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UVOD

Iniciativa mestni zbor skozi samoorganizirane zbore 
občank in občanov in tudi skozi lastne oči vedno 
bolj pogosto zaznava porast ekstremizmov v 
različnih oblikah. Ti se kažejo v različnih grozilnih 
napisih na javnih površinah, ki naslavljajo družbeno 
deprivilegirane skupine, v pozivih zoper nedotaklji-
vost telesa in v vse pogostejšem pojavljanju 
simbolov nacizma in fašizma. Neposredno smo 
priča povračilnih ukrepov nekaterih javnih podjetij, 
katerih jasen namen je ustrahovati in preprečiti 
nadaljnje pridobivanje (javnih!) podatkov o tem, 
kako se porablja naš davkoplačevalski denar.
Opažamo tudi vedno manj kritičnega poročanja v 
javnih in uveljavljenih, mainstream medijih in vse 
več samocenzure, kar je očitna posledica pritiskov 
lastnikov, oblastnikov in ekstremistov na 
(ne)poročanje medijev. Vse to se odraža v 
odpuščanju novinarjev, vplivanju na uredniške 
politike in ostalih, latentnejših oblikah pritiskov. Prav 
tako je na globalni kot tudi lokalni ravni moč zaznati 
vse večje razlike med bogatimi in tistimi z manj 
priložnostmi. Vse to vodi v pomanjkanje kritične 
refleksije v javnem diskurzu. Iniciativa mestni zbor 
se trudi na ravni lokalnih odkrivanj napak in 
izpostavljanja produktivnih načinov sodelovanja 
presegati neargumentirane diskurzivne prakse in 
polnomočiti skozi besedo, ki jo ima vsakdo – dokler 
ni diskriminatoren. Z namenom opozoriti na vse to, 
smo se moderatorji IMZ odločili napisati in javno 
objaviti naš skupnostni komentar kot odziv na 
stanje v družbi.

Ne slepimo se — prižgimo luči 



čiščenja ter popravljanja ceste na Medič. Nazadn-
je smo sklenili še, da bi z vidika transparentnosti 
KS Kamnica morala predstaviti svoje delovanje v 
letu 2015 in tudi načrt dela za 2016.

SČS Center in Ivan Cankar,
11. 2. 2016
»Le ko te čevelj žuli, prideš na zbor,« bi lahko 
strnili ugotovitve izmenjave mnenj prisotnih na 
zboru o nizki udeležbi, »pa še takrat, ko te, ni 
nujno, da si tu.« Škoda pa je pozornost posvečati 
le negativnim platem življenja v Mariboru, ne da 
bi javno osvetlili pozitivne, da se v prebivalcih 
vzbudijo ponos, samozavest in poistovetenje s 
prostorom, v katerem živijo. Kljub želji po 
pozitivni naravnanosti pa ne moremo mimo 
nekaj nepravilnosti, na katere opozarja zbor. 
Kamni neurejenega videza na Ribniški ulici ne 
bodo ostali, že marca se jih bo med zaključnimi 
deli uredilo in zalilo z betonom. Na Šentiljski pa je 
dokončana izgradnja pločnika, obljubljenih 
znakov s hitrostno omejitvijo pa ni, zato bo zbor 
še naprej deloval, da se izpolni tudi ta obljuba. 
Lani maja je še ministrica za kulturo podpirala 
umestitev  UGM v stavbo nekdanje SDK na trgu 
Leona Štuklja, obvezali so se tudi, da bodo zbor 
obveščali o razpletu dogodkov. Zdaj, skoraj leto 
kasneje, še zmeraj ni ne napredka ne obveščanja, 
še več – ves napredek celo nazaduje, saj pristojne 
službe pravijo, da bodo pričeli (!) s postopkom 
preučevanja možnih lokacij. Zbor bo pritiske 
stopnjeval še z dopisi na pristojni ministrstvi.

SČS Koroška vrata, 11. 2. 2016
Na zboru so najprej soglasno podprli SSVUJD in 
njegovega koordinatorja. Strinjali so se, da se o 
vseh pritiskih, neutemeljenih obtožbah, netrans-
parentnem delovanju in kršenju statuta 
Mariborskega vodovoda obvesti tudi širšo 
javnost. Nato so si razdelili predele, kjer bo vsak 

preštel manjkajoča in druga ogrožena drevesa, s 
čimer se tudi v Koroških vratih priključujejo akciji 
Pogrešano drevo. Nato je predstavnik mestne 
delovne skupine za promet prebral svoj dopis, v 
katerem problematizira prometno ureditev in 
kritizira redarsko službo. Ta dopis bo naš 
predstavnik prvič predstavil tudi na sestanku 
mestne delovne skupine. Udeleženci so podprli 
njegovo izjavo, ki se pošlje tudi drugim SČS in 
SKS, da se jih povpraša, kakšno je njihovo mnenje. 
Pogovarjali smo se tudi o drugih problemih, kot 
je nujna namestitev košev na Smetanovi ulici, 
postavitev prehoda za pešce pri Osnovni šoli 
Prežihovega Voranca, opozorili smo na vse več 
grafitov – kljukastih križev – ki jih je treba nemu-
doma odstraniti. 
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Poročilo o delu 
v samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Pobrežje, 3. 2. 2016
Prometna problematika je bila ponovno predmet 
razprave udeležencev zbora SČS Pobrežje. Še 
vedno so enakega mnenja o delu obvoznice, ki 
seka Maribor med Teznim in Meljem in se je tisti 
Mariborčani, ki nimajo potrebe za nakup letne 
vinjete, raje izogibajo. S tem obvoznica izgublja 
pomen, vsaj v smislu razbremenitve prometa v njej 
blizu soseskah. V pozivu za spremembe, ki ga bodo 
ponovno naslovili na DARS in Ministrstvo za 
infrastrukturo, bodo spet izpostavili predvsem 
neenakopraven položaj voznikov osebnih vozil in 
transportnih vozil – eni brez vinjete ne morejo niti 
na drugo stran mesta, med tem ko drugi lahko 
brezplačno uporabljajo avtocestne poti od Pesnice 
do Slovenske Bistrice, če se osredotočimo zgolj na 
to destinacijo. Udeleženci so o zagotavljanju 
varnosti v cestnem prometu na Pobrežju opazili še 
par pomanjkljivosti, na katere bodo tako kot doslej 
obvestili pristojne.
Nekaj časa so na Pobrežju spet posvetili participa-
tornemu proračunu in tudi oni izrazili 
zaskrbljenost, da se je po končanem izboru projek-
tov v Radvanju, prav v času, ko je treba ustrezno 
umestiti izbrane projekte v mestni proračun in s 
tem potrditi voljo, izkazano v Radvanju, celotna 
zasedba, pristojna za PP, zavila v molk.
Udeleženci so se seznanili z načrti za nadaljnje 
dejavnosti, ki so jih pripravili v Samoorganiziranem 
svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin, in jih 
tudi podprli.

SKS Pekre, 3. 2. 2016
Udeleženci SKS Pekre so se na deževni dan sestali v 
Domu kulture Pekre in obudili debato in idejo o 
sodelovanju s krajevno skupnostjo. Izpostavili so, da 
bi bilo nujno sodelovati in se pri tem ne ozirati na 
morebitne politične ovire in prepreke zaradi 
drugačnih prepričanj. Zbor si še vedno želi sodelo-
vanja, zato bo predstavnike KS Pekre ponovno 
pozval na skupni sestanek. Nadalje smo se dotaknili 

urejenosti Peker in se dogovorili, da bi se o iskanju 
rešitev na naslednjem zboru pogovorili s 
predstavniki Turističnega društva Pekre. Na koncu 
je zbor še podprl dejavnosti SSVUJD, ki se trenutno 
ukvarja z grožnjami nekaterih javnih institucij.

SČS Nova vas, 4. 2. 2016
Na prelomu zime in pomladi se že prebuja zagon 
za uresničitev akcije Pogrešano drevo. 
Novovaščani bodo s tlorisom mestne četrti 
pripravili popis manjkajočih in ogroženih dreves na 
javnih površinah. Pa na funkcionalnih zemljiščih 
tudi, seveda –– naj se tudi zasebni lastniki zavejo 
pomena dreves. Poleg tega pa se že pripravljajo na 
prvi skupni mestni zbor, za katerega so predlagali 
med drugim tudi teme: mestno redarstvo, Odlok o 
javnem redu in miru in delovanje inšpekcijskih 
služb. Menijo, da so to gotovo težave, s katerimi se 
soočajo v vseh četrtih.
Ob pregledu dosedanjih dejavnosti so ugotovili, 
da je Snaga odstranila nestrpne grafite na 
otroškem igrišču, pri ostalih dopisih pa je bilo manj 

uspeha – še zmeraj ni odgovorov sektorja za 
komunalo o poskusni prometni ureditvi ter celost-
ni prometni ureditvi, prav tako ne od direktorja 
Mestne uprave na vprašanja o Odloku o javnem 
redu in miru. Upravitelji, ki so dobili posredovane 
pravilnike in odloke, vezane na drevesa in zelene 
površine, se na dopis še niso odzvali.

SČS Studenci, 4. 2. 2016
Zboristi SČS Studenci so največ časa tokrat name-
nili komunalni problematiki na nekaterih območjih 
Studencev. Predstavili so ugotovitve o stanju na 
terenu in pridobljene informacije o načrtovanih 
investicijah na Korbunovi in Kamenškovi ulici, ki se 
ravno v teh dneh obravnavajo na mestnem svetu. 
Obravnavali so tudi možnosti ureditve plinifikacije 
določenih ulic. Prav tako se je zbor seznanil s tožbo, 
ki jo je Mariborski vodovod, d. d., uperil v koordina-
torja SSVUJD-a. Zgroženo so ugotovili, da javno 
podjetje z javnim denarjem sproža tožbe proti 
javnosti, kadar ta poskuša izvedeti, kako se trošijo 
javna sredstva. V odgovor so izrazili vso podporo 
delu SSVUJD-a in koordinatorju kot tarči tožbe. 
Sklenili so, da bodo poskušali pridobiti večjo 
pozornost medobčinskega redarstva glede 
blokiranja pločnikov zaradi nepravilnega parkiran-
ja, prav tako pa bodo pozvali k ureditvi in zavaro-
vanju neformalnega prehoda čez železniško 
progo. V zaključku pa so z odobravanjem pritrdili 
pobudi SČS Pobrežje, da bi se zbori kmalu sestali 
skupaj, na mestnem zboru.
 
SČS Radvanje, 9. 2. 2016
Zbor SČS Radvanje je tokrat gostil Simono Trčak iz 
organizacije Urbani eko vrt, ki je predstavila 
skupnostno vrtičkanje, ki se že odvija v MČ 
Radvanje. Pogovarjali so se o načrtovani širitvi in 
iskali primerna zemljišča. Dovorjeno je bilo 
prihodnje sodelovanje med obema organizacija-
ma in obljubljena pomoč pri iskanju primerne 
lokacije. Obravnavala se je tudi tema 
onesnaževanja zraka v Radvanju in storili so se prvi 
koraki v smer informiranja in opozarjanja 
problematičnih kurilcev. Prav tako se je zbor 
seznanil z vsebino tožbe, ki jo je Mariborski 
vodovod uperil v delegata SČS Radvanje v 
SSVUJD-u, prav tako pa tudi znova podprl delo 

SSVUJD-a in mi izrekel jasno podporo. Izmenjale 
so se tudi novo pridobljene informacije glede 
lastništva nevarnega drevja na Begovi ulici, 
dogajanje pri pridobivanju soglasij za traso južne 
obvoznice in teme, ki bodo obravnavane na 
skorajšnjem sestanku z Uradom za komunalo. Za 
konec sta se dva zborista javila, da bosta sodelova-
la pri izdelavi izobraževalnega videa o participa-
tornem proračunu. Beseda je nanesla tudi na 
smeti, neprimerno ravnanje z njimi in na ločevan-
je, ki to ni. Pogovor o smeteh pa se ni končal zgolj 
z negodovanjem. Hitro po tem, ko so ugotovili, da 
ima Snaga poučno gradivo v različnih oblikah, so 
se odločili, da jo pozovejo in povabijo, da na zboru 
razloži ustrezne načine ločevanja in odlaganja 
smeti. Skupno srečanje vidijo tudi kot odlično 
priložnost, da dobijo odgovore na vprašanja, ki si 
jih o odpadkih in njihovi predelavi zastavljajo že 
dalj časa.

SČS Magdalena, 9. 2. 2016
Ne le na zboru, tudi na sodišču moramo s svojo 
prisotnostjo izraziti podporo delu SSVUJD in 
njegovemu koordinatorju, so se strinjali udeleženci 
zbora SČS Magdalena. Tako so se pridružili SČS 
Pobrežje in sklenili, da bodo pozvali vse, da se 24. 
marca udeležijo prve obravnave v tožbi, ki jo je proti 
koordinatorju sprožilo javno podjetje Mariborski 
vodovod. Preostanek časa so namenili akciji 
Pogrešano drevo. Strinjajo se, da se akcija izvede v 
soboto, 9. aprila, čas do takrat pa je treba izkoristiti 
za čim boljšo pripravo. Po oceni  je v sodelujočih 
mestnih četrtih 500 točk, kjer drevesa manjkajo oz. 
kjer so  ogrožena. Da bo akcija dovolj odmevna in 
da bo prisilila v razmišljanje čim več ljudi, je potreb-
no označiti večino teh mest. Najprej bodo dokonča-
li s popisom v MČ Magdalena, zatem pa poiskali 
potreben material za označevalne table. Prav bodo 
prišli leseni ostanki iz mizarskih in drugih delavnic, 
nelakirani deli starega pohištva ipd., iz katerih bo 
mogoče izdelati table približno formata A4. In 
seveda palice in letve za postavitev tabel.
Kaj se dogaja s pobudo zbora, da se v okolici UKC 
vzpostavi t. i. cona 30 in kaj menijo o pobudi, da se 
z zloženko opozori prebivalce o pravilnem obrezo-
vanju dreves, bodo ponovno povprašali Urad za 
komunalo, promet in prostor. Počakati pa morajo 
tudi na dokončen odgovor in potrditev termina za 

predavanje o pravilnem ločevanju odpadkov, 
njihovi ponovni rabi in zmanjševanju embalaže, ki 
ga želijo organizirati skupaj s Snago za udeležence 
zborov SČS Magdalena in druge, ki jih tema zanima. 
Ko bo datum znan, bodo z akcijo letakiranja obvesti-
li svoje sokrajane.

SČS Tabor, 10. 2. 2016
Minuli zbor SČS Tabor je obravnaval tri osnovne 
teme: dejavnosti Sveta za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin – SSVUJD, priprave na akcijo 
Pogrešano drevo ter nadaljevanje pritiska okoli 
preplastitve Ceste proletarskih brigad.
Udeleženci so si bili enotni, da je potrebno 
podpreti SSVUJD v boju proti ustrahovalni politiki 
Mariborskega vodovoda. Takšnim načinom se je 
potrebno zoperstaviti tukaj in zdaj, so mnenja na 
Taboru, sicer bo to postala stalna praksa, ki jo bo 
vedno težje nadzorovati. Delovna skupina je 
izrazila nezadovoljstvo, da se na občini ne odzove-
jo, ko gre za vzdrževanje dreves v mestu. Večna 
mantra o pomanjkanju sredstev je opravičilo tudi 
za to, da pristojne službe nimajo nobene ocene 
stanja, ko gre za parkovne površine, drevorede in 
druge drevesne zasaditve v mestu, kar je osnova 
za kakršno koli nadaljnje delo.

Za Cesto proletarskih brigad se zdi, da gre še za 
enega izmed začaranih krogov, v katerem se 
sučemo. Mariborska občina obrača hrbet tisočim 
sokrajanom, ki stanujejo ob eni najhrupnejših cest 
v državi, ker za reševanje problema državnih cest 

pač ni pristojna, postopki izvedbe operativnega 
plana za reševanje problematike pa so tako dolgi, 
da je vprašanje, v katerem življenju se bo na tej 
poti karkoli spremenilo. Preplastitev ceste bi 
pomenila preobrat v življenjih ob Cesti proletar-
skih brigad, ljudje bi lahko v toplih mesecih celo 
imeli odprta okna. Pri tem bodo nadalje vztrajali, 
prav tako pa pritiskali na pristojne državne organe, 
da se izdelava operativnega programa reševanja 
problematike Ceste proletarskih brigad ne bo 
vlekla v nedogled.

SKS Kamnica, 10. 2. 2016
Samoorganizirani zbor krajank in krajanov 
Kamnice se je začel pestro. V gneči ob šolski 
proslavi kulturnega praznika smo najprej morali 
razrešiti, kdo je prišel kot udeleženec na zbor, kdo 
ne. Ko smo to razjasnili, smo nekaj novim 
udeležencem predstavili pravila zbora, ki pa so 
bila trd oreh. Kljub vsemu smo po pregledu 
sklepov prejšnjega zapisnika skozi debato izluščili 
precej sklepov. Na primer, da bi se spodobilo, da 
bi na zborih bil prisoten kdo od članov KS Kamni-
ca, saj bi se tako prebivalci in svetniki vzajemno 
obveščali o dejavnostih ter bi tako bili oboji bolj 
uspešni pri razvoju kraja. Nadalje smo izpostavili 
problematiko čiščenja pohodniških poti in 
ugotovili, da bi odgovornost morali prevzeti 
organizatorji dogodkov (npr. pohodov). Dotaknili 
smo se še nekaterih neprimernih prometnih 
ureditev (prehod za pešce pri nekdanji gostilni 
Pavešič), lokacij komunalnih zabojnikov in tudi 

Prebivalci v Novi vasi so bili zgroženi nad sovražnim 
napisom na otroškem igrišču v njihovi četrti. Poklicali 
so pristojne službe, ki so napis odstranile.
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umestiti izbrane projekte v mestni proračun in s 
tem potrditi voljo, izkazano v Radvanju, celotna 
zasedba, pristojna za PP, zavila v molk.
Udeleženci so se seznanili z načrti za nadaljnje 
dejavnosti, ki so jih pripravili v Samoorganiziranem 
svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin, in jih 
tudi podprli.

SKS Pekre, 3. 2. 2016
Udeleženci SKS Pekre so se na deževni dan sestali v 
Domu kulture Pekre in obudili debato in idejo o 
sodelovanju s krajevno skupnostjo. Izpostavili so, da 
bi bilo nujno sodelovati in se pri tem ne ozirati na 
morebitne politične ovire in prepreke zaradi 
drugačnih prepričanj. Zbor si še vedno želi sodelo-
vanja, zato bo predstavnike KS Pekre ponovno 
pozval na skupni sestanek. Nadalje smo se dotaknili 

urejenosti Peker in se dogovorili, da bi se o iskanju 
rešitev na naslednjem zboru pogovorili s 
predstavniki Turističnega društva Pekre. Na koncu 
je zbor še podprl dejavnosti SSVUJD, ki se trenutno 
ukvarja z grožnjami nekaterih javnih institucij.

SČS Nova vas, 4. 2. 2016
Na prelomu zime in pomladi se že prebuja zagon 
za uresničitev akcije Pogrešano drevo. 
Novovaščani bodo s tlorisom mestne četrti 
pripravili popis manjkajočih in ogroženih dreves na 
javnih površinah. Pa na funkcionalnih zemljiščih 
tudi, seveda –– naj se tudi zasebni lastniki zavejo 
pomena dreves. Poleg tega pa se že pripravljajo na 
prvi skupni mestni zbor, za katerega so predlagali 
med drugim tudi teme: mestno redarstvo, Odlok o 
javnem redu in miru in delovanje inšpekcijskih 
služb. Menijo, da so to gotovo težave, s katerimi se 
soočajo v vseh četrtih.
Ob pregledu dosedanjih dejavnosti so ugotovili, 
da je Snaga odstranila nestrpne grafite na 
otroškem igrišču, pri ostalih dopisih pa je bilo manj 

uspeha – še zmeraj ni odgovorov sektorja za 
komunalo o poskusni prometni ureditvi ter celost-
ni prometni ureditvi, prav tako ne od direktorja 
Mestne uprave na vprašanja o Odloku o javnem 
redu in miru. Upravitelji, ki so dobili posredovane 
pravilnike in odloke, vezane na drevesa in zelene 
površine, se na dopis še niso odzvali.

SČS Studenci, 4. 2. 2016
Zboristi SČS Studenci so največ časa tokrat name-
nili komunalni problematiki na nekaterih območjih 
Studencev. Predstavili so ugotovitve o stanju na 
terenu in pridobljene informacije o načrtovanih 
investicijah na Korbunovi in Kamenškovi ulici, ki se 
ravno v teh dneh obravnavajo na mestnem svetu. 
Obravnavali so tudi možnosti ureditve plinifikacije 
določenih ulic. Prav tako se je zbor seznanil s tožbo, 
ki jo je Mariborski vodovod, d. d., uperil v koordina-
torja SSVUJD-a. Zgroženo so ugotovili, da javno 
podjetje z javnim denarjem sproža tožbe proti 
javnosti, kadar ta poskuša izvedeti, kako se trošijo 
javna sredstva. V odgovor so izrazili vso podporo 
delu SSVUJD-a in koordinatorju kot tarči tožbe. 
Sklenili so, da bodo poskušali pridobiti večjo 
pozornost medobčinskega redarstva glede 
blokiranja pločnikov zaradi nepravilnega parkiran-
ja, prav tako pa bodo pozvali k ureditvi in zavaro-
vanju neformalnega prehoda čez železniško 
progo. V zaključku pa so z odobravanjem pritrdili 
pobudi SČS Pobrežje, da bi se zbori kmalu sestali 
skupaj, na mestnem zboru.
 
SČS Radvanje, 9. 2. 2016
Zbor SČS Radvanje je tokrat gostil Simono Trčak iz 
organizacije Urbani eko vrt, ki je predstavila 
skupnostno vrtičkanje, ki se že odvija v MČ 
Radvanje. Pogovarjali so se o načrtovani širitvi in 
iskali primerna zemljišča. Dovorjeno je bilo 
prihodnje sodelovanje med obema organizacija-
ma in obljubljena pomoč pri iskanju primerne 
lokacije. Obravnavala se je tudi tema 
onesnaževanja zraka v Radvanju in storili so se prvi 
koraki v smer informiranja in opozarjanja 
problematičnih kurilcev. Prav tako se je zbor 
seznanil z vsebino tožbe, ki jo je Mariborski 
vodovod uperil v delegata SČS Radvanje v 
SSVUJD-u, prav tako pa tudi znova podprl delo 

SSVUJD-a in mi izrekel jasno podporo. Izmenjale 
so se tudi novo pridobljene informacije glede 
lastništva nevarnega drevja na Begovi ulici, 
dogajanje pri pridobivanju soglasij za traso južne 
obvoznice in teme, ki bodo obravnavane na 
skorajšnjem sestanku z Uradom za komunalo. Za 
konec sta se dva zborista javila, da bosta sodelova-
la pri izdelavi izobraževalnega videa o participa-
tornem proračunu. Beseda je nanesla tudi na 
smeti, neprimerno ravnanje z njimi in na ločevan-
je, ki to ni. Pogovor o smeteh pa se ni končal zgolj 
z negodovanjem. Hitro po tem, ko so ugotovili, da 
ima Snaga poučno gradivo v različnih oblikah, so 
se odločili, da jo pozovejo in povabijo, da na zboru 
razloži ustrezne načine ločevanja in odlaganja 
smeti. Skupno srečanje vidijo tudi kot odlično 
priložnost, da dobijo odgovore na vprašanja, ki si 
jih o odpadkih in njihovi predelavi zastavljajo že 
dalj časa.

SČS Magdalena, 9. 2. 2016
Ne le na zboru, tudi na sodišču moramo s svojo 
prisotnostjo izraziti podporo delu SSVUJD in 
njegovemu koordinatorju, so se strinjali udeleženci 
zbora SČS Magdalena. Tako so se pridružili SČS 
Pobrežje in sklenili, da bodo pozvali vse, da se 24. 
marca udeležijo prve obravnave v tožbi, ki jo je proti 
koordinatorju sprožilo javno podjetje Mariborski 
vodovod. Preostanek časa so namenili akciji 
Pogrešano drevo. Strinjajo se, da se akcija izvede v 
soboto, 9. aprila, čas do takrat pa je treba izkoristiti 
za čim boljšo pripravo. Po oceni  je v sodelujočih 
mestnih četrtih 500 točk, kjer drevesa manjkajo oz. 
kjer so  ogrožena. Da bo akcija dovolj odmevna in 
da bo prisilila v razmišljanje čim več ljudi, je potreb-
no označiti večino teh mest. Najprej bodo dokonča-
li s popisom v MČ Magdalena, zatem pa poiskali 
potreben material za označevalne table. Prav bodo 
prišli leseni ostanki iz mizarskih in drugih delavnic, 
nelakirani deli starega pohištva ipd., iz katerih bo 
mogoče izdelati table približno formata A4. In 
seveda palice in letve za postavitev tabel.
Kaj se dogaja s pobudo zbora, da se v okolici UKC 
vzpostavi t. i. cona 30 in kaj menijo o pobudi, da se 
z zloženko opozori prebivalce o pravilnem obrezo-
vanju dreves, bodo ponovno povprašali Urad za 
komunalo, promet in prostor. Počakati pa morajo 
tudi na dokončen odgovor in potrditev termina za 

predavanje o pravilnem ločevanju odpadkov, 
njihovi ponovni rabi in zmanjševanju embalaže, ki 
ga želijo organizirati skupaj s Snago za udeležence 
zborov SČS Magdalena in druge, ki jih tema zanima. 
Ko bo datum znan, bodo z akcijo letakiranja obvesti-
li svoje sokrajane.

SČS Tabor, 10. 2. 2016
Minuli zbor SČS Tabor je obravnaval tri osnovne 
teme: dejavnosti Sveta za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin – SSVUJD, priprave na akcijo 
Pogrešano drevo ter nadaljevanje pritiska okoli 
preplastitve Ceste proletarskih brigad.
Udeleženci so si bili enotni, da je potrebno 
podpreti SSVUJD v boju proti ustrahovalni politiki 
Mariborskega vodovoda. Takšnim načinom se je 
potrebno zoperstaviti tukaj in zdaj, so mnenja na 
Taboru, sicer bo to postala stalna praksa, ki jo bo 
vedno težje nadzorovati. Delovna skupina je 
izrazila nezadovoljstvo, da se na občini ne odzove-
jo, ko gre za vzdrževanje dreves v mestu. Večna 
mantra o pomanjkanju sredstev je opravičilo tudi 
za to, da pristojne službe nimajo nobene ocene 
stanja, ko gre za parkovne površine, drevorede in 
druge drevesne zasaditve v mestu, kar je osnova 
za kakršno koli nadaljnje delo.

Za Cesto proletarskih brigad se zdi, da gre še za 
enega izmed začaranih krogov, v katerem se 
sučemo. Mariborska občina obrača hrbet tisočim 
sokrajanom, ki stanujejo ob eni najhrupnejših cest 
v državi, ker za reševanje problema državnih cest 

pač ni pristojna, postopki izvedbe operativnega 
plana za reševanje problematike pa so tako dolgi, 
da je vprašanje, v katerem življenju se bo na tej 
poti karkoli spremenilo. Preplastitev ceste bi 
pomenila preobrat v življenjih ob Cesti proletar-
skih brigad, ljudje bi lahko v toplih mesecih celo 
imeli odprta okna. Pri tem bodo nadalje vztrajali, 
prav tako pa pritiskali na pristojne državne organe, 
da se izdelava operativnega programa reševanja 
problematike Ceste proletarskih brigad ne bo 
vlekla v nedogled.

SKS Kamnica, 10. 2. 2016
Samoorganizirani zbor krajank in krajanov 
Kamnice se je začel pestro. V gneči ob šolski 
proslavi kulturnega praznika smo najprej morali 
razrešiti, kdo je prišel kot udeleženec na zbor, kdo 
ne. Ko smo to razjasnili, smo nekaj novim 
udeležencem predstavili pravila zbora, ki pa so 
bila trd oreh. Kljub vsemu smo po pregledu 
sklepov prejšnjega zapisnika skozi debato izluščili 
precej sklepov. Na primer, da bi se spodobilo, da 
bi na zborih bil prisoten kdo od članov KS Kamni-
ca, saj bi se tako prebivalci in svetniki vzajemno 
obveščali o dejavnostih ter bi tako bili oboji bolj 
uspešni pri razvoju kraja. Nadalje smo izpostavili 
problematiko čiščenja pohodniških poti in 
ugotovili, da bi odgovornost morali prevzeti 
organizatorji dogodkov (npr. pohodov). Dotaknili 
smo se še nekaterih neprimernih prometnih 
ureditev (prehod za pešce pri nekdanji gostilni 
Pavešič), lokacij komunalnih zabojnikov in tudi 



čiščenja ter popravljanja ceste na Medič. Nazadn-
je smo sklenili še, da bi z vidika transparentnosti 
KS Kamnica morala predstaviti svoje delovanje v 
letu 2015 in tudi načrt dela za 2016.

SČS Center in Ivan Cankar,
11. 2. 2016
»Le ko te čevelj žuli, prideš na zbor,« bi lahko 
strnili ugotovitve izmenjave mnenj prisotnih na 
zboru o nizki udeležbi, »pa še takrat, ko te, ni 
nujno, da si tu.« Škoda pa je pozornost posvečati 
le negativnim platem življenja v Mariboru, ne da 
bi javno osvetlili pozitivne, da se v prebivalcih 
vzbudijo ponos, samozavest in poistovetenje s 
prostorom, v katerem živijo. Kljub želji po 
pozitivni naravnanosti pa ne moremo mimo 
nekaj nepravilnosti, na katere opozarja zbor. 
Kamni neurejenega videza na Ribniški ulici ne 
bodo ostali, že marca se jih bo med zaključnimi 
deli uredilo in zalilo z betonom. Na Šentiljski pa je 
dokončana izgradnja pločnika, obljubljenih 
znakov s hitrostno omejitvijo pa ni, zato bo zbor 
še naprej deloval, da se izpolni tudi ta obljuba. 
Lani maja je še ministrica za kulturo podpirala 
umestitev  UGM v stavbo nekdanje SDK na trgu 
Leona Štuklja, obvezali so se tudi, da bodo zbor 
obveščali o razpletu dogodkov. Zdaj, skoraj leto 
kasneje, še zmeraj ni ne napredka ne obveščanja, 
še več – ves napredek celo nazaduje, saj pristojne 
službe pravijo, da bodo pričeli (!) s postopkom 
preučevanja možnih lokacij. Zbor bo pritiske 
stopnjeval še z dopisi na pristojni ministrstvi.

SČS Koroška vrata, 11. 2. 2016
Na zboru so najprej soglasno podprli SSVUJD in 
njegovega koordinatorja. Strinjali so se, da se o 
vseh pritiskih, neutemeljenih obtožbah, netrans-
parentnem delovanju in kršenju statuta 
Mariborskega vodovoda obvesti tudi širšo 
javnost. Nato so si razdelili predele, kjer bo vsak 

preštel manjkajoča in druga ogrožena drevesa, s 
čimer se tudi v Koroških vratih priključujejo akciji 
Pogrešano drevo. Nato je predstavnik mestne 
delovne skupine za promet prebral svoj dopis, v 
katerem problematizira prometno ureditev in 
kritizira redarsko službo. Ta dopis bo naš 
predstavnik prvič predstavil tudi na sestanku 
mestne delovne skupine. Udeleženci so podprli 
njegovo izjavo, ki se pošlje tudi drugim SČS in 
SKS, da se jih povpraša, kakšno je njihovo mnenje. 
Pogovarjali smo se tudi o drugih problemih, kot 
je nujna namestitev košev na Smetanovi ulici, 
postavitev prehoda za pešce pri Osnovni šoli 
Prežihovega Voranca, opozorili smo na vse več 
grafitov – kljukastih križev – ki jih je treba nemu-
doma odstraniti. 
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SČS Pobrežje, 3. 2. 2016
Prometna problematika je bila ponovno predmet 
razprave udeležencev zbora SČS Pobrežje. Še 
vedno so enakega mnenja o delu obvoznice, ki 
seka Maribor med Teznim in Meljem in se je tisti 
Mariborčani, ki nimajo potrebe za nakup letne 
vinjete, raje izogibajo. S tem obvoznica izgublja 
pomen, vsaj v smislu razbremenitve prometa v njej 
blizu soseskah. V pozivu za spremembe, ki ga bodo 
ponovno naslovili na DARS in Ministrstvo za 
infrastrukturo, bodo spet izpostavili predvsem 
neenakopraven položaj voznikov osebnih vozil in 
transportnih vozil – eni brez vinjete ne morejo niti 
na drugo stran mesta, med tem ko drugi lahko 
brezplačno uporabljajo avtocestne poti od Pesnice 
do Slovenske Bistrice, če se osredotočimo zgolj na 
to destinacijo. Udeleženci so o zagotavljanju 
varnosti v cestnem prometu na Pobrežju opazili še 
par pomanjkljivosti, na katere bodo tako kot doslej 
obvestili pristojne.
Nekaj časa so na Pobrežju spet posvetili participa-
tornemu proračunu in tudi oni izrazili 
zaskrbljenost, da se je po končanem izboru projek-
tov v Radvanju, prav v času, ko je treba ustrezno 
umestiti izbrane projekte v mestni proračun in s 
tem potrditi voljo, izkazano v Radvanju, celotna 
zasedba, pristojna za PP, zavila v molk.
Udeleženci so se seznanili z načrti za nadaljnje 
dejavnosti, ki so jih pripravili v Samoorganiziranem 
svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin, in jih 
tudi podprli.

SKS Pekre, 3. 2. 2016
Udeleženci SKS Pekre so se na deževni dan sestali v 
Domu kulture Pekre in obudili debato in idejo o 
sodelovanju s krajevno skupnostjo. Izpostavili so, da 
bi bilo nujno sodelovati in se pri tem ne ozirati na 
morebitne politične ovire in prepreke zaradi 
drugačnih prepričanj. Zbor si še vedno želi sodelo-
vanja, zato bo predstavnike KS Pekre ponovno 
pozval na skupni sestanek. Nadalje smo se dotaknili 

urejenosti Peker in se dogovorili, da bi se o iskanju 
rešitev na naslednjem zboru pogovorili s 
predstavniki Turističnega društva Pekre. Na koncu 
je zbor še podprl dejavnosti SSVUJD, ki se trenutno 
ukvarja z grožnjami nekaterih javnih institucij.

SČS Nova vas, 4. 2. 2016
Na prelomu zime in pomladi se že prebuja zagon 
za uresničitev akcije Pogrešano drevo. 
Novovaščani bodo s tlorisom mestne četrti 
pripravili popis manjkajočih in ogroženih dreves na 
javnih površinah. Pa na funkcionalnih zemljiščih 
tudi, seveda –– naj se tudi zasebni lastniki zavejo 
pomena dreves. Poleg tega pa se že pripravljajo na 
prvi skupni mestni zbor, za katerega so predlagali 
med drugim tudi teme: mestno redarstvo, Odlok o 
javnem redu in miru in delovanje inšpekcijskih 
služb. Menijo, da so to gotovo težave, s katerimi se 
soočajo v vseh četrtih.
Ob pregledu dosedanjih dejavnosti so ugotovili, 
da je Snaga odstranila nestrpne grafite na 
otroškem igrišču, pri ostalih dopisih pa je bilo manj 

uspeha – še zmeraj ni odgovorov sektorja za 
komunalo o poskusni prometni ureditvi ter celost-
ni prometni ureditvi, prav tako ne od direktorja 
Mestne uprave na vprašanja o Odloku o javnem 
redu in miru. Upravitelji, ki so dobili posredovane 
pravilnike in odloke, vezane na drevesa in zelene 
površine, se na dopis še niso odzvali.

SČS Studenci, 4. 2. 2016
Zboristi SČS Studenci so največ časa tokrat name-
nili komunalni problematiki na nekaterih območjih 
Studencev. Predstavili so ugotovitve o stanju na 
terenu in pridobljene informacije o načrtovanih 
investicijah na Korbunovi in Kamenškovi ulici, ki se 
ravno v teh dneh obravnavajo na mestnem svetu. 
Obravnavali so tudi možnosti ureditve plinifikacije 
določenih ulic. Prav tako se je zbor seznanil s tožbo, 
ki jo je Mariborski vodovod, d. d., uperil v koordina-
torja SSVUJD-a. Zgroženo so ugotovili, da javno 
podjetje z javnim denarjem sproža tožbe proti 
javnosti, kadar ta poskuša izvedeti, kako se trošijo 
javna sredstva. V odgovor so izrazili vso podporo 
delu SSVUJD-a in koordinatorju kot tarči tožbe. 
Sklenili so, da bodo poskušali pridobiti večjo 
pozornost medobčinskega redarstva glede 
blokiranja pločnikov zaradi nepravilnega parkiran-
ja, prav tako pa bodo pozvali k ureditvi in zavaro-
vanju neformalnega prehoda čez železniško 
progo. V zaključku pa so z odobravanjem pritrdili 
pobudi SČS Pobrežje, da bi se zbori kmalu sestali 
skupaj, na mestnem zboru.
 
SČS Radvanje, 9. 2. 2016
Zbor SČS Radvanje je tokrat gostil Simono Trčak iz 
organizacije Urbani eko vrt, ki je predstavila 
skupnostno vrtičkanje, ki se že odvija v MČ 
Radvanje. Pogovarjali so se o načrtovani širitvi in 
iskali primerna zemljišča. Dovorjeno je bilo 
prihodnje sodelovanje med obema organizacija-
ma in obljubljena pomoč pri iskanju primerne 
lokacije. Obravnavala se je tudi tema 
onesnaževanja zraka v Radvanju in storili so se prvi 
koraki v smer informiranja in opozarjanja 
problematičnih kurilcev. Prav tako se je zbor 
seznanil z vsebino tožbe, ki jo je Mariborski 
vodovod uperil v delegata SČS Radvanje v 
SSVUJD-u, prav tako pa tudi znova podprl delo 

SSVUJD-a in mi izrekel jasno podporo. Izmenjale 
so se tudi novo pridobljene informacije glede 
lastništva nevarnega drevja na Begovi ulici, 
dogajanje pri pridobivanju soglasij za traso južne 
obvoznice in teme, ki bodo obravnavane na 
skorajšnjem sestanku z Uradom za komunalo. Za 
konec sta se dva zborista javila, da bosta sodelova-
la pri izdelavi izobraževalnega videa o participa-
tornem proračunu. Beseda je nanesla tudi na 
smeti, neprimerno ravnanje z njimi in na ločevan-
je, ki to ni. Pogovor o smeteh pa se ni končal zgolj 
z negodovanjem. Hitro po tem, ko so ugotovili, da 
ima Snaga poučno gradivo v različnih oblikah, so 
se odločili, da jo pozovejo in povabijo, da na zboru 
razloži ustrezne načine ločevanja in odlaganja 
smeti. Skupno srečanje vidijo tudi kot odlično 
priložnost, da dobijo odgovore na vprašanja, ki si 
jih o odpadkih in njihovi predelavi zastavljajo že 
dalj časa.

SČS Magdalena, 9. 2. 2016
Ne le na zboru, tudi na sodišču moramo s svojo 
prisotnostjo izraziti podporo delu SSVUJD in 
njegovemu koordinatorju, so se strinjali udeleženci 
zbora SČS Magdalena. Tako so se pridružili SČS 
Pobrežje in sklenili, da bodo pozvali vse, da se 24. 
marca udeležijo prve obravnave v tožbi, ki jo je proti 
koordinatorju sprožilo javno podjetje Mariborski 
vodovod. Preostanek časa so namenili akciji 
Pogrešano drevo. Strinjajo se, da se akcija izvede v 
soboto, 9. aprila, čas do takrat pa je treba izkoristiti 
za čim boljšo pripravo. Po oceni  je v sodelujočih 
mestnih četrtih 500 točk, kjer drevesa manjkajo oz. 
kjer so  ogrožena. Da bo akcija dovolj odmevna in 
da bo prisilila v razmišljanje čim več ljudi, je potreb-
no označiti večino teh mest. Najprej bodo dokonča-
li s popisom v MČ Magdalena, zatem pa poiskali 
potreben material za označevalne table. Prav bodo 
prišli leseni ostanki iz mizarskih in drugih delavnic, 
nelakirani deli starega pohištva ipd., iz katerih bo 
mogoče izdelati table približno formata A4. In 
seveda palice in letve za postavitev tabel.
Kaj se dogaja s pobudo zbora, da se v okolici UKC 
vzpostavi t. i. cona 30 in kaj menijo o pobudi, da se 
z zloženko opozori prebivalce o pravilnem obrezo-
vanju dreves, bodo ponovno povprašali Urad za 
komunalo, promet in prostor. Počakati pa morajo 
tudi na dokončen odgovor in potrditev termina za 

predavanje o pravilnem ločevanju odpadkov, 
njihovi ponovni rabi in zmanjševanju embalaže, ki 
ga želijo organizirati skupaj s Snago za udeležence 
zborov SČS Magdalena in druge, ki jih tema zanima. 
Ko bo datum znan, bodo z akcijo letakiranja obvesti-
li svoje sokrajane.

SČS Tabor, 10. 2. 2016
Minuli zbor SČS Tabor je obravnaval tri osnovne 
teme: dejavnosti Sveta za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin – SSVUJD, priprave na akcijo 
Pogrešano drevo ter nadaljevanje pritiska okoli 
preplastitve Ceste proletarskih brigad.
Udeleženci so si bili enotni, da je potrebno 
podpreti SSVUJD v boju proti ustrahovalni politiki 
Mariborskega vodovoda. Takšnim načinom se je 
potrebno zoperstaviti tukaj in zdaj, so mnenja na 
Taboru, sicer bo to postala stalna praksa, ki jo bo 
vedno težje nadzorovati. Delovna skupina je 
izrazila nezadovoljstvo, da se na občini ne odzove-
jo, ko gre za vzdrževanje dreves v mestu. Večna 
mantra o pomanjkanju sredstev je opravičilo tudi 
za to, da pristojne službe nimajo nobene ocene 
stanja, ko gre za parkovne površine, drevorede in 
druge drevesne zasaditve v mestu, kar je osnova 
za kakršno koli nadaljnje delo.

Za Cesto proletarskih brigad se zdi, da gre še za 
enega izmed začaranih krogov, v katerem se 
sučemo. Mariborska občina obrača hrbet tisočim 
sokrajanom, ki stanujejo ob eni najhrupnejših cest 
v državi, ker za reševanje problema državnih cest 

pač ni pristojna, postopki izvedbe operativnega 
plana za reševanje problematike pa so tako dolgi, 
da je vprašanje, v katerem življenju se bo na tej 
poti karkoli spremenilo. Preplastitev ceste bi 
pomenila preobrat v življenjih ob Cesti proletar-
skih brigad, ljudje bi lahko v toplih mesecih celo 
imeli odprta okna. Pri tem bodo nadalje vztrajali, 
prav tako pa pritiskali na pristojne državne organe, 
da se izdelava operativnega programa reševanja 
problematike Ceste proletarskih brigad ne bo 
vlekla v nedogled.

SKS Kamnica, 10. 2. 2016
Samoorganizirani zbor krajank in krajanov 
Kamnice se je začel pestro. V gneči ob šolski 
proslavi kulturnega praznika smo najprej morali 
razrešiti, kdo je prišel kot udeleženec na zbor, kdo 
ne. Ko smo to razjasnili, smo nekaj novim 
udeležencem predstavili pravila zbora, ki pa so 
bila trd oreh. Kljub vsemu smo po pregledu 
sklepov prejšnjega zapisnika skozi debato izluščili 
precej sklepov. Na primer, da bi se spodobilo, da 
bi na zborih bil prisoten kdo od članov KS Kamni-
ca, saj bi se tako prebivalci in svetniki vzajemno 
obveščali o dejavnostih ter bi tako bili oboji bolj 
uspešni pri razvoju kraja. Nadalje smo izpostavili 
problematiko čiščenja pohodniških poti in 
ugotovili, da bi odgovornost morali prevzeti 
organizatorji dogodkov (npr. pohodov). Dotaknili 
smo se še nekaterih neprimernih prometnih 
ureditev (prehod za pešce pri nekdanji gostilni 
Pavešič), lokacij komunalnih zabojnikov in tudi 

Prebivalci Tabora so nezadovlnji zaradi neodzivnosti 
občine glede problematike vzdrževanja dreves

Cesta proletarskih brigad je že dalj časa potrebna 
temeljite prenove



Kljub podpori  ministrice za kulturo problematika glede 
novih prostorov UGM  še zmeraj ostaja odprtra

čiščenja ter popravljanja ceste na Medič. Nazadn-
je smo sklenili še, da bi z vidika transparentnosti 
KS Kamnica morala predstaviti svoje delovanje v 
letu 2015 in tudi načrt dela za 2016.

SČS Center in Ivan Cankar,
11. 2. 2016
»Le ko te čevelj žuli, prideš na zbor,« bi lahko 
strnili ugotovitve izmenjave mnenj prisotnih na 
zboru o nizki udeležbi, »pa še takrat, ko te, ni 
nujno, da si tu.« Škoda pa je pozornost posvečati 
le negativnim platem življenja v Mariboru, ne da 
bi javno osvetlili pozitivne, da se v prebivalcih 
vzbudijo ponos, samozavest in poistovetenje s 
prostorom, v katerem živijo. Kljub želji po 
pozitivni naravnanosti pa ne moremo mimo 
nekaj nepravilnosti, na katere opozarja zbor. 
Kamni neurejenega videza na Ribniški ulici ne 
bodo ostali, že marca se jih bo med zaključnimi 
deli uredilo in zalilo z betonom. Na Šentiljski pa je 
dokončana izgradnja pločnika, obljubljenih 
znakov s hitrostno omejitvijo pa ni, zato bo zbor 
še naprej deloval, da se izpolni tudi ta obljuba. 
Lani maja je še ministrica za kulturo podpirala 
umestitev  UGM v stavbo nekdanje SDK na trgu 
Leona Štuklja, obvezali so se tudi, da bodo zbor 
obveščali o razpletu dogodkov. Zdaj, skoraj leto 
kasneje, še zmeraj ni ne napredka ne obveščanja, 
še več – ves napredek celo nazaduje, saj pristojne 
službe pravijo, da bodo pričeli (!) s postopkom 
preučevanja možnih lokacij. Zbor bo pritiske 
stopnjeval še z dopisi na pristojni ministrstvi.

SČS Koroška vrata, 11. 2. 2016
Na zboru so najprej soglasno podprli SSVUJD in 
njegovega koordinatorja. Strinjali so se, da se o 
vseh pritiskih, neutemeljenih obtožbah, netrans-
parentnem delovanju in kršenju statuta 
Mariborskega vodovoda obvesti tudi širšo 
javnost. Nato so si razdelili predele, kjer bo vsak 

preštel manjkajoča in druga ogrožena drevesa, s 
čimer se tudi v Koroških vratih priključujejo akciji 
Pogrešano drevo. Nato je predstavnik mestne 
delovne skupine za promet prebral svoj dopis, v 
katerem problematizira prometno ureditev in 
kritizira redarsko službo. Ta dopis bo naš 
predstavnik prvič predstavil tudi na sestanku 
mestne delovne skupine. Udeleženci so podprli 
njegovo izjavo, ki se pošlje tudi drugim SČS in 
SKS, da se jih povpraša, kakšno je njihovo mnenje. 
Pogovarjali smo se tudi o drugih problemih, kot 
je nujna namestitev košev na Smetanovi ulici, 
postavitev prehoda za pešce pri Osnovni šoli 
Prežihovega Voranca, opozorili smo na vse več 
grafitov – kljukastih križev – ki jih je treba nemu-
doma odstraniti. 
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SČS Pobrežje, 3. 2. 2016
Prometna problematika je bila ponovno predmet 
razprave udeležencev zbora SČS Pobrežje. Še 
vedno so enakega mnenja o delu obvoznice, ki 
seka Maribor med Teznim in Meljem in se je tisti 
Mariborčani, ki nimajo potrebe za nakup letne 
vinjete, raje izogibajo. S tem obvoznica izgublja 
pomen, vsaj v smislu razbremenitve prometa v njej 
blizu soseskah. V pozivu za spremembe, ki ga bodo 
ponovno naslovili na DARS in Ministrstvo za 
infrastrukturo, bodo spet izpostavili predvsem 
neenakopraven položaj voznikov osebnih vozil in 
transportnih vozil – eni brez vinjete ne morejo niti 
na drugo stran mesta, med tem ko drugi lahko 
brezplačno uporabljajo avtocestne poti od Pesnice 
do Slovenske Bistrice, če se osredotočimo zgolj na 
to destinacijo. Udeleženci so o zagotavljanju 
varnosti v cestnem prometu na Pobrežju opazili še 
par pomanjkljivosti, na katere bodo tako kot doslej 
obvestili pristojne.
Nekaj časa so na Pobrežju spet posvetili participa-
tornemu proračunu in tudi oni izrazili 
zaskrbljenost, da se je po končanem izboru projek-
tov v Radvanju, prav v času, ko je treba ustrezno 
umestiti izbrane projekte v mestni proračun in s 
tem potrditi voljo, izkazano v Radvanju, celotna 
zasedba, pristojna za PP, zavila v molk.
Udeleženci so se seznanili z načrti za nadaljnje 
dejavnosti, ki so jih pripravili v Samoorganiziranem 
svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin, in jih 
tudi podprli.

SKS Pekre, 3. 2. 2016
Udeleženci SKS Pekre so se na deževni dan sestali v 
Domu kulture Pekre in obudili debato in idejo o 
sodelovanju s krajevno skupnostjo. Izpostavili so, da 
bi bilo nujno sodelovati in se pri tem ne ozirati na 
morebitne politične ovire in prepreke zaradi 
drugačnih prepričanj. Zbor si še vedno želi sodelo-
vanja, zato bo predstavnike KS Pekre ponovno 
pozval na skupni sestanek. Nadalje smo se dotaknili 

urejenosti Peker in se dogovorili, da bi se o iskanju 
rešitev na naslednjem zboru pogovorili s 
predstavniki Turističnega društva Pekre. Na koncu 
je zbor še podprl dejavnosti SSVUJD, ki se trenutno 
ukvarja z grožnjami nekaterih javnih institucij.

SČS Nova vas, 4. 2. 2016
Na prelomu zime in pomladi se že prebuja zagon 
za uresničitev akcije Pogrešano drevo. 
Novovaščani bodo s tlorisom mestne četrti 
pripravili popis manjkajočih in ogroženih dreves na 
javnih površinah. Pa na funkcionalnih zemljiščih 
tudi, seveda –– naj se tudi zasebni lastniki zavejo 
pomena dreves. Poleg tega pa se že pripravljajo na 
prvi skupni mestni zbor, za katerega so predlagali 
med drugim tudi teme: mestno redarstvo, Odlok o 
javnem redu in miru in delovanje inšpekcijskih 
služb. Menijo, da so to gotovo težave, s katerimi se 
soočajo v vseh četrtih.
Ob pregledu dosedanjih dejavnosti so ugotovili, 
da je Snaga odstranila nestrpne grafite na 
otroškem igrišču, pri ostalih dopisih pa je bilo manj 

uspeha – še zmeraj ni odgovorov sektorja za 
komunalo o poskusni prometni ureditvi ter celost-
ni prometni ureditvi, prav tako ne od direktorja 
Mestne uprave na vprašanja o Odloku o javnem 
redu in miru. Upravitelji, ki so dobili posredovane 
pravilnike in odloke, vezane na drevesa in zelene 
površine, se na dopis še niso odzvali.

SČS Studenci, 4. 2. 2016
Zboristi SČS Studenci so največ časa tokrat name-
nili komunalni problematiki na nekaterih območjih 
Studencev. Predstavili so ugotovitve o stanju na 
terenu in pridobljene informacije o načrtovanih 
investicijah na Korbunovi in Kamenškovi ulici, ki se 
ravno v teh dneh obravnavajo na mestnem svetu. 
Obravnavali so tudi možnosti ureditve plinifikacije 
določenih ulic. Prav tako se je zbor seznanil s tožbo, 
ki jo je Mariborski vodovod, d. d., uperil v koordina-
torja SSVUJD-a. Zgroženo so ugotovili, da javno 
podjetje z javnim denarjem sproža tožbe proti 
javnosti, kadar ta poskuša izvedeti, kako se trošijo 
javna sredstva. V odgovor so izrazili vso podporo 
delu SSVUJD-a in koordinatorju kot tarči tožbe. 
Sklenili so, da bodo poskušali pridobiti večjo 
pozornost medobčinskega redarstva glede 
blokiranja pločnikov zaradi nepravilnega parkiran-
ja, prav tako pa bodo pozvali k ureditvi in zavaro-
vanju neformalnega prehoda čez železniško 
progo. V zaključku pa so z odobravanjem pritrdili 
pobudi SČS Pobrežje, da bi se zbori kmalu sestali 
skupaj, na mestnem zboru.
 
SČS Radvanje, 9. 2. 2016
Zbor SČS Radvanje je tokrat gostil Simono Trčak iz 
organizacije Urbani eko vrt, ki je predstavila 
skupnostno vrtičkanje, ki se že odvija v MČ 
Radvanje. Pogovarjali so se o načrtovani širitvi in 
iskali primerna zemljišča. Dovorjeno je bilo 
prihodnje sodelovanje med obema organizacija-
ma in obljubljena pomoč pri iskanju primerne 
lokacije. Obravnavala se je tudi tema 
onesnaževanja zraka v Radvanju in storili so se prvi 
koraki v smer informiranja in opozarjanja 
problematičnih kurilcev. Prav tako se je zbor 
seznanil z vsebino tožbe, ki jo je Mariborski 
vodovod uperil v delegata SČS Radvanje v 
SSVUJD-u, prav tako pa tudi znova podprl delo 

SSVUJD-a in mi izrekel jasno podporo. Izmenjale 
so se tudi novo pridobljene informacije glede 
lastništva nevarnega drevja na Begovi ulici, 
dogajanje pri pridobivanju soglasij za traso južne 
obvoznice in teme, ki bodo obravnavane na 
skorajšnjem sestanku z Uradom za komunalo. Za 
konec sta se dva zborista javila, da bosta sodelova-
la pri izdelavi izobraževalnega videa o participa-
tornem proračunu. Beseda je nanesla tudi na 
smeti, neprimerno ravnanje z njimi in na ločevan-
je, ki to ni. Pogovor o smeteh pa se ni končal zgolj 
z negodovanjem. Hitro po tem, ko so ugotovili, da 
ima Snaga poučno gradivo v različnih oblikah, so 
se odločili, da jo pozovejo in povabijo, da na zboru 
razloži ustrezne načine ločevanja in odlaganja 
smeti. Skupno srečanje vidijo tudi kot odlično 
priložnost, da dobijo odgovore na vprašanja, ki si 
jih o odpadkih in njihovi predelavi zastavljajo že 
dalj časa.

SČS Magdalena, 9. 2. 2016
Ne le na zboru, tudi na sodišču moramo s svojo 
prisotnostjo izraziti podporo delu SSVUJD in 
njegovemu koordinatorju, so se strinjali udeleženci 
zbora SČS Magdalena. Tako so se pridružili SČS 
Pobrežje in sklenili, da bodo pozvali vse, da se 24. 
marca udeležijo prve obravnave v tožbi, ki jo je proti 
koordinatorju sprožilo javno podjetje Mariborski 
vodovod. Preostanek časa so namenili akciji 
Pogrešano drevo. Strinjajo se, da se akcija izvede v 
soboto, 9. aprila, čas do takrat pa je treba izkoristiti 
za čim boljšo pripravo. Po oceni  je v sodelujočih 
mestnih četrtih 500 točk, kjer drevesa manjkajo oz. 
kjer so  ogrožena. Da bo akcija dovolj odmevna in 
da bo prisilila v razmišljanje čim več ljudi, je potreb-
no označiti večino teh mest. Najprej bodo dokonča-
li s popisom v MČ Magdalena, zatem pa poiskali 
potreben material za označevalne table. Prav bodo 
prišli leseni ostanki iz mizarskih in drugih delavnic, 
nelakirani deli starega pohištva ipd., iz katerih bo 
mogoče izdelati table približno formata A4. In 
seveda palice in letve za postavitev tabel.
Kaj se dogaja s pobudo zbora, da se v okolici UKC 
vzpostavi t. i. cona 30 in kaj menijo o pobudi, da se 
z zloženko opozori prebivalce o pravilnem obrezo-
vanju dreves, bodo ponovno povprašali Urad za 
komunalo, promet in prostor. Počakati pa morajo 
tudi na dokončen odgovor in potrditev termina za 

predavanje o pravilnem ločevanju odpadkov, 
njihovi ponovni rabi in zmanjševanju embalaže, ki 
ga želijo organizirati skupaj s Snago za udeležence 
zborov SČS Magdalena in druge, ki jih tema zanima. 
Ko bo datum znan, bodo z akcijo letakiranja obvesti-
li svoje sokrajane.

SČS Tabor, 10. 2. 2016
Minuli zbor SČS Tabor je obravnaval tri osnovne 
teme: dejavnosti Sveta za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin – SSVUJD, priprave na akcijo 
Pogrešano drevo ter nadaljevanje pritiska okoli 
preplastitve Ceste proletarskih brigad.
Udeleženci so si bili enotni, da je potrebno 
podpreti SSVUJD v boju proti ustrahovalni politiki 
Mariborskega vodovoda. Takšnim načinom se je 
potrebno zoperstaviti tukaj in zdaj, so mnenja na 
Taboru, sicer bo to postala stalna praksa, ki jo bo 
vedno težje nadzorovati. Delovna skupina je 
izrazila nezadovoljstvo, da se na občini ne odzove-
jo, ko gre za vzdrževanje dreves v mestu. Večna 
mantra o pomanjkanju sredstev je opravičilo tudi 
za to, da pristojne službe nimajo nobene ocene 
stanja, ko gre za parkovne površine, drevorede in 
druge drevesne zasaditve v mestu, kar je osnova 
za kakršno koli nadaljnje delo.

Za Cesto proletarskih brigad se zdi, da gre še za 
enega izmed začaranih krogov, v katerem se 
sučemo. Mariborska občina obrača hrbet tisočim 
sokrajanom, ki stanujejo ob eni najhrupnejših cest 
v državi, ker za reševanje problema državnih cest 

pač ni pristojna, postopki izvedbe operativnega 
plana za reševanje problematike pa so tako dolgi, 
da je vprašanje, v katerem življenju se bo na tej 
poti karkoli spremenilo. Preplastitev ceste bi 
pomenila preobrat v življenjih ob Cesti proletar-
skih brigad, ljudje bi lahko v toplih mesecih celo 
imeli odprta okna. Pri tem bodo nadalje vztrajali, 
prav tako pa pritiskali na pristojne državne organe, 
da se izdelava operativnega programa reševanja 
problematike Ceste proletarskih brigad ne bo 
vlekla v nedogled.

SKS Kamnica, 10. 2. 2016
Samoorganizirani zbor krajank in krajanov 
Kamnice se je začel pestro. V gneči ob šolski 
proslavi kulturnega praznika smo najprej morali 
razrešiti, kdo je prišel kot udeleženec na zbor, kdo 
ne. Ko smo to razjasnili, smo nekaj novim 
udeležencem predstavili pravila zbora, ki pa so 
bila trd oreh. Kljub vsemu smo po pregledu 
sklepov prejšnjega zapisnika skozi debato izluščili 
precej sklepov. Na primer, da bi se spodobilo, da 
bi na zborih bil prisoten kdo od članov KS Kamni-
ca, saj bi se tako prebivalci in svetniki vzajemno 
obveščali o dejavnostih ter bi tako bili oboji bolj 
uspešni pri razvoju kraja. Nadalje smo izpostavili 
problematiko čiščenja pohodniških poti in 
ugotovili, da bi odgovornost morali prevzeti 
organizatorji dogodkov (npr. pohodov). Dotaknili 
smo se še nekaterih neprimernih prometnih 
ureditev (prehod za pešce pri nekdanji gostilni 
Pavešič), lokacij komunalnih zabojnikov in tudi 

Tudi člani SČS Koroška vrata se bodo pridružili akciji 
Pogrešano drevi



Dobrodošli v Sloveniji. Na mejah je postavljena žica, 
ki nas bo varovala pred »sovražniki, ki prihajajo z 
revnega juga«. V mestih se na fasadah stavb pojavl-
jajo kljukasti križi, ss-ovski znaki, rasistični in neona-
cistični grafiti. Vse več je napadov na samonikle 
družbeno angažirane in aktivistične skupine ter 
njihove prostore (Sokolc, Inde, Metelkova itd.). 
Ljudje so vse bolj prestrašeni in jezni. Začelo se je z 
zastraševanjem muslimanske skupnosti, ki naj bi 
bila kriva za trenutno stanje v državi in svetu. Desne 
stranke so zagnale lastne propagandne stroje, ki 
širijo nestrpnost, ksenofobijo, rasizem in perejo 
možgane prestrašenim ljudem. Razpihuje se 
sovraštvo in strah, tudi skozi predloge za ustano-
vitev narodne garde, enote prostovoljnih domol-
jubnih mladeničev, ki bodo branili prave Slovence. 
Sredina ponovno molči in ne stori ničesar. Po Evropi 
in doma ponovno ugašajo luči.
Premalo se zavedamo, da nas iskanje razlik samo 
razdružuje. Pri narodu, ki je navajen srčno pomagati 
sočloveku v stiski (spomnimo se samo vseh 
»zamaškastih« akcij in dobrodelnih dejanj), bi 
morda ne pričakovali takšnih izlivov srda, negostol-
jubnosti in nasilnega sovraštva. Premalo se zaveda-
mo, da nas iskanje skupnega združuje. 
 
Ko spremljamo trenutno dogajanje v Sloveniji, se 
zdi, da se večina ljudi vse bolj oddaljuje od 
političnih in družbenih vprašanj, od skupnosti, ki bi 
lahko pripeljala do boljšega jutri. Kot nemi opazov-
alci tega, kar se dogaja okoli njih, dopuščajo ohran-
janje hegemonij v prid tistih, ki vladajo. Z apatijo in 
apolitičnostjo večine so vladajoče elite v veliki meri 
dosegle svojo zmago. Bodimo raje kritični do 
uveljavljenih vzorcev moči, do privilegijev in politik, 
ki hegemonijo spodbujajo in ohranjajo. Preizprašaj-
mo sisteme smislov in pomenov, ki legitimirajo in 
utrjujejo strukturne neenakosti ter odkrivajmo in 
vzpostavljamo pogoje, pod katerimi se lahko 
obstoječim hierarhijam postavimo po robu in jih 

preoblikujemo. Borimo se zoper kategorije obsto-
ječih načinov razmišljanja, ne dopustimo, da se ti 
znova in znova reproducirajo. 

Nahajamo se v času, ko se ekonomska situacija za 
večino prebivalstva zaostruje, ko se od delavcev 
pričakuje, da bodo v obsegu plač tekmovali z 
delavci v polsuženjskih razmerjih pol sveta stran. 
Hkrati z razumljivim in pričakovanim rastočim 
nezadovoljstvom delavcev pa se krepijo propa-
gandne tehnike odvračanja pozornosti od 
ekonomskih politik, ki to stanje povzročajo (da ne bi 
kdo slučajno mislil, da je to stanje »naravno«), in pa 
iskanje grešnih kozlov, kot so begunci, manjšine ali 
istospolno usmerjeni, ki niso za nastalo situacijo niti 
najmanj odgovorni, so pa odlična tarča, v katero 
politiki in mediji usmerjajo bes razžaljenega 
ljudstva. Ta slepilni manever moramo preseči in 
usmeriti svojo jezo v prave tarče, politike in njihove 
bogate mecene, ter iskati nove načine organiziranja 
in upravljanja družbe, s katerimi bomo poskrbeli za 
pravičnejšo družbo.

Vsako globoko družbeno spremembo lahko 
učinkovito podpre ali onemogoča kvalitetna 
medijska krajina. Ob skoraj popolni odsotnosti 
kvalitetne analize družbenih procesov in dogodkov 
v medijskem poročanju se ponovno zavemo, kaj 
podčrtuje ne le katastrofalne dogodke, ampak 
katastrofalen in nedopusten način funkcioniranja 
države – kapital, katerega logika je nadvlada in 
kolonizacija. Med našim delovanjem nam je v 
veselje sodelovati s tistimi izjemnimi novinarji ter 
novinarkami, ki si upajo in se znajo redno, natančno 
in odgovorno zavzemati za humanizem v družbi. 
Zavedamo se, da kapital ni neka oddaljena ideja, 
temveč ima imena, priimke in prakse delovanja, ki 
se ne ustavijo na našem pragu, ampak vseskozi 
rinejo v misli, mnenja in delovanja – nas samih, kot 
tistih, ki smo jih dali v upravljanje javno dobro. 
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Na nas vseh sta
odgovornost in pritisk 

Mediji v tej situaciji igrajo ključno vlogo, skozi katero 
imajo možnost ustvariti zrelo, razsodno in odgovor-
no poslušanje, gledanje in branje. Odgovorni 
mediji, katerih del smo na nek način tudi IMZ, nas 
bodo kot posameznike in posameznice vsak dan 
ter kot družbo pripeljali do analiz, soočanja 
argumentov, doslednosti in vztrajnosti, s tem pa do 
vedno bolj humanih praks.

Naša dolžnost je, da na vsakem koraku opozarjamo 
na nesprejemljivo diskriminacijo in ostro obsodimo 
zatiralske prakse, ki se kažejo kot stopnjevanje 
militarizacije, kriminalizacije in represije nad tujci, 
najsi so to migranti, priseljenci ali begunci. Vsak 
človek ima pravico do prostega gibanja, torej 
pravico do svobode, ki marginaliziranim nudi tudi 
orodje upora. Če nimamo nobenih moralnih 
dolžnosti do beguncev, ne moremo govoriti o 
pravični, demokratični in solidarni družbi.

Živimo v  času, ko je sovražni govor tako pogost 
pojav  v javnem diskurzu, da ga kot takega sploh 
več ne dojemamo. Namesto, da bi  vsaki grobi in 
sovražni besedi, uperjeni proti raznolikim manjši-
nam, sledila ostra sankcija, politiki, mediji in 
posamezniki na socialnih omrežjih množično 
uporabljajo izraze, ki širijo, razpihujejo, spodbujajo 
ali opravičujejo ksenofobijo ter rasno razlikovanje in 
druge oblike sovraštva. Tako ta sovraštva, utelešena 
skozi besede, potihoma postajajo del naših 
vsakdanov. So nevtralizirana, zadušena, skorajda 
neopazna.  Napis »Begunci spizdite« na gugalnici 
enega izmed  otroških igrišč v Mariboru staršev 
otrok, ki jih na to igrišče vodijo, ne gane niti toliko, 
da bi poklicali pristojne službe, naj ga odstranijo. 
Grafit »Posilimo levičarke« dneve ostaja nedotakn-
jen na stavbi v središču mesta, dokler ga pretreseni 
aktivisti v želji po konstruktivni javni debati z malo 
domišljije in črnega humorja ne preoblikujejo v 
»Zaposlimo levičarke«. Jezik in dostop do znanja in 
informacij sta ključni osi, po katerih se izvaja 
dominacija in izključevanje v družbi. Z zniževanjem 
kakovosti medijskega poročanja, toleriranjem 
sovražnega govora, visokim šolstvom v službi 
gospodarstva in varčevalnimi ukrepi, ki vedno več 
ljudi potiskajo na rob preživetja, se ti osi močno 
nagibata v smer privilegirane manjšine.
 Ljudje dragi! Vsi mi si želimo srečno, izkustev polno 
življenje. Mir in blagostanje. Dostojanstvo. Svobo-

do. Ta želja je univerzalna, ne glede na barvo, veroiz-
poved, spol in spolne preference. Ker ljudje, ki so se 
uspeli izkopati iz ruševin uničenega življenja in so 
se sedaj znašli tukaj, iščejo prav to. Ker ljudje, ki so 
našli ljubezen in zadovoljstvo v sebi enakemu, ne 
glede na  spol, iščejo prav to. Ker ljudje, vsi ljudje, 
iščemo prav to.

»Naša najpomembnejša vloga v življenju«, pravi 
Dalai Lama, »je pomagati drugim. In če jim ne 
moreš pomagati, jim vsaj ne škoduj.« S tem, ko se 
brezbrižno sprehajamo mimo rasističnih in kseno-
fobnih zapisov na stenah naših ulic, s tem, ko se ne 
odzovemo na nestrpne komentarje naših sogovo-
rnikov in jim globoko v sebi morda celo pritrjujemo, 
s tem, ko nekritično sprejemamo izmišljene 
srhljivke, s katerimi nam postreže politika in se ne 
potrudimo najti resnice, jim škodujemo. In škoduje-
mo sebi. Ustvarjamo prostor, v katerem je sovraštvo 
sprejemljivo, razlogi zanj pa povsem irelevantni, 
irealni. Prostor, v katerem je okej svoje strahove in 
jezo stresati na šibkejše, »drugačne« samo zato, da 
se za trenutek počutimo malo manj zagrenjene. 

Ko vas bo trgalo od jeze ob naslednjem znižanju 
plače, ko bo tuj lastnik kljub obljubi, da odpuščanj 
ne bo, z vami pa bo storil prav to, ko bo zdravljenje 
luksuz, ki si ga ne boste mogli privoščiti, otroku pa 
ne izobrazbe – ker to je, kar vas resnično jezi – svojo 
jezo usmerite na pravi naslov.  
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torek, 23. 2 . ,ob 18.00
torek, 23. 2. , ob 18.00
sreda, 24. 2., ob 18.00
sreda, 24. 2. , ob 18.00
četrtek, 25. 2., ob 18.00
sreda, 2. 3., ob 18.00
sreda, 2. 3., ob 18.00
četrtek, 3. 3., ob 18.00
četrtek, 3. 3. , ob 18.00
četrtek, 9. 3., ob 18.00

MISC INFOPEKA, Ob železnici 16

MČ Radvanje, Lackova 43

MČ Tabor, Metelkova 63

KS Kamnica, Vrbanska 97 

Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

MČ Pobrežje, Kosovelova 11

Dom kulture Pekre, Bezjakova 4

MČ Nova vas, Radvanjska 65

MČ Studenci, Erjavčeva 43

MČ Kotoška vrata, Vrbanska 10

SČS Magdalena
SČS Radvanje
SČS Tabor
SKS Kamnica
SČS Center in Ivan Cankar
SČS Pobrežje
SKS Pekre
SČS Nova vas
SČS Studenci
SČS Koroška vrata

ČETRTNI in KRAJEVNI ZBORI 

Izdaja glasila je podprta 
s sredstvi finančnega 

mehanizma 
EGP 2009 -2014.

Te zanima, kako lahko zbori sploh potekajo brez politikantov in kako lahko ljudje aktivno 
soodločajo? Želiš pridobiti spretnosti javnega nastopanja in moderiranja? Postani mode- 
rator/-ka samoorganiziranih mestnih zborov! Pridružiš se nam lahko vsak ponedeljek ob 18. 
uri, v pritličju Tkalke (prostori CAAP, Tkalski prehod 4). E-pošta: info@imz-maribor.org.

VABLJENI NA ZBORE:

Zbori ta teden:  SČS Pobrežje: 17. 2. ob 18.00;  SČS Nova vas in SČS Studenci: 18. 2. ob 18.00

Kritična pismenost, kot orodje 
reševanja družbenih problemov 
povezanih z diskriminacijo
Sreda, 24. 2. 2016, ob 17.00 uri 
Dom kulture Pekre

Kritična pismenost je koncept, ki pismenosti, kot referenci za branje in ustvarjanje tekstov, dodaja 
kritičnost kot eksplicitno etično in politično dimenzijo. Razvijanje le-te omogoča zmožnost kritičnega 
branja informacij in različnih manipulativnih besedil kot tudi zmožnost samostojnega ustvarjanja besedil in 
družbeno-angažiranih akcij. Udeleženci bodo na delavnici pridobili veščine poglobljenega kritičnega 
branja informacij in različnih medijskih manipulativnih besedil ter hkrati osvojili pristope, spodbude in 
orodja, ki jim bodo omogočili nadaljnjo uporabo in posredovanje teh veščin. Skozi delavnico bomo 
nagovarjali in spodbujali k reševanju več prepletenih družbenih problemov povezanih v luči diskriminacije. 
Dotaknili se bomo sovražnega govora, rasizmov, ksenofobije, brezposelnosti, homofobije, (ne)enakosti 
spolov, družbenega vključevanja, revščine. 


