskih sredstev, ki se tičejo njim domačih, ožjih lokalnih skupnosti (mestnih četrti in krajevnih 
skupnosti). V razpravi je sodelovalo kakšnih petdeset Mariborčank in Mariborčanov.

Maja Šušteršič

2. mestni zbor v Vetrinjskem dvoru



žili, da spiše poziv za pristojne na občini, da 
prično upoštevati sprejeto strategijo, pripra-
vijo akcijski načrt, ki bo strategijo odslikaval, 
ter prično javnost ustrezneje informirati o 
načrtih in aktivnostih. 
Zbor je tudi sklenil, da se ljudje kot posa-
mezniki bolj aktivirajo na terenu kot opa-
zovalci pri izvedbi del. Na Uradu za komu-
nalo, promet in prostor so namreč končno 
zaposlili človeka, ki bo odgovoren samo za 
nadzor kakovosti izvedbe del, ljudje pa smo 
pozvani, da zbiramo informacije na terenu 
in opozarjamo na zaznane nepravilnosti oz. 
na slabo kakovost izvedbe. Da bomo to laž-
je počeli, bosta udeleženca pripravila kratek 
priročnik najpogosteje zaznanih napak pri 
delu.

Kolektivna odgovornost za slabo 
stanje zelenega fonda v mestu
Tudi področje skrbi za zelene površine v naši 
občini šepa na celi črti, odgovornost za to pa 
lahko pripišemo pristojnim službam, odgovor-
nim za financiranje, in nam, prebivalkam in pre-
bivalcem. Za vzdrževanje dreves in grmovnic na 
javnih površinah ni proračunskih sredstev, uvo-
doma povedo udeleženke in udeleženci. Zato je 
bolnih in od zajedavcev napadenih dreves vse 
več, vedno več je možnosti, da padejo tudi ta. 
Mnoga drevesa izginjajo zaradi drugih intere-
sov, ki so po neki čudni logiki bolj pomembni 
od zdravega okolja. Za drevje in grmovnice na 
funkcionalnih zemljiščih – ta obsegajo precej-
šen delež površin v občini – smo pristojni pre-
bivalci sami, v večini pa o pomenu dreves ne 
razmišljamo preveč in ne vidimo razloga, da bi 
iskali strokovne usmeritve za primerno, neškod-
ljivo  ravnanje. Z njimi se ukvarjamo največkrat 
le takrat, ko je treba odpraviti kaj motečega in 
to po principu »reži, reži, da dolgo ne bo treba«. 
Pričakovati je, da se enako dogaja v mestnih 
gozdovih, ki so lastniško razkosani na množico 
parcel, enotne strategije upravljanja z njimi ni. 
Mestni parki so dotrajani, parkovna infrastruk-
tura razpada. Dela na zelenih javnih površinah 

so razdeljena med dva izvajalca, tako kot je tudi 
razdeljena odgovornost za zelene površine: za 
javno se nekako skrbi, za funkcionalo, ki jo delo-
ma tudi lahko razumemo kot javno (saj tudi dre-
vesa na teh površinah čistijo zrak za vse), pa ne.
Iz razprave je bilo med drugim razbrati željo, 
da se v mesto vrne ena strokovna ekipa, ki bo 
skrbela za zeleni fond, morda tudi s pomočjo 
ustrezno usposobljenega režijskega obrata. Iz-
postavljena je bila nuja po uveljavitvi sankcij 
za tiste, ki uničujejo zeleni fond, predhodno pa 
bi bilo potrebno celotno skupnost ozavestiti o 
pomenu zelenega v urbanem okolju, saj je oči-
tno, da temu posvečamo premalo pozornosti 
in odgovornosti – ne tako kot včasih, ko so se 
občanke in občani s popotovanj vedno vračali s 
kakšno novo sadiko, ki bi obogatila mestni park. 
Sklenili so, da vnovič izvedejo opozorilno 
akcijo, tokrat pod naslovom Posvojimo dre-
vo, v kateri bomo poskušali pridobiti čim več 
podjetij, da investirajo v kakšno novo drevo, 
hkrati pa najti ljudi, ki bodo posvojena dre-
vesa nato vzdrževali. Delovna skupina za 
drevesa bo hkrati še prevetrila dobre prakse 
na tem področju, ki jih je moč najti na tujem, 
pa tudi pri nas.

Participatorni proračun (PP)
Prav zaradi sklepov, sprejetih na minulem dru-
gem mestnem zboru, tukaj o participatornem 
proračunu ne bomo pisali na široko – to bomo 
raje storili v naslednji Četrtinki. Razlogov za zap-
lete pri uveljavitvi PP kot instrumenta sodelova-
nja prebivalk in prebivalcev pri sooblikovanju 
življenja v svojih ožjih lokalnih skupnostih so na 
zboru našli več: splošno nesoglašanje izvoljenih 
predstavnikov s tem, da bi o financah odločali 
ljudje in zato vsakokratno umanjkanje proračun-
skih sredstev za te namene, pa slaba informira-
nost in precejšnja količina dezinformacij med 
posamezniki in posameznicami, vpletenimi v 
sprejemanje odločitev, pomanjkanje informacij 
v javnosti o uspešnosti pilotnega projekta PP v 
Radvanju in siceršnje nepoznavanje PP kot mož-
nosti ljudske participacije.
Zato je zbor sklenil, da Radvanjčani na sple-
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SKS Kamnica, 8. 3. 2017
Na tokratnem zboru SKS Kamnica je beseda 
najprej tekla o problematiki ceste v naselju Me-
dič, ki ima slabo urejeno odtekanje vode. Ta se 
ob deževju steka po hribu mimo hiš. Prosta pot 
deževju je botrovala že vsaj dvema plazovoma. 
Nigrad je bil o tem že večkrat obveščen, a do 
zdaj še niso ukrepali na bolj konkreten način, 
kot pa da vedno znova za silo sanirajo cestišče z 
navoženim gramozom. Od kar je prej omenjena 
cesta delno asfaltirana, se je na njej povečal tudi 
promet, predvsem tovornjakov, ki prevažajo les. 
Cesta je na več mestih že povsem prebita in se 
tudi poseda. Poškodb nihče ne sanira.

Velik problem je tudi dostop do zdravnikov v 
Kamnici, saj je blizu vhoda v stavbo kulturnega 
doma, kjer se nahaja vsa lokalna zdravstvena 
oskrba, težko parkirati. Dostop je predvsem za 
nepokretne osebe zelo otežen. Udeleženci so se 
odločili, da na to opozorijo krajevno skupnost in 
preverijo, kaj so na krajevni skupnosti že naredili 
glede tega.

SČS Center in Ivan Cankar, 9. 3. 2017
Na zboru si prizadevajo, da bi kmetijska inšpekci-
ja izvajala nadzor tudi nad nezazidanimi zemljiš-
či, ki so pogosto zelo slabo vzdrževana. Zakon 
o kmetijskih zemljiščih namreč določa, da imajo 
nezazidana zemljišča status kmetijskih zemljišč, 
dokler se ne spremeni njihova namembnost. To 
pomeni, da bi jih kmetijska inšpekcija morala 
nadzirati. Poleg slabo vzdrževanih zemljišč so 
zaskrbljeni_e tudi glede slabega vzdrževanja vi-
nogradov. Ker so vinogradi v upravljanju sklada 
kmetijskih zemljišč, se bodo obrnili na ministra, 
gospoda Židana. Z ministrstva za kmetijstvo in 
sklada kmetijskih zemljišč so že zadnjič prejeli_e 
odgovor, da prihaja do zanemarjenih površin, 
ker je teren strm, zato zemljišč nihče noče vzeti 
v najem. Če je to že več let praksa, se udeležen-
ci_ke sprašujejo, zakaj ne bi nasadili_e drevesa. 
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tu predstavijo, kako se uresničujejo izglaso-
vani projekti PP v njihovi mestni četrti (sple-
tna stran MČ in stran turističnega društva). 
Sklenjeno je tudi, da se vnovič pripravi 
predstavitev instrumenta PP za namene oza-
veščanja javnosti, se poskuša dogovoriti za 
objave v medijih, udeleženke in udeleženci 
pa o PP ozaveščajo ljudi v svojih socialnih 
krogih. Na občinski delovni skupini za PP se 
že pripravlja tudi poziv županu, da končno 
osmisli finančni okvir – princip zagotavljanja 

in delitve proračunskih sredstev za uresniče-
vanje izglasovanih projektov PP, brez katere-
ga se po besedah predstavnikov šestih MČ in 
KS, v katerih je za letos načrtovana širitev PP, 
v projekt ne bodo podali, saj ne želijo svojih 
sokrajanov vleči za nos. In prav je tako.

Naslednji mestni zbor bo v mesecu maju, so 
ob zaključku tokratnega sklenili udeleženci, na 
dnevnem redu pa bo samo ena tema – ravnanje 
z odpadki.

PoroČilo o delu
v samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih

Stanje ekoloških otokov v Kamnici
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Intenzivno se spoprijemajo tudi z reševanjem 
zanemarjene stavbe na Grajskem trgu, na kateri 
je zagorela prva električna žarnica v Mariboru. 
S tem so se na zboru ukvarjali_e že leta 2014, 
vendar se je nadaljevanje akcije zaustavilo. Ugo-
tovili_e so, da je stavba v rokah odvetniške pi-
sarne Kolnik zaradi nesoglasij glede lastništva 
stavbe. Dokler zadeva ne bo  pravnomočna, pa 
za stavbo odgovarja občina. Njihovi argumenti 
izpred dveh let, da stene ne morejo obnoviti, 
ker gre za zasebno stavbo, torej ne vzdržijo. Zato 
so odločeni_e, da bodo nadaljevali_e s pritiski. 
Ker Nigrad ni ukrepal glede nevarnih treh dre-
ves v mestnem parku, se bodo sedaj obrnili_e 
na gozdarsko inšpekcijo. So pa udeleženci_ke 
zbora pohvalili_e Nigradove delavce_ke, saj so 
v zadnjem tednu temeljito čistili_e kanalete v 
parku, česar niso počeli_e že vrsto let. DS za po-
daljšanje parkirnega časa je pripravila tudi do-
pis, v katerem zahtevajo podaljšanje plačila par-
kiranja v centru mesta. Vsi_e so dopis podprli_e, 
s čimer bi mnogi_e stanovalci_ke, ki se vračajo 
v poznih popoldanskih urah, lahko našli_e par-
kirno mesto pred hišo. Nazadnje so ustanovili_e 
še DS Maribor jutri (ime skupine se navezuje na 
okroglo mizo, ki jo je pred kratkim organiziralo 
uredništvo Dialogov v Univerzitetni knjižnici), 
ki bo skrbela za to, da bi prebivalci_ke na glas 
spregovorili_e o svoji viziji mesta, saj so še ved-
no prepogosto povsem spregledani_e. 

SČS Pobrežje, 15. 3. 2017
Na začetku tokratnega zbora SČS Pobrežje so 
se pregledali sklepi drugega mestnega zbora. 
Ugotovilo se je, da je bilo veliko časa posveče-
nega prometu, ki se vedno bolj kaže kot zelo 
pereč problem našega mesta. Udeleženci_ke 
so se ob novici, da je bil ravnokar iz vinjetnega 
sistema izvzet tunel Markovec, strinjali_e, da bi 
si bilo bolj smiselno pri zahtevah SČS Pobrež-
je za izvzem hitre ceste iz vinjetnega sistema 
prizadevati za uveljavitev lastne pravice ter se 
manj sklicevati na primer Kopra in Ljubljane. 
Izpostavljena je bila tudi problematika velikih 
mestnih avtobusov, ki ponekod zaradi ozkih ulic 
in ostrih ovinkov le-te komaj zvozijo. Avtobusi 

se po nekaterih lokacijah prevažajo tudi skoraj 
povsem prazni. Oba razloga izpostavljata potre-
bo po razmisleku o manjših mestnih avtobusih, 
ki bi vozili pogosteje.

Na tokratnem zboru se je spregovorilo tudi o 
slabem stanju zelenega fonda v mestu. Zaradi 
tega, ker več ni koncesionarja, kot je bilo nekoč 
podjetje Florina, ki je svoje delo opravljalo stro-
kovno, so drevesa in grmovnice neprimerno ob-
rezane in zanemarjene.

Izpostavilo se je tudi slabo stanje Fluksove ulice, 
na kateri ni pločnika, prav tako pa že štirideset 
let ni bilo nobenih investicij vzdrževalne narave. 
Ulica je posledično zelo dotrajana in izgleda, da 
v bližnji prihodnosti ni načrtovana nobena sa-
nacija.

Udeleženci_ke so izrazili tudi razočaranje nad 
tem, da se MČ Pobrežje ni odločila za sodelova-
nje v participatornem proračunu, ki bi prebival-
cem_kam omogočilo soodločanje pri investicij-
skih projektih na Pobrežju. 

SČS Studenci, 16. 3. 2017
Tokratni zbor SČS Studenci se je vrtel predvsem 
okoli teme za naslednji mestni zbor – ravnanjem 
z odpadki, za katero je pobuda prišla prav s Stu-
dencev. Občina želi vzpostaviti ogromno sor-
tirnico odpadkov, v kateri bodo najprej sortirali 

Smer - Studenci
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tiste, ki zakopani ležijo v Dogošah, a kaj bodo z 
njo po tem, ko bodo z njimi zaključili? V Maribo-
ru morajo gospodinjstva tako in tako že ločevati 
odpadke, načrtovana sortirnica pa je prevelika, 
da bi bila rentabilna samo za nas, kar izpostavlja 
tudi pristojno ministrstvo. Udeleženci_ke so go-
vorili_e tudi o sistemu odvoza smeti, ki ga imajo 
v občini Miklavž, ki deluje zelo dobro. Res je, da 
ga je moč izvajati samo v naseljih stanovanjskih 
hiš, za naselja večstanovanjskih enot bi se mora-
le oblikovati druge rešitve. 

Studenčani_ke so mnenja, da bi bilo dobro na 
naslednji mestni zbor povabiti tudi kakšnega_o 
predstavnika_co podjetja Snaga, da predstavi 
sistem, kot so si ga zamislili. Po mnenju zbo-
ristov_k obstajata dve možnosti: ali odpadke še 
naprej ločujemo občani_ke sami ali pa jih neha-
mo ločevati in jih bodo ločevali v sortirnici. Se-
veda je druga opcija korak nazaj, saj imamo lo-
čevanje zdaj že urejeno. Predstavniki_ce Snage 
bi lahko tudi bolje pojasnili_e, kako podjetje trži 
zbrane odpadke, s katerim se da dobro zaslužiti. 

Udeleženci so prav tako izvedeli, da se je MČ 
Studenci prijavila na projekt participatornega 
proračuna (PP), a ni bila izbrana. To je pozitiven 
razplet dogodkov, saj so bili na MČ pred časom 
proti PP.

Eden od udeležencev je na sprehodu opazil, da 
so začeli v okolici Pekrske gorce ponovno odla-
gati smeti, saj je bilo polno plastenk, plenic in 
drugih odpadkov. O tem bi bilo treba obvestiti 
MČ, da bi ta pritisnila na občino, da zadevo ure-
dijo, najverjetneje skupaj s KS Pekre.

SČS Nova vas, 16. 3. 2017
Na tokratnem zboru v Novi vasi so udeleženci_
ke ponovno govorili_e o kar nekaj temah. Kot 
prva točka dnevnega reda je bila v obravnavi 
dobra vest z Obale, kjer za vožnjo skozi predor 
Markovec ne bo več potrebna vinjeta in bo za 
lokalni promet lažje skombinirati svojo vozno 
traso brez skrbi. Že kar nekaj časa Pobrežani_
ke, s podporo vseh ostalih zborov, opozarjajo 

na neustrezno potrebo po vinjeti na cesti, ki ni 
deklarirana kot avtocesta, niti ni v celoti v dr-
žavni lasti. Sofinancirala jo je namreč MOM z 
namenom razbremenitve pobreških in ostalih 
mestnih cest, saj tako promet iz enega dela Ma-
ribora v drugega poteka po hitri cesti. Upajo, da 
bo tokrat, po enem že razrešenem primeru, us-
pelo tudi v Mariboru, saj gre za rešitev za vse, ki 
Maribor prečkajo v smeri sever – jug. Govorili_e 
so tudi o minulem, drugem mestnem zboru in 
tam sprejetih sklepih. Veseli_e so simpatične 
ideje za novo akcijo glede zelenih površin. Lani 
so namreč opozarjali_e na posekana in nena-
domeščena drevesa z akcijo »Tukaj je nekoč 
raslo drevo«, letos pa se lotevajo nove z nas-
lovom »Posvoji drevo«. Ideja je, da v svoji oko-
lici poiščejo donatorje_ke, ki bi drevesa bili_e 
pripravljeni_e darovati, in ljudi, ki bi jih posvojili 
in tako zanje skrbeli v začetni fazi rasti, ko se 
drevesa navajajo na novo okolje. Dogovorili_e 
so se, da pripravijo osnutek dopisa, ki bi ga na-
slovili_e na firme v četrti, in poiščejo naslove 
potencialnih donatorjev_k. Pri pripravi načrta 
akcije se bodo obrnili_e na arboriste_ke, kasneje 
pa še na občino. Nove informacije so se pojavile 
tudi v zvezi z odposlanim predlogom sprememb 
nastajajočega stanovanjskega zakonika. 

Udeleženci_ke so govorili_e tudi o novih po-
stavkah na položnicah in o ravnanju z odpadki, 
ki bo tema 3. mestnega zbora v maju.

Novo zasajena drevesa v Novi vasi
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INFO

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.

SČS Pobrežje sreda, 29. 3., 18.00 MČ Pobrežje, Kosovelova 11

SČS Nova vas četrtek, 30. 3., 18.00 MČ Nova vas, Radvanjska 65

SČS Studenci četrtek, 30. 3., 18.00 MČ Studenci, Erjavčeva 43

SKS Kamnica sreda, 5. 4., 18.00 KS Kamnica, Vrbanska 97

SKS Pekre sreda, 5. 4., 18.00 Dom kulture Pekre, Bezjakova 4

SČS Center in Ivan Cankar četrtek, 6. 4., 18.00 Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

SČS Tabor sreda, 12. 4., 18.00 MČ Tabor, Metelkova 63

SČS Koroška vrata četrtek, 20. 4., 18.00 MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

VABLJENI NA ZBORE

Zbori ta teden: torek, 21. 3.: SČS Radvanje in SČS Magdalena; sreda, 22. 3.: SČS Tabor in SKS 
Kamnica; četrtek, 23. 3.: SČS Center in Ivan Cankar

Neverjetno, kako beži čas. Sredi leta 2014 smo 
na zborih SČS in SKS ustanovili delovno skupi-
no, ki naj bi skrbela za interese Mariborčanov na 
področju komunale in delovanja javnih podjetij. 
Delovna skupina je kmalu ugotovila, da obstajajo 
zakonske podlage na državni in mestni ravni za 
ustanovitev Sveta za varstvo uporabnikov javnih 
dobrin v mestni občini Maribor. Pripravljen je bil 
odlok o njegovi ustanovitvi, ki je bil konec mese-
ca maja 2014 posredovan županu Fištravcu. A ker 
gospod župan odloka tudi po devetih mesecih ni 
poslal v sprejem mestnemu svetu, so se prebivalci 
na zborih SČS in SKS odločili, da se delovna skupi-
na preimenuje v Samoorganizirani svet za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD). Sprejet je bil 
akt o njegovi ustanovitvi, ki so ga potrdili vsi zbo-
ri in SSVUJD je lahko začel z delom. Ko je oblast 
v mestu dojela, da prebivalci Maribora s SSVUJD
-om mislijo resno, se je lotila proti ukrepov. Le ti so 
kulminirali s tožbo Mariborskega vodovoda proti 
koordinatorju SSVUJD-a. Mariborski vodovod je 
tožbo na prvi stopnji izgubil in se pritožil na sodiš-
če druge stopnje. Seveda je tožba nekoliko zavrla 

delovanje SSVUJD-a, a ustavila ga ni.
V zadnjem obdobju sta v Mariboru odmevali 
dve izjavi za javnost, ki jih je SSVUJD posredoval 
sredstvom javnega obveščanja in mestnim svetni-
kom. Prva, dne 21. 12. 2016, je bila izjava, poveza-
na z Nigradovim elaboratom odvajanja odpadne 
vode na območju MOM za leto 2017. V njej je 
SSVUJD opozoril na nepravilnosti obračunavanja 
odvajanja odpadne vode. Druga, dne 7. 3. 2017, je 
bila izjava, vezana na ustanovitev Zavoda Inštituta 
Wcycle in na projekt sortirnice. V obeh primerih 
oblastniki niti pomislili niso, da ne delajo v korist 
občanov Maribora, ampak v njihovo škodo. Ta se 
že kaže v višjih  zneskih na položnicah Nigrada in 
Snage. SSVUJD se je zaradi ignorance oblastnikov 
obrnil na ministrstvo za okolje in prostor s prošnjo, 
da le ta pove, ali ima SSVUJD prav ali ne. In v kolikor 
imamo prav, SSVUJD poziva ministrstvo, da ukrepa. 
Aroganca in ignoranca mestnih oblastnikov, župa-
na Fištravca in njegovega kabineta kažeta, da so 
župan in njegovi izgubili stik z realnostjo, pozablja-
jo pa, da so zavozili zaupanje Mariborčanov.

SSVUJD V BORBI Z MESTNO OBLASTJO

Rajko Kotnik


