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Juhej, cirkus je spet v mestu!
V Mariboru si že nekaj časa ne obetamo prav 
dosti od volitev. Po večini cinično pričakujemo, 
da nam bo vladal trop malopridnežev, ki bo 
naslednja štiri leta skrbel za svoje žepe, ljudi 
pa naj vrag pocitra. In redke so bile izjeme, ki 
bi nas od takšnega pogleda lahko odvrnile.
Zato smo se na koncu koncev začeli samoor-
ganizirati. Če želimo odvzeti moč ozkemu kro- 
gu samozvanih izbrancev in jo dati ljudem, 
moramo ta proces začeti na najnižjem nivoju, 
na nivoju soseske, skupnosti. Voditelji so nas 
doslej pač večinoma vodili le za nos. Mi pa 
želimo delati korake, ki bi nas pripeljali v druž- 
bo bolj enakih, v družbo, kjer bi o skupnem 
dobrem odločali vsi, kjer bi ščitili potrebe ve- 
čine, ne pa želja manjšine. Želimo si skupnost 
ozaveščenih, opolnomočenih posameznikov, 
ki ne bodo iskali svojega rešitelja v tej ali oni 
očetovski figuri s kravato, ampak v samem 
sebi in v svojih bližnjih.
Počasi nam uspeva. Dolga pot je pred nami, a 
smo nanjo vendarle že smelo zakorakali. Celo 

nebodijihtreba v kravatah danes že drug pre- 
ko drugega govorijo o uvedbi participatorne-
ga proračuna, soodločanju in o tem, da se 
morajo ljudje bolj neposredno vključiti v poli- 
tiko. To smo dosegli mi, navadni ljudje, ki po 
kozmetičnih zamenjavah na ravni mesta in 
države nismo utihnili, ampak smo se odločili 
za trdo, vztrajno delo v skupno korist. Kako-
pak ne le v Mariboru - naš zgled se je razširil 
po vsej državi, a prav tu orjemo ledino. Ne 
zato, ker bi izvolili velikega modreca, ki bi nas 
popeljal v svetlo bodočnost, ampak s tem, da 
smo si nazaj vzeli vpliv nad svojimi življenji ter 
nad okoljem, v katerem živimo.
Že dolgo nam je jasno, da bi bile volitve 
prepovedane, če bi kar koli v resnici spreme-
nile. Zato si moramo svojo prihodnost, svoje 
mesto zgraditi sami. In ne nasedati prijaznim, 
široko nasmejanim, pokroviteljskim likom v 
gvantih in kravatah. Raje zaupajmo vase in v 
svoje sposobnosti.
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Radvanje, 16. 9. 2014
Na zboru Samoorganizirane četrtne skupnos-
ti (SČS) Radvanje je bila v ospredju vnaprej 
najavljena tema nedelujoče kanalizacije ob 
Pohorski ulici, kjer vsako leto ob nalivih na 
plano pridre meteorska voda, ki pa s sabo nosi 
tudi odurno in smrdljivo nesnago. Odplake 
drejo dobesedno mimo vhodov hiš, poplavlja-
jo dvorišča in vrtove in notranjost domov. 
Vprašanja, ki so se udeležencem postavljala, 
ko so prizadeti opisovali situacijo, ki jo sicer vsi 
dobro poznajo, so bila: kako je možno, da po 
cestah dre meteorska voda skupaj s fekalija-
mi, ko pa zakon nalaga, da je odplavljanje 
enega in drugega ločeno? In kako je možno, 
da so jarki, v katere bi se morala zlivati odveč-
na voda, ob nalivih suhi? Ali loputi, ki sta 
postavljeni na dveh točkah, sploh delujeta? 
Zakaj pristojni ne ukrepajo? Oškodovani se že 
leta trudijo vzpo- staviti dialog z odgovornimi 
in se dogovoriti o rešitvi, a zaman. V upanju, 
da se situacija, ki ne pritiče športno-turis-
tičnemu centru mesta ter povzroča nevšečno-
sti in gmotno škodo prebivalcem, končno reši, 
se je na zboru oblikovala delovna skupina. Ta 
odgovornim ne bo več prizanašala in v na- 
slednjih dneh načrtuje konkretno akcijo. 

Center in Ivan Cankar, 17. 9. 2014
Zbor združenih četrti Center in Ivan Cankar je 
bil navkljub manjši udeležbi precej produk-
tiven. Udeleženci so podali poročila o doslej 
izvedenih aktivnostih, potem pa so odprli 
nekatere nove težave, ki se jih nameravajo 
lotiti. Samoorganizirana skupnost Center-Ivan 
Cankar se tako želi lotiti direktne akcije, s 
katero bi očistili točke, ki kazijo izgled četrti. 
Med njimi je bil izpostavljen opuščeni pločevi-
nasti kiosk, ki stoji na območju v lasti 
Slovenskih železnic, zato so se udeleženci 
zbora odločili pozvati njihovega predstavnika 
na prihodnji zbor. Zbor se je povezal tudi s 
civilno iniciativo Lent, da bi skupaj reševali 
problematiko, povezano s tem področjem. 

Verjetno najbolj pomemben predlog zbora pa 
je bil vzpostavitev spletnega arhiva IMZ. 
Iniciativa je predlog zbora sprejela in se 
odločila poiskati načine, kako s tem izboljšati 
svojo spletno stran.

Koroška vrata, 18. 9. 2014
Na zboru prebivalcev SČS Koroška vrata so 
prebivalci govorili o problemu onesnaževanja, 
ki ga povzroča privatno podjetje PGGH - 
Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo 
d.o.o., ki moti prebivalce Kosarjeve in Smeta-
nove ulice. Prebivalci so se že pritožili leta 
2009, vendar brez uspeha, okoljska inšpekcija 
ni storila ničesar. Predlagali so, da se doku-
mentira in obeleži vse probleme v MČ Koroška 
vrata in postopke reševanja, nato pa se s temi 
dokumenti pritiska na pristojne in njihovo 
neodzivnost. Izpostavili so tudi problem 
sprehajališča ob Dravi pod mostom, kjer bi 
bila potrebna sanacija. Udeleženci so se 
dotaknili tudi problematike na Bezenškovi 
ulici, ki ni asfaltirana in priključena na kanali-
zacijo. Vsi so še vedno ostro proti rušitvi 
zgradbe MČ Koroška vrata, čeprav je bila 
njihova pritožba zavrnjena, zato so se 
udeleženci odločili, da se bodo obrnili na 
mnenje bodočih svetnikov in svetnic na 
soočenju kandidatov za mestni svet.

Nova vas, 18. 9. 2014
Na 30. zboru SČS Nova vas so prebivalci naj- 
več časa posvetili načrtovanju aktivnosti, 
povezanih s komunalo in okoljem. Dogovorili 
so se, da bo delovna skupina za energetiko 
ponovno poslala zahtevo za vpogled v po- 
godbo med Energetiko in Plinarno Maribor. 
Delovna skupina za okolje je predstavila 
odzive na pismo glede urejanja Pekrskega 
potoka. O tej problematiki se želijo pogovoriti 
tudi s predstavniki Agencije RS za okolje ter 
občine. Sledila je razprava glede problematike 
Ceste proletarskih brigad. Predstavnik zbora 
se je vključil v delovno skupino, ki jo bodo 
sestavljali udeleženci iz SČS Studenci, Tabor in 
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nostna ekonomija«, ki nakazuje potenciale za 
izboljšanje kvalitete bivanja.

Studenci, 25. 9. 2014
Na zboru so Studenčani govorili o uspešnosti 
zbiranja podpisov podpore pobudi za izgrad-
njo podaljška Ceste Proletarskih brigad. Ker je 
pobuda del širšega problema manjkajoče 
južne obvoznice, bodo sodelovali v delovni 
združeenij četrtnih skupnosti, a člana še niso 
izbrali. Govor je bil tudi o predlogu o ustano-
vitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih 
dobrin v MOM, ki bi bil sestavljen iz občanov in 
občank samooorganiziranih skupnosti o ter 
soočenju županskih kandidatov. 

Pobrežje, 26. 9. 2014
Na zboru SČS Pobrežje je bila tudi tokrat 
osrednja tema neurejenost prometne infra- 
strukture v četrti. Prebran je bil odgovor 
Urada za komunalo, promet in prostor MOM 
na dopis SČS Pobrežje, v katerem slednja 
zahteva izvzetje hitre ceste med Meljem in 
Pobrežjem iz vinjetnega sistema. DARS in 
Ministrstvo za infrastrukturo na dopis še nista 
odgovorila. Udeleženec zbora je spisal dopis 
omenjenemu uradu, Snagi, Nigradu in županu 
MOM, v katerem SČS zahteva postavitev ve- 
čjega števila smetnjakov za pasje kakce. Zbor 
je dopis potrdil in prihodnji teden bo poslan 
omenjenim organom. Prav tako je bil obrav- 
navan dopis, ki ga je udeleženec napisal na 
temo nezaščitenega in s sanitarijami neopre- 
mljenega nogometnega igrišča ob stavbi 
Mestne četrti. Dopis bo poslan Uradu za šport 
MOM in Športni zvezi Maribor.

Poročilo o delu v samoorganiziranih
četrtnih skupnostih
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Nova vas. Odprla se je tudi tema parkiranja v 
četrti. Glede slednjega bo delovna skupina 
navezala stik s pristojnimi inšpekcijskimi služ- 
bami. 

Tabor, 24. 9. 2014
Na petem zboru so krajani največ časa name-
nili problematikam prometa, okolja in komu-
nale. Gospod, ki deluje v delovni skupini za 
okolje, je predstavil podroben pregled stanja 
manjkajočih ter dotrajanih dreves v MČ Tabor 
in udeležence osupil s številko. Zbor je sklenil, 
da skupina do naslednjič razišče tudi možnost 
zasajanja sadnih dreves in da se poročilo v 
elektronski obliki pošlje tudi drugim udele- 
žencem, ki se zbora niso udeležili. Udeleženci 
bodo torej o nadaljnjih korakih odločali na 
prihodnjih zborih. Zbor je obiskal tudi član 
delovne skupine za promet iz SČS Nova vas, 
kjer se prav tako ukvarjajo s problematiko 
Ceste Proletarskih brigad. Skupini sta uspeš-
no izmenjali kontakte in bosta v bodoče 
aktivno delovali v smeri reševanja problema-
tike skupaj z delovno skupino iz Studencev. 
Zbor je potrdil še novega člana v mestno 
delovno skupino za komunalo. Zbor je nekaj 
besed namenil še obveščanju sokrajanov o 
zboru, pomoči pri plakatiranju, svetlobnem 
onesnaževanju in županskih soočenjih, ki jih 
pripravlja skupina Odločaj o mestu.

Magdalena, 25. 9. 2014
Na tokratnem zboru so udeleženci nanizali 
ideje in predloge, kako bi organizirali in 
vzpostavili pogoje za zbiranje viška hrane. 
Podani so bili predlogi o lokaciji, materialih, 
obliki, informiranju ter seveda možnosti glede 
predpisov za vzpostavitev zbiralnice hrane. 
Razveseljiva je novica, da se bo prav kmalu, 
najkasneje pa do konca tega leta, uredil 
prehod za pešce v Žitni ulici pred Višjo 
zdravstveno šolo. Ugotovljeno je, da delovna 
akcija urejanja košarkaškega igrišča še ni 
vzbudila povečanja zanimanja krajanov za 
udeležbo na zborih SČS Magdalena in bo 
potrebno še več pozornosti in aktivnosti po- 
svetiti obveščanju. Sproščeno in kreativno 
vzdušje je omogočilo, da so se udeleženci za- 
vzeto vključevali v razpravo na temo »solidar-
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V gosteh smo 
imeli zanimivega 
prebivalca 
Studenc, ki ni 
vedel, kaj bi raje - 
ali moderiral ali 
paradiral. Še 
najraje bi najbrž 
samo lobiral. 
Soglasno smo se 
odločili, da ga 
pofotkamo in 
delimo z ostalimi 
zbori v Četrtinki.



Dragi Matej,
dobro mi gre. To lahko povem na glas. Imam 
veliko dela, zato mi, kar se moje eksistence 
tiče, nič ne manjka. A nisem človek, ki bi se 
lahko, ko so njegove potrebe zadovoljene, 
brezskrbno obrnil stran in ne videl mizerije 
drugih. Nisem človek, ki bi lahko udobno živel 
v svojem toplem gnezdu vedoč, da se okoli 
njega postopoma ruši vse.
Vseeno te razumem, Matej. Nisi sam. Imaš 
družino, ki jo je treba nahraniti, ji zagotoviti 
varen pristan. To počneš ure in ure, dan za 
dnem. Vedno dlje traja in vedno več truda je 
potrebno vložiti, da uspeš. Na koncu se utrujen 
zvrneš v posteljo v upanju, da bo jutri morda 
bolje, a v resnici prav dobro veš, da ne bo.
Da bi se ukvarjal s tem, kako živi tvoj sosed, na 
primer? S tem, kako izgleda svet izven tvojega 
mikrokozmosa? »Ne. Ne jaz, ne danes! Za to 
so pristojni drugi«. Pa te to pomirja? Golo 
dejstvo, da so »drugi«, ki skrbijo za mesto? Za 
tvoje mesto? Ker moraš priznati, ti »drugi«, 
kljub temu da so pristojni, bolj slabo opravljajo 
svoje delo. Matej, kaj bi se zgodilo s tabo, če bi 
svoje delo slabo opravljal?
Si mnenja, da si s tem, ko neko jesensko ne- 
deljo vsake štiri leta obiščeš volišče in izpolniš 
volilni listič, naredil dovolj? Svojemu predstav- 
niku si dal pooblastilo, da zastopa tvoje inte- 
rese. Pa tvoj predstavnik ve, kaj si želiš, kaj 
potrebuješ? Si mu povedal? Si v njegovih 
minulih odločitvah opazil, da je mislil tudi nate 

in na tvojo družino, ki si jo tako zelo želiš 
zaščititi?
Globoko smo zabredli, dragi prijatelj. Obrnili 
smo se vsak k sebi: ne želimo in ne upamo 
naslavljati vsebin, ki nas motijo, slabijo. Nima- 
mo volje reševati skupnostnih problemov, saj 
je treba podreti preveč zaprtih vrat, goltati 
ponos in žreti lastne živce.
A lahko bi bilo drugače. Ne brez truda, seveda. 
A s pomočjo participatornega proračuna bi 
lahko hitreje in bolj učinkovito preoblikovali 
okolje, v katerem živimo ter ga povzdignili na 
tak nivo, da bo varno in privlačno tudi za tvo- 
jega otroka. Konec koncev je Maribor tudi 
njegov življenjski prostor.
A kljub vsemu je participatorni proračun le 
instrument, ki sam od sebe ne bo deloval. Ne 
bo deloval brez tebe, Matej, brez mene in vseh 
ostalih. Spodbuja nas, da o vsebinah naše sku- 
pnosti razpravljamo in iščemo skupne rešitve.
Hemingway je takole osmislil verze pesnika 
Joha Donneja: »Noben človek ni otok, popol-
noma sam zase; vsak človek je kos celine, del 
kopnega; če morje odplavi grudo zemlje, se 
Evropa zmanjša, kot bi se zmanjšal rtič, kot bi 
se posestvo tvojih prijateljev ali pa tvoje 
lastno; smrt slehernega človeka vzame del 
mene, ker pripadam človeški vrsti; in zato 
nikdar ne pošiljaj poizvedovat, komu zvoni; 
zvoni tebi.«
Zbudi se, Matej, želim si soustvarjati s teboj!

Tvoja prijateljica Maja

Skupnost in skrb zanjo
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BREZPLAČNE DELAVNICE 

Matej, komu zvoni?

V okviru projekta Ubrana skupnost, ki je namenjen podpori Iniciative mestni zbor in zborov 
samoorganiziranih četrtnih skupnosti, vam je v prvi polovici oktobra na voljo delavnica Družbeni 
korektivi: Razumevanje mehanizmov, ki povzročajo diskriminacijo, izključevanje, marginalizacijo. Ta 
je predvidena za torek, 7. oktober, med 17.00 in 21.00. Kot vse delavnice bo tudi ta izvedena v 
prostorih Mladinskega informacijsko-svetovalnega centra Infopeka, Ob železnici 16. 

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


