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

Seme samoorganiziranja klije
Po več kot dveh letih potekanja samoorganiziranih četrnih skupnosti se moderatorji in
udeleženci zborov včasih vprašamo, kaj nas
žene naprej kljub temu, da se MOM in občinska
podjetja zelo redko odzovejo na naše prošnje,
pobude ali zahteve, da večina ljudi čas še
zmeraj raje preživlja ob televiziji, računalniku
ali na pijači, namesto, da bi se aktivirala v boju
proti krivicam in da se spremembe, pa naj si
bodo še tako majhne, nasploh rade dogajajo
zelo počasi.
Pri tem nam velikokrat priskočijo na pomoč
modrost in optimizem malo starejših udeležencev zborov. Ker se še spomnijo, kako so se ljudje
sestajali, reševali probleme in družili s svojimi
sokrajani v prejšnjem sistemu, so ravno oni tisti, ki
se najbolj zagnano, izkušeno in vedro borijo še
naprej. Vedo namreč, da sestajanje in pogovarjanje o problemih, iskanje in analiziranje njihovih
vzrokov ter uspešni (ali neuspešni) poskusi
reševanja le-teh, prispevajo k življenju, ki je veliko
bolj tovariško, smiselno in radostno, kot je življenje nekoga, ki živi nezainteresirano, egoistično
življenje potrošnika. Zbori, tudi tisti na katerih se
o problemih v lokalni skupnosti ali širše samo
pogovarja, so za mnoge udeležence in moderatorje lahko tudi najbolj intimni trenutki dneva.
Razmišljanje o svojem življenjskem okolju, zaznavanje težav in pripravljenost na reševanje le-teh v
družbi podobno mislečih, so v današnjem času
odtujenosti, izpraznjenosti in mnogoterih stisk,

redki svetli primeri, ko postanemo soborci. Ko se
tega zavemo, nam postane jasno, da seme
samoorganiziranja že klije, da v dveh letih morda
še ni zraslo v odporno, odraslo rastlino, saj se
mora boriti s 25 leti namernega siromašenja
poprej rodovitne zemlje, vendar kalček pogumno
kuka iz teme in se uspešno bori z neprilikami.
Za popotnico naj mu bo ta bodrilen poziv iz naše
polpretekle zgodovine, ki je prav tako spodbujal
k solidarnosti v skupnem boju proti napadu na
človeško dostojanstvo.

Med ljudi bom šel
s knjigo Hugoja v rokah.
In klical ljudem bom in klicali
bodo milijoni z menoj.
"Dol z vojno, nasiljem, krivico!"
Za mir bom govoril, ljubezen, svobodo.
Začutil bom dneva novega sij.
(Karel Destovnik-Kajuh)
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Poročilo o delu v samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Radvanje, 14. 4. 2015
Na tokratnem zboru SČS Radvanje so udeleženci naredili načrt za kar tri delovne akcije, ki so
namenjene ne samo lepšanju te mestne četrti,
temveč posledično tudi bolj kakovostnemu
bivanju njenih prebivalk in prebivalcev.
Tako so se prebivalci Radvanja pridružili delovni
akciji v obeležitev dneva Zemlje, ki jo je organiziralo Turistično društvo v soboto, 25. 4. Ta je bila
osredotočena predvsem na čiščenje ribnika in
osrednjega trga. Prebivalce in obiskovalce
Radvanja se je namreč z deljenjem vrečk ta dan
spodbujalo, da naj pobirajo odpadke, ki jih
zasledijo na poti na Pohorje. Naslednja akcija, ki
povezuje SČS Radvanje, likovno sekcijo MČ
Radvanje, OŠ Ludvika Pliberška in Snago, pa bo
v Radvanje pripeljala 18 novih zabojnikov za
smeti in hkrati služila za pilotni projekt Snage, ki
bo ravno na teh zabojnikih prvič v mestu
predstavila nove nalepke. Učenci osnovne šole in
likovna sekcija bodo zabojnike poslikali z vnaprej
pripravljenimi motivi, v pet korit pa se bo
posadilo cvetje. Ker gre za široko zastavljeno
aktivnost, bo ta potekala vse do 20. 6. 2015, ko
se bo z zaključno zabavno prireditvijo na osrednjem trgu v Radvanju predstavilo nove
živopisane zabojnike. V prvem majskem tednu
pa bodo zboru Radvanje na pomoč priskočili v
Forumu za socialno podjetništvo, ki bodo v
tednu dni uredili Pot na okope.

SČS Center in Ivan Cankar, 15. 4. 2015
Pomladno ali skorajda poletno vreme kar kliče
po sprehodih v naravo. Kot nalašč za vzpon na
Piramido in po njenem grebenu navzdol ter
naprej vse do Kalvarije. Za območje Kalvarije je v
zadnjem času lepo poskrbljeno. Postavljenih je
nekaj novih klopi, posekali so nekaj grmičevja in
dreves, ki so zastirala pogled na cerkvico. Tudi
območje Ribniškega sela se ureja. Vendar pa to
še ni razlog za podaljšano zimsko spanje,
udeleženci samoorganiziranih zborov Center in

Ivan Cankar tako pripravljajo majsko delovno
akcijo, na kateri bodo očistili jaške za odvajanje
meteornih voda na poti na Piramido. Akcija bo
16. maja, s pričetkom ob deseti uri. Zbor občanov
bo ob vznožju poti na Piramido. Še pred tem pa
se bodo tisti, ki bodo imeli čas, udeležili delovnih
akcij v drugih SČS, ki bodo urejale nabrežje
Drave ter Betnavski in Stražunski gozd. V slogi je
moč! Se vidimo!

16. maja bomo očistili zaraščene kanalete na sprehajalni poti
na Piramido - jaške, ki omogočajo normalno odtekanje vode.

SKS Pekre, 15. 4. 2015
Zbor je tokrat zaznamovala komunalna problematika. Delovna skupina za kanalizacijo je zbirala
podatke ter ugotovila, da iz različnih virov
prejemajo nasprotujoče si informacije. Da se
razčisti dejansko stanje in obelodanijo prihodnji
načrti glede ureditve kanalizacijskih priključkov
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se bodo sestali z g. Koprčino z Urada za komunalo in se pogovorili z njim glede ureditve kanalizacijskih priključkov ob Lackovi cesti. Na ta
sestanek nameravajo povabiti tudi vse prebivalce Lackove ceste. Poleg kanalizacije so se
posvetili tudi problematiki vodovoda. Na to
temo so povabili člana Samoorganiziranega
sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
(SSVUJD), Rajka Kotnika, ki je predstavil ugotovitve in delo SSVUJD-a, ki se nanaša na delovanje Vodovoda Maribor. Predstavljena situacija je
udeležence alarmirala in posledično si je delovna
skupina za komunalo naložila še pregled stanja
vodovoda, elektrifikacije in plinifikacije v Pekrah.

Pekrčani so se namenili detaljno preučiti stanje celotne
komunalne infrastrukture v krajevni skupnosti.
foto: elektroservisi.si

SČS Nova vas, 16. 4. 2015
Minuli zbor SČS Nova vas se je odvil v razpravi o
bližajoči se čistilni akciji v Betnavskem gozdu,
pridobivanju odgovorov in informacij s strani
javnih služb ter o sodelovanju z mestno četrtjo.
Udeleženci so s konsenzom še enkrat potrdili, da
bodo pomagali pri čiščenju polomljenega
vejevja v Betnavskem gozdu, saj ostaja ključno
dejstvo, da je gozd pomembna in priljubljena
sprehajalna točka ljudi na tem koncu in je treba
preseči razmišljanja o tem, kateremu nemarnemu lastniku dajemo potuho, ko opravljamo
delo namesto njega. Udeleženci so se odločili s
plakati dodatno informirati okolico in tako
zagotoviti, da na svetovni dan zemlje Betnavski
gozd res zadiha manj obremenjen.
Neodzivnost javnih organov na temo razjasnitve
nejasnosti v poslovanju Mariborskega vodovoda,
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ki mu je svoje dodala še služba informacijskega
pooblaščenca, je na zboru sprožila razpravo o
tem, kako pomembno je natančno izbirati,
spremljati in evidentirati postopke pridobivanja
informacij, če jih želimo pridobiti, brez da bi
vmes preteklo ogromno vode. Zato bodo
udeleženci poskusili vzpostaviti tesnejše stike z
informacijsko pooblaščenko in od nje pridobiti
konkretne napotke o ravnanju, saj je evidentno,
da bo omenjena služba v prihodnosti še večkrat
pozvana k spodbujanju odzivnosti našega javnega aparata.
Na tokratnem zboru se je oblikovala tudi delovna
skupina, ki bo v prihodnje, skupaj z že oblikovano skupino s strani mestne četrti, poskušala
osmisliti načine in poti, po katerih bi lahko
prebivalci na zboru ter lokalni predstavniki
skupaj koračili ter vzpostavili nivo sodelovanja, ki
bo v prid skupnosti. Z zanimanjem pričakujemo
napredek na tem področju.
Ko govorimo o nivojih, je potrebno povedati tudi
to, da se je delovna skupina za okolje namenila
razrešiti dilemo odgovornosti za kopičenje
naravnih odpadkov v Pekrskem potoku, v
neposredni bližini vrtičkov. Zadovoljni bomo, ko
bo ARSO, pristojna organizacija za slovenske
vode, pričela ustrezno reagirati na neodgovorna
dejanja posameznikov in ko bodo, po drugi
strani, odgovornost do narave, okolja in sočloveka našli tudi posamezniki, četudi le zaradi posredovanja pristojnih.

SČS Tabor, 22. 4. 2015
Zbor na Taboru je tokrat potekal v sklopu z
akcijo čiščenja Betnavskega gozda. Akcija, ki so
jo pripravili na dan zemlje, je bila zelo uspešna.
Približno 60 ljudi, med njimi sta bila tudi dva
roda tabornikov, je v enem popoldnevu očistilo
več kot polovico gozda. Na kupe so zložili veje, ki
so ležale po gozdu in pobrali smeti. Po končanem delu so se udeleženci akcije pogovorili o
nadaljnjih aktivnostih. Dogovorili so se, da o
uspešno izvedeni akciji obvestijo medije. Podobno akcijo bodo ponovno izvedli jeseni. Do takrat
pa se bodo lotili reševanja drugih težav, ki jih
imajo na Taboru. Ko je govora o okolju, se težko
izognemo pogovoru o pasjih kakcih. Udeležen-
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ka, ki dela z otroki na Doživljajskem igrišču, je
povedala, kako so se tega problema lotili otroci.
Lastnike psov so nagovorili preko lesenih ploščic,
na katere so otroci s svojo pisavo in pravopisom
napisali, da je pasje kakce potrebno pobirati, saj
se oni tam igrajo. Uspeh je bil zelo hitro viden.
Udeleženci so ugotovili, da se marsikateri problem da rešiti z malo domišljije in direktno akcijo.

debatiral o namenih, ciljih in zgodovini Iniciative
mestni zbor, različnih taktikah vplivanja na
odločevalce ter seveda prisluhnil idejam ter
izkušnjam iz Portugalske in Nemčije. V drugem
delu zbora smo določili datum akcije, ki bo 23.
maja in se odpravili na lokacijo, kjer bo zbor
izvedel čistilno akcijo in olepšanje okolja. Podali
smo nekaj idej in se strinjali, da je ureditev
praznega prostora dobra ideja z več vidikov, od
vključevalnega momenta, prek zaljšanja okolja,
vse do gradnje in polnomočenja skupnosti.

SČS Studenci, 23. 4. 2015

Tabor: zbor v Betnavskem gozdu po akciji.

Pobrežje, 22. 4. 2015
Tokrat je bil zbor SČS Pobrežje posvečen pripravam na čistilno akcijo Stražunskega gozda. SČS
Pobrežje in MČ Pobrežje sta se odločili, da bosta
združili moči in dan Zemlje obeležili v soboto, 25.
aprila. Organizirali so obveščevalno akcijo in
zagotovili sodelovanje Snage pri odvozu na
čistilni akciji zbranih odpadkov. Skrb za lepše
okolje je bila nasploh rdeča nit zbora, saj so
udeleženci opozorili na vedno bolj polne smetnjake v soseskah in tudi na težave, ki jih imajo
ljudje pri ločevanju odpadkov. Ugotavljali so, da
verjetno nekateri ne ločujejo odpadkov zaradi
malomarnosti, drugi pa zato, ker so na nekaterih
smetnjakih nalepke z navodili že povsem neberljive. Zato so se odločili, da bodo kontaktirali
Snago in jo pozvali, da smetnjake opremijo z
novimi nalepkami.

SČS Magdalena, 23. 4. 2015
Kaj se lahko naučimo drug od drugega, smo
izkušali na samoorganiziranem zboru v Magdaleni dne 23. malega travna. Zboru so se namreč
pridružili hackathonci in zbor je večino časa

Po nekaterih zamerah, očitkih in slabi volji so
udeleženci zbora, predvsem delovna skupina za
izgradnjo podaljška C. Proletarskih brigad, in
svetniki MČ Studenci le našli skupni jezik. Dogovorili so se, da bodo probleme reševali skupaj, saj
so le tako lahko močni in učinkoviti. Skupno se
bodo lahko lotevali tudi drugih perečih tem, ki
obremenjujejo krajane zelo degradiranih
Studenc. Ne samo, da jih je na dva dela ločila že
železnica, z izgradnjo mariborske »zahodne
obvoznice« so četrt še enkrat razpolovili. Na
območju, kjer bi po programu morale delovati le
manjše obrtne delavnice, nastaja ponekod prava
industrijska cona. Tak primer je podjetje Ecolab,
ki je iz majhne Lame zraslo v proizvodno podjetje, kamor dnevno dostavi in odpelje material in
proizvode ogromno število tovornjakov. Ti ne le,
da predstavljajo veliko prometno, temveč tudi
(po mnenju krajanov in zato ustanovljene
delovne skupine) okoljsko obremenitev. Ker
podjetje deluje po sistemu »just in time«, se
material za proizvodnjo in izdelki dovažajo,
odvažajo in tudi skladiščijo kar na kamionih. V
okolju povzročajo hrup, nesreča izpred treh let,
ko je iz cisterne iztekla manjša količina pripeljane
tekočine in povzročila pravi preplah, pa krajanom
vzbuja strah, da bi prišlo lahko do ekološke
katastrofe v primeru prometne nesreče take
cisterne ali pa napake na njej, kadar tudi po več
ur, ali pa celo noč čaka na dvorišču tovarne na
praznjenje. Udeleženci bodo zato še vnaprej
zbirali podatke o dejavnosti, preverili pa bodo
tudi, če obstaja za širšo okolico tovarne varnostni
načrt v primeru nesreče.

TEMA
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SČSji v akciji

Delovne akcije združujejo
in krepijo skupnost
Darilo Betnavskemu gozdu na
dan Zemlje
Utrujeni, a zadovoljni in dobre volje so se na dan
zemlje v samoorganizirani četrtni skupnosti (SČS)
Tabor sestali na svojem rednem zboru. Tokrat so
ga organizirali na prostem v Betnavskem gozdu, ki
so ga pred tem krepko čez polovico tudi očistili.
V gozdu so namreč skupaj s sosednjo SČS Nova
vas organizirali delovno akcijo, ki je v celoti uspela.
Po lanskem žledolomu je v njem ostalo ogromno
polomljenega vejevja in je zato kazal klavrno
podobo. V akciji so zato želeli to vejevje zložiti na
kupe, še uporaben les pa izločiti in ga nameniti
bližnjemu Doživljajskemu igrišču za otroško
ustvarjanje.
Ob izredno lepem vremenu se je čiščenja lotilo
približno šestdeset krajanov iz obeh četrti, ki so v
štirih urah postorili ogromno. Kupi vejevja so rasli,
gozd pa je vseeno dobival videz urejenosti.

Posebej so se izkazali taborniki iz SNOUB Miloša
Zidanška, ki so prvi začeli z delom in ga med
zadnjimi končali. Za njimi je bilo opaziti le še
posameznike in mlado družinico. Njena najmlajša
članica je, ko smo ostali že ocenjevali opravljeno,
še vedno z vrečko, skoraj tako veliko kot ona sama,
iskala in pobirala smeti na poti domov. In to ni bila
edina družina, ki je z vzgledom učila svoj naraščaj
pravilnega odnosa do narave. Na akciji smo edino
pogrešali mlajšo generacijo. Le dva voda
tabornikov s svojimi vodniki in nekaj članov
Iniciative mestni zbor (IMZ) je izboljševalo starostno povprečje. Ogromno mladih je v času akcije
rekreativno teklo in sprehajalo svoje hišne
ljubljenčke v prijetni senci gozda, pa jih vnema
udeležencev ni prepričala, da bi še sami zavihali
rokave.
Udeleženci zbora SČS Tabor so bili enotni, da je
treba akcijo ponoviti. Da ne bi motili ptic, ki v tem
času že gnezdijo, se bodo preostanka gozda lotili
jeseni.

foto: Nina Medved
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Stržunski gozd predvsem po
zaslugi skrbnih okoliških
prebivalcev-sprehajalcev
potreben pravzaprav le
pozornega pregleda
Soboto pa so za svoj poklon Zemlji izbrali v SČS
Pobrežje. Strah, da se Pobrežani ne bodo odzvali,
je bil tudi tu odveč. Okrog štirideset se jih je zbralo,
tudi tu so bili večinoma starejši in tudi tu so se
pridružile družine z otroki, kar je posebej pohvalno.
V dogovoru z JP Snago so se Stražunskega gozda
lotili v rokavicah in z vrečami, saj je bilo treba le
pobrati odpadke in evidentirati morebitna črna
odlagališča.
Prve ugotovitve tistih, ki so se udeležili obeh akcij,
so bile, da je Stražunski gozd neprimerno bolje
vzdrževan kot Betnavski. Ostankov žledoloma ni
opaziti, pa tudi kar precej časa je trajalo, da so se
vreče začele polniti. Sama sem bila v skupini, ki je

Strah, da se Pobrežani ne bi odzvali vabilu na čistilno akcijo, je bil
povsem odveč.

Pošalili smo se, da se odpadka skoraj razveseliš, ker jih je tako
malo - razen nekaterih odlagališč, kot npr. salonitna kritina.

ob potoku krenila proti vzhodu. Pošalili smo se, da
se odpadka skoraj razveseliš, ker jih je tako malo.
Seveda pa smo ob robovih in v grapah, ki niso tako
na očeh stalnim obiskovalcem, našli kar nekaj
skritih črnih odlagališč, na njih pa od otroških igrač
in oblačil, do gum, salonitnih plošč, keramičnih
ploščic, krožnikov itd. Ugotavljali smo, da se
količina odpadkov poveča v bližini hiš, nismo pa
mogli doumeti, kako je nekomu lažje voziti odpadke v gozd kot pa na odlagališča, ki jih imamo v
Mariboru dovolj.
Razgibani in dobre volje so akcijo Pobrežani zaključili pred svojo MČ, ki se jim je aktivno pridružila
in tudi poskrbela za žejo in lakoto. Tudi tu so si bili
udeleženci enotni, da so taka druženja zelo pomembna za oživitev skupnosti, da je to le prva taka
akcija in kot je ugotovil eden med njimi: »To je šele
začetek, ne da se na hitro, potrebno je vztrajati.
Vesel sem, da IMZ-jevci to veste in tako tudi
delujete.«
Cilka Šušteršič

“Sem majhen, a brez mene ne gre, čuvajte me!” so zapisali na
drevo na t. i. Stražunskem otoku, v parkovnem delu gozda, ki je
opremljen za prijetna srečanja, a tudi ne manjka sporočil, kako
odgovorno ravnati z naravo. Ob vsaki klopci je tudi provizoričen
koš za smeti (beri: vrečka), a tudi v njih nismo našli niti ovoja
žvečilke. Presunjeni od lepote nismo niti pomislili na fotoaparat,
zato smo si zgornjo in spodnjo fotko sposodili na:
strazun.wordpress.com. Hvala.

INFO
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DOBRE PRAKSE POVEZOVANJA IN
SODELOVANJA PREBIVALCEV PRI
ODLOČANJU V LOKALNI SKUPNOSTI IN KAKO
O NJIH KOMUNICIRATI Z MEDIJI IN
ODLOČEVALCI
TOREK, 12. maj 2015 od 17.00 do 21.00
MISC Infopeka, Ob železnici 16, 2000 Maribor
Na kakšen način se lahko borimo proti samovolji odločevalcev na državni in lokalni ravni, kakšne
metode so nam na voljo, kako spodbuditi ljudi k aktivnostim, ki povezujejo skupnost in kako
pritegniti novinarje na svojo stran, je le nekaj izmed koristnih stvari, ki jih bomo izvedeli na delavnici.
Udeleženci se bodo seznanili s sledečim:
- kaj je neformalna družbena pobuda,
- kaj je samoorganiziranje,
- legalnost delovanja,
- legalnost direktnih akcij,
- različne oblike protestov (bojkoti, sit-ins, walk-ins).
- kako pristopiti do različnih medijev,
- kako napisati dopis medijem,
- kako organizirati tiskovno konferenco,
- kako vzpostaviti in razviti kakovosten odnos s predstavniki medijev,
- kako napisati dopis odločevalcem (organom občine, ministrstvom),
- kako se pripraviti na sestanek z odločevalci.

Prijave na e-naslov: infopeka@infopeka.org. Zadnji datum prijave: 11. 5. 2015

Selitev knjižnice ljubljanske
AGRFT s pomočjo človeške
verige, september 2014.
Foto: http://www.uni-lj.si
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POLITIKA BREZ POLITIKOV V MOJEM MESTU:
KAKO PRIDOBITI INFORMACIJE JAVNEGA
ZNAČAJA IN KAKO SE ODZVATI NA MOLK
OBČINSKEGA ORGANA ALI OBČINSKEGA
PODJETJA?
TOREK, 26. maj 2015 od 17.00 do 19.00
MISC Infopeka, Ob železnici 16, 2000 Maribor
Se vam je že kdaj zgodilo, da ste želeli vpogledati v kak občinski dokument ali prosili za pojasnilo nek
občinski organ ali podjetje, pa ste naleteli na zavrnitev ali molk organa? Kako vseeno dostopati do informacij javnega značaja in kako se boriti proti molku organa bomo izvedeli na delavnici Politika brez
politikov v mojem mestu.
Na delavnici se bodo udeleženci seznanili s sledečim:
- kako pridobiti informacije javnega značaja ,
- kako ukrepati, kadar naletimo na molk občinskega organa ali občinskega podjetja,
- kako deluje lokalna samouprava in na kakšen način se lahko občanke in občani vključujemo,
- kakšna je vloga civilne družbe.

Prijave na e-naslov: infopeka@infopeka.org. Zadnji datum prijave: 25. 5. 2015

ČETRTNI in KRAJEVNI ZBORI v Maju
SČS Tabor
SČS SČS Center in Ivan Cankar
SKS Kamnica
SČS Nova vas
SČS Koroška vrata
SČS Radvanje
SKS Pekre
SČS Pobrežje
SČS Magdalena
SČS Studenci

sreda, 13. 5. ob 18.00
sreda, 13. 5. ob 18.00
sreda, 13. 5. ob 18.00
četrtek, 14. 5. ob 18.00
četrtek, 14. 5. ob 18.00
torek, 19. 5. ob 19.00
sreda, 20. 5. ob 19. 00
sreda, 20. 5. ob 18.00
četrtek, 21. 5. ob 18.00
četrtek, 21. 5. ob 18.00

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

Zbori ta teden: SČS Radvanje*: torek, 5. 5. 2015; SKS Pekre*: sreda, 6. 5. 2015; SČS Studenci in SČS
Magdalena: četrtek, 7. 5. 2015.
* Zbori v Radvanju in v Pekrah se po novem pričenjajo ob 19.00.
Izdaja glasila je podprta
s sredstvi finančnega
mehanizma
EGP 2009 -2014.

