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Četrtinka je glasilo samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora.
kontakt: info@imz-maribor.org | 040 743 350

ZDRAVO MESTO GRADIJO ZDRAVI ODNOSI
Prvi krog zborov po poletnem premoru je za
nami. Udeležilo se jih je na desetine novih
Mariborčank in Mariborčanov, ki želijo aktivno sooblikovati svoje življenjsko okolje.
Pojavili so se novi, inovativni predlogi za
reševanje starih problemov, opozorilo pa se
je tudi na stare rane našega mesta, ki nas
pestijo že leta. Oblikovale so se nove delovne skupine, nekatere stare so oživele.
Prebivalci, ki delujejo v delovnih skupinah, so
se začeli srečevati tudi izven zborov. To je do
neke mere povezano z delovanjem v
delovnih skupinah, a takšno druženje prinaša nekaj novega, v teh časih malone revolucionarnega – ponovno izgradnjo družbe na
nivoju soseske.
V zadnjih desetletjih smo pozabili, da smo
ljudje družabna in družbena bitja. In kakopak
ne moremo imeti zdrave družbe, zdra- vega

mesta, če odnosi med ljudmi niso zdravi.
Solidarnost, ne tekmovanje, nas je pripeljala
čez tisočletja človeške zgodovine, mi pa se s
sosedi danes niti pogovarjamo ne več, kaj
šele, da bi si medsebojno po- magali. Zakaj
bi kidali parkirišča, čistili park, če to lahko
storijo drugi? Zakaj bi pomagali starejši
sosedi? Takšno razmišljanje nas vodi med
štiri stene, kjer objokujemo svojo zlo usodo,
a pozabljamo, da nismo niti s prstom mignili,
da bi jo popravili. To bi namreč zahtevalo
trud in nesebičnost, ki pa danes nista najbolj
cenjeni vrlini.
Nam se vendarle zdita pomembni. Veseli in
ponosni smo, da smo lahko malo pripomogli
k temu, da so se začeli sosedje pogovarjati
med sabo, da ljudje opravljajo nesebična
dela, da ne sedijo več sami med štirimi
stenami, ampak da skupaj s soljudmi gradijo
novo podobo Maribora.

ČETRTNI ZBORI: KJE IN KDAJ SE SREČAMO?

2

TEMA

Lokalne volitve 2014

Ne vaja retorike, temveč
resnično soočenje s problemi v mestu
V času pred volitvami pripravlja Iniciativa mestni zbor v Vetrinjskem dvoru in kinu Udarnik
predvolilna soočenja, na katera namerava povabiti predstavnike vseh list, ki se potegujejo
za prostor v mestnem svetu. Prav tako bo na soočenje povabila vse kandidate za mariborskega župana.
Navkljub ogromnemu številu kandidatov –
29 list za mestni svet in 17 nadobudnih
kandidatov za župana – so se na IMZ odločili,
da ne bodo izpustili nikogar, ki si bo resnično
želel stopiti pred Mariborčanke in Mariborčane. Za razliko od običajnih soočenj ne bo
šlo za debato med kandidati, ampak za
njihov zagovor pred ljudstvom. Vprašanj
tako ne bosta postavljala le moderatorja,
ampak bodo lahko vprašanja na kandidate
neposredno naslovili tudi obiskovalci.
Vprašanja s strani IMZ se bodo na obeh
soočenjih, torej soočenju list, ki bo 22.
septembra in soočenju županskih kandidatov, ki bo 30. septembra, dotikala tematike
lokalne samouprave, spremembe statuta
MOM, participatornega proračuna in
podobnih področij, na katerih IMZ deluje že
skoraj dve leti. Podporo participatornemu
proračunu je denimo s podpisom izkazalo
že precej več kot 3000 Mariborčank in
Mariborčanov, vključno s trenutnim županom. Tako iniciativo zanima, kdaj ga namerava občina uveljaviti. Podobno je s spremembami statuta MOM, ki so bile predlagane že pred letom dni, vendar so bile navkljub visokoletečim besedam župana založene v pregovorni predal. Vprašanja bodo
zastavljena v dveh krogih, po vsakem krogu
pa bodo sledila vprašanja iz publike.
Organizatorjem se namreč zdi ključno, da
spremenijo logiko dosedanjega diskurza,
kjer kandidati le preizkušajo svoje retorične
spretnosti. Želijo jih soočiti s problemi, ki
tarejo običajne ljudi. Glede na debate, ki
potekajo na samoorganiziranih zborih prebivalcev, lahko ugibamo, da se bodo vpra-

šanja dotikala predvsem prometa, komunalne ureditve, upravljanja in nadzora javnih
podjetij ter seveda različnih škandalov, ki so
očitani mnogim kandidatom.
Navkljub velikemu številu kandidatov na
obeh soočenjih IMZ upa, da bodo lahko
pogovor zaključili v dveh urah. Vendar pa
kandidatov, ne glede na čas, ne nameravajo
spustiti, dokler ne bodo zadovoljivo odgovorili na zastavljena vprašanja.

Uvedba participatornega proračuna in z njo povezane
spremembe statuta bodo vsekako tema razprave..

ZBORI

Po poletnem premoru so se minuli teden
spet aktivirali prebivalci na Zborih Samoorganiziranih četrtnih skupnosti (SČS) Maribora. Na kratko poročamo o dejavnostih.

Radvanje, 2. 9. 2014

Zbor SČS Radvanje je pregledal teme, ki so
bile obravnavane v prejšnjem obdobju.
Ocenjeno je bilo, da je delovanje zbora
prineslo pomembne spremembe v četrti.
Izpostavi so še smernice delovanja v prihodnjem obdobju: nameravajo se spoprijeti
s problemom meteornih in kanalizacijskih
vod, z umiritvijo prometa skozi četrt ter
povečanjem prometne varnosti. Poskušali
bodo oživiti tudi družabno in turistično dogajanje v četrti.

Center in Ivan Cankar, 3. 9. 2014

Na zboru prebivalcev četrti Center in Ivan
Cankar ugotavljajo, da javna podjetja ne
upoštevajo potreb prebivalcev, ampak zgolj
svoje interese. Ustanovila se je delovna
skupina, ki bo naredila "sramotilni steber" s
fotografijami zanemarjenih predelov Maribora. S problematiko videza mestnega
jedra se bo še naprej ukvarjala delovna
skupina, ki je uredila in zapolnila že precej
praznih izložb v mestnem jedru. Ponovno je
zaživela delovna skupina za urejanje nevarne in neprimerne poti na Piramido in širše
okolice Treh ribnikov. Udeleženci zbora
vedo, da je pot do sprememb dolga in težka, ampak bodo kljub temu vršili pritisk na
odločevalce in izvajali direktne akcije, saj si
želijo živeti v lepšem in prijaznejšem mestu.

Nova vas, 4. 9. 2014

Krajani MČ Nova vas so si enotni , da morajo
aktivirati mladino. Zato so sklenili, da bo
vsak izmed udeleženih na naslednji zbor
pripeljal nekoga mlajšega.
Med nedavno očiščevalno akcijo so opazili,
da je Pekrski potok slabo vzdrževan, zato so
se odločili, da bodo skozi javno pismo o tem
obvestili Agencijo RS za okolje in Ministrst-
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vo za kmetijstvo. Pismo je v celoti objavljeno na spletni strani IMZ.
Delovna skupina za okolje bo začela pritiskati na pristojne, da sprejme odlok, regulativo in nazdor nad vprašanjem kurjave pred
bližajočo se sezono. Podjetje Energetika še
vedno noče posredovati cene za plin, ki jo
plačuje Plinarni Maribor. Ker je ta informacija
v javnem interesu in zaradi spremembe
zakonodaje, bo delovna skupina za energijo
še enkrat izpeljala postopek za vpogled v
pogodbo med podjetjema.

Tabor, 10. 9. 2014

Na svojem četrtem zboru so se zbrali krajani
samoorganizirane četrtne skupnosti Tabor.
Ponovno so odprli problem Ceste proletarskih brigad, ki je zaradi nedokončane južne
obvoznice preobremenjena. Organizirali so
delovno skupino, ki se namerava povezati s
SČS Nova vas in Radvanje ter se skupaj z
njimi lotiti tega problema. Druga skupina se
bo posvetila ostalim prometnim in okoljskim
zagatam, saj se je tudi večina ostalih odprtih
tem dotikala predvsem prometa, prometne
varnosti, ogroženosti pešcev in kolesarjev.

Studenci, 11. 9. 2014

Osrednji problem Studencev ostaja tudi po
poletnem premoru nujen, a nikoli zgrajen
podaljšek Ceste Proletarskih brigad. Tovorni
promet po Limbuški cesti prebivalcem
ogroža zdravje in moti njihov mir, povzroča
pa tudi veliko gmotno škodo. Tako aktivni
prebivalci nadaljujejo z zbiranjem podpisov
za izgradnjo podaljška.
Na naslednjem zboru se nameravajo pogovarjati o naslednjih korakih, nanj pa še posebej vabijo vse, ki bi jim pri zbiranju podpisov
pomagali.

Magdalena, 11. 9. 2014
Na zboru prebivalcev Magdalene so bili
izpostavljeni predvsem skupnostni problemi. Udeleženci so se pogovarjali, kako bi
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lahko pomagali ljudem, ki živijo na robu
revščine. V okolici Mercatorja na Valvasorjevi, kjer se zbirajo takšni ljudje, želijo postaviti klopi in koše za smeti. Na primerni lokaciji
bodo postavili zbirališče, kamor bo lahko
vsakdo prinesel odvečno hrano, kdor koli pa
bo lahko tam vzel, kar potrebuje. Zbor bo
iskal tudi druge načine za povezovanje in
grajenje skupnosti. Udeležence skrbi tudi
prometna varnost, zato bodo stopili v
kontakt z Uradom za promet in prostor ter
jim predlagali dodaten prehod za pešce
Žitni ulici, in hitrostne ovire. Na naslednjem
zboru bo poleg že izpostavljenih problematik tekla debata o tem, kako spodbuditi
someščane, da se aktivno vključijo v reševanje problemov njihove četrti.

Pobrežje, 12. 9. 2014

Na prvem srečanju po poletnem premoru se
je najbolj problematiziralo prometno
ureditev Pobrežja. Udeleženci so izpostavili
nesmiselno postavljeno prometno signalizacijo, vedno večjo prometno obremenitev
Pobrežja in veliko število nesreč na
določenih lokacijah. Zbor SČS Pobrežje je
prav tako naslovil na uradne organe dopis,
podpisan s strani vseh devetih SČS-jev, ki
zahteva, da se del hitre ceste, ki teče skozi
mesto izvzame iz vinjetnega režima. Poleg
prometa so izpostavili še pomanjkanje
urbane opreme in opozorili na nenadzorovano športno igrišče ob zgradbi MČ.

BREZPLAČNE DELAVNICE
V okviru projekta Ubrana skupnost, ki je namenjen podpori Iniciative mestni zbor in zborov
samoorganiziranih četrtnih skupnosti, se bodo do konca septembra odvile štiri brezplačne
delavnice. Vse delavnice bodo izvajane v prostorih Mladinskega informacijsko-svetovalnega
centra Infopeka, Ob železnici 16, Maribor.
16. 9. 2014, 17.00
V torek, 16. septembra 2014, se lahko
udeležite delavnice Dobre prakse participatorne demokracije: Prenos dobrih
praks, metod in načinov civilnodružbenih
bojev med aktivne prebivalce. Na delavnici, katere namen je spodbuditi prebivalke in
prebivalce k aktivni participaciji v civilnodružbenih gibanjih, bodo predstavljene
dobre prakse na mednarodni, nacionalni in
lokalni ravni. Delavnica se bo začela ob
17.00 in bo trajala 4 ure.
20. 9. 2014, 10.00
V soboto, 20. 9. 2014, se bo ob 10.00 pričela
šesturna Delavnica kritične pismenosti:
Usposabljanje aktivnih prebivalcev za
kritično dojemanje družbenih procesov.

23. 9. 2014, 17.00
Delavnica razumevanja mehanizmov, ki
povzročajo diskriminacijo, izključevanje,
marginalizacijo: Vplivanje mehanizmov
racionalizacije na komunikacijo in delovanje v skupinah se bo zgodila 23. septembra 2014 med 17. in 21. uro.
30. 9. 2014, 17.00
V torek, 30. septembra 2014, se nam lahko
pridružite na triurni Delavnici o zakonskih
možnostih vključevanja v postopke upravljanja: Usposabljanje aktivnih prebivalcev za vključevanje v postopke odločanja
organov lokalne samouprave.
Prijavite se na e-naslov:
matic@radiomars.si

Več informacij o delavnicah najdete na http://ubranaskupnost.si/delavnice/.

