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Prvi maj ne more biti dan piknikov in izletov, je dela prost dan, namenjen izobraževanju in organiziranju 
delovnih ljudi ter glasnemu zahtevanju pravic, ki nam pripadajo. 
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UVODNIK

Kljub temu da se zdi, da je osem urni delavnik –
osrednja zahteva demonstracij na trgu Haymar-
ket leta 1886, ki so bile povod za obeležitev 1. 
maja kot mednarodnega praznika dela, že zdav-
naj uresničena in samoumevna, nam razmere v 
Sloveniji, zlasti zadnjih nekaj več kot dvajsetih 
letih, kažejo, da temu ni tako.
S ponovnim nastopom kapitalizma kot politično
-ekonomske ureditve se je še enkrat začel sistem-
ski napad na delavke_ce in delavske organizacije. 
Sindikati so v začetku 90. let še uspeli vzdrževati 
široko razredno solidarnost in radikalen pristop, 
k čemur je pripomogel tudi stavkovni val v letu 
1992. Prav tako so za nekaj let uspeli zadržati 
neoliberalne reforme, ki jih je s seboj prinesla 
tranzicija. A večja intenzivnost dela, nedeljski de-
lovnik in podaljšanje delovnega časa so vedno 
bolj negativno vplivali na življenja delovnih ljudi. 
Z vstopom v EU in desno usmerjeno vlado se je 
začel tudi intenziven ideološki napad na delavske 
organizacije ter neskončna konkurenčna tekma, 
ki je začela zniževati delavske standarde. Danes 
ne mine dan, ko kdo izmed naših sorodnic_kov, 
znank_cev, prijateljev_ic ni žrtev organiziranega 
napada kapitala na delo. Poštarji_ke, rudarji, uči-
telji_ice, vzgojitelji_ice, medicinske sestre, čistil-

ke_ci, trgovke_ci, IPS delavci_ke v Luki Koper in 
še mnoge_i so v zadnjih letih izkusile_i pritiske 
kapitala in njegovih propagandistov  – vlade, po-
litičnih strank, Gospodarske zbornice, nekaterih 
poklicnih skupin in združenj.
Kot je zapisal Center za družbeno raziskovanje 
(Cedra), statistika po obnovi gospodarske rasti v 
letu 2014 kaže, da se je delež kapitala v celotnem 
BDP znatno povečal, delež mezd pa zmanjšal. Z 
drugimi besedami: ustvarjena vrednost se preta-
ka v visoke profite, plače pa v povprečju stagni-
rajo. Hkrati lahko tudi v časih visoke rasti sprem-
ljamo močne pritiske za spremembe zakonodaje, 
ki bi omogočila lažje odpuščanje. Visoka intenziv-
nost dela, delovniki, ki presegajo osem ur, avto-
ritarno upravljanje delovnega procesa so postali 
nova normalnost za delavski razred.
Ravno zato je nujno potrebno, da se v boju proti 
diktatu kapitala povežemo delavke_ci vseh pok-
licev, iz vseh sektorjev, različnih zaposlitvenih raz-
merij in tudi tisti, ki se na zaposlitev šele priprav-
ljajo v šolskih klopeh. 
Prvi maj zatorej ne more biti dan piknikov in izle-
tov, je dela prost dan, namenjen izobraževanju in 
organiziranju delovnih ljudi ter glasnemu zahte-
vanju pravic, ki nam pripadajo. 

Goran Lukič: “Konformizem nas je vse požrl. Zadovoljimo se z bedno službo, bednim avtom, gledamo zvečer beden TV-dnevnik, o 
tem, kakšne so težave s tistimi, ki izkoriščajo socialno pomoč, se zaradi tega jezimo, nato pa gremo zjutraj nazaj na beden šiht.”
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SČS Studenci, 19. 4.
Udeleženci tokratnega zbora SČS Studenci so se 
odločili, da bodo pregledali vse sklepe, ki so bili 
sprejeti v letošnjem letu. Večkrat se namreč zgo-
di, da zbor ni obveščen o nadaljnjem izvrševanju 
sprejetih sklepov, prav tako pa se udeleženci 
javijo za delo, kasneje pa sklepa zaradi različnih 
razlogov ne uresničijo. S pregledom sprejetih 
sklepov bi udeleženci zbora radi dosegli, da se v 
zapisnikih vidi, kaj se je zgodilo z izpolnjevanjem 
zadanih nalog, poleg tega pa bi radi vzpodbudili 
ljudi, da se za kakšno aktivnost samoiniciativno 
angažirajo. Po drugi strani pa tisti, ki se zbora ude-
ležujejo redno, želijo pregledati, katere naloge je 
treba še izpolniti. 
Zboristi so prav tako pripravili članek o prometu 
in šolski poteh na Studencih, ki ga želijo objaviti 
v Četrtinki. V prihodnje bodo pripravili še vpra-
šalnik za Prometno šolo Maribor, ki bo pomagal 
pojasniti nekatere prometne težave, kot je parki-
ranje tovornih vozil v bivalnem okolju.
Udeležence zanima še prometna strategija Ma-
ribora, saj želijo na podlagi teoretičnih dognanj 
spremljati praktično izvrševanje strategije v mes-
tu.

SČS Koroška vrata, 19. 4.

Na tokratnem zboru SČS Koroška vrata so se ude-
leženci in udeleženke pogovarjali o medsosed-
skem druženju prebivalcev mestne četrti. Udele-
ženka je predlagala, da bi se prebivalci pridružili 
igralnemu dnevu, ki bo potekal v okviru projekta 
Slovenija se igra. Udeleženci so podprli to idejo, 
saj se jim zdi pomembno, da se ljudje ponovno 
začnejo družiti in pogovarjati. Druženje bo pote-
kalo 12. maja med 10. in 12. uro na zelenici med 
Tomanovo, Gosposvetsko in Smetanovo ulico –
tam, kjer je zaklonišče.
Udeleženci so se prav tako pogovarjali o glavni 
tržnici, ki je zaradi dežnikov v katastrofalnem sta-
nju. Arhitekt oz. načrtovalec tržnice je, po trditvah 
udeležencev, podpisal takšno pogodbo, da 5 let 
ne smejo premikati dežnikov na tržnici, nato pa 
le z njegovim soglasjem. Udeleženki se bosta na 
MOM pozanimali, kakšne načrte imajo s tržnico v 
bližnji prihodnosti. Beseda je prav tako tekla o de-
fibrilatorjih, ki jih v zadnjem času nameščajo na 
javnih stavbah v slovenskih občinah, zato bodo 
zboristi dali pobudo, da se enega namesti tudi na 
MČ Koroška vrata.

PoroČilo o delu v 
samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih

Tovorna vozila povzročajo preglavice

Tržnica je ob večjih vremenskih dogodkih prava sramota



SČS Nova vas, 19. 4.
Za nov zagon zborovalcev je na tokratnem zboru 
SČS Nova vas poskrbela delovna skupina za park 
ob Pekrskem potoku. S sestanka s projektno pi-
sarno, arhitekti in krajinarji so prinesli razveseljive 
novice. Pripravljen je razpis za idejne rešitve, ki v 
izhodiščih upošteva vse želje krajank in krajanov 
z delavnice, ki je bila izvedena oktobra lani v okvi-
ru zbora SČS Nova vas. Idejna zasnova bo izdela-
na za celotno traso od Pekrske gorce do Ljubljan-
ske ulice, park pa bo nastajal po odsekih. Osrednji 
objekt parka ostaja potok, njegova struga in bre-
žina. Z zasaditvijo rastlinja, tudi samočistilnega, 
naj bi se v potok in obenj spet vrnilo življenje. Da 
bo nudil zadovoljstvo obiskovalcem in učne vse-
bine bližnjim šolam, bo potok varno dostopen. 
Družil naj bi različne generacije, nudil športno re-
kreacijske površine, kolesarske in pešpoti, ne bo 
manjkalo niti sadno drevje. Pred dokončno izbiro 
bodo najustreznejše tri ali štiri idejne rešitve po 
izboru strokovne komisije predstavljene v MČ 
Nova vas, nanje pa bomo prebivalke in prebivalci 
še lahko podali pripombe. Pred tem si bomo dru-
žno še dvakrat ogledali lokacijo – najprej v okviru 
Jane's walk urbanih sprehodov (5. maja), nato še 
9. maja skupaj s projektanti. Vsaj za zdaj »PPP« na-
staja tako, kot bi naj nastajali vsi občinski projekti 
– z vključevanjem uporabnic in uporabnikov vse 
od ideje pa do izvedbe projekta.
Druga razveseljiva novica je, da je državni zbor 
prejšnji teden v spremenjen Zakon o lokalni sa-
moupravi zapisal participatorni proračun, katere-

ga pobudnica uveljavitve v Sloveniji je Iniciativa 
mestni zbor.

SČS Radvanje, 24. 4. 
Kako neodgovorno, po domače »jebivetrsko«, 
se obnašajo do okolja in krajanov nekatere jav-
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Tako izgleda Begova ulica zaradi nekvalitetne in brez prave-
ga nadzora izvedene sanacije vodovodaPekrski potok bo s parkom doživel transformacijo



ne službe, še posebej tiste, ki morajo skrbeti za 
okolje, kaže naslednji primer iz Radvanja. Tukaj 
govorimo o Inšpektoratu RS za okolje in prostor 
(IRSOP), enota Maribor, in o Medobčinskem in-
špektoratu in redarstvu (MIRM). Poglejmo.
Javno podjetje Nigrad je 14. 7. 2015 na IRSOP, 
enota Maribor, prijavilo iztekanje odpadnih voda 
na zemljišču pod Vzpenjačo ob hotelu Habakuk, 
na katerem stojijo leseni gostinski objekti. Javno 
podjetje Nigrad je tega dne izdalo obsežen do-
kument o pregledu kanalizacije na teh objektih. 
Iz njihovega dokumenta nedvoumno izhaja, da 
se v Radvanjski potok iz omenjenih objektov po 
kanalizaciji za meteorne vode iztekajo fekalije 
ter podalo prijavo na IRSOP, enota Maribor.
Več kot tri mesece in pol je inšpektorat potre-
boval, da je zgolj potrdil prejem prijave in prija-
vitelju sporočil, da bo primer prišel na vrsto, ko 
bo pač na vrsti. Dne 3. 5. 2016 je gospod Tancer 
z občinskega Urada za komunalo, promet in 
prostor (UKPP) opozoril IRSOP na prijavo, ki jo je 
podal Nigrad, in obenem poslal zadevo v ved-
nost Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu 
(MIRM). IRSOP, enota Maribor, je istega dne od-
govoril, da zadeva še vedno čaka na vrstni red.
Dne 26. 7. 2017, to je šele čez 14 mesecev, IR-
SOP, enota Maribor, sporoči UKPP, da za zadevo 
ni pristojen. Pristojen naj bi bil Medobčinski in-
špektorat in redarstvo. Dve leti je torej republiški 
inšpektorat potreboval, da mu je uspelo ugoto-
viti, da prijavljeni primer ni v njegovi pristojnosti.
Verjeli ali ne, zgodba se ponavlja tudi na Me-
dobčinskem inšpektoratu in redarstvu, ki je s 
primerom seznanjeno že dve leti, pa še vedno 
ne ukrepa. Iz lesenih gostinskih objektov pod 
Vzpenjačo, ob hotelu Habakuk, pa fekalije pri-
dno onesnažujejo Radvanjski potok in njegovo 
okolje.

SČS Magdalena, 24. 4.
Udeležene_i na zboru SČS Magdalena so po-
ročale_i o razgrnitvi projekta izgradnje večni-
vojskega križanja železnice in Ljubljanske ulice, 
ki se je odvila v začetku aprila. Oddahnile_i so 
si, ko so videle_i, da izgradnja podvoza ne bo 

preveč okrnila Magdalenskega parka. Vseeno 
pa bo prinesel projekt precej veliko betonsko 
ploščad, ki bo podhod pokrivala. Na zboru je 
bil podan predlog, da se to ploščad poživi z 
grmovnicami. Projektanti so na razgrnitvi pro-
jekta omenili tudi, da bo vzporedno potekal 
projekt revitalizacije Magdalenskega parka. Za 
ta projekt je namenjenih 600.000 evrov, kar je 
veliko denarja in nakazuje na večje posege v 
park, zato je zbor pomislil tudi na morebitne 
slabe projektne rešitve, ki lahko naš park bi-
stveno spremenijo, ne pa revitalizirajo. Zato so 
pozvale_i MČ Magdalena, da organizira javno 
razgrnitev projekta revitalizacije Magdalenske-
ga parka.
Zbor je z zanimanjem prisluhnil poročilu o ak-
tivnostih SSVUJD in z navdušenjem pozdravil 
odličen dopis SČS Nova vas na temo okoljsko, 
energijsko in finančno potratne javne razsvet-
ljave v mestu, ki bo poslan mestnemu svetu. 
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Vizualizacija večnivojskega križanja
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SČS Pobrežje, 25. 4.
Na Pobrežju so se udeleženke_ci zbora SČS 
Pobrežje pred prazniki seznanile_i z aktiv-
nostmi mestne delovne skupine za promet in 
Samoorganiziranega sveta za varstvo uporab-
nikov javnih dobrin (SSVUJD).
Prvo poročilo delovne skupine je spet odpr-
lo široko razpravo o prometni problematiki. 
Glede na informacije s strani Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva jim razbremenitev v 
obliki prenosa koncesije za nadzor nad belimi 
parkirnimi conami ne koristi, kljub temu da naj 
bi za to delo v podhranjeni ekipi v preteklosti 
namenili 40 odstotkov časa. Zdaj plačevanje 
v belih conah nadzorujejo v Marpromu, a ob 
ugotovljenih nepravilnostih in neupoštevanju 
sankcij se delo vnovič prenese na redarsko 
službo, ki zadevo nato obravnava kot prekršek. 
Novi koncesionar se sooča s problemi, ki naj bi 
izhajali iz premalo podrobno opredeljenega 
razpisa, nadzor se v belih conah vrši izključno 
samo v smislu plačila ali neplačila parkirnine, 
ostalih nepravilnosti sedaj ne ugotavlja nihče. 
Za konkretnejše posege v kulturo – pardon, 
NEkulturo parkiranja v mestu, nimajo kadra, ne 
podpore, ne volje.
Da morajo nezakonito določeno ceno za od-
vajanje odpadnih voda za stavbe, iz katerih se 
komunalna voda odvaja v greznice in v male 

čistilne naprave, odpraviti v 90 dneh, so z Mi-
nistrstva za okolje in prostor mariborski občini 
naložili že lani. Ker ministrstvo v zvezi z izvršit-
vijo omenjene zahteve ne pritiska na občino, ki 
anomalije še ni odpravila, to počnejo v SSVU-
JD-u, so med drugim slišale_i na Pobrežju. Tok-
rat so uporabili vzvode upravnih inšpekcijskih 
postopkov.
Na zboru so podprle_i tudi pobudo, ki je pri-
spela z zbora SČS Nova vas in naslavlja nujnost 
sanacije javne razsvetljave v občini. Glede na 
slišano – da je 80 % razsvetljave v mestu neskla-
dne z uredbami o svetlobnem onesnaževanju, 
potratna pa je tako, da v povprečju na občana 
porabimo za 60 % več elektrike, kot bi jo po 
standardih lahko, je bil zbor enotnega mnenja, 
da se pobudo podpre. Mnenja so se razhajala 
v načinu izvedbe sanacije – ali naj bo to občin-
ska investicija ali javno-zasebno partnerstvo.

SČS Center in Ivan Cankar, 26. 4.
Udeležba na zboru SČS Center in Ivana Cankarja 
je bila tokrat predprazničnemu dnevu primer-
na. A kljub temu je bil zbor zelo konstruktivno 
naravnan. Koordinatorica delovne skupine za 
razstavo ob 5. obletnici zborov samoorgani-
ziranih skupnosti je poročala o pripravah na 
razstavo, ki bo tekom Festivala Lent prikazovala 
aktivnosti zborov na Rotovškem trgu. Razstavo 
bodo spremljali tudi dogodki, ki bodo vsebin-
sko vezani na dosežke in delo samoorganizira-
nih skupnosti v preteklih petih letih, hkrati pa 
bodo mimoidoče nagovarjali k angažmaju v 
svoji četrti in širše. Pripravlja se tudi celostna 
vizualna podoba dogodka, da bo obeležitev 5. 
obletnice zares prepoznavna tudi v očeh širše 
javnosti.
Zbor je pozdravil dopis SČS Nova vas glede 
neprimerne javne razsvetljave v mestu in ve-
likih stroškov, povezanih z njo. Ob tem se je 
razvila debata o tem, kakšna je najbolj ustrezna 
javna razsvetljava. Zagotovo bi se morala MOM 
odločiti za najbolj ekološko in varčno rešitev, 
zlasti v luči dejstva, da nekatera mesta že uva-
jajo solarne ulične svetilke.Delo vzdrževalcev prometne kulture v mestu je neusklajeno

NA ZBORIH
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Na zadnjem zboru SČS Studenci pred prazniki 
so se udeleženi pogovarjali tudi o nadhodu 
nad železniško progo – prehodu, ki povezuje 
Sokolsko in Limbuško cesto in je edini dovo-
ljen prehod čez železnico vse od hitre ceste 
pa do Srednje lesarske šole. Zaradi svoje edin-
stvenosti je tudi del šolske poti.

Dve leti in več je tega, odkar so na zboru SČS 
Studenci pričeli opozarjati, da nadhod, iz-
delan iz kovinske konstrukcije in lesenih tal, 
poka po šivih in da za uporabo ni več varen. 
Na Slovenske železnice je bil naslovljen po-
ziv k ukrepanju, a se odgovor nikdar ni vrnil. 
Na zboru so tako nekaj časa razmišljali celo 
o tem, da bi se nadhod umaknil, saj njegova 
uporaba v takšnem stanju ni bila mogoča, 
ljudje pa so pot čez železnico ubirali kar pod 
njim in skozi ograjo. 

Da je nadhod – eno redkih možnosti za tranzit 
pešcev in kolesarjev čez železnico na Studen-
cih – vendarle treba ohraniti in ga sanirati, so 
se strinjali tudi na OŠ Janka Padežnika, ki so 
zadevo potisnili naprej, to so storili tudi na 
MČ Studenci. Mestna občina Maribor, ki je 
nadhod postavila, a ga je pozabila vzdrževati, 
je zdaj reagirala. Nadhod so obnovili z novi-
mi deskami in tako zakrpali nevarne luknje na 
poti. Prav tako je postavljena nova ograja, ki 
preprečuje prečkanje železniške proge. 
Z varnostnega vidika so se zadeve sedaj ure-
dile, o estetski vrednosti pa ne bi mogli govo-
riti. Železna konstrukcija ostaja takšna, kot je 
– na več mestih okrušena in zarjavela. Kakšen 
sloj barve bi prišel prav. Morda pa za to poskr-
bijo prebivalci?

Male zmage:

Studenci 

Maja Šušteršič

Prenovljen hodnik

Sanirane stopnice

Tudi za kolo

Zakrpana ograja
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V okviru globalne akcije Urbani sprehodi Jane’s 
Walk, ki poteka po celem svetu, se bomo v Maribo-
ru z geslom »hodi, opazuj, povezuj« sprehajale_i 
ob strugi Pekrskega potoka – priljubljeni pešpoti 
mnogih. Za območje ob potoku so v preteklosti 
že nastajali načrti parka. Le-ta bi popestril in dvig-
nil kakovost življenja okoliških blokovskih naselij, 
a je trenutno tam le uhojena pot, otroško igrišče, 
dotrajan skejt park in nekaj klopi. Občina trenutno 
dela na projektu parka ob Pekrskem potoku, v ka-
terega pohvalno vključuje tamkajšnje prebivalke_
ce. Sprehod bo tako odlična priložnost, da izvemo 
kaj o preteklosti območja in da se ob potoku po-
govorimo, kakšen park si želimo.

Stopinje mesta so program prostovoljk_cev MISC IN-

FOPEKA, sprehod pripravljajo v navezavi s SČS Nova 
vas. Udeležba na sprehodu je brezplačna. Sprehodi 
se izvajajo ob vsakem vremenu. Vabljene_i!

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, 8. 5., 18.00 MČ Radvanje, Lackova 43

SČS Magdalena torek, 8. 5., 18.00 MISC INFOPEKA, Ob železnici 8

SČS Pobrežje sreda,  9. 5., 18.00 MČ Pobrežje, Kosovelova 11

SČS Tabor sreda, 9. 5., 18.00 MČ Tabor, Metelkova 63

SKS Pekre sreda, 9. 5., 18.00 Dom kulture Pekre, Bezjakova 4

SČS Center in Ivan Cankar četrtek, 10. 5., 18.00 Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

SČS Studenci četrtek, 17. 5., 18.00 MČ Studenci, Erjavčeva 43

SČS Nova vas četrtek, 17. 5., 18.00 MČ Nova vas, Radvanjska 65

SKS Kamnica sreda, 16. 5., 18.00 KS Kamnica, Vrbanska 97

SČS Koroška vrata četrtek, 17. 5., 18.00 MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

VABLJENI_E NA ZBORE

Urbani sprehod 
“Flora, favna, potok in park”
Stopinje mesta vas v soboto, 5. 5. 2018, ob 10.30 vabijo na urbani sprehod »Flora, favna, potok in 
park«. Dobimo se pri Skupnostnih urbanih EKO vrtovih ob Pekrskem potoku, blizu krožišča Borova 
vas na zahodni obvoznici, in se sprehodimo ob strugi Pekrskega potoka.


