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Pravica do mesta

Klemen Ploštajner, mladi raziskovalec na Katedri za analitsko sociologijo Fakultete za družbene
vede Univerze v Ljubljani in član stanovanjske zadruge Zadrugator, je diplomiral s področja, ki se ga s
svojim delovanjem precej dotika tudi Iniciativa mestni zbor ter samoorganizirane četrtne in krajevne
skupnosti. V diplomski nalogi razmišlja o tem, kako mesta postajajo vedno bolj podrejena podjetniški
logiki, javni prostor pa se privatizira in postaja prostor potrošnje. Ker to na lastni koži čutimo tudi
prebivalke_ci Maribora, smo ga zaprosile_i za intervju.
spraševala Urška Breznik
Pred nekaj leti si na Fakulteti za družbene
vede diplomiral z nalogo Pravica do mesta –
od neoliberalizma k skupnosti. Kaj te je pripeljalo do odločitve za to temo in kje si iskal
primere dobre prakse?
Vprašanje urejanja prostora je zanemarjeno vprašanje v levi teoretski tradiciji, saj se ga dojema kot
drugotnega, kot tistega, ki pride za vprašanji produkcije. Podobno je tudi z razumevanjem politične
aktivnosti, ki se običajno gradi na sindikatih. Zato
sem v diplomi želel vprašanje političnih bojev
zastaviti širše, tako da se mi je ulica ali pa mestni
predel začel kazati kot področje organizacije ter
delovanja. S tem se spremeni tudi vprašanje dela,
ker kar naenkrat postane ključno vprašanje osvobajanje časa. Zakaj imamo delavske boje? Da bi delali manj in tako več časa preživeli na ulicah naših
mestnih predelov.
Vedno so se mi zdele zanimive tiste prakse, ki so
uspele drugače organizirati vsakdanje življenje, okrepiti njegovo družbeno komponento in ga trgati
dominaciji kapitala. Hkrati pa me je zanimalo, kako
ta raznolika gibanja uporabljajo orodja, ki jih ponuja država in s tem povratno preoblikujejo njeno
delovanje. Zato mi je zanimivo dogajanje v mestu

Barcelona z županjo Ado Colau, predvsem pa je
navdihujoče gibanje PAH, iz katerega županja izhaja. Podobno, a bolj na gospodarstvo osredotočeno, je županovanje Antara Lumumbe v Jacksonu,
Misisipi, ki gradi na mreži zadrug.
V zadnjem času se veliko govori o soodločanju
prebivalk_cev občin pri razporejanju proračunskih sredstev. Nekatera mesta po Evropi,
tudi v Sloveniji, uvajajo participatorni proračun. Kaj meniš o tem mehanizmu soodločanja?
Participatorni proračun se mi zdi izjemno zanimiv mehanizem, ki pa ima svoje omejitve in ga je
zato treba prepletati z drugimi praksami. Njegov
največji doprinos je mogoče izobraževalni, saj se
prek njega prebivalci učimo skupnega delovanja,
povezovanja in delovanja občine. Dodaten doprinos je seveda bolj kakovostno razporejanje javnih
sredstev, večji nadzor nad delovanjem občine in
omejevanje kapric lokalnih veljakov. Je pa še vedno mehanizem razporejanja, ki temelji na davčnih
prihodkih in s tem odvisen od iracionalnega nihanja gospodarskih trendov ter od pogosto nepravične davčne politike (očiten primer je slovenska
krepitev DDV in nižanje davka na dobiček). S kre-
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pitvijo neoliberalne države tako tvegamo, da se
osredotočamo na razporejanje drobtin, medtem
ko se večina finančnih sredstev gosti v rokah premožnih.
Samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti v Mariboru se velikokrat soočajo z neodzivnostjo odločevalskih organov, zlasti na
področjih, ki se dotikajo njihovega vključevanja v urejanje javnega prostora. Nedavno smo
lahko spremljali boj prebivalk_cev Ptuja za ohranitev dreves, lani žalostno zgodbo lip na Cesti zmage v Mariboru in boj za ohranitev gozda
v Rogozi. Zakaj, meniš, se odločevalke_ci tako
neradi pogovarjajo s svojimi občani_kami?
Omejevanje demokratičnih pravic je splošen
trend, ki ga lahko spremljamo na različnih nivojih
delovanja: kriminalizacija protestov, omejevanje
referendumov, neupoštevanje volilnih zaobljub,
krčenje demokratičnih postopkov … Videti je, kot
da so prebivalci in njihove demokratične pravice postale omejitev za delovanje politike, katere
osnovni namen je vse bolj vezan na zadovoljevanje tehnokratsko določenih kazalnikov. Ključni kazalnik je gospodarska rast, ki naj bi bil merilo splošne blaginje, ampak vsi dobro vemo, da ni. Zato so
za politiko vse omejitve na poti višje rasti dojete
kot ovira in okrepljena participacija prebivalcev je
ena izmed glavnih, saj je rast vse bolj utemeljena
v uničevanju in plenjenju, kar očitno dokazujejo v
vprašanju našteti primeri.
Javni prostor v mestih se krči. Vedno več je lokalov, ki se razširjajo tudi na ulice, vedno več je
parkirišč, pa zapuščenih stavb v zasebni lasti. V
centrih mest je poplava komercialnih dogodkov, kakovostnih brezplačnih vsebin, utrip v
od centra odmaknjenih četrtih pa zaradi manka infrastrukture, kulturnih in socialnih vsebin
izginja. Kaj se dogaja?
V kapitalizmu je prostorski razvoj podrejen logiki
akumulacije kapitala, kar pomeni, da se dejavnosti gostijo na najbolj dobičkonosnih lokacijah,
medtem ko lahko tiste z nižjimi donosi propadajo.
Temu neenakemu razvoju, ki je notranji delovanju
kapitalizma, sledi tudi občinska politika, ki zgoščuje

investicije ter dejavnosti v najbolj atraktivnih predelih. Brezplačne dejavnosti pa postanejo podpora plačljivim: občinsko financirani koncerti pripeljejo ljudi, ki potem trošijo v lokalih, javno podprta
drsališča odprejo prostor za reklamne sponzorje in
prodajalce spominkov. Tako se denar, znanja in dejavnosti vse bolj selijo v osrednje predele, kjer jim
je zagotovljen najvišji donos, medtem ko iz ostalih
predelov viri večinoma odtekajo ali pa jih ni dovolj,
da bi se dejavnosti zagnale. S tem se prostorski razvoj podredi logiki dobička: višji donosi na vse bolj
zgoščenih lokacijah na račun propadanja s strani
kapitala nezanimivih delov mesta.
Sam si aktiven tudi v Zadrugatorju, stanovanjski zadrugi, katere cilj je bivanje onkraj lastništva in profitnega najema. Lahko pojasniš?
Stanovanjska zadruga je podjetje, katere osnovni namen je zagotoviti dostopna ter kakovostna
stanovanja svojim članom. To poskuša zagotoviti
s skupnim naslavljanjem stanovanjskega vprašanja, katerega rešitev je drugače prepuščena posameznikom in njegovi (razširjeni) družini. Skupna
investicija pocení strošek izgradnje stanovanja,
zagotovi bolj kakovostne bivalne razmere, predvsem pa poleg stanovanja ponuja mero varnosti
s solidarnostjo. Zadruga, ki je v lasti in demokratičnem upravljanju vseh članov, je lastnica stanovanj,
člani pa postanejo najemniki za nedoločen čas. Za
najem stanovanj plačujejo najemnino, ki pokriva
stroške gradnje in investicije, kar pomeni, da z leti
odplačevanja posojil najemnina pada. Zakaj najemno razmerje? Da se krepi solidarnost med člani,
saj se gradi skupno, in ne individualno premoženje,
in ker s tem zagotavljamo dostopne enote na dolgi
rok, saj ostane stanovanje dostopno tudi po odhodu posameznega člana. Stanovanje je družbena
dobrina, saj je njegova preskrba proizvod dela velike mreže ljudi in organizacij, hkrati pa je njegova
kakovost močno povezana z okoljem v katerem
stoji: s kakovostjo parkov, uličnega življenja, javnih
ustanov, medsosedskih odnosov … Zadruga gradi
na tej potopljenosti stanovanj v družbo in poskuša
vzpostaviti sistem preskrbe, ki bo onemogočil zasebne dobičke na račun kolektivno proizvedene
kakovosti stanovanj.

TEMA
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PIAROVSKA REALNOST
PARTICIPATORNEGA PRORAČUNA
Občinske službe o realizaciji izglasovanih projektov iz pilotne izvedbe participatornega proračuna v
Radvanju.
Rajko Kotnik
Mestni svet MOM je na svoji 16. seji, 21. 4. 2016,
soglasno sprejel županov amandma (34 svetnikov za in nobeden proti), ki je k besedilnemu
delu proračuna v 12. členu predloga Odloka o
proračunu MOM 2016 dodal nov četrti odstavek.
Ta se glasi: »Za realizacijo programa izglasovanega proračuna MČ Radvanje se nameni 97.000 evrov
proračunskih sredstev. Sredstva se kot odhodek planirajo na proračunskih postavkah posameznih uradov, ki so pristojni za realizacijo posameznih nalog
iz sprejetega programa. Za realizacijo programa kot
celote je zadolžena Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti«.
Omenjena dopolnitev Odloka o proračunu je
bila zaključek prve etape pilotnega projekta. Pred
tem je bilo 22. 11. 2015 opravljeno glasovanje o
22 predlogih projektov, iz katerega se je oblikoval prioritetni seznam projektov. Projekti so bili
na seznamu razvrščeni glede na število prejetih
glasov. Najvišje je z 251 glasovi pristal projekt »Sanacija Radvanjskega trga«, v okviru obljubljenih
sredstev (100.000 evrov) se je v uresničitev uvrstilo skupaj 14 projektov, zadnji med njimi »Sosedska borza znanj«. Skupna ocenjena vrednost
štirinajsterice je znašala 97.000 evrov. Glasovanja
se je udeležilo 652 volilnih upravičencev, krajanov Radvanja.
Čeprav je od glasovanja do danes minilo že več
kot dve leti, so nekateri projekti še vedno neizvedeni, nekateri samo delno. Le za redke projekte
lahko rečemo, da so zaključeni. A še pri teh je
zelo vprašljivo, kako so bili izvedeni in za kakšen
znesek.
Zakaj je tako? Velik problem leži v neorganiziranosti mestne uprave, ki bi morala, tako kot to
zahteva sprejeti amandma, z enega mesta koordinirati pripravo in izvedbo projektov ter pred-

vsem nadzirati porabo za posamezen projekt
predvidenih sredstev. Drugi razlog je v tem, da
so za nekatere urade mestne uprave ti projekti
nebodigatreba, motnja v delu. Nekateri celo trdijo, da projekti, za katere so zadolženi, niso bili
vključeni v proračun.
Ključno za to, da je pilotni projekt v takšnem klavrnem stanju, je, da župan s svojo ekipo ne le da
ni podpiral izvedbe lastnega amandmaja, ampak
je s svojo pasivnostjo njegovo izvedbo večkrat
celo zaviral.
Ker ne želimo, da so ocene o tem, kaj se je na
posameznih projektih naredilo, v kakšni fazi so
tisti, ki še niso izvedeni in koliko je bilo za posamezen projekt porabljenih sredstev pavšalne,
smo pripravili konkreten pregled o tem, v kakšni
fazi so trenutno izglasovani projekti. Pridobili
smo podatke od Davida Gabrovca s Sekretariata za splošne zadeve MOM (15. 6. 2017), Brigite
Gajzer Pliberšek, Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno
dejavnost MOM (8. 1. 2018), Uroša Kosija, Urada
za komunalo, promet in prostor MOM (4. 1. 2018)
ter Aljoše Kiriča iz občinske službe za odnose z
javnostjo (9. 1. 2018). Pa poglejmo.

Stanje urejenosti lokacije za ureditev katere je bilo v proračunu 2017 po trditvi MOM rezerviranih 50.000 €.
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Predviden
strošek
Sanacija radvanjskega trga
4.000 €
Po podatkih Davida Gabrovca je bila izvršena sanacija ugreznjene talne obloge trga na območju, ki je
v občinski lasti. Vrednost opravljenega je neznana.
Namestitev 15 košev za odpadke 1.800 €
Po podatkih Davida Gabrovca je bil projekt izveden. Podatka o vrednosti dela, ki ga je opravila
Snaga, gospod Gabrovec nima.
Ureditev igrišča ob Macunovi
15.000 €
Pohorski park doživetij v naravi 20.000 €
Ureditev parka na Macunovi
6.000 €
Projekti so bili dogovorno združeni v celovit
projekt. Stanje na teh projektih je, kot sledi iz
izjave Aljoše Kiriča: »MO Maribor je skupaj z Iniciativo mestni zbor samoorganizirane mestne četrti
Radvanje in predlagateljem projekta Pohorski park
doživetij poiskala alternativno rešitev za izvedbo
projekta in sicer na območju nekdanjega igrišča ob
Macunovi ulici v Radvanju, pri čemer se bodo tako
združili trije projekti. V letu 2016 smo financirali izdelavo projektne dokumentacije: idejne zasnove in
projekta za izvedbo krajinsko-arhitekturne rešitve
za Macunovo ulico v Radvanju. V načrt je zajeta infrastruktura z izobraževalnimi in ozaveščevalnimi
vsebinami o naravi, gozdnem prostoru in primernem obnašanju v naravnem okolju, kot tudi ureditev otroškega igrišča. V proračunu 2018 je za nakup
otroških igral skladno s popisi ter projektantsko
oceno zagotovljenih 28.500 €*. Medobčinski urad
za varstvo okolja in ohranjanje narave je koordiniral pripravo učnih vsebin za informativne table. V
skladu s projektno dokumentacijo smo pri izbranih
izvajalcih naročili izdelavo opreme za izobraževalni
del. Postavitev bo izvedena v letu 2018«
*Velja pripomniti, da v skoraj identični izjavi, novembra lani, občinski piarovci trdijo, da je bil v
proračunu 2017 rezerviran znesek 50.000 €.
Povečanje prometne varnosti na 2.200 €
Pohorski ulici
Po podatkih, prejetih s strani Davida Gabrovca, je
projekt v celoti izveden, stal je 1.800 €.

Muzej na prostem pri vzpenjači
4.500 €
Gospod Gabrovec sporoča, da se skupaj z muzejem Narodne osvoboditve pripravlja elaborat.
Vrednost izvedbe naj bi presegla načrtovano.
Izobraževanje otrok v vrtnarjenju 3.000 €
Brigita Gajzer Pliberšek navaja, da se bo projekt
nadaljeval in da na OŠ Ludvika Pliberška načrtujejo širitev projekta. O porabljenih sredstvih iz
občinskega proračuna ni posredovala podatka.
Oskrba starejših občanov
5.000 €
Gospa Pliberšek omenja Zavod za dolgotrajno
pomoč Aloja, kar seveda ni vsebina izglasovanega
projekta. O porabljenih sredstvih ni informacije.
Sosedska borza storitev in znanj 3.000 €
Gospa Pliberšek navaja, da njihov urad tega projekta ni izvajal. Torej projekt ni bil realiziran.
Pločnik na Ulici Ob ribniku
20.000 €
Pločnik od Tančeve do Pohorske ul. 3.000 €
Po informaciji Uroša Kosija v letu 2016 investicij
v pločnike v Radvanju ni bilo zaradi zaustavitve
izvajanja investicij, rebalansa proračuna in izvedbe prioritet. V letu 2017 in 2018 te investicije niso
uvrstili v proračun, zato niso bile izvedene.
Ureditev prehoda za pešce na
2.000 €
Streliški pri trgovini TUŠ
Po podatkih gospoda Gabrovca je bilo za izvedbo porabljenih 6.947,64 €.
Hortikulturna ureditev Radvanja 7.500 €
Kljub temu da je SČS Radvanje pripravila rešitve s konkretnimi lokacijami, razen zasaditve treh
cvetličnih korit pri spodnji postaji vzpenjače ni
bilo narejenega nič.
Za zaključek pa še o preglednosti predvidenih
sredstev in njihova poraba. Po podatkih, ki so nam
jih posredovale službe mestne uprave, je bilo do
sedaj za izglasovane projekte porabljenih nekaj
manj kot 20.000 evrov - slaba petina zagotovljenih
sredstev. V občinski blagajni bi torej za izglasovane
projekte še vedno moralo biti okrog 77 tisočakov.
Samo vprašamo se lahko, kam so poniknili. Pripravljeni pregled realizacije pilotnega projekta PP Radvanje 2016 tudi jasno pove, kaj si o izglasovani volji
krajanov mislijo župan Fištravec in njegova ekipa.

NA ZBORIH
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PoroČilo o delu
v samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Tabor, 10. 1.

Blagodejni učinki prazničnega premora so še kako
vidni in z veseljem se lahko pohvalimo, da ideje
vznikajo kot gobe na dežju. Na Taboru smo trenutno precej osredinjeni na stanje prometa v tej
mestni četrti in se pripravljamo na obisk delovne
skupine za promet pri pristojni občinski strokovni službi, ki ji bomo predali gradivo. Med drugim
upamo na podporo Ministrstva za obrambo, čigar
mnenje bi – držimo pesti – pomagalo dojeti občini,
da se poligon blata in luž na poti med kadetnico
in stadionom mora spraviti v ugledno stanje. Na
prvem letošnjem zboru je nastal tudi popis nekaterih za ljudi (zlasti pešce in kolesarje) nevarnih poti,
pločnikov in cest. Najprej bomo poskusili razrešiti
problematiko predela med Metelkovo in Koseskega in bi zato želeli tamkajšnjim prebivalcem dati
glas, da lahko povejo, kaj jih najbolj teži in kakšne
rešite bi jim najbolj olajšale življenje – dragi someščani, prosim, odzovite se na vabilo, skupaj bomo
namreč uspešnejši.
SKS Pekre, 10. 1.

Minulo sredo je bilo na zboru samoorganizirane
krajevne skupnosti Pekre premalo stolov. Skupnostni prostor so dodobra napolnili uporabnice in
uporabniki avtobusne proge števila 18, ki je bila v
začetku šolskega leta spremenjena. Krajanke in krajane, predvsem gre za starejše, je zmotilo to, da je
trasa proge sedaj osredotočena na dostop do izobraževalnih institucij, med tem ko klasične poti do
ustaljenih točk ni več. Za ljudi, ki se težje gibljejo,
je sprememba ustaljenih postajališč in dostopnost
do ustaljenih lokacij nepremostljiv problem, je bilo
slišati na zboru, zmotilo jih je tudi še, da o tem niso
bili ustrezno obveščeni in da je pot do doma sedaj
nerazumljivo dolga.
Bilo pa je bilo slišati tudi pozitivne odzive na spremenjeno progo. Po mnenju udeleženega je moč
pot optimizirati tako, da za vstop izbereš primerno

postajališče, ki do sedaj potrebnega časa za pot domov ne podaljša.
A novitete večini udeleženih kljub vsemu niso po
godu, kar je na nak način tudi razumljivo, saj ustreznih rešitev ni. Te lahko prinese le celovita osvežitev
celotnega sistema javnega avtobusnega prevoza
po mestu. Ta je zaradi zastaranosti in zaradi novih
mestnih politik več kot nujna. A to udeleženih na
zboru SKS Pekre ni odvrnilo, da ne bi iskali rešitve
samo za progo št. 18. Ob koncu so s konsenzom
potrdili kompromisno rešitev, s katero bodo seznanili pristojne: predlagajo namreč, da se kombinirata
stara in nova trasa – ob terminih, ki so pomembni
za šolarje, naj avtobus vozi po novi, v ostalih terminih pa po stari progi.
SČS Nova vas, 11. 1.

Drugi teden januarja 2017 so zborovale_i v Novi
vasi. Kar se tiče projekta parka ob Pekrskem potoku, glede katerega so se prebivalke_ci uspešno
povezale_i s projektno pisarno MOM, ni od decembra nič konkretno novega. Odposlale_i so lani
pripravljeno pobudo, a odgovora še niso prejele_i.
V kontakt so stopile_i tudi z okoliškimi šolami in jih
povabile_i k sodelovanju pri načrtovanju parka.
Udeležene_i so razočarane_i nad odgovorom
mestne uprave MOM glede dopisa, v katerem so
Novovaščanke_i obširno opisale_i problematiko
mestnega javnega prometa. S skopim odgovorom, da strokovne službe intenzivno delajo (le) na
liniji 18, niso zadovoljne_i, kar jim bodo odvrnile_i
v odgovoru.
Na zboru so izpostavile_i, da bi bilo treba denar izključiti iz načrtovanja projektov. Zmeraj se govori,
da ni sredstev – po tem takem se ne more pripraviti in realizirati nobena tehnično primerna in visoko
strokovna rešitev. Brez vpliva financ naj se načrtujejo projekti in se potem postopoma, skladno z razpoložljivimi sredstvi uresničujejo.
Iniciativa mestni zbor že od novembra lani obele-
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žuje 5. obletnico svojega delovanja, prvi zbor samoorganizirane skupnosti je bil prav v Novi vasi.
In ker v Novi vasi dosledno beležijo svoja srečanja,
se približuje dan, ko se sestanejo stotič in to ravno okoli datuma, ko so se pred petimi leti dobile_i
prvič. Na 97. zboru se je tako že odprla tema 100.
zbora, ko si udeleženke_ci želijo bolj družabnega
srečanja. Dogovorile_i so se, da to ne bo delavni
zbor, da bodo skušale_i z vabilom na 100. zbor
doseči čim več tistih, ki so bile_i v preteklosti dejavne_i udeleženke_ci SČS Nova vas in moderatorke_je, medije ter krajanke in krajane četrti, katere
sestavljajo tudi četrtne_i svetnice_ki.
SČS Studenci, 11. 1.

Na tokratnem zboru SČS Studenci je beseda
najprej tekla o predlogu, da bi se tudi v Studencih
izvedel projekt »Zgodbe o klopeh in ljudeh«, kar je
na prejšnjem zboru predlagala ena od udeleženk.
Ta se je med tem že oglasila na MČ, kjer je bil odziv
zelo pozitiven in so se odločili, da bodo pomagali
pri izvedbi projekta. Udeleženci so se pogovarjali
tudi o delovanju SSVUJD v letu 2017, delegat je na
kratko poročal o vseh dejavnostih, ki so jih izvedli v
v prejšnjem letu. Udeleženci nato še na kratko povzamejo, katere problematike so v prejšnjem letu
obravnavali na zboru SČS Studenci.
Eden od udeležencev je izrazil pomislek, da na zborih sprejemajo preveč sklepov, tako da se v njih izgubijo. Na koncu se težko vidi, koliko sklepov je bilo
izpolnjenih oz. kako daleč v izvedbi so. Na zboru v
Studencih je bilo odprtih že mnogo problematik,
nato pa so ostale v zraku, saj so ljudje vmes nehali
hoditi na zbor in delati na rešitvah.
Vzpostavili so stik z Lesarsko šolo Maribor in z OŠ
Janka Padežnika glede problematike varnosti na
šolskih poteh. Ugotovili so, da so tudi ravnatelji
zaskrbljeni in pripravljeni na sodelovanje. Odločili
so se, da bodo v bližnji prihodnosti sklicali posvet,
kamor bodo povabili starše, predstavnike občine,
predstavnike policije itd. Zgodba se zaenkrat odvija
zelo pozitivno.
SČS Radvanje, 16. 1.

Na tokratnem zboru SČS Radvanje so udeleženci
spregovorili o problemu Užiške ulice, novega par-

ticipatornega proračuna, prostorov MČ in avtobusne linije št. 18. Prav tako so nekaj besed namenili
volitvam, ki bodo potekale letos.
Zbora se je udeležilo nekaj stanovalcev Užiške
ulice, ki s ceste nimajo dostopa do svojih parcel,
saj je eden od tamkajšnjih stanovalcev na mestu,
kjer bi morala biti cesta, zgradil garažo. Trenutno
je stanje takšno, da bi si morali stanovalci pridobiti služnost, za kar bi morali občini plačevati odškodnino. To seveda ni pošteno, saj imajo ostali
normalno zagotovljen dostop. Občina cesto sicer
ima vrisano v urbanistični načrt, ampak ni jasno,
kdaj jo misli izgraditi. Trdijo, da trenutno ni denarja, vendar lastniki ne želijo čakati v nedogled. Ta
problem bodo na sestanku pristojnim uradom
naslovili tudi člani Mestne delovne skupine za
promet.
Glede novega PP so udeleženci ugotovili, da gre
za nekakšen predvolilni golaž. Nikjer namreč niso
predvidena sredstva, ki bi bila namenjena za izvedbo predlaganih projektov, prav tako ni jasno, kdo in
po kakšnem ključu bi izbral predlagane projekte za
izvedbo in katere bodo zavrgli. Ne gre za nikakršen
participatorni proračun, ampak bolj za občinsko
anketo, kjer bodo občani napravili seznam svojih
želja.
Stavba MČ je s 37 kvadrati premajhna za izvajanje
aktivnosti v četrti. Udeleženec je že skoraj dokončal
elaborat za pridobitev novih prostorov. Obstaja več
možnih rešitev, najboljša se zdi prostori stare trgovine.
Po spremembi trase avtobusne linije št. 18 so prebivalci zgornjega dela Radvanja in Peker odrezani
od mesta. Skoraj uro traja do centra. Poteza je še
posebej prizadela starejše prebivalce, ki jim je javni
prevoz edina možnost za pot v mesto. Prav tako
so ugotovili, da se pri spremembi trase ni upošteval Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne
službe linijski prevoz, kjer je zapisano, da morata
spremembo katere koli avtobusne linije potrditi
svet mestne četrti in še mestni svet, česar tu niso
upoštevali.
Udeleženci si trenutno prizadevajo za sprejetje
kompromisa: osemnajstica naj polovično vozi po
stari trasi, ki ustreza starejšim in polovično po novi,
za potrebe šolarjev. Tako bi bil volk sit in koza cela.
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Udeleženi so načeli tudi temo volitev. Nekateri si
želijo za volitve ustanoviti listo. Moderator zbora
jim razloži, da IMZ ne podpira strank in da ni zaželeno, da se na zborih SČKS ustanavlja liste ipd. To
se naj počne izven zbora, zbor pa naj ostane odprt
prostor za vse, ne le za podpornike določene politične opcije ali liste. Namen zborov je ravno v tem,
da na njih prihajajo ljudje različnih pogledov in prepričanj, ljudje, ki se med sabo ne strinjajo – zbor pa
je nevtralen prostor, kjer lahko izmenjajo mnenja in
najdejo skupen jezik in skupaj rešujejo probleme
svoje lokalne skupnosti.
SČS Magdalena, 16. 1.

Na prvem zboru samoorganizirane četrtne skupnosti Magdalena v letu 2018 je bila že v nekaj minutah po principu direktne akcije zorganizirana in
dogovorjena nova akcija in dorečenih kar nekaj
nadaljnjih korakov v smeri reševanja tem, ki so jih
naslavljale_i lani.
V Magdalenskem parku tla namesto snega »krasijo« kosi kruha, peciva in porcije špagetov. Estetiko
na stran – to je sila neprimerna hrana za ptice, ki
zimo preživljajo v parku, zato bodo udeleženke_ci
pripravile opozorilne table z informacijami, zakaj
jim kruh škoduje in s čim se ptice dejansko hranijo.
Vesele_i so bile informacije Javnega podjetja za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, da so – sicer
šele v proračun 2019, a kljub vsemu –umestili odkup edinih še zasebnih in zelo neurejenih parcel v
Magdalenskem parku. Upajo, da zadeva ne ostane
na ravni praznih obljub, upanje pa bodo udeležene_i podkrepile_i tako, da bodo zadeve pozorno
spremljale_i.
Govorile_i so tudi o delovni akciji odstranjevanja
japonskega dresnika, želji po celostnem urejanju in
vzdrževanju kareja med bloki ob Trgu revolucije ter
o za dvosmerni promet neustrezni Pupinovi ulici.
Glede prvega so že potekali sestanki na Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave
ter Inštitutom za celulozo in papir, glede drugih
dveh bodo kmalu odposlale_i dopisa.
SČS Pobrežje, 17. 1.

Osrednja vsebina tokratnega zbora SČS Pobrežje
so bila nasilniška dejanja, ki so se v zadnjih dveh
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mesecih zgodila v Mariboru. Po napadu neonacistov na uporabnika Kulturnega centra Pekarna
v novembru 2017, zaradi česar so udeleženke_ci
zbora pisno pozvale_i Policijsko upravo Maribor
in državno tožilstvo k resnemu ukrepanju, se je v
Mariboru tokrat zgodil še uboj in uničenje lokala.
Da je v mestu premalo policistk_ov, je bilo prevladujoče mnenje. Tudi s strožjimi ukrepi bi bilo treba
nastopiti proti tistim, ki rišejo nacistične in fašistične
znake. SČS Pobrežje vztrajno nadaljuje s pritiskom
na pristojne organe glede izvzema hitre ceste skozi
Maribor iz vinjetnega sistema. Tokrat so obsežen
dopis s fotografijami poslale_i tistim parlamentarnim poslankam_cem, ki prihajajo iz Maribora, z
enim se dogovarjajo tudi za sestanek. Morda bo
volilno leto prineslo spremembe na tem področju. V nadaljevanju je bila precej časa v obravnavi
problematika neodzivnosti pristojnih organov tako
na lokalni kakor tudi na nacionalni ravni, ki potrebe
prebivalk_cev pogosto povsem ignorirajo. Ponovno so izpostavile_i tudi manko Odloka o javnem
redu in miru v MOM, saj bi ta lahko urejal razmerja
na področju razpadajočih stavb in zapuščenih zemljišč, ki so v zasebni lasti.
SČS Center in Ivan Cankar, 18. 1.

Premalo udeleženih na zboru je prebralo izhodišča
za revitalizacijo Male tržnice pri OŠ Franc Rozman
Stane, da bi lahko podali konkretno oceno, zato so
sklenili, da si dajo čas do naslednjega zbora in zadevi posvetijo takšno mero pozornosti, ki pritiče trudu
udeleženke, ki je izhodišča sestavila. H komentarjem bodo še enkrat pozvali tudi ostale, ki se zbora
redkeje udeležijo.
Na urad za komunalo so naslovili pobudo za postavitev dodatnih košev za pasje kakce v bližini parkovnih področij po MČ Ivan Cankar. Udeleženi so
se s pobudo torej strinjali, kljub temu je bilo slišati
tudi mnenje, da je odstranjevanje pasjih iztrebkov
z javnih poti in površin, vstran od dometa otrok in
ostalih, predvsem stvar osnovne kulture posameznika. Če te ni, tudi več košev ne bo pomagalo.
Ali bo pri gozdarjih več posluha za domnevno nevarna drevesa v parku, za katera je treba strokovno
ugotoviti, kakšno stopnjo nevarnosti predstavljajo
in potem ustrezno ukrepati, bo ugotovil udeleže-
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nec, ki se mu izgovorov občine za neukrepanje
zaradi lastninskih ureditev ne ljubi več poslušati.
Ker se pravkar izvaja redna sečnja v gozdovih v
mestnem parku, bo navezal stike kar na licu mesta.
Na licu mesta je prav zdaj moč opaziti še, v kakšnem
stanju so mestna drevesa. V praznih krošnjah se sedaj bohoti edinole bela omela, tisti zajedavec, ki je
v Mariboru ošibil precejšen del mestnega fonda.
Drevesa bodo kmalu onemogla. Denarja za nova,
pravijo, ni.
SČS Koroška vrata, 18. 1.

Udeleženci in udeleženke zbora SČS Koroška vrata
so leto 2018 začeli aktivno. Pripravili so dopis glede
uničenega cestišča na Gregorčičevi ulici mimo stadiona, saj se tam ob deževju nabere velika količina
vode, ki ne odteka. Prav tako pozivajo pristojne, naj
kadar v četrti obnavljajo cestišče na ulicah hkrati
uredijo še vse potrebne priklope, saj se v zadnjem
času dogaja, da večkrat zapored odpirajo cesto –

najprej zaradi obnove, potem zaradi inštalacije optičnega kabla itd.
Udeleženci in udeleženke so prav tako pripravili
predlog za MČ Koroška vrata glede zapisnikov sej
sveta MČ. Mnogi prebivalci v četrti so že starejši in
nevešči uporabe računalnikov, zato si želijo, da bi
bili zapisniki sej na papirju dostopni v prostorih MČ,
kjer bi jih občani lahko prebrali.
Na koncu pa so udeleženci in udeleženke zbora
pripravili še dopis za Medvedovo ulico, ki je v katastrofalnem stanju. Služba Nigrada od časa do
časa pride v največje luknje na ulici nametati nekaj
asfalta, vendar se ne lotijo celovite obnove vsaj
dela ulice. Prav tako so pogosto zamašeni odtočni
kanalizacijski jaški, saj jih pristojne službe ne čistijo
redno.
Udeleženci in udeleženke počasi tudi že razmišljajo, kako bodo pripravili marčevski sprehod, ko
si bodo z Nikom Staretom ogledali stanje drevoredov in drugih zelenih površin v Koroških vratih.

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

torek, 30. 1., 18.00
torek, 30. 1., 18.00
sreda, 31. 1., 18.00
sreda, 31. 1., 18.00
četrtek, 1. 2., 18.00
sreda, 7. 2., 18.00
sreda, 14. 2., 18.00
četrtek, 15. 2., 18.00
četrtek, 22. 2., 18.00
četrtek, 22. 2., 18.00

MČ Radvanje, Lackova 43
MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
MČ Pobrežje, Kosovelova 11
KS Kamnica, Vrbanska 97
Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
MČ Tabor, Metelkova 63
MČ Koroška vrata, Vrbanska 10
MČ Nova vas, Radvanjska 65
MČ Studenci, Erjavčeva 43

Zbori ta teden: sreda, 24. 1.: zbora SČS Tabor in SKS Pekre;
četrtek, 25. 1.: zbora SČS Nova vas in SČS Studenci.

