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PET LET ZBOROV SČKS

Dva Večerova Boba dneva v zadnjih dveh tednih!
Oba sta neposredno povezana s samoorganiziranjem v Mariboru – oba avtorja sta vpeta v
petletno delo SČS in SKS in oba odgovarjata na
vprašanje, zakaj je aktivacija prebivalcev potrebna. Celo vedno bolj nujna je, ker je vedno večja
tudi samovolja in aroganca oblastnikov.
- Rajko Kotnik, upokojenec Sto zborov v Novi vasi, le eden ali dva manj na
Studencih, pa v Centru in Ivanu Cankarju, kmalu
jih bo toliko v Magdaleni, pa jeseni v Radvanju
“Oblast nikoli nič ne da sama od sebe.
in Koroških vratih, zatem na Taboru, Pobrežju, v
Tudi šef ne dvigne plače kar tako. Ti moraš
Kamnici in Pekrah.
spremembe zahtevati.”

“Posredna demokracija se je izrodila. Čas je,
da se ljudje lotijo neposredne demokracije,
da povedo, kaj so problemi, in jih skupaj
rešujejo. Oblast okuži voditelje in ti
pozabijo, da so na pozicijah, da rešujejo
probleme skupnosti.”

- Matic Primc, aktivist Čestitke za vztrajnost in doseženo !
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PRVA PETLETKA SČS NOVA VAS
26. 2. 2013 - 26. 2. 2018
IZVEDENO
-

Zagotovili smo, da lahko SČS in SKS brezplačno uporabljajo prostore MČ in KS za zbore.
Z odmevno akcijo ZEBRA smo zagotovili 3 dodatne prehode za pešce na Prušnikovi ulici.
Z našim opozarjanjem je bil ponovno postavljen manjkajoči prometni znak za prepoved prometa med bloki.
S SČS Tabor smo uspeli, da so za zmanjšanje hrupa preplastili Cesto Proletarskih brigad, v prvi vrsti uničena križišča.
Dosegli smo prekinitev dolgoročne pogodbe med Energetiko Maribor in Plinarno Maribor, kar je posledično
znižalo cene plina za daljinsko ogrevanje.
V sodelovanju s Snago smo izvedli dve medgeneracijski akciji čiščenja Pekrskega potoka in njegove okolice.
Povezali smo se s Projektno pisarno MOM in dosegli, da smo se krajani Nove vasi in Radvanja vključili v načrtovanje parka ob Pekrskem potoku. Prva javna delavnica je že bila izvedena.
Z akcijo Nekoč je tukaj raslo drevo smo opozarjali na alarmantno stanje glede skrbi za drevesa v mestni četrti
(in mestu nasploh). Njihovo število se iz leta v leto zmanjšuje, večina zasajenih je ogrožena zaradi bele omele.
Namesto strokovnega obrezovanja so drevesa deležna obglavljenja.

BOJ ŠE POTEKA
- Tržnica Tabor je kljub prizadevanjem za preureditev oz. selitev na bolj primerno lokacijo še vedno neurejena
in težko dostopna.
- Maribor se je na našo pobudo kot prvo slovensko mesto razglasil za »TTIP free zone«. Žal akcija ni dosegla
želenega učinka pri Vladi RS.
- Predlagali smo spremembe stanovanjskega zakona in Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine, da bi prebivalcem olajšali spremembe na stavbi (kot je npr. postavitev dvigala). Poslanci so pozive povsem prezrli.
- Kljub večkratnim pozivom MČ Nova vas ni zagotovila nobenega javno dostopnega avtomatskega zunanjega defibrilatorja.
- Ker MČ Nova vas na našo pobudo ni pripravila seznama telefonskih številk javnih servisov in občinskih služb
za krajane, smo ga pripravili sami. Objavljen je bil v glasilu MČ Nova vas skupaj s postopkovnikom za prenos
funkcionalnih zemljišč na etažne lastnike. Te smo izobesili po vseh vhodih večstanovanjskih hiš.
- Participatorni proračun v Novi vasi ni zaživel, čeprav smo napeli vse moči, da bi pri izvedbi svetovali in pomagali.

Z GLAVO V ZID
-

Že od leta 2013 opozarjamo, da promet v Novi vasi ni celostno urejen.
Še vedno opozarjamo na vožnjo in parkiranje na intervencijskih in dostavnih poteh.
Že od leta 2014 opozarjamo, da bi morala MOM sprejeti Odlok o javnem redu in miru.
Proučili smo funkcionalna zemljišča v okolici blokov in pripravili navodila za stanovalce, kako naj si uredijo
prenos zemljišč na etažne lastnike. Prebivalci enega bloka so se tega lotili, vendar nimamo podatkov, kako se
je zadeva odvila. Ostale prebivalce še čakamo, da se zganejo ... (če se ne bo Občina prej).
- Odkrili smo, da nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za parkirne hiše pri UKC Maribor, ki uporabnikom zaračunavajo pregrešno drage parkirnine, odmerjeno kot nezazidano stavbno zemljišče in da ga je več
kot 10 let plačeval UKC, ne pa lastnik garaž. Nadzorni odbor MOM stvar še proučuje.
- Žal nam kljub večkratnim poskusom še ni uspelo vzpostaviti tvornega odnosa z MČ Nova vas. Mogoče
po volitvah?
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Ob vseh zapletih na začetku, ko
smo kar nekaj mesecev zborovali pred zaprtimi vrati dvorane, je
najbrž redko kdo verjel, da bomo
po petih letih še vedno aktivni,
da bomo lahko zaznamovali svoje stoto srečanje in se na njem
pohvalili s kar nekaj uspešno zaključenimi projekti.

Kako je lahko druženje zabavno
in hkrati koristno je pokazala že
prva akcija. Dobrih 30 let stara
Prušnikova ni nikoli dočakala prepotrebnih prehodov za pešce,
čeprav razmejuje parkirišča in
stanovanjsko naselje Nova vas II,
predvsem pa jo prečkajo otroci na poti v šolo. Od ilustratorke
Lile Prap smo si sposodili (z njenim dovoljenjem, seveda) njeno
zebro, glavo narisali na pločnik
na eni strani in zadnjico na drugi
na štirih mestih na ulici. Telo smo
ponazorili s plastično ponjavo,
ponekod še z zapisom povprašali »kje je moje telo« in že v nekaj
dneh so bile na treh označenih
mestih izrisane prave zebre.
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Če je tema prava ali pa dovolj žuljasta, tudi najbolj vztrajni zapustijo kavče. To je v Novi vasi dosegla tema daljinskega ogrevanja.
Kljub mrazu se je na zboru pred
dvorano zbralo 60 (nekateri so
jih našteli celo 70) krajanov. Tema
nas je kar nekaj mesecev zaposlovala, izkupiček pa pomembnejši,
kot smo pričakovali. S pomočjo informacijske pooblaščenke
smo dosegli vpogled v škodljivo dolgoročno pogodbo med
Energetiko in Plinarno Maribor.
Malo je pri tem pomagala tudi
sprememba zakona, ki je razširil
področje javno dostopnih informacij. Kakor koli, kmalu zatem je
bila pogodba prekinjena, s čimer
cene plina za Energetiko niso bile
več fiksne in tako tudi do 30 %
višje kot pri drugih ponudnikih,
pogodbene količine zakupljenega plina pa so bile bolj realno
postavljene.

Delovni kot smo, se najbolje počutimo na akcijah. Tako je bilo
tudi ob čiščenju brežine Pekrskega potoka.
Pri akciji smo zelo dobro sodelovali z UKPP, še posebej pa z JP
Snago, rezultat tega pa so štiri
nove klopi ob Pekrskem potoku
in bolj redna košnja parkovnega
dela tega območja.

TEMA
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Za eno dopoldne je bilo dela
preveč, zato smo se kmalu zatem
lotili še predela ob mladinskem
domu na Letonjevi. Odstranili
smo veje, polomljene med spomladanskim žledom, obrezali in
odstranili suhljad na grmičevju,
pokosili robove…. V obeh akcijah so se nam pridružili otroci iz
bližnjih enot mladinskega doma.
Tako je bil najmlajši udeleženec
akcije na Letonjevi star šest let,
najstarejši pa enaindevetdeset.

Kaj vse je mogoče, če stopimo
skupaj, smo dokazali že velikokrat. Tudi v akciji Nekoč je tukaj
raslo drevo, kjer so sodelovale
SČS Tabor, Magdalena in Nova
vas, je bilo tako. V enem popoldnevu smo izdelali skoraj štiristo
tabel z napisom Nekoč je tukaj
raslo drevo. Zahtevaj ga nazaj.
Spodaj pa še županova telefonska številka.

Drevesa v Novi vasi ogroža predvsem zajedavec bela omela, pa
še tej, kot je videti na sliki, zmanjkuje hrane.
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Zato smo bolj kot označevali
mesta, kjer so nekoč drevesa že
stala, povijali ogrožena z napisom SOS Hiram in dodali županovo telefonsko številko.

Tako kot na vseh zborih, je bilo
tudi v Novi vasi veliko govora o
prometu in parkiranju, kjer pa
smo največkrat ugotavljali, da
tudi stanje na tem področju v
največji meri odslikava odnos
nas samih do prostora in skupnega dobrega. Tako je na slikah
lepo vidna uničena zelenica dela
parka ob Pekrskem potoku zaradi
parkiranja avtomobilov, medtem
ko bližnje urejeno parkirišče (od
zelenice oddaljeno vsega dobrih
sto metrov) skoraj sameva.

TEMA
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Na podoben odnos naletimo
velikokrat. Na sliki je na novo
postavljen prometni znak za prepoved prometa, ki je že bil na silo
odstranjen, zbor pa je dosegel,
da so ga po skoraj desetih letih
delavci Nigrada ponovno namestili. Kako je upoštevan, kaže množica avtomobilov za njim.

Na temo nestrpnosti smo v
Četrtinki že pisali, tudi o napisu na otroškem igrišču ob
Pekrskem potoku. Tema je vse
bolj pereča in o njej bomo še
govorili. Tokrat uporabljam to
sliko zato, da pohvalim najprej
krajane, ki so na sporni napis
opozorili udeležence na zboru, zatem pa še zaposlene na
UKPP, ki so takoj reagirali in
poskrbeli, da je bil napis še isti
dan, ko smo nanj opozorili tudi
odstranjen.
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Po pomembnosti pobuda zbora SČS Nova vas, ki so jo podprli tudi ostali zbori, da se Maribor razglasi za
območje brez tajnih trgovinskih sporazumov, še zdaleč ne spada na zadnje mesto. Maribor se je razglasil za TTIP free zone, pridružilo se mu je še 20 občin, 110 županov (med njimi večina mestnih občin) je
podpisalo poziv slovenski vladi, da ne podpiše CETA. Vlada je, žal, podlegla drugim pritiskom in poziva
ni upoštevala. A fronta proti tajnim sporazumom je bila dovolj močna, da so morali evropski politiki
končno odločanje prepustiti nacionalnim parlamentom. Borba še zdaleč ni izgubljena.

Za nov zagon smo na stotem zboru zato izjemoma
zborovski dve uri preživeli v bolj radostnem vzdušju
kot sosedje, a tudi kot prijatelji. Z novimi močmi se
bomo tudi v prihodnje spoprijemali s težavami v
MČ Nova vas, Občini Maribor in Republiki Sloveniji
in malo po malo, trmasto in neuklonljivo, spreminjali svet na bolje.
Skozi prvo petletko se je sprehodila Cilka Šušteršič

NA ZBORIH
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PoroČilo o delu
v samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Studenci, 22. 2.

O prometnih zagatah in nevarnih šolskih poteh na Studencih
Na tokratnem zboru Samoorganizirane četrtne
skupnosti Studenci (SČS Studenci) je beseda
najprej tekla o sestanku na OŠ Janka Padežnika,
kjer so se udeleženci zbora, svet staršev in učitelji pogovarjali o nevarnih šolskih poteh, po katerih morajo učenci hoditi v šolo. Sestanek je bil
uspešen, starši se strinjajo s pomisleki in predlogi
zbora. Sestanka se ni udeležil noben predstavnik
mestnega redarstva. Čeprav jih je vodstvo šole
povabilo, na povabilo niso niti odgovorili. Ker bo
Mestna delovna skupina za promet organizirala
sestanek z redarsko službo, udeleženci zbora pozivajo ostale Studenčane, da podajo svoje izkušnje,
primere in predloge, ki jih bo delovna skupina lahko predstavila na sestanku z redarstvom.
Mestna delovna skupina za promet je prav tako
imela sestanek z Uradom za komunalo, promet
in prostor (UKPP), na katerem so izpostavilia problematiko tovornega prometa na Studencih.
Predstavniki UKPP so povedali, da so na Studencih
nameščene table za prepovedano parkiranje tovornih vozil in omejitev vožnje nasploh. To je tudi
vse, kar lahko storijo, saj sami ne izvajajo nadzora
v prometu in ne preverjajo, ali vozniki opozorila in
prepovedi upoštevajo. Udeležence zbora zato zanima, kdo pa je odgovoren, če UKPP tukaj ne more
storiti nič. Vprašanje bodo poslali na UKPP.
Eden od udeležencev je poročal, da je ob položnici
Mariborskega vodovoda dobil tudi opozorilo, naj
primerno zaščiti vodomer v času zmrzali. Sprašuje
se, če morajo občani sami skrbeti za vodomere, ki
so last vodovoda.
Debata je tekla še o podražitvah, ki naj bi jih vpeljala Snaga, kot so udeleženi zasledili v medijih. Po
pojasnila se bodo Studenčani obrnili na Samoor-

ganiziran svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD), enako bodo storili tudi s prej omenjeno problematiko zaščite vodomerov.
Udeleženci so na koncu omenili še zasnežene
pločnike na Studencih, ki niso bili sčiščeni oziroma
je bilo pluženje precej slabo, medtem ko v centru
mesta teh problemov ni toliko.
SČS Nova vas 22. 2.

Sodelovanju krajanov pri projektu Park ob
Pekrskem potoku dobro kaže
Devetindevetdeseti zbor SČS Nova vas je bil v četrtek, 22. 2. 2018, na njem pa so poleg načrtovanja
jubilejnega 100. zbora govorile_i še o trojnem p-ju,
to je parku ob Pekrskem potoku, komentarju predsednika sveta mestne četrti na zapisnik, obravnavale_i javno pismo o spremembi stanovanjskega
zakona ter prepisu funkcionalnih zemljišč z občine
na etažne lastnice_ke.
Če so imele_i Novovaščanke_i že grenak okus zaradi dogajanja s parkom ob Pekrskem potoku, saj
se nekaj časa ni dogajalo nič, so po poročanju članov DS ponovno dobile_i občutek, da to končno
utegne biti primer zelo dobrega sodelovanja med
tistimi, ki projekte izvajajo, in tistimi, ki na nekem
območju živijo in ga najbolje poznajo. Kot sta po-

Predvideno območje parka ob Pekrskem potoku
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vedala udeležena na sestanku v projektni pisarni
MOM, se je vzpostavila dobra sinergija, ki lahko da
zelo dobre rezultate, sploh če se bodo prebivalke_ci še naprej aktivno vključevale_i v postopke.
Nekaj časa so udeleženke_ci razpravljale_i o komentarju predsednika mestne četrti na zapisnik, v
katerem je citiral del zapisnika in podal svoje nestrinjanj,e preden so ugotovile_i, da je predsednik
citat skoval popolnoma izven konteksta in združil
začetek in konec neke misli. Udeleženke_ci, sicer
veseli, da so zapisniki pod drobnogledom, žalosti
pa jih to, da njihovih pobud in prizadevanj nikoli ne upoštevajo in uvrščajo na dnevni red tistih
nekaj sej četrtnega sveta, ko se le uspejo sestati.
Pri točki o 100. zboru so se dogovorile_i, da bodo
nanj povabile_i udeležence vseh ostalih zborov
SČS in SKS, jubilejni zbor pa bo le nekaj dni po
peti obletnici prvega samoorganiziranega zbora v
Mariboru in Novi vasi, to je v četrtek, 1. 3. 2018 ob
18.00 v dvorani mestne četrti Nova vas. Zbor bo
bolj družabne narave, hkrati pa bo služil kot pregled delovanja v Novi vasi v prvi petletki.
SČS Magdalena, 27. 2.

Zanemarjenost in nered je velikokrat posledica neurejenih lastniških razmerij
Na zboru SČS Magdalena, v torek, 27. 2 2018, je
udeleženka uvodoma poročala o sestanku na
Uradu za promet in prostor oziroma na Sektorju
za urejanje prostora. Že velikokrat so se namreč s
problemi urejanja javnih ali zasebnih površin v četrti, zaradi manjka odloka o javnem redu in miru,
ki bi lahko celostno opredeljeval vodila in sankcije
glede prostora in drugih področij, obrnili na Sektor za urejanje prostora. Na sektorju so zelo odzivne_i, žal pa le redkokdaj postrežejo z odgovori, ki
bi kaj spremenili iz danes na jutri.. Udeleženka je
poročala, da sta z vodjo sektorja govorili o sektorsko urejenem in vzdrževanem kareju med bloki,
zaključili pa, da bi se zadeva lahko uredila le tako,
da se preknjiži lastništvo kareja in postane skupno funkcionalno zemljišče in so za vzdrževanje in
urejanje tako odgovorne_i vse_i. Na sestanku sta

naslovili še ostale predele četrti, o katerih Magdalenčanke_i konstantno govorijo na zboru in iščejo
načine, kako odgovorne prisiliti, da jih ustrezno
vzdržujejo.
Naslednji zbor bo v torek, 13. 3. 2018 ob 18.00 v
prostorih INFOPEKE, Ob železnici 16.
SČS Radvanje 27. 2. 2018

Stihijsko pri rabi prostora in pozidavi Radvanja, krajani pa nimajo niti prostora za druženje
Kljub nemogočemu vremenu, snežnem metežu
in sibirskem mrazu, nas je bilo presenetljivo veliko in zbor je deloval s polno paro. Seveda so nas
poleg toplega prostora še kako ogrele teme, ki
smo se jih lotili, kot na primer neprimerno izveden
projekt preureditve ploščadi pri vzpenjači, neizvedeni projekti iz PP Radvanje 2016, neočiščeni
Radvanjski potok ob Lackovi cesti, problem stanovalcev Užiške ulice, kanalizacija Na griču. Zboristka, študentka arhitekture je posebej opozorila na
stihijo pri načrtovanju rabe prostora v Radvanju,
zlasti vzhodno od Pohorske ulice proti načrtovani
južni obvoznici. Ko smo spregovorili o prostorskih
težavah delovanja civilne družbe v Radvanju, seveda nismo mogli mimo doma krajanov, ki ga v
Radvanju nimamo. Ko nas je občinska uprava pred
časom opozorila, da mora o tem projektu spregovoriti in sklepati svet MČ in ga vključiti v plan investicij, smo predlagali vodstvu MČ, da se Svet MČ

Trenutni nezadostni prostori za potrebe krajanov

NA ZBORIH

čim prej sestane in to točko uvrsti na dnevni red.
O njej naj sklepa prednostno. Žal je problem prav
v delovanju sveta MČ, ki se je na redni seji zadnjič
sestal 6.11. 2017, torej pred štirimi meseci, in nič
ne kaže, da bi se predsedniku sveta, ki je sklicatelj,
zdelo potrebno in bi čutil odgovornost za sklic
sveta in postavitev te točke na dnevni red. To je,
žal, slika delovanje mini lokalne samouprave.
SČS Tabor 28.2.2018

Celotna Koseskega ulica v celovito prenovo,
pravijo prebivalke_ci
Osrednja debata tokratnega zbora se je ponovno
odvijala okoli prenove Koseskega ulice. Udeleženec zbora, ki se je skupaj s predsednikom MČ Tabor
udeležil sestanka na Uradu za komunalo, promet
in prostor MOM, je poročal, da je MOM v letošnjem
letu pripravljena urediti cestišče in kanalizacijo le
na delu ulice. To je možnost, za katero so se udeleženci že na minulem zboru odločili, da je ne bodo
sprejeli. Da so na ulici globoke luknje, kjer zastaja
voda, da so kanalizacijske cevi zaradi težkih vozil,
ki se v zadnjih letih vse prevečkrat vozijo po ulici,
in zaradi polaganja plinovoda, elektrike in kabelske
počene, da na ulici ni ne pločnika, ne urejenih parkirišč, in ne razsvetljave, so ponovno poudarile_i.
Najhujše je na meji z Delavsko ulico, od koder je
bilo na tokratnem zboru največ udeleženk_cev.
Po kratki debati, ali naj vseeno le pristanejo na

Pri obnovi Koseskega ulice stanovalci nočejo le delne rešitve
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obnovo samo v tem delu, kjer živijo same_i in so
razmere najhujše, je prevladal poziv k solidarnosti
z ostalimi prebivalkami_ci ulice. Tako so sprejele_i
sklep, da želijo, da gre celotna Koseskega ulica v
celovito prenovo, če ne letos, pa pač čez leto ali
dve. To bodo v dopisu tudi sporočile_i pristojnim
na MOM in jih hkrati pozvale_i k rednemu vzdrževanju ulice. Ob tem bodo zahtevale_i tudi sodelovanje pri pripravi predlogov za prenovo, podobno kot to poteka pri projektu ureditve parka ob
Pekrskem potoku.
SČS Pobrežje

Kako bodo mladi v življenju kadarkoli kaj naredili, če ne bodo nikoli nič niti poskušali

Tudi na tokratnem zboru SČS Pobrežje udeleženci
niso mogli mimo neonacističnega napada, ki se
je konec lanskega leta zgodil v Kulturnem centru
Pekarna. Tokrat so prejeli odgovor Okrožnega državnega tožilstva, ki jih obvešča, da mariborska
policija še ni podala kazenske ovadbe zoper osumljenca. Ta odgovor jih je v nasprotju z odgovorom, ki so ga pred tem dobili s policije, vsaj delno zadovoljil. Tožilstvo jim je sporočilo vsaj to, da
policija v nekaj mesecih dela še vedno ni storila
kakšnega koraka naprej.
Dva predstavnika zbora SČS Pobrežje sta poročala o sestanku s poslancem Priklom, ki sta ga informirala o perečih problemih, ki jih obravnavajo
na zborih SČS Pobrežje. Predala sta mu tudi vso
zbrano dokumentacijo o območju bivše tovarne
Svila in prizadevanjih zbora za odpravo obvezne
uporabe vinjete na hitri cesti čez Pobrežje. Udeleženci so predlagali, da bi na naslednji skupni Mestni zbor povabili mariborske poslance, seveda pa
bo to smiselno šele jeseni, ko bodo novo izvoljeni
poslanci zasedli svoja mesta.
Debata je tekla še o udeležbi na zborih - udeležence namreč skrbi, da se zbora na Pobrežju udeležujejo večinoma starejši ljudje, mlajši pa kot da nimajo na skupnostnem področju nobene volje kar koli
početi. Ampak nekje je treba začeti, ugotavljajo.
Kako bodo mladi v življenju kadarkoli kaj naredili,

ZBORI

12

če ne bodo nikoli nič niti poskušali, se sprašujejo.
Na koncu so udeleženci opozorili še na zanemarjene živali. V medijih je namreč opaziti veliko prizorov živali, za katere v tem hudem mrazu lastniki
ne poskrbijo.
SČS CIC 1. 3. 2018

Samo z urejenim javnim prevozom lahko razmišljamo o zapori centra mesta
Četrtkov zbor samoorganizirane četrtne skupnosti
Center in Ivan Cankar je bil osredotočen na eno
samo problematiko – promet. Udeleženi so razpravljali o načrtovanih spremembah prometnih režimov v centru mesta, natančneje na delu Koroške
ceste in na Lentu. Predvidene zapore omenjenih
poti za tranzitni promet (stanovalci, javni promet
in dostava dostop imajo)pomenijo močnejše
obremenitve na drugih cestah, zato so udeleženci
razmišljali o optimizaciji prometa na levem bregu
– natančneje po ulicah v smeri vzhod–zahod (in
obratno), ki jih sekata Prešernova in Cankarjeva
ulica. Ideja ni nova. Udeleženi so že v preteklosti

razmišljali, da bi se dalo z obratom prometnega režima, po katerem bi se iz centra mesta odhajalo po
Prešernovi, prihajalo pa po Cankarjevi, ustrezneje
urediti prometne tokove in jih pripraviti za nove
obremenitve. Pobudo za razmislek o ideji zbor
prenaša na mestno delovno skupino za promet,
ki bo v ta namen zagotovo pridobila strokovno
pomoč.
Omenjenemu sklepu navkljub pa se je zastavilo
vprašanje, koliko je sploh smiselno promet v centru optimizirati, če se ozremo proti Evropi, iz katere prihaja vse več rigoroznih omejitev za promet
v mestih. Takšna je na primer zadnja odločitev
nemškega sodišča, da pritrdi nemškim mestom
in jim dovoli povsem prepovedati uporabo vozil z
dizelskim gorivom. Kakor koli že, če so namere resne in se center Maribora resnično zapre za promet,
bo treba do takrat zagotoviti dostopen in časovno
privlačen javni promet in ustrezno doorganizirati
ostale alternativne oblike premikanja. Glede na
terminske načrte, ki jih predstavljajo na občini, s
časovno usklajenostjo vseh projektov slabo kaže.

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

torek, 13. 3., 18.00
torek, 13. 3., 18.00
sreda, 14. 3., 18.00
sreda, 14. 3., 18.00
sreda, 14. 3., 18.00
četrtek, 15. 3., 18.00
četrtek, 15. 3., 18.00
četrtek 22.3., 18.00
četrtek, 22. 3., 18.00
sreda, 4. 4., 18.00

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

