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

Praspomin
Pogosto nas tako udeležence kot moderatorje preseneti, kako dobro zbori delujejo in kako
naraven proces je soodločanje. Vendar – če se ozremo nazaj v našo slavno zgodovino –
takšna samoumevnost soodločanja in samoupravljanja ne bi smela biti presenetljiva.
A ne le zaradi socialističnih poskusov,
karkoli si že mislimo o njih. Slovenci smo,
kot vsi slovanski narodi, vedno veliko dali
na razširjeno družino in vaško skupnost. In
skozi tisočletja smo se navadili, da se
zberemo pod eno streho, pod enim drevesom ter se tam dogovorimo o reševanju
problemov, ki pestijo nas in našo okolico.
Tako smo preživeli. Tako smo ohranili svojo
samobitnost.
V IMZ tako z veseljem izumljamo toplo
vodo. Skupnost je naša moč in naša zaščita.
Poleg tega vse kaže, da Slovenci nismo v
tem oziru nič posebnega. Če pogledamo v
tujino, na katerem koli od kontinentov najdemo podobne načine organizacije, seveda
v različnih okoliščinah. Vsepovsod, od
Frankfurta do Johannesburga, od New
Yorka do Pekinga, najdemo bogatune, ki si
pišejo zakone, ki se okoriščajo z delom
večine, ki ščitijo svoje interese z vsemi
sredstvi. Ki so sposobni, brezobzirni in
učinkoviti ne glede na trupla, ki jih pustijo
za sabo. Politiki, gospodarstveniki, bankirji

in podobni. Njihova največja nevarnost pa
smo ravno mi, organizirano, aktivno ljudstvo. Zato ker so od nas na eni strani odvisni,
saj opravljamo delo zanje, kupujemo njihove proizvode, uporabljamo njihove storitve. Na drugi strani pa so v absolutni
manjšini. Če bi se tako odločili, bi jih lahko
odplaknili. In zato nas morajo držati utrujene, pasivne, brezvoljne. Kot je napisal
Noam Chomsky, je za demokracijo propaganda to, kar je za totalitarizem pendrek.
Takšno stanje pa, kot rečeno, ni nič novega.
Od Karolingov, preko Habsburgov in Bamberžanov do Jugoslovanskih kraljev, maršalov in predsednikov, vse do današnjih
direktorjev, eurokratov, ekonomistov in
parlamentarcev. Vedno se je neki privilegirani sloj na vse kriplje trudil, da bi nas pokoril. Doslej so še vsi padli. Ravno zato, ker
smo znali v časih krize stopiti skupaj. In ker
smo solidarnost in demokracijo na lokalni
ravni poznali in izvajali, ko za ti dve besedi
ni slišal še nihče . Ali današnji vladarji mislijo, da bo tokrat kaj drugače?
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Poročilo o delu v samoorganiziranih
četrtnih skupnostih
Radvanje, 30. 9. 2014
Glavni temi na preteklem zboru v Radvanju
sta bili južna obvoznica ter kanalizacija ob
Pohorski ulici. V zvezi z južno obvoznico se
bodo Radvanjčani povezali z Novovaščani,
Studenčani in Taborčani v skupno fronto.
Na zboru ugotavljajo, da se v Mariboru
načrtuje izjemno kratkoročno. Menijo, da se
mora proračun oblikovati, zlasti ko gre za
večje projekte, na daljši rok, ne pa da se od
ene do druge občinske garniture obrnejo
stvari na glavo. Nevzdržno je, da se z novo
oblastjo menjajo ekipe strokovnjakov in
načrti. To miselnost bi morali sprejeti
predvsem prebivalci mesta in izvršiti pritisk
na politike.
Udeleženci zbora ugotavljajo, da so za
rešitev poplavljanja vzhodno od Pohorske
ulice potrebna minimalna sredstva in tudi
sama izvedba sanacije ni zahtevna.

Radvanjčani pri preučevanju kanalizacijskega sistema pod
Pohorjem.

Glede odvodnega jarka, ob poti med bivšim
gostiščem Pohorka in parkiriščem pod
Vzpenjačo, je inšpektorat za kmetijstvo in
okolje ukrepal. Problem pa je, ker gre za več
parcel in lastnikov (zasebnik, občina,
država). Pot naj bi nastala na črno, opremljena je s klopmi in razsvetljavo. Ker naj bi bilo
teh primerov v MB kar nekaj (menda velja

tako tudi za pot ob Pekrskem potoku), bomo
pozvali občino, da v takih primerih s privatnimi lastniki najde rešitev v zadovoljstvo
turistov, uporabnikov in lastnikov. Udeleženci
so na zboru spregovorili tudi o zelo nevarnem križišču Borštnikova-Radvanjska, kjer
bo morala občina z inšpektoratom za
promet takoj ukrepati, saj se nesreče kar
vrstijo.

Center in Ivan Cankar, 1. 10. 2014
Čeprav maloštevilni, so se udeleženci zbora
SČS CIC lahko na zadnjem zboru le trepljali
po ramenih. Njihovo leto in pol dolgo aktivno
delo je rodilo sadove. Predvsem skupina za
mestno jedro, ki vztrajno, načrtno in pregledno ureja prazne izložbe na Gosposki, ustvarja
opazne premike. Trenutno se v eni od njih
predstavlja Tehnična fakulteta, oddelek za
tekstil, ki je z izložbo pozdravila svoje goste z
vsega sveta ob tednu mode. V ponovno
pridobljeni izložbi na vogalu Gosposke in
Tkalskega prehoda bo razstavljalo Lutkovno
gledališče, tu je še Borštnikovo srečanje,
razstava karikatur znanih Mariborčanov …
Trgovina Gion, ki je razstavljala v eni od izložb, se je celo odločila, da zdaj tam odpre
svojo prodajalno. Opaziti je, da so tudi ostali
lokali zdaj bolj skrbno urejeni. Delovna skupina poziva udeležence drugih SČS, da se sprehodijo po Gosposki in ocenijo spremembe.
Zelo aktivne so tudi ostale delovne skupine.
Delovna skupina za sramotilni steber je že
dodobra obdelala področje okrog železniške postaje in poskusila poiskati stik z
odgovornimi. Dokončno si bodo zastavili
cilje in namen delovanja, potem pa povezali
tudi ostale SČS, ker je tematike za sramotilni
steber dovolj povsod, žal pa je sram samo
občane, odgovornih pa ne.
Tudi delovna skupina za pot na Piramido in
Tri ribnike ni mirovala in je na zboru
predstavila svoje dozdajšnje ugotovitve.

ZBORI

Koroška vrata, 2. 10. 2014
Na zadnjem zboru SČS Koroška vrata so
maloštevilni udeleženci znova načeli razpravo o usodi Doma MČ Koroška vrata. Naj
spomnimo: Svet MČ Koroška vrata želi
zgradbo porušiti in na istem ozemlju zgraditi
novo, medtem ko vsaj dobrih 400 prebivalcev tega dela mesta, ki je podpisalo peticijo,
tega ne želi, saj menijo, da je investicija
prevelika, denar, ki bi ostal po energetski
sanaciji obstoječega doma, pa bi v četrti
nujno potrebovali za rešitev mnoštva dejanskih problemov. Na zboru so bili prisotni
podporniki rušitve in novogradnje, ki so
prebivalce, ki se jim ta projekt zdi nesmiseln,
želeli prepričati, da je nujno potreben. Prebivalci, ki se ne strinjajo z rušitvijo bodo
razmislili o nadaljnih korakih.
Udeleženci so v nadaljevanju spregovorili
tudi o redu in miru. Medtem, ko so na
študentsko populacijo že naslovili pismo, s
katerim jih spodbujajo k temu, da po mestni
četrti ne počnejo škode, bodo spet poskušali
pridobiti zanimanje rajonskih varuhov reda
in miru. Pričakujejo, da se bodo odzvali in
prisluhnili problematiki, za katero v delovni

Priprave na prvi zbor v Kamnici
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skupini mislijo, da imajo tudi primerne
rešitve, le izvedbe se tokrat ne morejo lotiti
sami.
Kamnica, 8. 10. 2014
Samoorganizacija v Mariboru se je razširila
na prvo krajevno skupnost mestne občine.
Minulo sredo se je namreč zgodil prvi zbor
Samoorganizirane krajevne skupnosti Kamnica, ki ga je pozdravilo približno 50 navzočih. Poudarili so, da so že težko čakali
nekaj takega.
Moderatorji, navajeni "mestne" problematike
v obliki nedejavnosti odgovornih, razprtij pri
koritu, nevzdrževane komunalne infrastrukture in luknjastih cest, slabo izvedenih investicij ipd. so presenečeni spoznali, da krajane
Kamnice mučijo povsem enake tegobe. Teh
so na prvem zboru nanizali veliko, v večini pa
se tičejo komunalne infrastrukture, ki jo
pogrešajo predvsem živeči izven strogega
centra Kamnice, kot tudi čistoče javnega
prostora, neurejenih varnih poti za pešce in
kolesarje ter javnega prometa, ki je po
mnenju udeležencev povsem neprilagojen
potrebam Kamničanov.
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Nova vas, 2. 10. 2014
Na tokratnem zboru v Novi vasi je bilo
večino časa namenjenega poročilom
delovnih skupin. Najprej je član novonastale
Delovne skupine za promet predstavil delo v
preteklih dnevih. Sestal se je s predstavnikoma iz SČS Tabor in Radvanje. Predstavil je,
kaj si je skupina zastavila za nadaljnje delo v
zvezi s prekomernim hrupom na Cesti Proletarskih brigad. Sledilo je poročilo članice iz
Delovne skupine za okolje. Predstavila je
različne pisne odgovore uradnih institucij na
pisma delovne skupine v zvezi s Pekrskim
potokom. Sklenjeno je bilo, da bo 11. oktobra spet delovna akcija, ko bomo čištili
področje ob Mladinskem domu.
Govorili so tudi o manjkajočih drevesih v
drevoredih na Taboru, nekontroliranem parkiranju na Letonjevi ulici, možnostih odkupa
parkirišč in nadaljevanju akcije zbiranja podpisov za uvedbo participatornega proračuna.

Tabor, 8. 10. 2014
Na prejšnjem zboru SČS Tabor so se udeleženci odločili, da bodo odprli širšo razpravo o Cesti Proletarskih brigad. Odziv je bil
sicer nekoliko nižji od pričakovanega, vendar
pa se je zbora udeležil tudi moški, ki že od
leta 2008 s svojo civilno iniciativo deluje na
področju urejanja cestne problematike, odškodnin in podobnega. Na zboru je bilo
sklenjeno, da obe iniciativi združita moči in s
skupnim pritiskom dosežeta izgradnjo južnega dela obvoznice, ki bi razbremenila
prebivalce vsaj štirih četrti. Poleg prometa
so bili na zboru predstavljeni izsledki DS za
komunalo, dokument z ugotovitvami in
predlogi pa je bil poslan tudi udeležencem
zbora. Velik polet pa je zboru dala tudi
angažiranost skupine za drevesa, ki po izčrpnem poročilu o trenutnem stanju pripravlja
sestanek z mestnim arboristom, za katerega
upajo, da bo pomagal ozeleniti mestno četrt.
Magdalena, 9. 10. 2014
Na zboru v Magdaleni so prebivalci izpostavili predvsem težavo, ki je doletela
prebivalce Linhartove ulice. Tam deluje avto-

pralnica, ki z visokotlačnimi napravami čisti
avtomobile in s tem povzroča hrup vsak dan,
tudi v nedeljo. Prebivalci so skušali z najemnico skleniti dogovor o zmanjšanju hrupa,
vendar so naleteli na gluha ušesa in aroganco. Na zboru so udeleženci predebatirali
možnosti rešitve in ugotovili, da razen pravilnikov o omejevanju hrupa zakonskih podlag
dejansko ni, meritve hrupa pa so (pre)drage.
Udeleženci so predlagali ostrejši nastop proti avtopralnici v smislu iskanja kompromisa.
Predstavljena je bila pobuda za brezplačno
deljenje hrane in aktivnosti DS za komunalo.
Za boljšo obveščenost prebivalcev so
udeleženci sprejeli sklep, da se vabila na
zbore pošilja nekaj dni pred zborom in dan
pred zborom še opomnik. Udeleženci so se
strinjali, da bodo sodelovali pri anketi, ki jo
pripravlja Pekarna oziroma AGD Gustaf in
pozvali k čim prejšnjim direktnim akcijam.

Studenci, 9. 10. 2014
Studenčani se še vedno ukvarjajo z zbiranjem podpisov za uveljavitev podaljška Ceste
Proletarskih brigad. Lotili se bodo zbiranja
podpisov na Limbuški cesti, kjer živi največ
ogroženih. Govorili so o možnostih obuditve
delovne skupine, ki se je zavzemala za
postavitev otroškega igrišča in poročali o
sestanku Delovne skupine za komunalo, kjer
so konstruktivno debatirali o uveljavitvi
Zakona o varstvu potrošnikov pri storitvah
zagotavljanja javnih dobrin, vendar morajo
pri svojih zahtevah počakati, da se konstituira mestni svet.
Pobrežje, 10. 10. 2014
Na zadnjem zboru na Pobrežju so udeleženci pregledali katere sklepe, ki so jih sprejeli na
zboru, so že izvedli in katere še ne. Ponovno
je bila izpostavljena problematika neurejenega prometa na Zemljičevi ulici.
Ker se bliža kurilna sezona postaja tematika
kotlovnic, zlasti na ulici Veljka Vlahoviča
(1.100 uporabnikov) ponovno aktualna. Na
prihodnjih zborih bodo poskušali ustvariti
delovno skupino, ki se bo ukvarjala s to problematiko na Pobrežju.

TEMA
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Skupnost in skrb zanjo

Do kakšnih projektov
s participatornim proračunom?
Ko govorimo o uvedbi participatornega proračuna, si veliko ljudi ne zna predstavljati, kakšne
konkretne projekte bi lahko na ta način uresničili.
Zato smo pobrskali med dobrimi praksami iz
tujine in izbrali nekaj najbolj simpatičnih
projektov. Upamo, da boste dobili zamisli za
odlične projekte, ki bodo v našem mestu krepili skupnost, utrjevali solidarnost med
prebivalci, vzpostavljali enakopravni dostop
do javnih dobrin in vaše in naše bivalno okolje
naredili bolj kakovostno.

Dunaj, Avstrija (območje med Morzinplatz in
Rotenturmstraße):
- Ureditev zelenih površin za preživljanje
prostega časa;
- Postavitev spomenika umorjenim Judom
med II. svetovno vojno;
- Postavitev javne osvetljave;
- Postavitev raznolikih, kreativnih sedišč;
- Ureditev kolesarskih stez.
Reykjavik, Islandija
-

Financiranje izletov za osnovne šole ;
Izgradnja zavetišča za brezdomce;
Postavitev otroškega igrišča;
Ureditev parkov za sprehajanje psov.

Chicago, ZDA

- Ureditev 22. okraja, kar zajema preplastitev
cest in nove semaforje, osvetljavo športnega igrišča v parku Piotrowski, postavitev
ležečih policajev v bivalnih naseljih in na
območjih šol ter stensko poslikavo na
viaduktu med Cermak Road in 23. ulico.
- Ureditev 49. okraja: preplastitev cest,
postavitev javne razsvetljave, popravilo
pločnikov, postavitev klopi na avtobusnih
postajah, menjavo petnajst let stare
preproge v knjižnici Rogers Park Library,
postavitev vodometa v parku Pottawattomie ter razširitev poti ob plaži Hartigan.
Zgornje predloge so prebivalke in prebivalci
mest oblikovali sami ali v sodelovanju s sosedi,
prijatelji, širšo skupnostjo. Prepoznali so potrebe v svojih lokalnih okoljih in se odločili za
aktivno udeležbo pri reševanju le-teh ter pri
vzpostavljanju bolj vključujoče skupnosti.

New York, ZDA

- Ozelenitev strehe knjižnice Windsor
Terrace, ki bo zmanjšala porabo energije,
omejila odtekanje meteorskih voda, izboljšala kakovost zraka in vzpostavila novo
življenjsko okolje za prostoživeče živali.
- Izboljšava cestnih varnostnih ukrepov na
Četrti aveniji, ki bo povečala varnost, zmanjšana hitrost vozil ter ozelenitev Četrte
avenije med 8. in 18. cesto z dvignjenimi
vmesnimi pasovi, nasadi, klopmi ipd.
- Ureditev sprednje strani kampusa John Jay
Educational Campus v srčiki Sedme avenije
v Parku Slope s klopmi in nasadi, kar bo
pločnik naredilo prijetnejši za študente,
družine in celotno skupnost.

Tako so letos v vzhodnem Harlemu z glasovanjem izbirali
projekte, ki se bodo financirali s sredstvi participatornega
proračuna. (vir: http://pbnyc.org)

Tudi vi imate možnost prispevati k temu, da
se institut participatornega proračuna uvede
v Mariboru. Prispevajte svoj glas ter povabite
svoje prijatelje in znance, da storijo enako.
www.odlocajomestu.si/prispevaj-svoj-glas/

INFO
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BREZPLAČNA DELAVNICA

ZAKONSKE MOŽNOSTI
VKLJUČEVANJA V POSTOPKE
UPRAVLJANJA
V torek, 21. oktobra, bo od 17.00 do
19.00 v prostorih Mladinskega informacijsko – svetovalnega centra Infopeka (Ob železnici 16, Maribor) potekalo
usposabljanje aktivnih prebivalcev za
vključevanje v postopke odločanja
organov lokalne samouprave.
Na delavnici bomo izvedeli:
• kaj je politična participacija in kako
deluje,
• kaj je država,
• kakšna je vloga civilne družbe,
• kako deluje lokalna samouprava in na
kakšen način se lahko občanke in
občani vključujemo
• ter kakšen je pomen delavskega
soupravljanja in samoupravljanja.
Prijave: infopeka@infopeka.org
Zadnji datum prijave: 20. 10. 2014

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

torek, 14. 10. | 18.00
sreda, 15. 10. | 18.00
četrtek, 16. 10. | 18.00
četrtek, 16. 10. | 18.00
sreda, 22. 10. | 18.00
sreda, 22. 10. | 18.00
četrtek, 23. 10. | 18.00
četrtek, 23. 10. | 18.00
petek, 24. 10. | 18.00

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

