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Barcelona verjame, da lahko
ljudje bolje upravljajo
zadeve sami zase
Pri upravljanju z mestom, ki v današnjem času definira Barcelono, ne gre zgolj za tradicionalno socialistično vlado, ki meni, da lahko zadeve za ljudi upravlja bolje. Ne, to je gibanje, ki verjame, da lahko ljudje bolje
upravljajo zadeve sami zase. Gibanje, ki povezuje modrost prebivalcev_k mesta s strokovnim znanjem in
na tak način rešuje vsakodnevne probleme ljudi.
povzela Urška Breznik

Transparentnost v javni upravi je predpogoj za sodelovanje z občani
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*nadaljevanje s prve strani

Obstajajo različni načini upravljanja z mestom
in eni so zagotovo boljši od drugih. Županja
Barcelone Ada Colau se je odločila za način, ki
temelji na dostojanstvu in spoštovanju prebivalcev_k ter je usmerjen k pravičnosti. V dosedanjem obdobju svojega županovanja se je,
kot pravi sama, naučila osem lekcij. Pa poglejmo, katere so te lekcije:
1. Najboljši način, kako se upreti nacionalističnemu protimigrantskem vzdušju, je
soočenje z resničnimi razlogi, zakaj ljudje z življenjem niso zadovoljni
Dejstvo je, da življenje postaja vse težje, bolj
prekarno, bolj stresno in bolj negotovo za
večino ljudi. V ZDA in Evropi reakcionarni, rasistični in nacionalistični politiki za to krivijo
migrante in “zunanje sile”, ki rušijo narodovo
suverenost. Izvolitev Trumpa in britanski Brexit
sta le najočitnejša primera.
V Barceloni javnega diskurza, ki bi migrante
krivil za socialno krizo, skorajda ni. Prav nasprotno, 18. februarja letos je 160.000 ljudi na
ulicah Barcelone zahtevalo, da Španija sprejme več beguncev_k, kot je to storila do danes.
Glavna razloga za to sta preprosta – razširjena
in uspešna politika, ki ponuja resnične razlage,
zakaj ljudje trpijo, in si prizadeva za resnične
rešitve. Razlog, zakaj si ne morete privoščiti
najemnine, je agresivni turizem, brezvestni
stanodajalci, pomanjkanje socialnih stanovanj in nepremičninsko špekuliranje. Razlog,
zakaj je vse manj socialnih storitev, je dejstvo,
da je centralna vlada ogromne vsote denarja
namenila za reševanje zasebnih bank, in tako
podprla finančne elite, in ker je politični sistem
prepreden s korupcijo. Čeprav je bila Barcelona pobudnica mreže “mesta zatočišča”, zgolj
obsojanje protimigrantskega nacionalizma ni
dovolj. V mestih, kjer so vladajoče občinske
strukture sposobne vzpostaviti močno naracijo o tem, kaj vidijo kot probleme in zanje
ponuditi tudi prave rešitve, se rasistična in nacionalistična gibanja, ki so osnovana na lažeh
in sovraštvu, veliko težje vzpostavijo.

2. Politika ni nujno domena bogatih
belskih moških
Ada Colau je prva županja Barcelone. Izhaja
iz aktivističnega okolja in je bila zelo aktivna
v okviru civilne platforme proti deložacijam in
nepravični nepremičninski zakonodaji. Je na
čelu skupine enajstih občinskih svetnikov_ic,
med katerimi je sedem žensk, katerih povprečna starost je 40 let. “V politiki lahko uspeš
tudi, če nisi močan, aroganten, samozavesten
moški, ki pozna odgovor na vse,“ pravi Colau.
Namesto tega sama javno izraža pomisleke in
poudarja pomen skupnosti ter skupnega dobrega. Na novo vzpostavljen urad občine, posvečen povezovanju različnih generacij, feminizmu in LGBTI skupnosti, je primer tovrstnega
razumevanja politike. Znatno je tudi povišala
sredstva za boj proti seksističnemu nasilju in
za delo občinske delovne skupine, ki se ukvarja z vzroki za pojav feminizacije revščine.
Prav tako je Ada Colau omejila višino mesečne plače izvoljenih predstavnikov, svojo plačo
pa je znižala na četrtino tiste, ki jo je imel njen
predhodnik. Finančna sredstva, ki so posledično ostala v proračunu, se stekajo v novo
postavko, ki je namenjena podpori socialnim
projektom v mestu.
3. Politika mora poslušati
Občinska struktura pod vodstvom sedanje
županje pridobiva informacije o problemih
in predlogih prebivalcev_k neposredno od
njih samih. Prisluhne jim, ko se le-ti dobivajo na zborih v soseskah, kjer debatirajo o lokalnih problemih, pa tudi o nezadovoljstvu z
obstoječim političnim sistemom. Namesto,
da bi upoštevala poslovne in politične elite,
prisluhne prebivalcem_kam, ki jim grozijo deložacije ali razvrednotenje bivalnega okolja
zaradi nebrzdanega masovnega turizma. Zaradi tega je tovrstna politika zelo priljubljena
tudi v revnih soseskah. Med svoje prioritete je
aktualna občinska struktura vključila tudi ukrepe za ustavitev deložacij, kazni za banke, ki
sedijo na praznih stanovanjih, in subvencije za
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nezaposlene in tiste, katerih zaslužek je nižji od
minimalne plače.
4. Politika, ki nikoli ne neha poslušati
Politika se ne zgodi samo vsaka štiri leta. Je
vsakodnevni proces, ki oblikuje pogoje, v katerih živimo. To pomeni, da je ena izmed njenih
ključnih nalog oblikovati nove odnose med
prebivalci_kami in institucijami, ki jih uporabljamo za upravljanje družbe. Za novo občinsko
strukturo to ne pomeni zgolj posvetovanj z
občani_kami, temveč njihovo aktivno opolnomočevanje – da ljudje niso več samo prejemniki_ce, ampak aktivni_e politični_e akterji_ke, ki
sooblikujejo življenje v mestu.
Med drugim so v mestu uvedli pilotni projekt
participatornega proračuna v dveh mestnih
četrtih. Vzpostavili so tudi spletno platformo,
preko katere bodo lahko občani_ke sodelovali_e pri razvoju nove infrastrukture, razširitve
peš con in prometnih povezav. Novo ustanovljen Urad za participacijo se sistematsko
ukvarja z vprašanjem participacije, saj se želi
odmakniti od posvetovalnih mehanizmov in
namesto teh uvesti metode aktivnega opolnomočevanja.
Prav tako s 15 skupinami, sestavljenimi iz prebivalcev_k sosesk, in 15 tematskimi delovnimi
skupinami omogoča nenehno povezavo med
aktivisti_kami in institucijami ter močno povezavo z družbenimi gibanji.
5. Politika se ne začne s strankami
Od A Coruñe do Valencie, do Madrida in Zaragoze so tovrstna občinska gibanja neposreden rezultat delovanja občanov_k, ki zavračajo
konzervativno razumevanje politike in namesto tega sprožajo spremembe tam, kjer živijo.
Namesto strank se povezujejo v “mrežo uporniških mest”. To pomeni, da se učijo drug od
drugega in se skupaj soočajo s problemi, ki se
pojavljajo v urbanih okoljih.
To ne pomeni, da v celoti zavračajo politične
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stranke. Tiste, ki so v svojih programih progresivne in prepoznavajo pomen in vlogo prebivalcev_k mesta za grajenje solidarne skupnosti, so dobrodošle, da ponudijo svojo pomoč.
6. Moč je sposobnost delovanja
Županja in njeni_e sodelavci_e so spoznali_e,
da zgolj prevzem občinskih institucij ni dovolj.
Samo z izvolitvijo v mestni svet ali na pozicijo
županje se sprememba ne začne. Moč delovanja prihaja iz tega, da hkrati delaš v institucijah
in v soseskah. Le nenehen proces participacije
z občani_kami lahko privede do politik, katerih prioriteta so socialni ukrepi, npr. izgradnja
novih vrtcev, boj proti energetski revščini in izboljšanje kakovosti življenja v revnih soseskah.
Največja napaka, ki jo lahko naredite, ko gradite radikalna občinska gibanja, je, da zamenjate
zmago na volitvah z dejansko zmago.
7. Mednarodna politika se začne v vašem
mestu
Barcelonska občinska struktura se je povezala
z drugimi “uporniškimi” mesti, kot sta npr. italijanski Neapelj in sicilijanska Messina, z namenom izmenjave dobrih praks in učnih izkušenj.
Barcelona je tako sedaj aktivna v internacionalnih forumih in promovira “pravico do mesta” na
konferenci Združenih narodov ter je del Globalne mreže mest lokalnih in regionalnih vlad.
Prizadeva si za delovanje mreže urbane solidarnosti in sodelovanja izven nacionalnih meja.
Bila je tudi ena izmed vodilnih občin v boju
proti prostotrgovinskim sporazumom – z barcelonsko deklaracijo se je 40 mest izreklo proti čezatlantskima sporazumoma TTIP in CETA.
Trenutno se še ne da napovedati, kako se bo
ta nadnacionalna mreža radikalnih občinskih
gibanj razvijala v prihodnje. Najpomembneje
za barcelonsko občino je, da svoje izkušnje deli
s tistimi mesti, ki želijo moč vrniti svojim prebivalcem_kam. Na ta način si lahko skupaj prizadevamo za boljšo prihodnost deljenih virov,
politike in infrastrukture, kjer tvojo pravico do
bivanja ne določa dejstvo, kje si bil_a rojen_a,
temveč kje živiš.
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8. Osnovne storitve se lahko izvajajo v
skupno dobro
Konec leta 2016 se je začelo z ustanovitvijo
občinskega pogrebnega podjetja, ki je z nizkimi cenami spodbilo monopol dveh zasebnih
podjetji. Nadaljevalo se je z deprivatizacijo vodovodnega sistema, ki bo v letošnjem letu ponovno prešel v občinske roke. Februarja je občina spremenila pogoje za dobavo električne
energije in preprečila zasebnim energetskim
podjetjem, da bi odklopila elektriko tistim, ki je
ne morejo plačati. Trenutno občina vzpostavlja občinsko energetsko podjetje. Pomembno
pa je, da prepoznamo razliko med javnim in
skupnim. Naše izbire niso omejene zgolj na
institucije, ki so zasebne ali javne (državne).
Tretja možnost je skupno dobro, kjer so viri in
storitve nadzorovani, proizvedeni in razdeljeni

demokratično in enakopravno, upoštevajoč
potrebe vseh ljudi. Eden izmed predlogov bi
npr. bil, da bi bili_e prebivalci_ke v nadzornih
odborih javnih podjetji.
Tovrstno razumevanje upravljanja z mestom
definira Barcelono. Ne gre zgolj za tradicionalno socialistično vlado, ki meni, da lahko zadeve
za ljudi upravlja bolje. Ne, to je gibanje, ki verjame, da lahko ljudje bolje upravljajo zadeve
sami zase. Gibanje, ki povezuje modrost prebivalcev_k mesta s strokovnim znanjem in na
tak način rešuje vsakodnevne probleme ljudi.
Povzeto po članku Eight lessons from Barcelona
en Comú on how to Take Back Control, objavljenem na: openDemocracy, z dne 8. 3. 2017.

PoroČilo o delu
v samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih
Zbor SČS Radvanje, 21. 3. 2017

V Radvanju smo veseli, da se bodo pri projektu
participatornega proračuna (PP) pridružili Limbuš, Pekre, Razvanje, Nova vas in Tabor. Mnenja
smo, da bomo, ker nas bo več, hitreje in odločneje spreminjali zacementirano miselnost, da
lahko prebivalci_ke mesta neposredno odločamo samo vsaka štiri leta na volitvah. Dajemo
tudi pobudo delovni skupini za participatorni
proračun na ravni mesta, da se v vseh izbranih
MČ in KS oblikujejo delovne skupine za PP. Vanje se naj vključijo delegirani_e člani_ce sveta
MČ ali KS, predstavniki_ce lokalnih organizacij
in aktivni_e krajani_ke.

MČ Radvanje

Seveda je v MČ Radvanje ogromno problemov,
a glavni problem so prostori za druženje krajanov_k. Nemogoče je razvijati skupnostne
aktivnosti na 20 kvadratnih metrov, kolikor je

velika soba na lokaciji mestne četrti. Skupnostni prostori so tudi temeljni pogoj za vsebinsko izvedbo dveh izglasovanih projektov iz
pilotnega projekta participatornega proraču-
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na – Skupnostna oskrba starejših občanov in
Sosedska borza storitev in znanj. Naša glavna
prioriteta je torej pridobitev skupnostnih prostorov za številne aktivnosti krajanov_k Radvanja, ki se ponujajo kar same, a so, prav zaradi
pomankanja prostorov, neizvedljive.
Zbor SČS Magdalena, 21. 3. 2017

Zbor SČS Magdalena nadaljuje s prizadevanji,
da se zagotovi celovitost Magdalenskega parka
zdaj, ko se parcele, ki pritičejo naslovu Jezdarska 19, kjer se nahaja uničena nepremičnina,
prodajajo. Po Uradu za komunalo, promet in
prostor, s katerega so že pred časom prejeli informacije, da tudi občina načrtuje enako, so se
na poizvedovanje o kulturni dediščini oglasili
tudi z Zavoda za varovanje kulturne dediščine,
kjer so povedali, da je tudi njihov namen, da se
parcele Jezdarska 19 vključijo v območje spomeniške zaščite, kot to velja za celoten preostali del Magdalenskega parka na obeh straneh
železnice. Odgovor s strani Javnega podjetja
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči o tem,
kakšno časovnico aktivnosti so si kot pristojni
za nakup teh zemljišč oblikovali, zbor še čaka.
Zbor je tudi sklenil, da se pridružijo nadaljnjim
aktivnostim osveščanja javnosti in opozarjanja
odgovornih na slabšanje stanja zelenega fonda v mestu. Tokratna akcija bo sicer bolj proaktivno usmerjena, saj se načrtuje tudi konkretne
rešitve za nadomestitev manjkajočih dreves.
Mnenja so, da bi se morala akcija razširiti na
celotno mesto (lani se je namreč izvajala v
Novi vasi, na Taboru, v Magdaleni, v Koroških
vratih in v centru), a je za to morda premalo ljudi. Skoraj prepričani pa so, da lahko aktivnosti
skupnosti, ki so bile dejavne že lani, pripeljejo
do interesa in širitve tudi na druga področja
mesta.
Pogovor je spet stekel tudi o železničarski koloniji. Končuje se 25-letni boj za ohranitev tega
kulturno-zgodovinskega spomenika. S sodnim epilogom so razrešene dileme o zakonskih kršitvah pri prodaji funkcionalnih zemljišč

MČ Magdalena

večstanovanjskih zgradb, če so dileme sploh
bile, a realnost ostaja – spomenika v svoji originalni zasnovi ni več moč prepoznati. Je zadeve
še moč spremeniti? In kako? Morda najprej z
ustreznimi informacijami zainteresiranim in ostali javnosti. To je že v načrtu.
Zbor SČS Tabor, 22. 3. 2017

SČS Tabor je na tokratnem zboru pregledala
sklepe drugega mestnega zbora in podala pobudo, da bi se le-ti sklicevali pogosteje, zmeraj
takrat, ko bi se na ravni celega mesta pojavila
pereča tema. Nadalje so udeleženci_ke problematizirali_e slabo stanje dreves na javnih
in funkcionalnih zemljiščih in obžalovali_e
dejstvo, da Florina ni več tista, ki bi v občini
skrbela za zelene površine. Z veseljem se bodo
pridružili_e novi ozaveščevalni akciji, ki jo pripravlja delovna skupina za drevesa in ki tokrat
nosi naslov Posvoji drevo. Udeleženec je nato
povedal, da je bil v Večeru objavljen seznam
tistih ulic, ki jih bo MOM v 2017 preplastila ali
kako drugače preuredila. Med njimi jih je tudi
nekaj iz mestne četrti Tabor. Udeleženci_ke so
bili_e prav tako veseli_e, da so se nekateri_e
mestni_e svetniki_ce odzvali_e na njihovo pobudo o umestitvi obnove knjižnice v TUS. Kljub
temu da so bili odzivi raznoliki, upajo, da bo
obnova stekla z upoštevanjem mnenja stroke.
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niki skupnosti tudi sami ne borijo, da se zadeve okoli zagotavljanja sredstev ne razrešijo, in
tako prispevajo k boju ljudi, da se upravljanje
z ožjimi skupnostmi občine, kot so naše MČ in
KS, vsaj delno spet prenese v roke teh lokalnih
skupnosti in ljudi v njej.
SČS Pobrežje, 29. 3. 2017

Glavni trg
Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 23.
3. 2017

Na minulem zboru SČS Center in Ivan Cankar
so se udeleženke in udeleženci najprej jasneje
dogovorili, da temo obeležja o prvi električni svetilki, ki je na območju Balkana zasvetila
prav na Grajskem trgu v Mariboru, obeležje
pa stoji na precej zanemarjeni fasadi stavbe,
prestavijo na parkirišče idej, saj je reševanje v
tem trenutku zaradi sodnih sporov v zvezi z
dotično nepremičnino po njihovem mnenju
onemogočeno. Temi se bodo posvetili spet
kasneje. Delovna skupina za Mestni park in Tri
ribnike je udeležence obvestila o tem, da se bo
na območju Treh ribnikov v naslednjih dnevih
izvedla sečnja tamkajšnjega oslabelega in nevarnega drevja. Sanacija je več kot potrebna,
v delovni skupini pa upajo, da se s tem reši
tudi zadnje opozorilo delovne skupine občini
o nevarnih drevesih na tem področju. Zbor je
razpravljal še o odgovoru s strani MČ Center, v
katerem so pojasnili, zakaj se v zadnjem pozivu
občine za sodelovanje v drugem krogu izvedbe participatornega proračuna ne pridružujejo. Udeleženci so seveda razumeli mnenje MČ,
da se v proces participatornega proračuna ne
vključijo, dokler ni oblikovan ustrezen finančni
okvir za sredstva, potrebna za realizacijo izglasovanih projektov, saj svojih sokrajank in sokrajanov ne želijo vleči za nos in jih angažirati
za stvari, za katere ni gotovo, če se bodo uresničile. Ne razumejo pa, zakaj se kot predstav-

Po slabem mesecu dni je tema neprimerne in
nevarne dovozne poti do Marproma oziroma
bivše Svile spet osrednja tema zbora SČS Pobrežje. Udeleženci_ke, ki so v tej zgodbi neposredno prizadeti_e, so se v tem času sestali_e z
županom, skupaj s predsednikom MČ Pobrežje
in ravnateljico OŠ Tone Čufar, a je tudi ta sestanek izzvenel brez sporočila občine, da bi si
kakorkoli prizadevali nastalo situacijo v doglednem času razrešiti. A prebivalci_ke seveda
kljub vsemu ne bodo odnehali_e, so še enkrat
poudarili_e, saj načrtujejo naslednje korake.
Prometna problematika na Pobrežju je pereča
in še vedno v večji meri zaseda obravnavane
vsebine na zboru SČS Pobrežje. Takšna je tudi
odprava vinjet na stari hitri cesti Maribor, ki na
kraku Tezno-Melje pelje čez Pobrežje. Cesta je
bila zgrajena z namenom razbremenitve lokalnih mestnih cest, pa zaradi obvezne vinjete ta
namen ni dosežen. Tudi na tem področju po
mnenju udeležencev_k občina ni odzivna tako,
kot se je na primer zgodilo na Primorskem, ko
so se lokalne skupnosti zelo aktivno lotile reševanja problematike vinjet skozi tunel Markovec
in so z ukinitvijo le-teh dosegle, da se bo tudi
tisti lokalni promet, ki ne poteka po hitri cesti, z
brezplačno uporabo predora Markovec na tem
področju lahko ustrezno razporedil. Mariborski
župan se je, kot je poročala mestna delovna
skupina za promet, pisno zavzel za ukinitev
vinjetnega sistema šele po tem, ko je pristojni
minister na vprašanja novinarjev povedal, da z
Maribora pobud, podobnih primorskim, še ni
bilo.
Samoorganiziran svet za varstvo uporabnikov
javnih dobrin pa po tokratnem zboru končno
pridobiva novo delegatko s Pobrežja.
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SČS Nova vas, 30. 3. 2017

Zadnji marčevski zbor SČS Nova vas je bil zelo
gostobeseden. Udeleženci_ke so sicer prejeli_e pozitivna odgovora dveh poslancev glede
njihovega dopisa o spremembi Stanovanjskega zakona, vendar so hkrati tudi izvedeli_e, da
je bila novela zakona že poslana v državni zbor.
Ker je to v nasprotju z informacijo, da bo šel
zakon v obravnavo šele konec leta, se je zbor
vprašal, čemu nenadno hitenje. Ponovno bodo
s pozivom nagovorili_e poslance_ke in jih
spodbudili_e k intervenciji.
Udeleženci_ke so se tudi odločili_e, da se
bodo v torek, 4. aprila ob 18. uri, udeležili_e
seje sveta MČ Nova vas, ker se bo govorilo o
izvajanju participatornega proračuna v njihovi
mestni četrti. Ker imajo v primerjavi s četrtnimi
svetniki_cami o tej temi več znanja in informacij, jim bodo lahko ponudili_e pomoč.
Zbor je obravnaval še pogosto nelogično visoke postavke energetike na položnicah v stanovanjskih blokih in posledične nezadostne ter
nerazumljive razlage pristojnih. Udeleženka je
povedala, da so v njihovem bloku ugotovili ve-
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liko nepravilnosti na računih upravitelja bloka,
saj so jim napačno zaračunavali cel kup stvari,
vse od kvadrature, dvojne priključnine, pa še
kaj. Ugotovili_e so, da je potrebno probleme v
blokih reševati skupaj, kar se veliko ljudi ne zaveda, kaj je na računih in jih lahko posledično
upravitelji in podjetja vlečejo za nos. Splača se
angažirati, stopiti skupaj in temeljito raziskati,
kje in zakaj se pojavljajo (namerne) napake.
Ugotovljeno je tudi bilo, da MOM, in posledično MČ, na spletni strani oz. oglasnih deskah
ter v medijih ne objavlja informacij o obnovah
cest, ki so v lasti države, temveč samo o občinskih cestah, pa še to ne zmeraj. Zbor se je
zato odločil, da bodo napisali dopis za MČ, v
katerem bodo prosili_e za boljše obveščanje o
zaporah cest.
SČS Studenci, 30. 3. 2017

Zbor SČS Studenci je tokrat obravnaval pripravljanje teme za naslednji mestni zbor in težavo
z Nove vasi glede soglasij za graditev dvigala
v enem od blokov. Udeleženec bo do naslednjega zbora pripravil obravnavo tematike za
naslednji mestni zbor – odvoz smeti, ekološki
otoki itd.
Glede graditve dvigala v bloku pa udeleženec predlaga, da stanovalci speljejo postopek
na sodišču po ZVEtL-u (Zakonu o vzpostavitvi
etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o odločanju pripadajočega zemljišča k stavbi). Sodišče bo odredilo
parcelacijo in stanovalci ne bodo potrebovali
soglasij iz drugih blokov, ta pot bo najhitrejša.
Spreminjanje obstoječih zakonov ali sprejemanje novega pa bi posegalo v lastninska razmerja, spremeniti bi bilo treba stvarnopravni
zakonik, zakon pa bi moral priti tudi skozi parlament, kar je zelo težko, posebej v obdobju
pred volitvami. Če bi peljali postopek po ZVEtL
-u, bi trajalo maksimalno 2 leti, kar je kratko v
primerjavi s spreminjanjem zakonodaje.

Zaprta cesta v MČ Nova vas

INFO
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Vabilo na predavanje:
KDO SO SITUACIONISTI?
Na drugem v seriji torkovih Dogodkov, ki jih bo
v dvorani Gustaf pripravila IMZ, bomo gostili
Andreja Pavlišiča. Gost bo predstavil zanimivo
radikalno družbeno gibanje - Situacionistično
internacionalo. To se je pojavilo leta 1957 v
Franciji in močno zaznamovalo revolucionarni
spopad v 60. letih dvajsetega stoletja.
Čeprav so se situacionisti nepoučenemu očesu
zdeli nekakšni šaljivci, ki so zahtevali, da proletarci vseh dežel uživajo ali poudarjali pravico
do lenobe, so svoje radikalne zahteve podajali
skozi tehten razmislek o potrošniški družbi, v
kateri so živeli. Bili so umetniki in teoretiki, politiki in provokatorji, ki so v enaki meri sovražili
zahodni gnili kapitalizem in rdečo buržuazijo
tedanje ZSSR. Družili so se z ‘nevarnimi’ druž-

benimi razredi in gojili ljubezen do radostnega
uničevanja, predvsem struktur potrošništva.
Bili so bojevniki proti dolgčasu, proti razčlovečenju in za človeka vredno življenje. Njihovo
delovanje ostaja pomembno še danes, čeprav
so se samorazpustili po propadu revolucije v
letu 1972. Situacionisti so bili marsikaj, celota
nedeljivih posameznih delov, vendar nikoli
dolgočasni.
Zato se lahko nadejamo pestrega večera tudi
11. aprila od 18. ure dalje v dvorani Gustaf
v KC Pekarna Tedaj bomo o situacionistih izvedeli še kaj več, si ogledali tudi kratki film, ki
so ga posneli leta 1959, nato pa skozi skupno
debato o njihovem delovanju še razmislili.

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

sreda, 12. 4., 18.00
sreda, 12. 4., 18.00
četrtek, 13. 4., 18.00
četrtek, 13. 4., 18.00
torek, 18. 4., 18.00
torek, 18. 4., 18.00
sreda, 19. 4., 18.00
četrtek, 20. 4., 18.00
četrtek, 20. 4., 18.00

MČ Pobrežje, Kosovelova 11
MČ Tabor, Metelkova 63
MČ Nova vas, Radvanjska 65
MČ Studenci, Erjavčeva 43
MČ Radvanje, Lackova 43
MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
KS Kamnica, Vrbanska 97
Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

Zbori ta teden: torek, 4. 4.: SČS Radvanje in SČS Magdalena;
sreda, 5. 4.: SKS Pekre in SKS Kamnica; četrtek, 6. 4.: SČS Center in Ivan Cankar

