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Voščilo
Dobrodošli v letu 2015! Letu, v katerem vam
iskreno želimo vse dobro. Vendar ne le tisto
dobro, ki se kar zgodi. Želimo vam, da si
podate roke, da si zaupate in da ljudje to
zaupanje upravičijo. Želimo vam, da bi
gradili dobre stvari in rušili slabe. Da bi se
naučili veliko novega in to delili s soljudmi.
Želimo vam, da zgradite mesto, kot si ga
zaslužite.
Vemo, da bodo mnoge naše želje ostale
neuslišane. Birokrati nam bodo še vedno pili
kri, politiki še vedno lagali v obraz, bankirji in
trgovci pa nam bodo praznili blagajne in
večali dolg. Vendar pa vsem želimo, da bi
bilo tega čim manj, da bi v tem letu civilni
nadzor deloval še bolje in bi tako
onemogočili čim več podlosti.
Celemu mestu želimo, da bi župan in mestni
svet držali obljubo ter končno začeli
postopke
uvajanja
participatornega
proračuna. Kajti s takšnim instrumentom v
rokah bi ljudje pokazali, da znajo s skupnim
dobrim upravljati bolje kot birokrati. Ker
nam je za skupno dobro mar. In tako vam v
novem letu želimo, da boste – oziroma
bomo – imeli končno možnost to čudovito
mesto, v katerem živimo, narediti dobro tudi
v mnogih pogledih, kjer danes zaradi slabe
uprave šepa.

Kaj pa mi z iniciative? Mi smo se zazrli vase
in napolnili baterije za naprej. Čeprav smo
naredili kar veliko – malo se lahko potrepljamo po ramenih, kajne? – želimo v tem letu
narediti še več. Aktivirati preostale mestne
četrti in krajevne skupnosti. Graditi nehierarhične odnose, kjer ni prostora za diskriminacijo. Še bolj temeljito gledati pod parkeljce pujsov pri koritu. Se izobraževati in
vzpostavljati nove in zanimive aleternative v
skupnosti. In še naprej rasti, v vseh pogledih.
Pomagajmo si. Kajti skupaj smo močnejši.
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Poročilo o delu v samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Radvanje, 9. 12. 2014
Udarno točko zbora – daljnovodni steber na
dvorišču OŠ Ludvika Pliberška, ki je bila
napovedana za pretekli zbor, so Radvanjčani
prestavili na enega naslednjih zborov. Zbora
se namreč niso udeležile vodja Urada za
izobraževanje MOM, ravnateljica OŠ Ludvika
Pliberška, predsednica sveta šole in
predsednica sveta staršev, ki so bili povabljeni. Vendar se nadaljujejo aktivnosti na drugih
področjih. Delovna skupina za ureditev
Radvanjskega trga je pripravila cel seznam
ukrepov in se bo o njih pogovorila s
predstavniki Urada za komunalo, promet in
prostor MOM. S predstavniki na občini se je
srečala tudi delovna skupina, ki se ukvarja s
privatizacijo parkirišča na Lackovi 43. Z
delom nadaljuje tudi Delovna skupina za
Begovo ulico. Ta se bo za pomoč obrnila na
Nigrad, če bo potrebno, pa bodo kontaktirali
tudi pristojne inšpekcijske službe. V Radvanju se bodo še naprej ukvarjali s problematiko
Športnega centra Radvanje, pridružili so se
tudi pobudi delovne skupine iz zbora Center
in Ivan Cankar, ki želi ustvariti »sramotilni
steber«, s katerim bodo občani opozarjali na
grde in neurejene točke v Mariboru.
SČS Koroška vrata, 11. 12. 2014
Prebivalci so na tokratnem zboru nadaljevali
z že odprtimi temami. Policija se še vedno ni
odzvala na dopis, kjer prebivalci znova
opozarjajo na kronične kršitve javnega reda
in miru v njihovi četrti. Udeleženci ugotavljajo, da je ignorantski odnos javne uprave do
dopisov civilne družbe prepogost in nesprejemljiv. Zato bodo odgovornega komandirja
Policijske postaje Maribor I nagovorili znova,
tokrat ostreje. Z nagovarjanjem, tokrat
gluhih ušes župana, ima težave tudi Mestna
delovna skupina za komunalo, kjer sodelujejo tudi prebivalci Koroških vrat s svojim
članom. Udeleženci zbora so enotni, da je

treba k sodelovanju povabiti strokovnjake s
področja komunale. Kar bodo poskušali tudi
storiti do naslednjič. Žulj še vedno ostaja (za
mnoge nespametna) investicija v rušitev
obstoječega Doma MČ Koroška vrata in
novogradnja. Zato se bodo prebivalci,
nasprotniki rušitve, poskušali pogovoriti s
predsednikom MČ in mu predstaviti racionalne argumente proti rušitvi. Želijo si javne
razprave, kjer bi se prebivalci sami odločili,
kam bi se denar investiral.

SČS Center in Ivan Cankar, 10. 12. 2014
Udeleženci so se zbrali na že 35. zboru SČS
Center in Ivan Cankar v prijateljskem in
tvornem vzdušju ter obravnavali teme, s
katerimi se ukvarjajo že nekaj časa.
Predstavnik DS za komunalo je obvestil, da
bodo ponovno proučili možnosti na MOM za
ustanovitev Sveta za varstvo uporabnikov
javnih dobrin v Mestni občini Maribor in
nadaljevali z delom v začrtani smeri. Delovna
skupina za ureditev Treh ribnikov je zapisala
ugotovitve o problematiki v poročilu in se
dogovorila za sestanek z županom v drugi
polovici januarja 2015. Krajani iz Košakov so
izpeljali pobudo za zaščito pred odprodajo
objekta nekdanje KS Košaki in poslali
protestno pismo Andreju Fištravcu kot odziv
na
napovedano
prodajo
občinskih
nepremičnin in napovedali nadaljevanje akcij.
Delovna skupina za »sramotilni steber« je
zagotovila objave na portalu maribor24.com.
Delovna skupina za obnovo mestnega jedra
pa sporoča, da se je aktivnostim za oblikovanje izložb v mestnem jedru priključila tudi
Srednja trgovska šola in da aktivnosti
potekajo v zadovoljstvo vseh.
SČS Tabor, 10. 12. 2014
Zbor na Taboru je minil v prijetnem, sproščenem vzdušju. Delovna skupina za drevesa je
podala nekatere nove informacije, ki jih je
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pridobila. Posebej izpostavljena je bila težava
občinske malhe za komunalno urejanje,
nekakšnega pavšala, iz katerega servisi
jemljejo denar za vzdrževanje. Ker pa so
mestni drevoredi v tako slabem stanju in ker
so po komunalnih prioritetah na repu, se je
delovna skupina odločila Mestnemu svetu
podati predlog, v katerem bi za drevesa
opredelili specifično proračunsko postavko.
Na minulem zboru so prebivalci Tabora
obravnavali tudi Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih
dobrin, kot ga je predlagala Delovna skupina
za komunalo. Moderatorka je prebrala vse
člene Predloga, udeleženci pa so Predlog
soglasno potrdili. Prebivalci Tabora so
razpravljali tudi o županovi nedavni izjavi o
finančnem stanju Maribora in predlogu
proračuna za leta 2015/16 in izrazili
zgroženost. Udeleženci so zato izrazili voljo,
da se pridružijo morebitnim akcijam, ki jih bo
IMZ pripravil.

SČS Nova vas, 13. 12. 2014
»Tržnična dejavnost v Mariboru ni taka, kot si
jo želimo,« je povedala Petra Hercog,
zadolžena za tržnice pri JP Snaga, ki so jo v
Novi vasi povabili na zbor. Tržnica na Vodnikovem trgu vse od neposrečene obnove ni več
živahna in polna kot nekdaj, Tržnica Tabor pa
s slabo ponudbo in neprimerno lokacijo tudi
vse bolj sameva. Pri Snagi vidijo problem v
neprilagodljivosti
ponudnikov,
slabem
vzdrževanju podhodov, kamor je tržnica
umeščena (smrad po urinu), in vandalizmu.
Problem je tudi, da jim v maju naslednje leto
poteče pogodba z MOM, koncesija pa še ni
podeljena, zato se v dejavnost tudi nič ne
vlaga. Ker udeležence moti predvsem
nedostopnost tržnice, je zbor sklenil, da
spomladi skupaj z javnim podjetjem Snaga
poizkusno postavi nekaj stojnic na več
lokacijah v Novi vasi in po odzivu kupcev ter
prodajalcev poišče pravo rešitev. V zvezi s
problemom prenosa funkcionalnih zemljišč
in parkirišč v Delovni skupini za okolje čakajo
na informacije, ki so jih preko dveh vlog
podali na MOM. Prav tako še niso dobili
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odgovora pravne službe, ki so jim že pred
mesecem dni poslali vprašanja o postopku
prenosa. Delovna skupina bo vprašanja
zastavila ponovno in na osnovi vseh pridobljenih informacij do naslednjega zbora
pripravila navodilo prebivalcem, kako naj se
problema lotijo.

SKS Kamnica, 17. 12. 2014
Delovna skupina, ki se zavzema za dvig
kakovosti življenja v Kamniški grabi, je zaradi
neodzivnosti Agencije RS za okolje, odgovorne za potoke, problematiko objavila v medijih. ARSO mesece ni našla časa, da bi še pred
zimo sanirala potok Kamniška graba, ki je že
od lanskega žledoloma poln polomljenega
drevja. Po televizijski reportaži pa so se na
agenciji zganili. Prebivalci ob strugi potoka
dobivajo obvestila o tem, da se bo odpadno
drevje očistilo. Prebivalci vedo, da so bila
določena sredstva že zagotovljena, zdaj pa
so se, kot se v naši občini pogosto zgodi,
izgubila nekam drugam. V delovni skupini so
že našli zapise, kjer so dane obljube zapisane.
Ko jih prejmejo, jih bodo predočili županu.
Tudi Delovna skupina za razreševanje
prometnih nevarnosti v Kamnici se ne
namerava vdati zaradi odgovorov, ki jih
podaja Urad za komunalo, promet in prostor.
Ker so prepričani, da je večina rešitev, ki so jih
podali, dobrih, racionalnih in zelo
ekonomičnih, ne sprejemajo pavšalnega
stališča druge strani, češ da se nič od
predlaganega sedaj ne more urediti.
Kamničanom, ki se udeležujejo zborov in se
samoorganizirajo v iskanju rešitev za
izboljšanje razmer v svoji krajevni skupnosti,
je kristalno jasno, da bo boj za bolj zadovoljno in varnejšo skupnost dolg in težak. A ne
bodo odnehali.
SKS Pekre, 17. 12. 2014
V sredo 17. 12. se je odvijal tretji zbor prebivalcev SKS Pekre, ki se ga je zaradi drugih
dogajanj v kraju udeležilo nekaj manj krajanov, je pa zato bilo med udeleženci večina
takih, ki so se zbora udeležili prvič. Zbora se
je udeležil tudi predsednik Sveta KS Pekre, ki
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je na eni strani pozdravil pobudo, način
delovanja in prizadevanja IMZ, po drugi strani
pa pozval k sodelovanju. Glede slednjega je
izrazil, da gre za »dvotirnost« reševanja krajevne problematike, ter poudaril pomen
skupnega identificiranja in reševanja
problemov krajanov. Na prvem zboru v
novem letu bodo razpravljali o stanju sanacije Doma kulture Pekre. Oblikovala se bo tudi
delovna skupina za rešitev problema, ki pesti
lastnike stanovanjskih hiš med ulico
Jelenčevih in Vrtcem Pekre. Tam so neustrezno izvedli nasutje, s katerim so želeli pridobiti
površino za stanovanjsko gradnjo. Za krajane
vedno zanimivo komunalno problematiko pa
bo predstavil predsednik novo konstituiranega Sveta KS Pekre, ki bo govoril o predvidenem načrtu komunalnih dejavnosti v prihodnjem letu.

SČS Studenci, 18. 12. 2014
Na preteklem zboru je bila najbolj izpostavljena tema Ecolab. Podjetje, ki se ukvarja s
proizvodnjo pralnih sredstev in drugih
kemičnih proizvodov, je za stanovalce v
neposredni okolici moteče, zlasti zaradi
hrupa, ki je prisoten tudi ob vikendih in
ponoči. Postavlja se tudi vprašanje glede
nevarnosti kemikalij, ki jih uporablja podjetje.
Ker je problem zelo velik, bodo udeleženci na
naslednji zbor povabili someščane in zbor
posvetili iskanju rešitev zanj.
Delovni skupini za komunalo in za podaljšanje Ceste Proletarskih brigad še nista dosegli
želenih premikov. Tako se še zmeraj zbirajo
podpisi pod peticijo za dokončanje Ceste
Proletarskih brigad, delovna skupina pa še
čaka na svet mestne četrti, da bo temo uvrstil
na dnevni red svoje seje. Naslednji zbor SČS
Studenci bo po praznikih, 16. januarja 2015.
SČS Magdalena, 18. 12. 2014
Na zboru SČS Magdalena so se spoprijeli z
idejami javnega dobrega, ki kar kličejo po
pozornosti, povezovanju in akciji. Delovna
skupina za zasaditev dreves se je združena z
zbori na Studencih in Taboru ukvarjala z

možnostmi naslednjih korakov in financiranjem s pomočjo donacij, glede na pogostost
argumentov, da za takšne in podobne reči
pač ni denarja. Glede povezanih problematik
prometa in spomeniškega varstva v
Železničarski koloniji je potrjeni predlog
ukrepov odromal naprej na pristojne na
MOM, na odgovor se zatorej še čaka.
Podobne povezane problematike je treba
nagovoriti tudi pri situaciji na Piramidi in
njeni okolici, zato je udeleženec zbora podal
predlog za oblikovanje nove DS za ohranjanje narave, okolja in varstvo spomeniško
zaščitene naravne in kulturne dediščine na
ravni mesta. Udeleženci so diskutirali tudi o
kaotičnem stanju na občini in se pripravljali
na korake, ki jih bodo morebiti morali načrtovati skupaj z ostalimi prebivalci mesta.

SČS Pobrežje, 19. 12. 2014
Zbor SČS Pobrežje je dokončno podprl
čistopis pripravljenega predloga za "Odlok o
ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov
javnih dobrin v Mestni občini Maribor". Ker
se med udeleženci še ni našel strokovnjak, ki
bi bil pripravljen zastopati SČS Pobrežje v
Delovni skupini za komunalo, so se odločili,
da aktivno pristopijo do kvalificiranih krajanov in jih povabijo k sodelovanju. Delovna
skupina za promet nadaljuje z delom, med
zimsko sezono bo budno spremljala
delovanje javnih služb, pripravlja pa tudi
dodatne predloge za spremembe prometne
ureditve, ki se bodo obravnavali na prihodnjih zborih. O predlogih se nameravajo v živo
pogovoriti s predstavnikom Urada za komunalo, promet in prostor, zato ga bodo
povabili na naslednji zbor. Do tega dogodka
so se namerili zagotoviti nov termin uporabe
prostorov in tako olajšati udeležbo na zboru
sokrajanov.

TEMA

Gosposka se preoblači kot prava
mestna gospodična
Poročilo o delovanju in aktivnostih Delovne skupine za ureditev mestnega jedra

Delovna skupina za ureditev mestnega jedra,
ki se je oblikovala na združenem zboru Center
in Ivan Cankar, se je jeseni 2013 odločila, da
naredi seznam praznih lokalov na območju
Slovenske, Gosposke, Koroške in Glavnega
trga in začne z umestitvijo začasnih vsebin v
zapuščene izložbe. Zaradi lokacije, števila
praznih lokalov in relativno jasnih lastniških
pravic so za začetek akcije določili Gosposko
ulico. Med tem so pripravili delovno akcijo
sajenja okrasnih rož v prazna korita pred
Pokrajinskim muzejem na Grajskem trgu.
Akcija se je uspešno zaključila, učinek pa je bil
viden tudi spomladi, ko so pristojni v korita
nasadili trajnice. Ta akcija je še pospešila
zagon aktivnosti na Gosposki.
Delovno skupino je čakalo veliko dela. Najprej
je pridobila seznam iz evidence poslovnih
prostorov v lasti občine, ker pa so lokali
deloma tudi v privatni lasti, je istočasno
vzpostavila kontakt z lastniki ali njihovimi
predstavniki. Skozi leto se je število dostopnih
lokalov spreminjalo in je bilo odvisno od več
dejavnikov – stanja po dražbah, ki jih dvakrat
letno pripravlja MOM in od pripravljenosti
lastnikov na sodelovanje.
V enem letu je delovna skupina k sodelovanju
povablila 18 posameznikov in organizacij
(različne umetnike, šole, društva in druge). Z

vsemi sodelujočimi je imela pestro korespondenco, negovala je dobre odnose in spodbujala nadaljne sodelovanje.
Pri svojem delu pa se v delovni skupini srečujejo tudi s težavami. Na župana so naslovili
dopis, s katerim občino pozivajo, da premisli o
vzdrževanju urejene zunanjosti praznih
lokalov in izložb v mestnem jedru,
preprečevanju zlorabe izložb praznih lokalov v
mestnem jedru ter zagotovitvi višje estetske
ravni oz. lepše podobe mestnega jedra
(pročelij zgradb). V odgovoru, ki je prispel od
Urada za gospodarske dejavnosti, se delovno
skupino napoti na novoustanovljeno Projektno skupino za izvedbo projekta MESTNO
JEDRO – CELOVITA REVITALIZACIJA, ki
deluje v okviru Projektne pisarne MOM. Po
večkratnih pisnih prošnjah za pogovor, odgovora ni bilo. Posledično DS deluje brez aktivne
izmenjave idej ali angažmaja s strani MOM.
Delovna skupina je stopila v kontakt tudi z
Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Ta je
izrazil pripravljenost za sodelovanje ter
opozoril na že veljavne predpise, ki določajo
urejanje pročelij in izložbenih oken poslovnih
prostorov. Predpisi se žal ne spoštujejo,
inšpektorjev pa je v državi premalo, da bi
hodili okoli in kontrolirali. Inšpekcija zato deluje
samo po prijavi.

Gosposka 16 pred ureditvijo

Gosposka 16 po ureditvi
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Delovna skupina izpostavlja naslednji primer
kot primer z zelo pozitivnim učinkom: Spomladi 2014 se je v izložbi na Gosposki 7
predstavila trgovina Gion. V sodelovanju s
svojim aranžerjem, ki je iz generacije znanih in
nagrajevanih mariborskih aranžerjev, so
izdelali izložbo, ki je zbudila toliko zanimanja
med Mariborčani, da so se lastniki trgovine
odločili za najem lokala na Gosposki 27. Novi
lokal pod imenom Savon je svoja vrata odprl
jeseni 2014.
Delovna skupina bo tudi v tem letu nadaljevala s svojim delom. Še naprej si bodo prizadevali vzpostaviti sodelovanje z občino na

širšem področju urejanja najemniških razmerij
in pripravo smernic za strokovno ureditev
izložb vseh najemnikov. Še naprej bodo
podpirali in zagovarjali javni dostop do podatkov o poslovnih prostorih, ki so v lasti občine, o
najemnih razmerjih (objava na internetni
strani MOM – pogodbe, fotografije, načrti) in si
prizadevali za pripravo spletne strani, kjer bi
prebivalci lahko hvalili ali grajali urejenost
izložb. Za dosego teh ciljev si bodo prizadevali
tudi v bodoče, medtem pa še naprej skrbeli,
da bodo izložbe napolnjene z zanimivimi in
lepimi vsebinami.

Prazna izložba na Gosposki 7 je najprej postala izložba trgovine Gion, nato se je trgovec odločil, da na Gosposki odpre kar še eno
trgovino. Dober dan, Savon!

ČETRTNI in KRAJEVNI ZBORI:
KJE IN KDAJ SE SREČAMO?
SČS Radvanje
SKS Pekre
SČS Center in Ivan Cankar
SČS Nova vas
SČS Koroška vrata
SČS Tabor
SKS Kamnica
SČS Studenci
SČS Magdalena
SČS Pobrežje

torek, 6. 1., ob 18.00
sreda, 7. 1., ob 17.00
sreda, 7. 1., ob 18.00
četrtek, 8. 1., ob 18.00
četrtek, 8. 1., ob 17.00
sreda, 14. 1., ob 18.00
sreda, 14. 1. ob 18.00
četrtek, 15. 1. ob 18.00
četrtek, 15. 1. ob 18.00
petek, 16. 1. ob 18.00

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

