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Pravica do mesta: pravica 
vedeti in sodelovati
Okrogla miza Pravica do mesta ali od zgoraj navzdol se gradijo le luknje, ki jo je organizirala Iniciativa me-
stni zbor v Salonu uporabnih umetnosti v Mariboru pretekli torek, se je vrtela okrog dveh primerov prenove 
javnega prostora – primer Ceste zmage v Mariboru je predstavljal Slavko Gazvoda, primer Ptujske tržnice 
pa Iztok Pohorec – in se s pomočjo publike in Urške Breznik, Matica Primca iz IMZ in Maje Simoneti iz IPoP 
– Inštituta za politike prostora, spraševala, česa se iz teh dveh primerov lahko naučimo, kaj nam lahko 
povesta o odnosu med občani in občino v procesih urejanja javnega prostora.

Maja Simoneti

Okrogla miza je vzbudila precejšnje zanimanje



Predstavnika obeh skupin prebivalcev sta zbra-
nim razkrila na nek način podobno neverjetni 
zgodbi. Prebivalci so za načrtovano prenovo ve-
deli dalj časa, niso pa bili s strani občine seznanje-
ni s programom in načrtovanimi spremembami. 
Samoiniciativno so neuspešno skušali pridobiti 
informacije od občine. V Mariboru je odziv občine 
po večmesečnem prizadevanju prebivalcev spro-
žila šele objava v časopisu Večer in občina se je na 
pozive prebivalcev prvič odzvala preko časopisa. 
Na sestanku s predstavniki občine in projektanti je 
bilo potem očitno, da je za kakršnekoli spremem-
be načrtov prepozno. Na Ptuju se je nasprotova-
nje posegu razvilo zaradi nepreglednosti vodenja 
projekta prenove tržnice, da se bo posekalo ob-
stoječa drevesa ni bilo jasno niti svetnikom, ki so 
potrdili načrte. V obeh primerih so prebivalci po-
kazali neverjeten interes za načrtovane spremem-
be v svojem bivalnem okolju in vložili izjemno 
veliko časa in energije za to, da bi dosegli kakr-
šenkoli odziv odgovornih. Sočasno sta obe občini 
vložili veliko naporov v to, da bi priredili informaci-
je o načrtovanih posegih in se izognili srečanjem 
in pogovoru s prebivalci.
Če povzamemo moderatorko okrogle mize Urško 
Breznik, je na koncu med publiko in gosti obviselo 
ključno vprašanje: Kako je mogoče, da v času, ko 
toliko različnih sporočil, dokumentov in projektov 
opozarja na pomen sodelovanja, na vključevanje 
novih akterjev v izvajanje javnih politik, progra-

mov in ukrepov, prebivalci naših občin še vedno 
ostajajo brez osnovnih informacij o posegih, ki 
jih javne oblasti načrtujejo v njihovem najožjem 
bivalnem okolju. Res je zanimivo, da imata obe 
občini urejen sistem sprejemanja in odzivanja 
na pobude prebivalcev in da v Mariboru lahko 
spremljamo celo najbolj ambiciozno prakso sode-
lovalnega urejanja prostora v državi, hkrati pa se 
javna oblast v obeh primerih ne odziva na prošnje 
prebivalcev, da naj jim pojasni, kaj se bo zgodilo z 
javnim drevjem ob prenovi javnega prostora.
Očitno so na področju sodelovanja v urejanju jav-
nega prostora in upravljanja z mesti pred nami še 
zelo veliki izzivi. Sodelovanje je imperativ sodob-
nega časa, v urejanju prostora postaja z aktualnimi 
koncepti, kot so trajnostni razvoj, urbana prenova, 
zelena infrastruktura in podobni, neizogibna nuj-
nost. Možnosti za razvoj dobre prakse so zelo ve-
like. Kot lahko razumemo tudi iz obeh aktualnih 
primerov, pa se pospešeno razvijajo tudi pričako-
vanja prebivalcev. Samo vprašanje časa je še, kdaj 
bo trendu sledila tudi javna uprava in bodo spro-
ženi prvi primeri vključujočega urejanja.

Odlomek iz prispevka krajinske arhitekte Maje Simo-
neti iz Inštituta za politike prostora (IPoP). Celoten 
članek lahko preberete na spletni povezavi: 
http://ipop.si/2018/02/08/pravica-do-mesta-vedeti
-in-sodelovati/
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SKS Pekre, 7. 2.

Med tem ko še čakajo na odziv pristojnega ob-
činskega urada o njihovi pobudi, da se za pot-
rebe mladih in starejših Pekrčank in Pekrčanov 
v voznem redu avtobusne linije št. 18 ustrezno 
prepleteta stara in nova trasa, so udeleženi na 
zboru SKS Pekre tokrat odprli še en problem, 
ki se tiče avtobusov. Tokrat gre za postajališče 
Bezjakova-trgovina, postavljeno pred krajevno 
knjižnico. Na tej postaji se avtobus zadržuje dlje 
časa, po besedah udeleženih kdaj tudi do 15 mi-
nut. Postajališče je namreč namenjeno za uskla-
jevanje z voznim redom. Red mora biti, seveda, 
a zakaj mora v času, ko še ne sme na pot, avto-
bus nujno imeti tudi prižgan motor? »Hrup in 
smrad po nepotrebnem kalita mir blizu stanujo-
čih in v okolju nasploh,« so bili mnenja udeleže-
ni na zboru, »saj vendarle danes razpolagamo z 
avtobusi, ki jih ni treba zaganjati le zato, da bi na 
primer lahko ohranjali ogreto notranjost.« 
Udeleženci so se strinjali, da bi morala biti takšna 
postaja, na kateri avtobus postaja dlje časa, lo-
cirana stran od stanovanjskega naselja, zato 
bodo poslali dopis na pristojni urad, krajevno 
skupnost in Marprom. To ne bo prvič, a zaenkrat 

niso prejeli še nobene povratne informacije. 
Prevoznika so že in ga bodo znova tudi pozvali 
k spremenjenemu ravnanju v primerih, ko mora 
voznik pred odhodom s postaje še kakšno mi-
nuto čakati. Še posebej, če je teh minut več, naj 
avtobus ne bo na postajališču s prižganim mo-
torjem. Nobenega razloga ni za to.
Udeleženi so na tokratnem zboru komentirali 
tudi hitrostne ovire, ki so bile na Bezjakovi na-
meščene pred stavbo, v kateri je do lanskega 
leta obratovala pekrska enota Vrtca Studenci. 
Ker vrtca na tej lokaciji ni več, tudi ni več pot-
rebe za ležečimi policaji, so menili na zboru, in 
zdaj pripravljajo pobudo za odstranitev ome-
njenih ovir.

SČS Radvanje, 13. 2. 
Zbor se je pričel s tematiko odlaganja smeti. 
Udeleženci so ugotavljali, kakšen je status zbir-
nega centra za odpadke v Radvanju. Izkazalo 
se je, da ima skoraj vsak izmed udeležencev 
drugačno prepričanje, ali je odlaganje smeti 
tam plačljivo ali zastonj. Na podlagi tega lahko 
sklepamo, da krajani niso dovolj informirani, 
kar verjetno botruje občasnemu odmetavanju 
kosovnih odpadkov v naravo nedaleč stran od 
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Naprava za merjenje zračnega onesnaženja, ki so jo zboristi 
priborili leta 2016

Avtobusna linija 18 še vedno buri duhove

PoroČilo o delu
v samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih
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zbirnega centra. Na Snago se bodo obrnili za 
pojasnilo in s pobudo o obveščevalni akciji. 
Poročal je tudi predstavnik mestne delovne sku-
pine za promet, ki se je nedavno sestala s pred-
stavniki Urada za komunalo, promet in prostor. 
Prenesel je informacije, da naj bi se v letu 2018 
pričele aktivnosti glede podaljška Ceste prole-
tarskih brigad. Premika se tudi glede južne ob-
voznice, vendar počasneje, kot je bilo obljublje-
no. 
Ob koncu so obravnavali preliminarno poroči-
lo o stanju zraka, ki ga je čez zimo merila me-
rilna naprava, ki so si jo priborili leta 2016. Prvi 
rezultati kažejo, da se je stanje zraka nekoliko 
izboljšalo, za kar so pripisali delne zasluge tudi 
svojim preteklim akcijam osveščanja in koordi-
niranja prehoda na modernejše energente. Ko 
bodo meritve dokončne, jih bo predstavnik Na-
cionalnega inštituta za javno zdravje predstavil 
na zboru.

SČS Magdalena, 13. 2. 
Prejšnji zbor SČS Magdalena, ki je bil v torek 13. 
februarja, je potekal na stalni lokaciji, delno pa 
tudi na terenu. V prvi polovici so udeleženke_ci 
pregledale_i sprejete sklepe in razpravljale_i o 
njihovi realizaciji, govorile_i o vabilu na dogo-
dek o osmišljanju prostorov bivših zaporov, o 
zadevah železničarske kolonije in prevarah gle-
dalk_cev v TV nagradnih igrah. Odprla se je tudi 
tema izgradnje podvoza pod železnico in minu-
le okrogle mize v Salonu uporabnih umetnosti. 
Z obravnavo tem so udeleženke_ci pohitele_i, 
saj so drugo polovico zbora želele_i izkoristiti 
za uresničitev akcije, o kateri je bilo govora na 
prejšnjih zborih. Poročano je namreč bilo o ve-
likih količinah kruha, špagetov in druge za ptice 
neprimerne hrane širom Magdalenskega parka, 
zato so udeleženke sestavile tekst za opozorilno
-informativne plakate, ki so našli mesto na pro-
blematičnih točkah v obeh delih Magdalenske-
ga parka. Plakati so namenjeni ljubiteljem ptic, 
ki za ptice skrbijo v zimskem času. Ob zahvali za 
skrb jih opozarjajo, da ptic ne hranimo z ostanki 
človeške hrane, pač pa z različnimi vrstami se-
menk in oreščkov ter s kakšno vrsto sadja.

SČS Tabor, 14. 2.
Vnaprej napovedana tema obnove povsem 
dotrajane in degradirane Koseskega ulice je na 
zbor privabila manj udeležencev, kot bi jih ob 
zares boleči temi pričakovali. Ulica namreč celo-
vite obnove ni bila nikoli deležna. Makadamsko 
cestišče je dobilo v preteklosti le protiprašno 
asfaltno prevleko, ki ji polni lukenj tu in tam Ni-
grad privošči lopato hladnega asfalta. Plinovod 
se ni obnavljal in ga zdaj ni več niti tam, kjer je 
nekoč že bil. Električna energija je še vedno spe-
ljana po vodih po zraku – od hiše do hiše, javna 
razsvetljava je dotrajana ali je sploh ni. Pešci so 
prisiljeni uporabljati nerazsvetljeno vozišče, saj 
so ob cestišču seveda parkirani avtomobili. Po-
sebej hudo je ob prireditvah v dvorani Tabor, ko 
je pločevina povsod, tudi na tistih redkih od-
sekih pločnikov, ki jih ulica premore.
Udeleženci so želeli v neposrednem pogovo-

Žalostno stanje Koseskega ulice

Akcija osveščanja o hranjenju ptic pozimi



5
NA ZBORIH

ru s predstavniki občine in MČ Tabor razčistiti, 
kdaj in v kakšnem obsegu bo ulica le dočakala 
prepotrebno obnovo. Žal se je zbora udeležil 
le predsednik Sveta MČ Tabor, medtem ko je z 
Urada za komunalo, promet in prostor (UKPP) 
prispelo opravičilo in odgovor na zastavljena 
vprašanja, ki pa udeležencev ni zadovoljil. Po za-
pisanem v odgovoru naj bi se nekje junija začela 
obnova, ki bi v obstoječih gabaritih cestišča pri-
nesla zgolj novo asfaltno prevleko, oplaščenje 
kanalizacijskih cevi ter obnovo vodovodnega 
omrežja in hišnih priključkov. Ker spada taka ob-
nova med redno vzdrževanje, za projekt ni izde-
lana projektna dokumentacija, niti ni potrebna 
javna predstavitev del za prebivalce. S tem pa se 
udeleženci ne strinjajo. »Če ne pridejo pristojni 
k nam, gremo pa mi do njih,« je bil sklep zbora, 
ki zahteva termin sestanka na UKPP, udeležili pa 
se ga bodo skupaj predstavniki zbora SČS Tabor 
in predsednik Sveta MČ Tabor. Na sestanku želijo 
predstaviti zahteve prebivalcev, ki jih ti že nekaj 
let naslavljajo na občino. Zanje imajo zbrane 
tudi podpise stanovalcev, MČ pa jih  že od leta 
2015 uvršča v svoje plane. Ulica se mora obno-
viti na celotni dolžini in obnova mora zajemati 
vso infrastrukturo, pešcem pa je treba omogo-
čiti varno pot. Izdelati je treba projektno do-
kumentacijo in jo javno razgrniti zainteresirani 
javnosti. »Bolje je, da malo počakamo, kot da se 
zadovoljimo z neko polovično rešitvijo,« so si bili 
edini udeleženci. Malo črnega humorja je dodal 
udeleženec, ki je omenil, da je treba nekoga po-
voziti, saj šele po takih dogodkih na občini res 
odreagirajo.  

SČS Pobrežje, 14. 2.
Na tokratnem zboru SČS Pobrežje so se udele-
ženci najprej pogovarjali o odgovoru policije 
in njihovem dopisu glede fizičnega napada, ki 
se je novembra lani zgodil v Kulturnem centru 
Pekarna. V odgovoru policija zgolj pojasni, da 
so na vsa vprašanja že podali odgovore novi-
narjem različnih medijev, za kaj več pa udele-
žencem svetujejo, da se obrnejo na piarovca 
Policijske uprave Maribor. Udeleženci niso bili 
zadovoljni s takšnim odgovorom policije, saj so 

jih v dopisu spraševali, kakšne ukrepe bo polici-
ja sprejela v prihodnje, da bo preprečila takšne 
napade. Udeležence namreč še naprej skrbijo 
hladni ukrepi in nezadosten odziv, še posebej 
pa jih skrbijo nacistični simboli, ki jih je nosil 
eden od napadalcev. Ali policija resnično ne bo 
sprejela nobenih ukrepov? 
V nadaljnji razpravi je eden od udeležencev še 
izpostavil, da se mu zdi zelo zanimivo, da javne 
institucije pošiljajo takšne »z levo roko« napisa-
ne odgovore. Podobni so namreč tudi odgovori 
različnih občinskih služb in uradov. Menijo, da 
takšni odgovori odslikavajo zelo klavrno stanje, 
ki veje v naših javnih službah. 
Beseda je tekla tudi o Šolski ulici. Eden od ude-
ležencev je izvedel, da tamkajšnji stanovalci zbi-
rajo podpise, s katerimi želijo doseči preureditev 
ulice v enosmerno. Trenutno stanje je po bese-
dah stanovalcev nevzdržno, saj avtomobili noč 
in dan divjajo mimo. Udeleženci zbora podpira-
jo prizadevanja stanovalcev Šolske ulice.
V drugem delu zbora so se udeleženci pogovar-
jali o aktualnem stanju, ki trenutno vlada v Slo-
veniji – o stavkah in prihajajočih volitvah. Udele-
ženci zbora podpirajo prizadevanja zaposlenih 
za višje plače, še posebej podpirajo medicinske 
sestre, ki so v zdravstvu v izrazito težkem polo-
žaju. 
Na koncu so se udeleženi znova vprašali, kako 
naj bi bili izvoljeni politiki in drugi funkcionarji 
sploh sposobni rešiti katerikoli problem, ki pesti 

Počasni premiki pri problematiki parkovnega območjaŠolska ulica
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državljane, če niso sposobni spisati niti enega 
normalnega odgovora na njihova vprašanja?

SČS Center in Ivan Cankar, 15. 2. 
Na združenem zboru samoorganiziranih če-
trtnih skupnosti Center in Ivan Cankar so udele-
ženke_ci komentirale_i minuli posvet o ureditvi 
Male tržnice na Kidričevem trgu. Gre za tržnico, 
ki je že več let zelo zanemarjena, saj se v njo že 
lep čas ne vlaga nobenih sredstev. Na posvet, 
ki ga je organizirala udeleženka zbora, je prišlo 
veliko ljudi, kar dokazuje, da ljudem za stanje 
in življenje skupnostnih prostorov ni vseeno. 
Udeleženke_ci so bile_i prepričane, da bi mo-
rale_i v pogovor vključiti tudi branjevke_ce, ki 
se tokratnega posveta niso udeležile_i, saj je 
pomembno mnenje vseh, še posebej tistih, ki 
tukaj delujejo. Upajo, da bodo v nadaljnje raz-
prave vključile_i tudi njihova mnenja. 
Zboristke_i so se udeležile_i tudi okrogle mize 
Pravica do mesta ali od zgoraj navzdol se gradijo 
le luknje, kjer so na koncu pričakovale_i konkre-
ten nasvet, kako bolje naprej. Na žalost čarob-
ne paličice ni nihče potegnil na plano. »Razlog, 
zakaj se pri nas ureja ceste tako po domače, je 
Zakon o cestah,« je povedal udeleženec, »ki na-
vaja, da za obnovo ceste ni treba pridobiti grad-
benega dovoljenja.« To pomeni, da pri obnovi 
javne ceste ni treba upoštevati stranskih ude-
leženk_cev, pa čeprav gre za korenite posege v 
prostor. Je pa kljub vsemu zakonsko določeno, 
da morajo biti ljudje pred posegi ustrezno ob-
veščeni. Čarobna palica res ne obstaja, obstajajo 
pa čedalje večji pritiski ozaveščenih ljudi, da se 
ne pri nas in ne drugod ne bo več ponovila Ces-
ta zmage.

SČS Koroška vrata, 15. 2. 
Tudi v Koroških vratih so se udeleženi na zbo-
ru samoorganizirane skupnosti morali spopasti 
s fenomenom kakovosti odgovorov pristojnih 
služb. Ti pri ljudeh pogosto odpirajo še več 
vprašanj in dvomov, kot so jih imeli sprva. Tok-
rat so se med drugim spraševali, kako je možno, 

da v zvezi s preplastitvijo zluknjane Medvedove 
ceste dobijo odgovor, da bo občina poskuša-
la zagotoviti sredstva za te namene v nasled-
njem proračunskem obdobju, med tem ko v 
proračunu za leto 2018 piše, da se za namene 
preplastitve Medvedove rezervira 30 tisočakov. 
Ali ljudje ne razumemo termina naslednje pro-
računsko obdobje, ki v letu 2018, pač ne more 
biti 2018, ali javno objavljen dokument nima 
nobene teže ali pa leva roka ne ve, kaj počne 
desna. Na temo Medvedove bo zbor tako moral 
na občinsko upravo po še dodatne odgovore.
Udeleženi so se tokrat vnovič pogovarjali o svo-
jih uradnih zastopnikih – Svetu mestne četrti. 
Ob ugotovitvi, da so v odnosu občine do ožje 
lokalne skupnosti vsi skupaj v isti žalostni zgod-
bi, si želijo sodelovanja. Najprej morda v zvezi z 
avtobusno postajo pri Srednji elektro in računal-
niški šoli na Gosposvetski. Postaja je zmeraj bolj 
obremenjena. Na postajališču se znajde tudi več 
avtobusov hkrati, nekateri med njimi tam stoji-
jo tudi do 15 minut s prižganimi motorji. Bližnji 
stanovalci imajo blokiran izhod z lastnega par-
kirišča, moti jih hrup, skrbi pa jih tudi varnost 
mladih potnikov na avtobusih, ki zaradi gneče 
na postajališču ne morejo varno vstopati ali iz-
stopati iz avtobusa. Udeleženi želijo, da na MČ 
Koroška vrata njihovi predstavniki organizirajo 
javni posvet na to temo, sami pa imajo tudi ne-
katere predloge za rešitev te situacije.

Avtobusno postajališče na Gosposvetski



Sva otroka kapitalizma. Že od malih nog sva midva in najina generacija obdana z individualizmom, tekmo-
valnostjo, potrošništvom in borbo za obstanek, kjer bodo nekateri uspeli, večina pa jih bo živela v revščini in 
bedi. To je vse, kar mladi poznamo, saj nam drugačne alternative nikoli niso bile predstavljene. Tudi otroci 
socializma so čez noč pozabili na pomen solidarnosti in skupnostnega delovanja – da je pomembna dob-
robit vseh in ne le peščice ljudi. Dandanes ni časa za kakršnokoli aktivno udejstvovanje pri soustvarjanju in 
spreminjanju lokalne in širše skupnosti, katere del smo. V članku bosta izpostavljena dva ključna razloga, ki 
po najinem mnenju vplivata na obiskanost zborov samoorganiziranih skupnosti, in sicer: prezaposlenost ter 
občutek nemoči – prepričanje, da se ničesar ne da spremeniti. 
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Najprej poglejmo, zakaj so ljudje prezaposleni? 
Kljub temu, da teče že 21. stoletje, ljudje v pov-
prečju še vedno delajo po 8 ur – skoraj 100 let 
po uzakonitvi 8 urnega delovnega dne v večini 
držav Zahodne in Srednje Evrope, ostaja ta danes 
enako dolg. V zadnjih nekaj letih se pod priti-
skom kapitala in zaradi želje po boljšem zasluž-
ku intenzivnost dela celo dviguje – ljudje delajo 
vse dlje, delajo ob sobotah in nedeljah, vse več 
je triizmenskega dela itd. V Sloveniji je v zadnjih 
letih tudi vse več revnih zaposlenih – to so ljud-
je, ki delajo, pa jim plača ne zagotavlja preživetja. 
Preobremenjenost delavcev in delavk se ne kaže 
samo v pomanjkanju časa, temveč tudi v obliki 
različnih, najpogosteje psihičnih bolezni (stres, 
depresija, anksioznost, alkoholizem). Poraba anti-
depresivov v Sloveniji se je med letoma 2001 in 
2013 povečala za kar 360 odstotkov, ta zdravila 
jemlje že pet odstotkov Slovencev in Slovenk. 
Ljudje pa se hkrati ob povišani intenzivnosti dela 
soočajo tudi s postopnim odpravljanjem socialne 
države, zniževanjem dohodkov, z ukinjanjem pra-
vic iz dela, uničevanjem javnega šolstva, javnega 
zdravstva, javnega pokojninskega sistema in z 
vse večjo revščino. Raziskave iz Zahodne Evrope 
in ZDA kažejo, da zgoraj omenjeni procesi še po-
sebej slabo vplivajo na ženske, ki večinoma zač-
nejo prevzemati breme vzgojnega in skrbstvene-
ga dela (npr. skrb za starejše). Varčevalni ukrepi, 
ki so bili sprejeti za spopad z gospodarsko krizo, 
so imeli izrazito negativne posledice za ženske, 

saj je varčevanje najbolj prizadelo sektorje, kjer 
predstavljajo ženske večino zaposlenih, in sicer 
področja zdravstva, socialnega dela ter vzgoje in 
izobraževanja. 
Drugi pomemben razlog, zaradi katerega se 
mnogi ljudje ne želijo udeleževati zborov, pa je 
mnenje, da se tako ali tako nič ne da spremeniti. 
V Sloveniji (z dobrim razlogom) vlada ogromno 
nezaupanje v politiko in politično delovanje. Raz-
iskava iz leta 2015 je pokazala, da več kot 98 % 
Slovencev ne zaupa politiki in politikom. Enako 
je na lokalnem nivoju, kjer se morajo ljudje spo-
padati s samovoljo občinskih funkcionarjev in 
uradnikov. Misel, da se nič ne da spremeniti je 
vsesplošno sprejeta, čeprav smo redko priča ko-
lektivnim poskusom za doseganje sprememb. 
Posledica vsega prej omenjenega pa je ta, da se 
zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih 
skupnosti udeležujejo predvsem starejši občani 

Tina Podbevšek in Matevž Hrženjak

Obiskanost zborov

Zbori niso vedno samo resnobni pogovoru  ...
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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 Radvanje torek, 27. 2., 18.00 MČ Radvanje, Lackova 43

SČS Magdalena torek, 27. 2., 18.00 MISC INFOPEKA, Ob železnici 8

SČS Pobrežje sreda,  28. 2., 18.00 MČ Pobrežje, Kosovelova 11

SČS Tabor sreda, 28. 2., 18.00 MČ Tabor, Metelkova 63

SKS Kamnica sreda, 28. 2., 18.00 KS Kamnica, Vrbanska 97

SČS Center in Ivan Cankar četrtek, 1. 3., 18.00 Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

SČS Nova vas četrtek, 1. 3., 18.00 MČ Nova vas, Radvanjska 65

SKS Pekre sreda, 7. 3., 18.00 Dom kulture Pekre, Bezjakova 4

SČS Studenci četrtek, 8. 3., 18.00 MČ Studenci, Erjavčeva 43

SČS Koroška vrata četrtek, 15. 3., 18.00 MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

VABLJENI_E NA ZBORE

in občanke, ki so bili v nekdanji državi vajeni ak-
tivnega sodelovanja v lokalni skupnosti. Premalo 
pa je ljudi starosti med 30 in 50 let, torej oseb, 
ki naj bi bile v najbolj produktivnem obdobju 
svojih življenj. Prav tako se zborov skoraj nikoli 
ne udeležujejo študentje in študentke. Maribor je 
drugo največje študentsko mesto v državi, ven-
dar so študentje oz. študentke povsem izolirani 
od lokalnega mariborskega okolja. S tem, ko se 
akademski svet zapira pred zunanjostjo, se zapira 
tudi pred novimi progresivnimi praksami in nači-
ni delovanja.
Na zborih SČS in SKS ter tudi pri IMZ se večkrat 
pojavlja debata o pridobivanju novih udeležen-
cev in udeleženk, pri tem pa pogosto pozabimo, 
da je najbolje pričeti pri svoji sorodnikih, prijate-
ljih in sosedih. Ljudi je treba večkrat nagovoriti, 
jim razložiti pomen tovrstnega organiziranja in 
jih spodbuditi k aktivnemu sodelovanju. Ne sme-
mo zapasti v apatijo in pesimizem, kajti vemo, 
kaj je naša odgovornost. Le z revolucionarnim 
teoretičnim in praktičnim delovanjem, bomo 
lahko radikalno spremenili okoliščine, v katerih se 

nahajamo. Preprečiti moramo samovoljo oblasti, 
ki ljudski mandat izkorišča za brezvestno in brez-
sramno plenjenje skupnega, s čimer uničuje naša 
življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij.
p.s. K obiskovanju zborov pozivava tudi vse tiste 
ženske, katerih možje prihajajo na zbore, same pa 
ostajajo doma. Družbene spremembe se tičejo 
celotne družbe in jih lahko celostno in uspešno 
naslavljamo zgolj takrat, ko smo vključeni vsi – 
tudi ženske. 

... vendar se brez resnega pristopa ne pride daleč.


