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Maribor,
“TTIP Free zone”
Poziv županu in mestnim svetnikom Mestne 
občine Maribor, da se Mestna občina Maribor 
razglasi za skupnost brez novodobnih 
škodljivih sporazumov TTIP, CETA in TISA.

Župan Andraj Fištravec 
in mestni svet Mestne občine Maribor!
Udeleženci zborov samoorganiziranih četrtnih in 
krajevnih skupnosti (SČS in SKS) Nove vasi, 
Magdalene, Tabora, Pobrežja, Studencev, Centra, 
Ivana Cankarja, Koroških vrat, Peker in Kamnice z 
zaskrbljenostjo spremljamo vesti o tajnih 
pogajanjih o čez atlantskih sporazumih, ki jih v 
imenu držav članic EU vodi Evropska komisija z 
ZDA in Kanado – TTIP, CETA TISA.
Že samo dejstvo, da se sporazumi sestavljajo in 
usklajujejo v tajnosti (po prvotnih predlogih naj 
bi bili tajni tudi še trideset let po podpisu), poraja 
dvome o dobronamernosti ustvarjalcev. Po 
informacijah, ki postopoma curljajo v javnost, 
slika postaja vse bolj grozljiva. Zdaj je že jasno, da 
vsebino pišejo lobisti in predstavniki multinacio-
nalk, medtem ko so predstavniki ljudstva na 
nacionalni in evropski ravni, kljub drugačnim 
zagotovilom vladajočih, iz procesa izključeni. 
Sporazume bo potrdila Evropska komisija, 
Evropski parlament bo o njih odločal po načelu 

»vzemi ali pusti«, ali bodo o njem sploh lahko 
odločali tudi nacionalni parlamenti, se še ne ve.
Kljub temu, da se govori o trgovinskih spora-
zumih, je v njih le malo govora o kvotah in 
carinah. Te so med partnericami že tako na zelo 
nizkem nivoju in ne predstavljajo resne ovire v 
medsebojnem trgovanju. Temeljni motivi snoval-
cev sporazumov so v izničenju tako imenovanih 
ne-tarifnih barier. Se pravi, v spodkopavanju 
zakonov in predpisov, s katerimi države ščitijo oz. 
vzdržujejo:
* javni interes, kot so zdravstvo, šolstvo, čisto in 
varno okolje, kakovostno in zdravo prehrano, 
vodne in ostale vire, delavske pravice (npr. 
minimalna plača)
* lokalne interese, kot so  instrumenti za spodbu-
janje in razvoj lokalnega podjetništva, lokalne 
pridelave in ponudbe hrane ipd., javni razpisi za 
dobavitelje izdelkov in storitev (npr. za šolsko 
prehrano).
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     Tu ne gre za razmerja EU proti Ameriki ali 
Kanadi, temveč za razmerje MULTINACIONALKE 
PROTI LJUDEM!
V sporazume so za te namene in namene ščitenja 
interesov investitorjev, torej multinacionalk, vključe-
ni škodljivi instrumenti:
- ISDS oz. ICS: mehanizem za reševanje sporov 
med vlagateljem in državo. Mehanizem vlagateljem 
omogoča, da na mednarodnih sodiščih vložijo spor 
oz. tožbo zoper državo v primerih, ko države s svo- 
jim zakonodajnim ali sorodnim ukrepom domnev-
no kršijo določila trgovinskega sporazuma in nega- 
tivno vplivajo na naložbo (nižji dobiček, razlastitev 
vlagatelja…). Zaradi ohlapnih in preslabo de�ni- 
ranih pravil in pojmov,  prihaja do zlorab mehaniz-
ma. Preko njih korporacije izpodbijajo zakonodajne 
ukrepe, namenjene varovanju javnega interesa, kot 
so delavske pravice, varovanje okolja, javnega 
zdravja, potrošnika. Znani odmevnejši primeri uve- 
ljavljanja mehanizma ISDS so: 
* Vatenfall zoper Nemčijo (3.7 mrd evrov zaradi napo- 
vedane ukinitve proizvodnje iz jedrske energije);
* Veolia zoper Egipt (zaradi zakona o rasti minimalne 
plače glede na gospodarsko rast); 
* Philip Moris zoper Avstralijo (zaradi zakonodaje o 
pakiranju tobačnih izdelkov).
- Regulativno sodelovanje: Gre za proces, znotraj 
katerega je predvidenih več mehanizmov in 
postopkov za sodelovanje med EU in ZDA v pripravi 
bodoče zakonodaje in spremembah obstoječe 
zakonodaje. Namen je izenačiti ali vsaj delno omiliti 
ali ukiniti razlike v zakonih, ki se pojavljajo med EU in 
ZDA. V primeru podpisa bi tako izgubili pomemben 
del funkcije države. Ostali bi brez nadzora in možno-
sti regulacije trgov in podjetij, ki nastopajo na njih, 
skladno z javnim interesom. Povedano zelo poenos-
tavljeno – korporacije bi dobile veliko več moči v 
pisanju zakonov, države pa bi to funkcijo izgubile oz. 
bi bila bistveno znižana. Pomendran bi bil javni 
interes (in lokalni, če gremo še nižje).
- Ratchet in standstil (mirovalna in zaskočna) 
klavzula se uporabljata v nekaterih prostotrgo- 
vinskih sporazumih in bosta tudi del sporazuma 
TISA. Z njimi se države podpisnice sporazuma 
zavežejo, da ne bodo uvedle ukrepov, ki bi zmanjšali 
obstoječo raven odprtosti trga oz. uvedle bolj 
restriktivnih pogojev za dostop tujih ponudnikov na 
domači trg. Zavezale bi se tudi, da bodo vsi bodoči 
zakonski ali drugi državni ukrepi vodili le v smeri 
večje liberalizacije in odprtosti trgov. Podjetja, ki de- 

lujejo v storitvenem sektorju, bodo sicer res lažje 
dostopala na tuje trge in poslovale v državah 
podpisnicah sporazuma. A države bodo na podlagi 
teh klavzul za vedno izgubijo možnost zakonoda-
jnega posredovanja v sektorjih, ki so jih prepustile 
liberalizaciji. V primeru, da bi se država čez nekaj let 
odločila za uvedbo javnega sistema npr. oskrbe s 
pitno vodo, te možnosti zaradi klavzul ne bo imela. 
In to kljub temu, da bi se privatni izvajalec izkazal za 
slabo rešitev ali pa bi npr. deloval v nasprotju z 
javnim interesom.
Opravljene analize strokovnjakov so jasno pokazale, 
da Slovenija s sporazumi praktično ničesar ne 
pridobi, izgubi pa veliko. Poleg negativnih gospo-
darskih vplivov, je zastrašujoča dodatna izguba 
suverenosti, grožnja znižanja standardov v prehrani, 
okoljskih standardov, ogrožene so javne storitve in 
javno dobro. Celo po najbolj optimističnem scenari-
ju bi v Sloveniji pridobili le 1.500 delovnih mest. Če 
pa vemo, da napovedi o rasti ni do zdaj izpolnil 
noben tak sklenjen sporazum (število delovnih 
mest se je znižalo in ne zvišalo), potem je jasno, da 
tudi Slovenija ne bo izjema. 
Da sporazumi dolgoročno nikomur, razen multina-
cionalkam, ne prinašajo nič dobrega, so spoznali 
domala po vsem svetu. In odpor je vse močnejši. 
Nasprotujejo jim celo v ZDA, saj so izjemno 
negativne posledice takih sporazumov dodobra 
skusili na lastni koži (sporazum NAFTA). 

Toscana in Lombardija, pa Milano, Modena, 
Frankfurt, Manchaster, Glasgow, Barcelona, Köln, 
New York pa tudi dve z našim mestom pobrateni 
mesti, Graz in Marburg.
Tako boste vsaj na deklarativni ravni pokazali, da 
se zavedate pogubnosti tajnih sporazumov za 
lokalno skupnost, demokracijo, okoljske stan- 
darde in socialne pravice. In, da slišite in podpi-
rate glas zaskrbljenega ljudstva, ki vas je volilo. 
Hkrati boste tako spodbudili vaše kolege drugod 
po Sloveniji, da storijo enako in s tem jasno 
poveste in povedo državi, da svoje skupnosti in 
vsega, kar je skupnosti tako pomembno, kapitalu 
niste pripravljeni prodati.

BODIMO PRVI! Postanimo TTIP free zone!

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

Verjamemo, da tudi vi, kot izvoljeni predstavniki 
prebivalk in prebivalcev Maribora, dvomite v 
koristnost in dobronamernost sklepanja takih 
sporazumov in se zavedate, v kako veliki meri bo 
sprejetje sporazumov onemogočilo tudi vse vaše 
napore, ki jih vlagate v to, za kar smo vas izvolili. In 
to je skrb za našo in vašo skupnost. Da si tega ne 
pustijo vzeti, so jasno povedali združeni v Svetu 
evropskih občin in regij – CEMR, 21. aprila letos pa 
so to še enkrat z deklaracijo jasno povedali 
župani, zbrani v Barceloni na Pan-Evropskem 
srečanju županov na temo sporazumov nove 
generacije.  
Zato vas, župan Andrej Fištravec in vas, svetnike v 
Mestnem svetu Mestne občine Maribor poziva-
mo, da se naša mestna občina kot prva v Sloveniji 
razglasi za skupnost brez novodobnih škodljivih 
sporazumov – za »TTIP FREE ZONE« in se pridruži 
več kot 1.800 mestom in skupnostim, ki so tako 
deklaracijo že sprejele. Med njimi sta regiji 
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Poročilo o delu 
v samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Tabor, 25. 5. 2016
Poletje in lepo vreme je najbrž krivo, da se je zbora 
SČS Tabor udeležila zgolj ena prebivalka Potrčeve 
ulice, ki je spregovorila o svoji izkušnji s tamkaj 
živečim psom, ki je napadalen, policija in ostali 
organi pa ne ukrepajo, ker nimajo moči. Poleg 
tega je bil izpostavljen problem pasjega ograjene-
ga prostora v parku mladih, ki ni primerno 
umeščen v prostor zaradi bližine VDC Polž. Zbor je 
sklenil, da se pošlje dopis na MČ, ki naj zadevo 
posreduje naprej rajonskemu policaju in pristo-
jnim službam. Govor je tekel tudi o motečem 
pasjem laježu, ki traja dneve in noči (dobesedno), 
lastnica pa se ne odziva. Oblikovala se je ad-hoc 
delovna skupina, ki se bo dobila in se o zadevi 
pogovorila ter na naslednjem zboru poročala o 
sprejetih rešitvah. Nadalje se je zbor dotaknil 
manjkajoče lokalne trgovine in kioska. Na to temo 

se je zbor odločil povabiti predsednika MČ na 
naslednji zbor SČS Tabor. Glede nabora tematik za 
javni red in mir bodo udeleženke in udeleženci 
zbora do naslednjič pripravili seznam tem in jih 
predebatirali. Predstavili so tudi aktivnosti de- 
lovnih skupin in podprli pobudo SČS Nova vas, da 
bi Maribor postal TTIP free mesto. Zbor so zaklju- 
čili s pogovorom o lepi gesti mestne četrti, ki je 
samoorganizirani četrtni skupnosti Tabor podelila 
priznanje za akcijo „Tukaj je nekoč raslo drevo“.

SČS Pobrežje, 25. 5. 2016
Udeleženci zbora niso skrivali razočaranja na sicer 
dobro izvedenem mestnem zboru. Zato so v 
evalvaciji izpostavili, da se na zboru obravnava 
manj tem, načrtovane (četudi rezervne) in ne 
obravnavane teme pa se prenesejo na naslednji 
zbor. Prav tako bi si želeli, da so udeleženci bolje 

pripravljeni za razpravo, da se čas, ki je na voljo, 
čim bolj optimalno izkoristi.
Z dvema sklepoma so se udeleženci že zavezali k 
uresničevanju sprejetih dogovorov mestnega 
zbora. Tako bodo do naslednjič s skupnimi napori 
oblikovali seznam vsebin v obliki identi�ciranih 
problemskih točk na Pobrežju, ki so zaradi 
različnih preprek, največkrat zaradi lastništva 
(posamezniki, podjetja, država), nerešljiv žulj. Ne 
gre za to, da bi želeli kar tako posegati v zasebno, 
a dejstvo je, da mrgoli primerov, ko posamezniki 
ali skupine s svojim ravnanjem negativno vplivajo 
na ostale nič krive nič dolžne po domače – kar pa 
se v skupnosti ne bi smelo dogajati. Takšne 
problemske točke bodo popisali in umestili na 
seznam razlogov za vnovično uvedbo Odloka o 
javnem redu in miru. Razmislili bodo tudi o dodat-
nih vsebinah, s katerimi bi se lahko ukvarjali v 
medobčinskem redarstvu. Menijo namreč, da bi 
njihova vloga v mestu morala preseči inkasantst-
vo in da zgolj z izrekanjem kazni ne bo izboljšav v 
kulturi vedenja posameznikov v skupnosti.
S še vedno odprtima vsebinskima frontama – 
vinjetni režim na starem kraku hitre ceste čez 
Pobrežje in oderuška parkirnina pri UKC – bodo 
seznanili mestno delovno skupino za promet.
 

SČS Nova vas, 26. 5. 2016
Na preteklem zboru SČS Nova vas so prvih nekaj 
besed namenili pohvali mestnega zbora. Iz besed 
vseh udeleženk in udeležencev je bilo moč 
razbrati, da so s potekom in udeležbo zbora 
zadovoljni, da pa bi bilo zaradi časovne omejitve 
smiselno zmanjšati število tem. Po začetni izmen-
javi vtisov prvega mestnega zbora so se lotili 

obravnave tam sprejetega sklepa. Opredelili so 
področja, ki bi jih bilo smiselno vključiti v Odlok o 
javnem redu in miru, ter se dogovorili, da do 
naslednjega zbora poslikajo problematične 
predele in jih ustrezno opredelijo. Strnili so, da bi 
odlok lahko urejal odpiralne čase gostinskih 
lokalov, kurjenje odpadkov, hrup v okolici 
(kosilnice, vrtanje), odstranjevanje tujerodnih 
invazivnih rastlin, nega dreves tudi na funkcional-
nih zemljiščih, ustrezen obrez grmovnic, ki segajo 
na javno površino, reja domačih živali v mestu, 
promet na interventnih poteh v blokovskih 
naseljih, parkiranje na njih, nadzorovanje območij, 
kjer promet ne bi smel potekati. Debati o 
mestnem zboru so zaključili z mislijo, da uradne 
inštitucije že zaznavajo, da smo združba, ki ve, kaj 
hoče, rabimo pa še malce večjo podporo. Nadal-
jevanje zbora so namenili obravnavi pobude, da 
se Maribor deklarira kot prosta cona, kjer tajni 
trgovinski sporazumi TTIP in CETA ne veljajo. 
Zadovoljni so, da SČKS kot po tekočem traku 
podpirajo to pobudo, dogovorili so se, da na 
internem sestanku ob kavi spišejo poziv županu 
in mestnim svetnikom MOM, s katerim jim v 
imenu SKČS predlagajo, da Maribor razglasijo za 
prosto cono TTIP in CETA. Spregovorili so tudi o 
aktualnem dogajanju v SSVUJD-u, kjer se jim je na 
prejšnjem sestanku pridružil Auer, ki je ob zahte-
vah po informacijah javnega podjetja Nigrad prav 
tako naletel na zaprta vrata in o zadnjih informaci-
jah tožbe Mariborskega vodovoda zoper koordi-
natorja SSVUJD-a, kjer sodišče ni odobrilo zahteve 
odvetnika Vodovoda, da se zamenja sodnik, ki 
vodi postopek tožbe. Pri točki razno so spregovor-
ili še nekaj na temo sodelovanja mestnih četrti s 
samoorganiziranimi četrtnimi skupnostmi, saj v 
nekaterih četrtih še boljše delajo skupaj, medtem 
ko v drugih še kar niso prepoznali, kaj vse bi iz 
sodelovanja lahko potegnili.

SČS Studenci, 26. 5. 2016
Udeleženci so najprej komentirali pretekli mestni 
zbor. Zadovoljni so bili s samo udeležbo, vendar 
so bili mnenja, da je bilo preveč tem za obravna-
vo, udeleženci pa so se slabo pripravili za debato. 
Do naslednjega zbora bodo pripravili, katere 
točke jih motijo na Studencih, saj je bil eden        

izmed sklepov mestnega zbora, da v posameznih 
četrtih zabeležijo neurejenosti, nato pa skupaj 
pripravijo Odlok o javnem redu in miru. Na zboru 
se je zopet odprla tema o neurejenosti ekoloških 
otokov. Kesoni so prepolni, zato smeti odlagajo na 
tla. Predlagali so tudi možne rešitve, kot je names-
titev video kamer, vendar bi se morali pozanimati, 
kolikšne so cene. Snaga bi morala dvakrat na 
teden odvažati odpadke, a pravijo, da nimajo 
denarja. V prihodnje bodo kontaktirali Snago, da 
se jim pridruži na zboru, prav tako pa bodo 
oblikovali dopis o problematičnosti ekoloških 
otokov, ki ga nameravajo posredovati ostalim 
samoorganiziranim zborom. Na zboru so potrdili 
tudi pobudo SČS Nova vas zoper TTIP in CETA, v 
kateri zahtevajo od župana in mestnega sveta, da 
se Maribor razglasi za TTIP free zone. Sledil je 
pogovor o nevarnem železnižkem prehodu. 
Udeleženci bodo preverili, v čigavi lasti je ograja 
(Slovenske železnice ali MOM), ki bi jo morali 
zamenjati, nato pa bodo dopis posredovali dalje. 
Nazadnje so udeleženci izrazili nezadovoljstvo 
nad ureditvijo Limbuške ceste. Pred kratkim so 
skušali urediti jaške in luknje na cesti, vendar s tem 
niso odpravili težav. Cesta je prometno nasploh 
preveč obremenjena.

SČS Radvanje, 31. 5. 2016
Zbor SČS Radvanje se je začel z nejasnostmi glede 
izvajanja projektov, ki so bili izglasovani v partici-
patornem proračunu. Ugotavljajo, da se občinska 
delovna skupine še vedno ni sestala, kar jih navda-
ja z nezaupanjem o obljubljeni izvedbi. Ker so se 
na prejšnjem zboru dogovorili, da bodo pomagali 
MOM pri izvajanju projektov, so udeleženci 
predstavili možne rešitve za projekte, ki jih občina 
smatra za neizvedljive. Odločili so se, da se zglasijo 
na Uradu za komunalo, promet in prostor in tam 
predstavijo svoje predlagane rešitve. Nato so se 
posvetili pregledu različnih področij, s katerimi se 
je zbor ukvarjal, in ocenili napredek. Ocena je bila 
pozitivna, kljub temu pa so se udeleženci strinjali, 
da se na nekaterih področjih stvari odvijajo 
prepočasi. Tako se bodo znova lotili problema 
umanjkanja tajnika MČ Radvanje, ki je povzročilo 
omrtvitev delovanja MČ. Prav tako bodo podvojili 
napore za bolj tesno sodelovanje z MČ in za 

dosego tega, da se bo delegacija zboristov sestala 
s predsednikom MČ. Navezati nameravajo tudi 
tesnejše stike z drugimi aktivnimi organizacijami v 
četrti, zato nameravajo povabiti Turistično 
društvo Radvanje, ki bi mu radi pomagali pri 
izvedbi dogodkov in tako začeli bolj usklajeno 
delati. Nazadnje se je debata prevesila v izvajanje 
sklepov mestnega zbora, kjer zboristi pripravljajo 
svoj nabor tem glede poziva za sprejetje Odloka o 
javnem redu in miru. Kljub temu da so zboristi 
pripravili kopico tem, ki bi jih lahko s tem 
odlokom urejali, so se odločili, da bodo še enkrat 
premislili in dokončen seznam oblikovali na 
naslednjem zboru.

SČS Magdalena, 31. 5. 2016
Udeleženke so se posvetile točkam, ki bi jih uvrsti-
li v seznam vseh SČS in SKS za oblikovanje Odloka 
o javnem redu in miru. Ugotavljale so, da so na 
področju MČ Magdalena problematične zapuš- 
čene stavbe in okolica, ki se ob takšnih stavbah 
spreminja v smetišča. Naslednja točka, ki so jo 
izpostavile, je železničarska kolonija, ki velja za 
spomenik kulturne dediščine, vendar ne kaže te 
podobe. Problematična so tudi gostinska parkiri- 
šča, ker se širijo in vse bolj posegajo v javni pros- 
tor, pekarne v blokih na Ljubljanski ulici povzroča-
jo smrad zaradi neurejenega prezračevanja, moti 
pa še močna razsvetljava v garaži UKC, zaradi 
katere ponoči ne morejo spati. Izpostavile so tudi 
zapuščeno gradbišče med bloki, ki bi ga morali 
urediti, nujno urejanje dreves na funkcionalnih 
zemljiščih, prepoved razstavljanja orožja na javnih 
mestih in vprašanje reklamnih panojev. Jumbo 
plakati odpirajo mnoga problematična vprašanja 
v zvezi s prometno varnostjo, zasaditvijo dreves in 

lujejo v storitvenem sektorju, bodo sicer res lažje 
dostopala na tuje trge in poslovale v državah 
podpisnicah sporazuma. A države bodo na podlagi 
teh klavzul za vedno izgubijo možnost zakonoda-
jnega posredovanja v sektorjih, ki so jih prepustile 
liberalizaciji. V primeru, da bi se država čez nekaj let 
odločila za uvedbo javnega sistema npr. oskrbe s 
pitno vodo, te možnosti zaradi klavzul ne bo imela. 
In to kljub temu, da bi se privatni izvajalec izkazal za 
slabo rešitev ali pa bi npr. deloval v nasprotju z 
javnim interesom.
Opravljene analize strokovnjakov so jasno pokazale, 
da Slovenija s sporazumi praktično ničesar ne 
pridobi, izgubi pa veliko. Poleg negativnih gospo-
darskih vplivov, je zastrašujoča dodatna izguba 
suverenosti, grožnja znižanja standardov v prehrani, 
okoljskih standardov, ogrožene so javne storitve in 
javno dobro. Celo po najbolj optimističnem scenari-
ju bi v Sloveniji pridobili le 1.500 delovnih mest. Če 
pa vemo, da napovedi o rasti ni do zdaj izpolnil 
noben tak sklenjen sporazum (število delovnih 
mest se je znižalo in ne zvišalo), potem je jasno, da 
tudi Slovenija ne bo izjema. 
Da sporazumi dolgoročno nikomur, razen multina-
cionalkam, ne prinašajo nič dobrega, so spoznali 
domala po vsem svetu. In odpor je vse močnejši. 
Nasprotujejo jim celo v ZDA, saj so izjemno 
negativne posledice takih sporazumov dodobra 
skusili na lastni koži (sporazum NAFTA). 

Toscana in Lombardija, pa Milano, Modena, 
Frankfurt, Manchaster, Glasgow, Barcelona, Köln, 
New York pa tudi dve z našim mestom pobrateni 
mesti, Graz in Marburg.
Tako boste vsaj na deklarativni ravni pokazali, da 
se zavedate pogubnosti tajnih sporazumov za 
lokalno skupnost, demokracijo, okoljske stan- 
darde in socialne pravice. In, da slišite in podpi-
rate glas zaskrbljenega ljudstva, ki vas je volilo. 
Hkrati boste tako spodbudili vaše kolege drugod 
po Sloveniji, da storijo enako in s tem jasno 
poveste in povedo državi, da svoje skupnosti in 
vsega, kar je skupnosti tako pomembno, kapitalu 
niste pripravljeni prodati.

BODIMO PRVI! Postanimo TTIP free zone!

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

Verjamemo, da tudi vi, kot izvoljeni predstavniki 
prebivalk in prebivalcev Maribora, dvomite v 
koristnost in dobronamernost sklepanja takih 
sporazumov in se zavedate, v kako veliki meri bo 
sprejetje sporazumov onemogočilo tudi vse vaše 
napore, ki jih vlagate v to, za kar smo vas izvolili. In 
to je skrb za našo in vašo skupnost. Da si tega ne 
pustijo vzeti, so jasno povedali združeni v Svetu 
evropskih občin in regij – CEMR, 21. aprila letos pa 
so to še enkrat z deklaracijo jasno povedali 
župani, zbrani v Barceloni na Pan-Evropskem 
srečanju županov na temo sporazumov nove 
generacije.  
Zato vas, župan Andrej Fištravec in vas, svetnike v 
Mestnem svetu Mestne občine Maribor poziva-
mo, da se naša mestna občina kot prva v Sloveniji 
razglasi za skupnost brez novodobnih škodljivih 
sporazumov – za »TTIP FREE ZONE« in se pridruži 
več kot 1.800 mestom in skupnostim, ki so tako 
deklaracijo že sprejele. Med njimi sta regiji 

samim izgledom mesta. Glede nadaljevanje akcije 
»Nekoč je tukaj raslo drevo« so se odločile, da se 
bodo posvetile boju za ureditev dreves na 
funkcionalnih zemljiščih ter od občine zahtevale, 
da poskrbi za drevesa na področju celega mesta. 
Stopile bodo v kontakt z javnim zavodom v Celju 
in jih povprašale, kako so organizirani, kako 
delujejo, ali so stroški za vzdrževanje dreves višji 
ali nižji … Gre za primer dobre prakse, ki bi ga 
lahko predlagale MOM. 

SKS Kamnica, 1. 6. 2016
Kamničani še niso začutili potrebe po skupnem 
reševanju problemov in so zbori slabo obiskani. 
Vendar pa je udeleženec, ki praktično ni zamudil 
nobenega zbora SKS Kamnica v dveh letih, kolikor 
je poteklo od začetka samoorganiziranja, pre- 
pričan, da bo vztrajnost enkrat le obrodila sadove. 
Seveda bi bile razprave na zborih plodnejše, če bi 
sodelovalo več sokrajanov. Še vedno namreč vel- 
ja, da več glav več ve. Pa tudi vsaka roka in glava 
lahko prispeva svoje.
Tokrat so večino časa namenili področjem, ki 
motijo in po mnenju udeležencev niso urejena in 
bi jih moral zajemati Odlok o javnem redu in miru. 
Ali pa se vsaj ne ve, kateri predpis jih ureja, kdo je 
odgovoren za izvajanje in nadzor. Izpostavili so 
predvsem red in čistočo, odpadke na pohod-
niških poteh po organiziranih izletih, slabo vzdr- 
ževane stavbe in okolice stavb. Manjkajo opozo-
rilne table in koši za odpadke, lastniki psov ne 
čistijo za svojimi ljubljenčki. 

Pred poletjem se bodo sestali najmanj še enkrat, 
vseeno pa smo se že dogovorili, da se ob zaklju- 
čku dobimo še na skupnem pikniku.
Z veseljem je bilo ugotovljeno, da se počasi 

končuje izgradnja kanalizacijskega omrežja v 
Kamniški grabi in krajani upajo, da bo istočasno 
sanirana tudi cesta, ki povezuje obe – Kamniško in 
Bresterniško grabo. Najbolj si bodo oddahnili 
stanovalci Mediča, koder je bil v času gradnje 
speljan obvoz.

SKS Pekre, 1. 6. 2016
Minuli zbor v Pekrah sta obiskala udeleženca, ki 
sta skušala predstaviti skrajno čudna dogajanja v 
kareju Bezjakova ulica – Ulica Jelenčevih. Okoliški 
prebivalci se z nejasnostmi v zvezi s tamkajšnjo 
gradnjo stanovanjskih enot ubadajo že leta, 
konkretnih informacij pa ni nobenih. Zaradi 
nasipa navožene zemlje, za katerega se sprašuje-
jo, čemu sploh služi, imajo najbližji sosedi poplavl-
jene garaže in kleti, opažajo, da se je spremenil 
vodni režim, saj sistemov odvodnjavanja ni. Vedo 
povedati, da bi pred pričetkom del morala biti 
potrjena sprememba prostorskih ureditvenih 
pogojev, pa na sestanku davnega 2012, kjer bi se 
ta naj potrdila, to zagotovo ni bilo doseženo. Prav 
tako se odpirajo vprašanja o gradbenem dovol-
jenju za vse skupaj, saj bi ob pridobivanju le tega 
morala biti pridobljena tudi soglasja bližnjih. Sami 
soglasja niso dali oziroma po soglasju niso bili 
povprašani. Zbor se je strinjal, da problematika 
zadeva kar lepo število sokrajanov in si zasluži 
konkretne obravnave.
Ker je izvajalec – informacije o tem, kdo je investi-
tor, ljudje nimajo – spet pričel z deli, inšpekcijske 
službe pa kljub že drugi prijavi ne kažejo kon- 
kretne volje po posredovanju, se bodo krajani, še 
posebej tisti, ki so v celotnem vprašljivem postop-
ku že oškodovani, združili in na naslednjem zboru 
skovali akcijski načrt razrešitve problema.

SČS koroška vrata, 2. 6. 2016
Udeleženka je bila zadovoljna nad udeležbo na 
preteklem mestnem zboru, saj je spoznala, koliko 
Mariborčanov in Mariborčank se zavzema za 
boljše mesto. Zaveda se, da gre za dolgotrajen 
proces, vendar upa, da bodo s svojo aktivnostjo 
privabili tudi druge ljudi, še posebej v Koroških 
vratih. Glede Odloka o javnem redu in miru je 
izpostavila Medvedovo in Kosarjevo ulico, ki sta 
brez pločnikov. Glede študentskih nemirov, 

zapuščenih zgradb in neurejenega okolja pa 
bodo podrobneje spregovorili na naslednjem 
zboru. Tudi v Koroških vratih se zavedajo nevarno-
sti čezatlantskih sporazumov, zato v celoti 
podpirajo pobudo iz SČS Nova vas, da postane 
Maribor TTIP free zone. 

SČS Center in Ivan Cankar, 
2. 6. 2016
Na zboru SČS Center in Ivan Cankar so uvodoma 
spregovorili o delovni akciji, ki je potekala v 
soboto na področju treh ribnikov. Odstranil se je 
mulj iz kanala za odvodnjavanje drugega ribnika, 
ki se ga vsaj petnajst let ni dotaknil nihče, zaradi 
česar je bilo v zadnjem deževju področje poplavl-
jeno. Druga skupina se je lotila tretjega ribnika, ki 
je že tako zaraščen, da se s ceste sploh ne opazi 
več, da tam karkoli obstaja. Z dreves na travniku za 
drugim ribnikom so po svojih močeh odstranili še 
bršljan. Tukaj pa se vse lepo konča. Pri odstranitvi 
odpadkov – nakopanega mulja in zelenega 
odpada – je za udeležence prišlo do precej 

nerazumljivih zapletov. Nigrad je obljubil mulj 
odpeljati do konca minulega tedna, a je v nedeljo 
še vedno ležal ob kanalu. Snaga se je napotkom 
takoj odzvala, a so žal našli le kup bršljana. Ko so 
po poizvedovanjih slišali, da se preostali del 
zelenega odpada nahaja na področju tretjega 
ribnika, so povedali, da odpada ne morejo 
odstraniti, saj je na področju izven njihove pristo-
jnosti. Kako to? Tretji ribnik naj bi pripadal 
javnemu zavodu Športni objekti Maribor, katere-
ga ustanovitelj je sicer občina, a pri nas očitno 
obstajajo razmejitve v razumevanju, kaj je občins-
ko in kaj je … občinsko. Skratka, zbor se je odločil, 
da problematiko reši preko inšpekcijskih služb.
Udeleženci so se lotili še nabora problematičnih 
vsebin, ki bi jih naj urejal Odlok o javnem redu in 
miru, sprejeli pa so tudi sklep, da kot sopodpisniki 
protestnega pisma podprejo Iniciativo Koroška 
cesta, ki želi na tak način najprej urediti svoje 
vedno bolj nevzdržne bivanjske razmere, da lahko 
nato pristopi k razmisleku o prihodnosti te 
centralne mestne ulice.
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SČS Tabor, 25. 5. 2016
Poletje in lepo vreme je najbrž krivo, da se je zbora 
SČS Tabor udeležila zgolj ena prebivalka Potrčeve 
ulice, ki je spregovorila o svoji izkušnji s tamkaj 
živečim psom, ki je napadalen, policija in ostali 
organi pa ne ukrepajo, ker nimajo moči. Poleg 
tega je bil izpostavljen problem pasjega ograjene-
ga prostora v parku mladih, ki ni primerno 
umeščen v prostor zaradi bližine VDC Polž. Zbor je 
sklenil, da se pošlje dopis na MČ, ki naj zadevo 
posreduje naprej rajonskemu policaju in pristo-
jnim službam. Govor je tekel tudi o motečem 
pasjem laježu, ki traja dneve in noči (dobesedno), 
lastnica pa se ne odziva. Oblikovala se je ad-hoc 
delovna skupina, ki se bo dobila in se o zadevi 
pogovorila ter na naslednjem zboru poročala o 
sprejetih rešitvah. Nadalje se je zbor dotaknil 
manjkajoče lokalne trgovine in kioska. Na to temo 

se je zbor odločil povabiti predsednika MČ na 
naslednji zbor SČS Tabor. Glede nabora tematik za 
javni red in mir bodo udeleženke in udeleženci 
zbora do naslednjič pripravili seznam tem in jih 
predebatirali. Predstavili so tudi aktivnosti de- 
lovnih skupin in podprli pobudo SČS Nova vas, da 
bi Maribor postal TTIP free mesto. Zbor so zaklju- 
čili s pogovorom o lepi gesti mestne četrti, ki je 
samoorganizirani četrtni skupnosti Tabor podelila 
priznanje za akcijo „Tukaj je nekoč raslo drevo“.

SČS Pobrežje, 25. 5. 2016
Udeleženci zbora niso skrivali razočaranja na sicer 
dobro izvedenem mestnem zboru. Zato so v 
evalvaciji izpostavili, da se na zboru obravnava 
manj tem, načrtovane (četudi rezervne) in ne 
obravnavane teme pa se prenesejo na naslednji 
zbor. Prav tako bi si želeli, da so udeleženci bolje 

pripravljeni za razpravo, da se čas, ki je na voljo, 
čim bolj optimalno izkoristi.
Z dvema sklepoma so se udeleženci že zavezali k 
uresničevanju sprejetih dogovorov mestnega 
zbora. Tako bodo do naslednjič s skupnimi napori 
oblikovali seznam vsebin v obliki identi�ciranih 
problemskih točk na Pobrežju, ki so zaradi 
različnih preprek, največkrat zaradi lastništva 
(posamezniki, podjetja, država), nerešljiv žulj. Ne 
gre za to, da bi želeli kar tako posegati v zasebno, 
a dejstvo je, da mrgoli primerov, ko posamezniki 
ali skupine s svojim ravnanjem negativno vplivajo 
na ostale nič krive nič dolžne po domače – kar pa 
se v skupnosti ne bi smelo dogajati. Takšne 
problemske točke bodo popisali in umestili na 
seznam razlogov za vnovično uvedbo Odloka o 
javnem redu in miru. Razmislili bodo tudi o dodat-
nih vsebinah, s katerimi bi se lahko ukvarjali v 
medobčinskem redarstvu. Menijo namreč, da bi 
njihova vloga v mestu morala preseči inkasantst-
vo in da zgolj z izrekanjem kazni ne bo izboljšav v 
kulturi vedenja posameznikov v skupnosti.
S še vedno odprtima vsebinskima frontama – 
vinjetni režim na starem kraku hitre ceste čez 
Pobrežje in oderuška parkirnina pri UKC – bodo 
seznanili mestno delovno skupino za promet.
 

SČS Nova vas, 26. 5. 2016
Na preteklem zboru SČS Nova vas so prvih nekaj 
besed namenili pohvali mestnega zbora. Iz besed 
vseh udeleženk in udeležencev je bilo moč 
razbrati, da so s potekom in udeležbo zbora 
zadovoljni, da pa bi bilo zaradi časovne omejitve 
smiselno zmanjšati število tem. Po začetni izmen-
javi vtisov prvega mestnega zbora so se lotili 

obravnave tam sprejetega sklepa. Opredelili so 
področja, ki bi jih bilo smiselno vključiti v Odlok o 
javnem redu in miru, ter se dogovorili, da do 
naslednjega zbora poslikajo problematične 
predele in jih ustrezno opredelijo. Strnili so, da bi 
odlok lahko urejal odpiralne čase gostinskih 
lokalov, kurjenje odpadkov, hrup v okolici 
(kosilnice, vrtanje), odstranjevanje tujerodnih 
invazivnih rastlin, nega dreves tudi na funkcional-
nih zemljiščih, ustrezen obrez grmovnic, ki segajo 
na javno površino, reja domačih živali v mestu, 
promet na interventnih poteh v blokovskih 
naseljih, parkiranje na njih, nadzorovanje območij, 
kjer promet ne bi smel potekati. Debati o 
mestnem zboru so zaključili z mislijo, da uradne 
inštitucije že zaznavajo, da smo združba, ki ve, kaj 
hoče, rabimo pa še malce večjo podporo. Nadal-
jevanje zbora so namenili obravnavi pobude, da 
se Maribor deklarira kot prosta cona, kjer tajni 
trgovinski sporazumi TTIP in CETA ne veljajo. 
Zadovoljni so, da SČKS kot po tekočem traku 
podpirajo to pobudo, dogovorili so se, da na 
internem sestanku ob kavi spišejo poziv županu 
in mestnim svetnikom MOM, s katerim jim v 
imenu SKČS predlagajo, da Maribor razglasijo za 
prosto cono TTIP in CETA. Spregovorili so tudi o 
aktualnem dogajanju v SSVUJD-u, kjer se jim je na 
prejšnjem sestanku pridružil Auer, ki je ob zahte-
vah po informacijah javnega podjetja Nigrad prav 
tako naletel na zaprta vrata in o zadnjih informaci-
jah tožbe Mariborskega vodovoda zoper koordi-
natorja SSVUJD-a, kjer sodišče ni odobrilo zahteve 
odvetnika Vodovoda, da se zamenja sodnik, ki 
vodi postopek tožbe. Pri točki razno so spregovor-
ili še nekaj na temo sodelovanja mestnih četrti s 
samoorganiziranimi četrtnimi skupnostmi, saj v 
nekaterih četrtih še boljše delajo skupaj, medtem 
ko v drugih še kar niso prepoznali, kaj vse bi iz 
sodelovanja lahko potegnili.

SČS Studenci, 26. 5. 2016
Udeleženci so najprej komentirali pretekli mestni 
zbor. Zadovoljni so bili s samo udeležbo, vendar 
so bili mnenja, da je bilo preveč tem za obravna-
vo, udeleženci pa so se slabo pripravili za debato. 
Do naslednjega zbora bodo pripravili, katere 
točke jih motijo na Studencih, saj je bil eden        

izmed sklepov mestnega zbora, da v posameznih 
četrtih zabeležijo neurejenosti, nato pa skupaj 
pripravijo Odlok o javnem redu in miru. Na zboru 
se je zopet odprla tema o neurejenosti ekoloških 
otokov. Kesoni so prepolni, zato smeti odlagajo na 
tla. Predlagali so tudi možne rešitve, kot je names-
titev video kamer, vendar bi se morali pozanimati, 
kolikšne so cene. Snaga bi morala dvakrat na 
teden odvažati odpadke, a pravijo, da nimajo 
denarja. V prihodnje bodo kontaktirali Snago, da 
se jim pridruži na zboru, prav tako pa bodo 
oblikovali dopis o problematičnosti ekoloških 
otokov, ki ga nameravajo posredovati ostalim 
samoorganiziranim zborom. Na zboru so potrdili 
tudi pobudo SČS Nova vas zoper TTIP in CETA, v 
kateri zahtevajo od župana in mestnega sveta, da 
se Maribor razglasi za TTIP free zone. Sledil je 
pogovor o nevarnem železnižkem prehodu. 
Udeleženci bodo preverili, v čigavi lasti je ograja 
(Slovenske železnice ali MOM), ki bi jo morali 
zamenjati, nato pa bodo dopis posredovali dalje. 
Nazadnje so udeleženci izrazili nezadovoljstvo 
nad ureditvijo Limbuške ceste. Pred kratkim so 
skušali urediti jaške in luknje na cesti, vendar s tem 
niso odpravili težav. Cesta je prometno nasploh 
preveč obremenjena.

SČS Radvanje, 31. 5. 2016
Zbor SČS Radvanje se je začel z nejasnostmi glede 
izvajanja projektov, ki so bili izglasovani v partici-
patornem proračunu. Ugotavljajo, da se občinska 
delovna skupine še vedno ni sestala, kar jih navda-
ja z nezaupanjem o obljubljeni izvedbi. Ker so se 
na prejšnjem zboru dogovorili, da bodo pomagali 
MOM pri izvajanju projektov, so udeleženci 
predstavili možne rešitve za projekte, ki jih občina 
smatra za neizvedljive. Odločili so se, da se zglasijo 
na Uradu za komunalo, promet in prostor in tam 
predstavijo svoje predlagane rešitve. Nato so se 
posvetili pregledu različnih področij, s katerimi se 
je zbor ukvarjal, in ocenili napredek. Ocena je bila 
pozitivna, kljub temu pa so se udeleženci strinjali, 
da se na nekaterih področjih stvari odvijajo 
prepočasi. Tako se bodo znova lotili problema 
umanjkanja tajnika MČ Radvanje, ki je povzročilo 
omrtvitev delovanja MČ. Prav tako bodo podvojili 
napore za bolj tesno sodelovanje z MČ in za 

dosego tega, da se bo delegacija zboristov sestala 
s predsednikom MČ. Navezati nameravajo tudi 
tesnejše stike z drugimi aktivnimi organizacijami v 
četrti, zato nameravajo povabiti Turistično 
društvo Radvanje, ki bi mu radi pomagali pri 
izvedbi dogodkov in tako začeli bolj usklajeno 
delati. Nazadnje se je debata prevesila v izvajanje 
sklepov mestnega zbora, kjer zboristi pripravljajo 
svoj nabor tem glede poziva za sprejetje Odloka o 
javnem redu in miru. Kljub temu da so zboristi 
pripravili kopico tem, ki bi jih lahko s tem 
odlokom urejali, so se odločili, da bodo še enkrat 
premislili in dokončen seznam oblikovali na 
naslednjem zboru.

SČS Magdalena, 31. 5. 2016
Udeleženke so se posvetile točkam, ki bi jih uvrsti-
li v seznam vseh SČS in SKS za oblikovanje Odloka 
o javnem redu in miru. Ugotavljale so, da so na 
področju MČ Magdalena problematične zapuš- 
čene stavbe in okolica, ki se ob takšnih stavbah 
spreminja v smetišča. Naslednja točka, ki so jo 
izpostavile, je železničarska kolonija, ki velja za 
spomenik kulturne dediščine, vendar ne kaže te 
podobe. Problematična so tudi gostinska parkiri- 
šča, ker se širijo in vse bolj posegajo v javni pros- 
tor, pekarne v blokih na Ljubljanski ulici povzroča-
jo smrad zaradi neurejenega prezračevanja, moti 
pa še močna razsvetljava v garaži UKC, zaradi 
katere ponoči ne morejo spati. Izpostavile so tudi 
zapuščeno gradbišče med bloki, ki bi ga morali 
urediti, nujno urejanje dreves na funkcionalnih 
zemljiščih, prepoved razstavljanja orožja na javnih 
mestih in vprašanje reklamnih panojev. Jumbo 
plakati odpirajo mnoga problematična vprašanja 
v zvezi s prometno varnostjo, zasaditvijo dreves in 

Zgolj z izrekanjem kazni ne bo izboljšav v kulturi obnašanja, 
menijo na Pobrežju.

samim izgledom mesta. Glede nadaljevanje akcije 
»Nekoč je tukaj raslo drevo« so se odločile, da se 
bodo posvetile boju za ureditev dreves na 
funkcionalnih zemljiščih ter od občine zahtevale, 
da poskrbi za drevesa na področju celega mesta. 
Stopile bodo v kontakt z javnim zavodom v Celju 
in jih povprašale, kako so organizirani, kako 
delujejo, ali so stroški za vzdrževanje dreves višji 
ali nižji … Gre za primer dobre prakse, ki bi ga 
lahko predlagale MOM. 

SKS Kamnica, 1. 6. 2016
Kamničani še niso začutili potrebe po skupnem 
reševanju problemov in so zbori slabo obiskani. 
Vendar pa je udeleženec, ki praktično ni zamudil 
nobenega zbora SKS Kamnica v dveh letih, kolikor 
je poteklo od začetka samoorganiziranja, pre- 
pričan, da bo vztrajnost enkrat le obrodila sadove. 
Seveda bi bile razprave na zborih plodnejše, če bi 
sodelovalo več sokrajanov. Še vedno namreč vel- 
ja, da več glav več ve. Pa tudi vsaka roka in glava 
lahko prispeva svoje.
Tokrat so večino časa namenili področjem, ki 
motijo in po mnenju udeležencev niso urejena in 
bi jih moral zajemati Odlok o javnem redu in miru. 
Ali pa se vsaj ne ve, kateri predpis jih ureja, kdo je 
odgovoren za izvajanje in nadzor. Izpostavili so 
predvsem red in čistočo, odpadke na pohod-
niških poteh po organiziranih izletih, slabo vzdr- 
ževane stavbe in okolice stavb. Manjkajo opozo-
rilne table in koši za odpadke, lastniki psov ne 
čistijo za svojimi ljubljenčki. 

Pred poletjem se bodo sestali najmanj še enkrat, 
vseeno pa smo se že dogovorili, da se ob zaklju- 
čku dobimo še na skupnem pikniku.
Z veseljem je bilo ugotovljeno, da se počasi 

končuje izgradnja kanalizacijskega omrežja v 
Kamniški grabi in krajani upajo, da bo istočasno 
sanirana tudi cesta, ki povezuje obe – Kamniško in 
Bresterniško grabo. Najbolj si bodo oddahnili 
stanovalci Mediča, koder je bil v času gradnje 
speljan obvoz.

SKS Pekre, 1. 6. 2016
Minuli zbor v Pekrah sta obiskala udeleženca, ki 
sta skušala predstaviti skrajno čudna dogajanja v 
kareju Bezjakova ulica – Ulica Jelenčevih. Okoliški 
prebivalci se z nejasnostmi v zvezi s tamkajšnjo 
gradnjo stanovanjskih enot ubadajo že leta, 
konkretnih informacij pa ni nobenih. Zaradi 
nasipa navožene zemlje, za katerega se sprašuje-
jo, čemu sploh služi, imajo najbližji sosedi poplavl-
jene garaže in kleti, opažajo, da se je spremenil 
vodni režim, saj sistemov odvodnjavanja ni. Vedo 
povedati, da bi pred pričetkom del morala biti 
potrjena sprememba prostorskih ureditvenih 
pogojev, pa na sestanku davnega 2012, kjer bi se 
ta naj potrdila, to zagotovo ni bilo doseženo. Prav 
tako se odpirajo vprašanja o gradbenem dovol-
jenju za vse skupaj, saj bi ob pridobivanju le tega 
morala biti pridobljena tudi soglasja bližnjih. Sami 
soglasja niso dali oziroma po soglasju niso bili 
povprašani. Zbor se je strinjal, da problematika 
zadeva kar lepo število sokrajanov in si zasluži 
konkretne obravnave.
Ker je izvajalec – informacije o tem, kdo je investi-
tor, ljudje nimajo – spet pričel z deli, inšpekcijske 
službe pa kljub že drugi prijavi ne kažejo kon- 
kretne volje po posredovanju, se bodo krajani, še 
posebej tisti, ki so v celotnem vprašljivem postop-
ku že oškodovani, združili in na naslednjem zboru 
skovali akcijski načrt razrešitve problema.

SČS koroška vrata, 2. 6. 2016
Udeleženka je bila zadovoljna nad udeležbo na 
preteklem mestnem zboru, saj je spoznala, koliko 
Mariborčanov in Mariborčank se zavzema za 
boljše mesto. Zaveda se, da gre za dolgotrajen 
proces, vendar upa, da bodo s svojo aktivnostjo 
privabili tudi druge ljudi, še posebej v Koroških 
vratih. Glede Odloka o javnem redu in miru je 
izpostavila Medvedovo in Kosarjevo ulico, ki sta 
brez pločnikov. Glede študentskih nemirov, 

zapuščenih zgradb in neurejenega okolja pa 
bodo podrobneje spregovorili na naslednjem 
zboru. Tudi v Koroških vratih se zavedajo nevarno-
sti čezatlantskih sporazumov, zato v celoti 
podpirajo pobudo iz SČS Nova vas, da postane 
Maribor TTIP free zone. 

SČS Center in Ivan Cankar, 
2. 6. 2016
Na zboru SČS Center in Ivan Cankar so uvodoma 
spregovorili o delovni akciji, ki je potekala v 
soboto na področju treh ribnikov. Odstranil se je 
mulj iz kanala za odvodnjavanje drugega ribnika, 
ki se ga vsaj petnajst let ni dotaknil nihče, zaradi 
česar je bilo v zadnjem deževju področje poplavl-
jeno. Druga skupina se je lotila tretjega ribnika, ki 
je že tako zaraščen, da se s ceste sploh ne opazi 
več, da tam karkoli obstaja. Z dreves na travniku za 
drugim ribnikom so po svojih močeh odstranili še 
bršljan. Tukaj pa se vse lepo konča. Pri odstranitvi 
odpadkov – nakopanega mulja in zelenega 
odpada – je za udeležence prišlo do precej 

nerazumljivih zapletov. Nigrad je obljubil mulj 
odpeljati do konca minulega tedna, a je v nedeljo 
še vedno ležal ob kanalu. Snaga se je napotkom 
takoj odzvala, a so žal našli le kup bršljana. Ko so 
po poizvedovanjih slišali, da se preostali del 
zelenega odpada nahaja na področju tretjega 
ribnika, so povedali, da odpada ne morejo 
odstraniti, saj je na področju izven njihove pristo-
jnosti. Kako to? Tretji ribnik naj bi pripadal 
javnemu zavodu Športni objekti Maribor, katere-
ga ustanovitelj je sicer občina, a pri nas očitno 
obstajajo razmejitve v razumevanju, kaj je občins-
ko in kaj je … občinsko. Skratka, zbor se je odločil, 
da problematiko reši preko inšpekcijskih služb.
Udeleženci so se lotili še nabora problematičnih 
vsebin, ki bi jih naj urejal Odlok o javnem redu in 
miru, sprejeli pa so tudi sklep, da kot sopodpisniki 
protestnega pisma podprejo Iniciativo Koroška 
cesta, ki želi na tak način najprej urediti svoje 
vedno bolj nevzdržne bivanjske razmere, da lahko 
nato pristopi k razmisleku o prihodnosti te 
centralne mestne ulice.
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SČS Tabor, 25. 5. 2016
Poletje in lepo vreme je najbrž krivo, da se je zbora 
SČS Tabor udeležila zgolj ena prebivalka Potrčeve 
ulice, ki je spregovorila o svoji izkušnji s tamkaj 
živečim psom, ki je napadalen, policija in ostali 
organi pa ne ukrepajo, ker nimajo moči. Poleg 
tega je bil izpostavljen problem pasjega ograjene-
ga prostora v parku mladih, ki ni primerno 
umeščen v prostor zaradi bližine VDC Polž. Zbor je 
sklenil, da se pošlje dopis na MČ, ki naj zadevo 
posreduje naprej rajonskemu policaju in pristo-
jnim službam. Govor je tekel tudi o motečem 
pasjem laježu, ki traja dneve in noči (dobesedno), 
lastnica pa se ne odziva. Oblikovala se je ad-hoc 
delovna skupina, ki se bo dobila in se o zadevi 
pogovorila ter na naslednjem zboru poročala o 
sprejetih rešitvah. Nadalje se je zbor dotaknil 
manjkajoče lokalne trgovine in kioska. Na to temo 

se je zbor odločil povabiti predsednika MČ na 
naslednji zbor SČS Tabor. Glede nabora tematik za 
javni red in mir bodo udeleženke in udeleženci 
zbora do naslednjič pripravili seznam tem in jih 
predebatirali. Predstavili so tudi aktivnosti de- 
lovnih skupin in podprli pobudo SČS Nova vas, da 
bi Maribor postal TTIP free mesto. Zbor so zaklju- 
čili s pogovorom o lepi gesti mestne četrti, ki je 
samoorganizirani četrtni skupnosti Tabor podelila 
priznanje za akcijo „Tukaj je nekoč raslo drevo“.

SČS Pobrežje, 25. 5. 2016
Udeleženci zbora niso skrivali razočaranja na sicer 
dobro izvedenem mestnem zboru. Zato so v 
evalvaciji izpostavili, da se na zboru obravnava 
manj tem, načrtovane (četudi rezervne) in ne 
obravnavane teme pa se prenesejo na naslednji 
zbor. Prav tako bi si želeli, da so udeleženci bolje 

pripravljeni za razpravo, da se čas, ki je na voljo, 
čim bolj optimalno izkoristi.
Z dvema sklepoma so se udeleženci že zavezali k 
uresničevanju sprejetih dogovorov mestnega 
zbora. Tako bodo do naslednjič s skupnimi napori 
oblikovali seznam vsebin v obliki identi�ciranih 
problemskih točk na Pobrežju, ki so zaradi 
različnih preprek, največkrat zaradi lastništva 
(posamezniki, podjetja, država), nerešljiv žulj. Ne 
gre za to, da bi želeli kar tako posegati v zasebno, 
a dejstvo je, da mrgoli primerov, ko posamezniki 
ali skupine s svojim ravnanjem negativno vplivajo 
na ostale nič krive nič dolžne po domače – kar pa 
se v skupnosti ne bi smelo dogajati. Takšne 
problemske točke bodo popisali in umestili na 
seznam razlogov za vnovično uvedbo Odloka o 
javnem redu in miru. Razmislili bodo tudi o dodat-
nih vsebinah, s katerimi bi se lahko ukvarjali v 
medobčinskem redarstvu. Menijo namreč, da bi 
njihova vloga v mestu morala preseči inkasantst-
vo in da zgolj z izrekanjem kazni ne bo izboljšav v 
kulturi vedenja posameznikov v skupnosti.
S še vedno odprtima vsebinskima frontama – 
vinjetni režim na starem kraku hitre ceste čez 
Pobrežje in oderuška parkirnina pri UKC – bodo 
seznanili mestno delovno skupino za promet.
 

SČS Nova vas, 26. 5. 2016
Na preteklem zboru SČS Nova vas so prvih nekaj 
besed namenili pohvali mestnega zbora. Iz besed 
vseh udeleženk in udeležencev je bilo moč 
razbrati, da so s potekom in udeležbo zbora 
zadovoljni, da pa bi bilo zaradi časovne omejitve 
smiselno zmanjšati število tem. Po začetni izmen-
javi vtisov prvega mestnega zbora so se lotili 

obravnave tam sprejetega sklepa. Opredelili so 
področja, ki bi jih bilo smiselno vključiti v Odlok o 
javnem redu in miru, ter se dogovorili, da do 
naslednjega zbora poslikajo problematične 
predele in jih ustrezno opredelijo. Strnili so, da bi 
odlok lahko urejal odpiralne čase gostinskih 
lokalov, kurjenje odpadkov, hrup v okolici 
(kosilnice, vrtanje), odstranjevanje tujerodnih 
invazivnih rastlin, nega dreves tudi na funkcional-
nih zemljiščih, ustrezen obrez grmovnic, ki segajo 
na javno površino, reja domačih živali v mestu, 
promet na interventnih poteh v blokovskih 
naseljih, parkiranje na njih, nadzorovanje območij, 
kjer promet ne bi smel potekati. Debati o 
mestnem zboru so zaključili z mislijo, da uradne 
inštitucije že zaznavajo, da smo združba, ki ve, kaj 
hoče, rabimo pa še malce večjo podporo. Nadal-
jevanje zbora so namenili obravnavi pobude, da 
se Maribor deklarira kot prosta cona, kjer tajni 
trgovinski sporazumi TTIP in CETA ne veljajo. 
Zadovoljni so, da SČKS kot po tekočem traku 
podpirajo to pobudo, dogovorili so se, da na 
internem sestanku ob kavi spišejo poziv županu 
in mestnim svetnikom MOM, s katerim jim v 
imenu SKČS predlagajo, da Maribor razglasijo za 
prosto cono TTIP in CETA. Spregovorili so tudi o 
aktualnem dogajanju v SSVUJD-u, kjer se jim je na 
prejšnjem sestanku pridružil Auer, ki je ob zahte-
vah po informacijah javnega podjetja Nigrad prav 
tako naletel na zaprta vrata in o zadnjih informaci-
jah tožbe Mariborskega vodovoda zoper koordi-
natorja SSVUJD-a, kjer sodišče ni odobrilo zahteve 
odvetnika Vodovoda, da se zamenja sodnik, ki 
vodi postopek tožbe. Pri točki razno so spregovor-
ili še nekaj na temo sodelovanja mestnih četrti s 
samoorganiziranimi četrtnimi skupnostmi, saj v 
nekaterih četrtih še boljše delajo skupaj, medtem 
ko v drugih še kar niso prepoznali, kaj vse bi iz 
sodelovanja lahko potegnili.

SČS Studenci, 26. 5. 2016
Udeleženci so najprej komentirali pretekli mestni 
zbor. Zadovoljni so bili s samo udeležbo, vendar 
so bili mnenja, da je bilo preveč tem za obravna-
vo, udeleženci pa so se slabo pripravili za debato. 
Do naslednjega zbora bodo pripravili, katere 
točke jih motijo na Studencih, saj je bil eden        

izmed sklepov mestnega zbora, da v posameznih 
četrtih zabeležijo neurejenosti, nato pa skupaj 
pripravijo Odlok o javnem redu in miru. Na zboru 
se je zopet odprla tema o neurejenosti ekoloških 
otokov. Kesoni so prepolni, zato smeti odlagajo na 
tla. Predlagali so tudi možne rešitve, kot je names-
titev video kamer, vendar bi se morali pozanimati, 
kolikšne so cene. Snaga bi morala dvakrat na 
teden odvažati odpadke, a pravijo, da nimajo 
denarja. V prihodnje bodo kontaktirali Snago, da 
se jim pridruži na zboru, prav tako pa bodo 
oblikovali dopis o problematičnosti ekoloških 
otokov, ki ga nameravajo posredovati ostalim 
samoorganiziranim zborom. Na zboru so potrdili 
tudi pobudo SČS Nova vas zoper TTIP in CETA, v 
kateri zahtevajo od župana in mestnega sveta, da 
se Maribor razglasi za TTIP free zone. Sledil je 
pogovor o nevarnem železnižkem prehodu. 
Udeleženci bodo preverili, v čigavi lasti je ograja 
(Slovenske železnice ali MOM), ki bi jo morali 
zamenjati, nato pa bodo dopis posredovali dalje. 
Nazadnje so udeleženci izrazili nezadovoljstvo 
nad ureditvijo Limbuške ceste. Pred kratkim so 
skušali urediti jaške in luknje na cesti, vendar s tem 
niso odpravili težav. Cesta je prometno nasploh 
preveč obremenjena.

SČS Radvanje, 31. 5. 2016
Zbor SČS Radvanje se je začel z nejasnostmi glede 
izvajanja projektov, ki so bili izglasovani v partici-
patornem proračunu. Ugotavljajo, da se občinska 
delovna skupine še vedno ni sestala, kar jih navda-
ja z nezaupanjem o obljubljeni izvedbi. Ker so se 
na prejšnjem zboru dogovorili, da bodo pomagali 
MOM pri izvajanju projektov, so udeleženci 
predstavili možne rešitve za projekte, ki jih občina 
smatra za neizvedljive. Odločili so se, da se zglasijo 
na Uradu za komunalo, promet in prostor in tam 
predstavijo svoje predlagane rešitve. Nato so se 
posvetili pregledu različnih področij, s katerimi se 
je zbor ukvarjal, in ocenili napredek. Ocena je bila 
pozitivna, kljub temu pa so se udeleženci strinjali, 
da se na nekaterih področjih stvari odvijajo 
prepočasi. Tako se bodo znova lotili problema 
umanjkanja tajnika MČ Radvanje, ki je povzročilo 
omrtvitev delovanja MČ. Prav tako bodo podvojili 
napore za bolj tesno sodelovanje z MČ in za 

dosego tega, da se bo delegacija zboristov sestala 
s predsednikom MČ. Navezati nameravajo tudi 
tesnejše stike z drugimi aktivnimi organizacijami v 
četrti, zato nameravajo povabiti Turistično 
društvo Radvanje, ki bi mu radi pomagali pri 
izvedbi dogodkov in tako začeli bolj usklajeno 
delati. Nazadnje se je debata prevesila v izvajanje 
sklepov mestnega zbora, kjer zboristi pripravljajo 
svoj nabor tem glede poziva za sprejetje Odloka o 
javnem redu in miru. Kljub temu da so zboristi 
pripravili kopico tem, ki bi jih lahko s tem 
odlokom urejali, so se odločili, da bodo še enkrat 
premislili in dokončen seznam oblikovali na 
naslednjem zboru.

SČS Magdalena, 31. 5. 2016
Udeleženke so se posvetile točkam, ki bi jih uvrsti-
li v seznam vseh SČS in SKS za oblikovanje Odloka 
o javnem redu in miru. Ugotavljale so, da so na 
področju MČ Magdalena problematične zapuš- 
čene stavbe in okolica, ki se ob takšnih stavbah 
spreminja v smetišča. Naslednja točka, ki so jo 
izpostavile, je železničarska kolonija, ki velja za 
spomenik kulturne dediščine, vendar ne kaže te 
podobe. Problematična so tudi gostinska parkiri- 
šča, ker se širijo in vse bolj posegajo v javni pros- 
tor, pekarne v blokih na Ljubljanski ulici povzroča-
jo smrad zaradi neurejenega prezračevanja, moti 
pa še močna razsvetljava v garaži UKC, zaradi 
katere ponoči ne morejo spati. Izpostavile so tudi 
zapuščeno gradbišče med bloki, ki bi ga morali 
urediti, nujno urejanje dreves na funkcionalnih 
zemljiščih, prepoved razstavljanja orožja na javnih 
mestih in vprašanje reklamnih panojev. Jumbo 
plakati odpirajo mnoga problematična vprašanja 
v zvezi s prometno varnostjo, zasaditvijo dreves in 

Želja po bolj usklajenem delovanju s TD Radvanje.

samim izgledom mesta. Glede nadaljevanje akcije 
»Nekoč je tukaj raslo drevo« so se odločile, da se 
bodo posvetile boju za ureditev dreves na 
funkcionalnih zemljiščih ter od občine zahtevale, 
da poskrbi za drevesa na področju celega mesta. 
Stopile bodo v kontakt z javnim zavodom v Celju 
in jih povprašale, kako so organizirani, kako 
delujejo, ali so stroški za vzdrževanje dreves višji 
ali nižji … Gre za primer dobre prakse, ki bi ga 
lahko predlagale MOM. 

SKS Kamnica, 1. 6. 2016
Kamničani še niso začutili potrebe po skupnem 
reševanju problemov in so zbori slabo obiskani. 
Vendar pa je udeleženec, ki praktično ni zamudil 
nobenega zbora SKS Kamnica v dveh letih, kolikor 
je poteklo od začetka samoorganiziranja, pre- 
pričan, da bo vztrajnost enkrat le obrodila sadove. 
Seveda bi bile razprave na zborih plodnejše, če bi 
sodelovalo več sokrajanov. Še vedno namreč vel- 
ja, da več glav več ve. Pa tudi vsaka roka in glava 
lahko prispeva svoje.
Tokrat so večino časa namenili področjem, ki 
motijo in po mnenju udeležencev niso urejena in 
bi jih moral zajemati Odlok o javnem redu in miru. 
Ali pa se vsaj ne ve, kateri predpis jih ureja, kdo je 
odgovoren za izvajanje in nadzor. Izpostavili so 
predvsem red in čistočo, odpadke na pohod-
niških poteh po organiziranih izletih, slabo vzdr- 
ževane stavbe in okolice stavb. Manjkajo opozo-
rilne table in koši za odpadke, lastniki psov ne 
čistijo za svojimi ljubljenčki. 

Pred poletjem se bodo sestali najmanj še enkrat, 
vseeno pa smo se že dogovorili, da se ob zaklju- 
čku dobimo še na skupnem pikniku.
Z veseljem je bilo ugotovljeno, da se počasi 

končuje izgradnja kanalizacijskega omrežja v 
Kamniški grabi in krajani upajo, da bo istočasno 
sanirana tudi cesta, ki povezuje obe – Kamniško in 
Bresterniško grabo. Najbolj si bodo oddahnili 
stanovalci Mediča, koder je bil v času gradnje 
speljan obvoz.

SKS Pekre, 1. 6. 2016
Minuli zbor v Pekrah sta obiskala udeleženca, ki 
sta skušala predstaviti skrajno čudna dogajanja v 
kareju Bezjakova ulica – Ulica Jelenčevih. Okoliški 
prebivalci se z nejasnostmi v zvezi s tamkajšnjo 
gradnjo stanovanjskih enot ubadajo že leta, 
konkretnih informacij pa ni nobenih. Zaradi 
nasipa navožene zemlje, za katerega se sprašuje-
jo, čemu sploh služi, imajo najbližji sosedi poplavl-
jene garaže in kleti, opažajo, da se je spremenil 
vodni režim, saj sistemov odvodnjavanja ni. Vedo 
povedati, da bi pred pričetkom del morala biti 
potrjena sprememba prostorskih ureditvenih 
pogojev, pa na sestanku davnega 2012, kjer bi se 
ta naj potrdila, to zagotovo ni bilo doseženo. Prav 
tako se odpirajo vprašanja o gradbenem dovol-
jenju za vse skupaj, saj bi ob pridobivanju le tega 
morala biti pridobljena tudi soglasja bližnjih. Sami 
soglasja niso dali oziroma po soglasju niso bili 
povprašani. Zbor se je strinjal, da problematika 
zadeva kar lepo število sokrajanov in si zasluži 
konkretne obravnave.
Ker je izvajalec – informacije o tem, kdo je investi-
tor, ljudje nimajo – spet pričel z deli, inšpekcijske 
službe pa kljub že drugi prijavi ne kažejo kon- 
kretne volje po posredovanju, se bodo krajani, še 
posebej tisti, ki so v celotnem vprašljivem postop-
ku že oškodovani, združili in na naslednjem zboru 
skovali akcijski načrt razrešitve problema.

SČS koroška vrata, 2. 6. 2016
Udeleženka je bila zadovoljna nad udeležbo na 
preteklem mestnem zboru, saj je spoznala, koliko 
Mariborčanov in Mariborčank se zavzema za 
boljše mesto. Zaveda se, da gre za dolgotrajen 
proces, vendar upa, da bodo s svojo aktivnostjo 
privabili tudi druge ljudi, še posebej v Koroških 
vratih. Glede Odloka o javnem redu in miru je 
izpostavila Medvedovo in Kosarjevo ulico, ki sta 
brez pločnikov. Glede študentskih nemirov, 

zapuščenih zgradb in neurejenega okolja pa 
bodo podrobneje spregovorili na naslednjem 
zboru. Tudi v Koroških vratih se zavedajo nevarno-
sti čezatlantskih sporazumov, zato v celoti 
podpirajo pobudo iz SČS Nova vas, da postane 
Maribor TTIP free zone. 

SČS Center in Ivan Cankar, 
2. 6. 2016
Na zboru SČS Center in Ivan Cankar so uvodoma 
spregovorili o delovni akciji, ki je potekala v 
soboto na področju treh ribnikov. Odstranil se je 
mulj iz kanala za odvodnjavanje drugega ribnika, 
ki se ga vsaj petnajst let ni dotaknil nihče, zaradi 
česar je bilo v zadnjem deževju področje poplavl-
jeno. Druga skupina se je lotila tretjega ribnika, ki 
je že tako zaraščen, da se s ceste sploh ne opazi 
več, da tam karkoli obstaja. Z dreves na travniku za 
drugim ribnikom so po svojih močeh odstranili še 
bršljan. Tukaj pa se vse lepo konča. Pri odstranitvi 
odpadkov – nakopanega mulja in zelenega 
odpada – je za udeležence prišlo do precej 

nerazumljivih zapletov. Nigrad je obljubil mulj 
odpeljati do konca minulega tedna, a je v nedeljo 
še vedno ležal ob kanalu. Snaga se je napotkom 
takoj odzvala, a so žal našli le kup bršljana. Ko so 
po poizvedovanjih slišali, da se preostali del 
zelenega odpada nahaja na področju tretjega 
ribnika, so povedali, da odpada ne morejo 
odstraniti, saj je na področju izven njihove pristo-
jnosti. Kako to? Tretji ribnik naj bi pripadal 
javnemu zavodu Športni objekti Maribor, katere-
ga ustanovitelj je sicer občina, a pri nas očitno 
obstajajo razmejitve v razumevanju, kaj je občins-
ko in kaj je … občinsko. Skratka, zbor se je odločil, 
da problematiko reši preko inšpekcijskih služb.
Udeleženci so se lotili še nabora problematičnih 
vsebin, ki bi jih naj urejal Odlok o javnem redu in 
miru, sprejeli pa so tudi sklep, da kot sopodpisniki 
protestnega pisma podprejo Iniciativo Koroška 
cesta, ki želi na tak način najprej urediti svoje 
vedno bolj nevzdržne bivanjske razmere, da lahko 
nato pristopi k razmisleku o prihodnosti te 
centralne mestne ulice.
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SČS Tabor, 25. 5. 2016
Poletje in lepo vreme je najbrž krivo, da se je zbora 
SČS Tabor udeležila zgolj ena prebivalka Potrčeve 
ulice, ki je spregovorila o svoji izkušnji s tamkaj 
živečim psom, ki je napadalen, policija in ostali 
organi pa ne ukrepajo, ker nimajo moči. Poleg 
tega je bil izpostavljen problem pasjega ograjene-
ga prostora v parku mladih, ki ni primerno 
umeščen v prostor zaradi bližine VDC Polž. Zbor je 
sklenil, da se pošlje dopis na MČ, ki naj zadevo 
posreduje naprej rajonskemu policaju in pristo-
jnim službam. Govor je tekel tudi o motečem 
pasjem laježu, ki traja dneve in noči (dobesedno), 
lastnica pa se ne odziva. Oblikovala se je ad-hoc 
delovna skupina, ki se bo dobila in se o zadevi 
pogovorila ter na naslednjem zboru poročala o 
sprejetih rešitvah. Nadalje se je zbor dotaknil 
manjkajoče lokalne trgovine in kioska. Na to temo 

se je zbor odločil povabiti predsednika MČ na 
naslednji zbor SČS Tabor. Glede nabora tematik za 
javni red in mir bodo udeleženke in udeleženci 
zbora do naslednjič pripravili seznam tem in jih 
predebatirali. Predstavili so tudi aktivnosti de- 
lovnih skupin in podprli pobudo SČS Nova vas, da 
bi Maribor postal TTIP free mesto. Zbor so zaklju- 
čili s pogovorom o lepi gesti mestne četrti, ki je 
samoorganizirani četrtni skupnosti Tabor podelila 
priznanje za akcijo „Tukaj je nekoč raslo drevo“.

SČS Pobrežje, 25. 5. 2016
Udeleženci zbora niso skrivali razočaranja na sicer 
dobro izvedenem mestnem zboru. Zato so v 
evalvaciji izpostavili, da se na zboru obravnava 
manj tem, načrtovane (četudi rezervne) in ne 
obravnavane teme pa se prenesejo na naslednji 
zbor. Prav tako bi si želeli, da so udeleženci bolje 

pripravljeni za razpravo, da se čas, ki je na voljo, 
čim bolj optimalno izkoristi.
Z dvema sklepoma so se udeleženci že zavezali k 
uresničevanju sprejetih dogovorov mestnega 
zbora. Tako bodo do naslednjič s skupnimi napori 
oblikovali seznam vsebin v obliki identi�ciranih 
problemskih točk na Pobrežju, ki so zaradi 
različnih preprek, največkrat zaradi lastništva 
(posamezniki, podjetja, država), nerešljiv žulj. Ne 
gre za to, da bi želeli kar tako posegati v zasebno, 
a dejstvo je, da mrgoli primerov, ko posamezniki 
ali skupine s svojim ravnanjem negativno vplivajo 
na ostale nič krive nič dolžne po domače – kar pa 
se v skupnosti ne bi smelo dogajati. Takšne 
problemske točke bodo popisali in umestili na 
seznam razlogov za vnovično uvedbo Odloka o 
javnem redu in miru. Razmislili bodo tudi o dodat-
nih vsebinah, s katerimi bi se lahko ukvarjali v 
medobčinskem redarstvu. Menijo namreč, da bi 
njihova vloga v mestu morala preseči inkasantst-
vo in da zgolj z izrekanjem kazni ne bo izboljšav v 
kulturi vedenja posameznikov v skupnosti.
S še vedno odprtima vsebinskima frontama – 
vinjetni režim na starem kraku hitre ceste čez 
Pobrežje in oderuška parkirnina pri UKC – bodo 
seznanili mestno delovno skupino za promet.
 

SČS Nova vas, 26. 5. 2016
Na preteklem zboru SČS Nova vas so prvih nekaj 
besed namenili pohvali mestnega zbora. Iz besed 
vseh udeleženk in udeležencev je bilo moč 
razbrati, da so s potekom in udeležbo zbora 
zadovoljni, da pa bi bilo zaradi časovne omejitve 
smiselno zmanjšati število tem. Po začetni izmen-
javi vtisov prvega mestnega zbora so se lotili 

obravnave tam sprejetega sklepa. Opredelili so 
področja, ki bi jih bilo smiselno vključiti v Odlok o 
javnem redu in miru, ter se dogovorili, da do 
naslednjega zbora poslikajo problematične 
predele in jih ustrezno opredelijo. Strnili so, da bi 
odlok lahko urejal odpiralne čase gostinskih 
lokalov, kurjenje odpadkov, hrup v okolici 
(kosilnice, vrtanje), odstranjevanje tujerodnih 
invazivnih rastlin, nega dreves tudi na funkcional-
nih zemljiščih, ustrezen obrez grmovnic, ki segajo 
na javno površino, reja domačih živali v mestu, 
promet na interventnih poteh v blokovskih 
naseljih, parkiranje na njih, nadzorovanje območij, 
kjer promet ne bi smel potekati. Debati o 
mestnem zboru so zaključili z mislijo, da uradne 
inštitucije že zaznavajo, da smo združba, ki ve, kaj 
hoče, rabimo pa še malce večjo podporo. Nadal-
jevanje zbora so namenili obravnavi pobude, da 
se Maribor deklarira kot prosta cona, kjer tajni 
trgovinski sporazumi TTIP in CETA ne veljajo. 
Zadovoljni so, da SČKS kot po tekočem traku 
podpirajo to pobudo, dogovorili so se, da na 
internem sestanku ob kavi spišejo poziv županu 
in mestnim svetnikom MOM, s katerim jim v 
imenu SKČS predlagajo, da Maribor razglasijo za 
prosto cono TTIP in CETA. Spregovorili so tudi o 
aktualnem dogajanju v SSVUJD-u, kjer se jim je na 
prejšnjem sestanku pridružil Auer, ki je ob zahte-
vah po informacijah javnega podjetja Nigrad prav 
tako naletel na zaprta vrata in o zadnjih informaci-
jah tožbe Mariborskega vodovoda zoper koordi-
natorja SSVUJD-a, kjer sodišče ni odobrilo zahteve 
odvetnika Vodovoda, da se zamenja sodnik, ki 
vodi postopek tožbe. Pri točki razno so spregovor-
ili še nekaj na temo sodelovanja mestnih četrti s 
samoorganiziranimi četrtnimi skupnostmi, saj v 
nekaterih četrtih še boljše delajo skupaj, medtem 
ko v drugih še kar niso prepoznali, kaj vse bi iz 
sodelovanja lahko potegnili.

SČS Studenci, 26. 5. 2016
Udeleženci so najprej komentirali pretekli mestni 
zbor. Zadovoljni so bili s samo udeležbo, vendar 
so bili mnenja, da je bilo preveč tem za obravna-
vo, udeleženci pa so se slabo pripravili za debato. 
Do naslednjega zbora bodo pripravili, katere 
točke jih motijo na Studencih, saj je bil eden        

izmed sklepov mestnega zbora, da v posameznih 
četrtih zabeležijo neurejenosti, nato pa skupaj 
pripravijo Odlok o javnem redu in miru. Na zboru 
se je zopet odprla tema o neurejenosti ekoloških 
otokov. Kesoni so prepolni, zato smeti odlagajo na 
tla. Predlagali so tudi možne rešitve, kot je names-
titev video kamer, vendar bi se morali pozanimati, 
kolikšne so cene. Snaga bi morala dvakrat na 
teden odvažati odpadke, a pravijo, da nimajo 
denarja. V prihodnje bodo kontaktirali Snago, da 
se jim pridruži na zboru, prav tako pa bodo 
oblikovali dopis o problematičnosti ekoloških 
otokov, ki ga nameravajo posredovati ostalim 
samoorganiziranim zborom. Na zboru so potrdili 
tudi pobudo SČS Nova vas zoper TTIP in CETA, v 
kateri zahtevajo od župana in mestnega sveta, da 
se Maribor razglasi za TTIP free zone. Sledil je 
pogovor o nevarnem železnižkem prehodu. 
Udeleženci bodo preverili, v čigavi lasti je ograja 
(Slovenske železnice ali MOM), ki bi jo morali 
zamenjati, nato pa bodo dopis posredovali dalje. 
Nazadnje so udeleženci izrazili nezadovoljstvo 
nad ureditvijo Limbuške ceste. Pred kratkim so 
skušali urediti jaške in luknje na cesti, vendar s tem 
niso odpravili težav. Cesta je prometno nasploh 
preveč obremenjena.

SČS Radvanje, 31. 5. 2016
Zbor SČS Radvanje se je začel z nejasnostmi glede 
izvajanja projektov, ki so bili izglasovani v partici-
patornem proračunu. Ugotavljajo, da se občinska 
delovna skupine še vedno ni sestala, kar jih navda-
ja z nezaupanjem o obljubljeni izvedbi. Ker so se 
na prejšnjem zboru dogovorili, da bodo pomagali 
MOM pri izvajanju projektov, so udeleženci 
predstavili možne rešitve za projekte, ki jih občina 
smatra za neizvedljive. Odločili so se, da se zglasijo 
na Uradu za komunalo, promet in prostor in tam 
predstavijo svoje predlagane rešitve. Nato so se 
posvetili pregledu različnih področij, s katerimi se 
je zbor ukvarjal, in ocenili napredek. Ocena je bila 
pozitivna, kljub temu pa so se udeleženci strinjali, 
da se na nekaterih področjih stvari odvijajo 
prepočasi. Tako se bodo znova lotili problema 
umanjkanja tajnika MČ Radvanje, ki je povzročilo 
omrtvitev delovanja MČ. Prav tako bodo podvojili 
napore za bolj tesno sodelovanje z MČ in za 

dosego tega, da se bo delegacija zboristov sestala 
s predsednikom MČ. Navezati nameravajo tudi 
tesnejše stike z drugimi aktivnimi organizacijami v 
četrti, zato nameravajo povabiti Turistično 
društvo Radvanje, ki bi mu radi pomagali pri 
izvedbi dogodkov in tako začeli bolj usklajeno 
delati. Nazadnje se je debata prevesila v izvajanje 
sklepov mestnega zbora, kjer zboristi pripravljajo 
svoj nabor tem glede poziva za sprejetje Odloka o 
javnem redu in miru. Kljub temu da so zboristi 
pripravili kopico tem, ki bi jih lahko s tem 
odlokom urejali, so se odločili, da bodo še enkrat 
premislili in dokončen seznam oblikovali na 
naslednjem zboru.

SČS Magdalena, 31. 5. 2016
Udeleženke so se posvetile točkam, ki bi jih uvrsti-
li v seznam vseh SČS in SKS za oblikovanje Odloka 
o javnem redu in miru. Ugotavljale so, da so na 
področju MČ Magdalena problematične zapuš- 
čene stavbe in okolica, ki se ob takšnih stavbah 
spreminja v smetišča. Naslednja točka, ki so jo 
izpostavile, je železničarska kolonija, ki velja za 
spomenik kulturne dediščine, vendar ne kaže te 
podobe. Problematična so tudi gostinska parkiri- 
šča, ker se širijo in vse bolj posegajo v javni pros- 
tor, pekarne v blokih na Ljubljanski ulici povzroča-
jo smrad zaradi neurejenega prezračevanja, moti 
pa še močna razsvetljava v garaži UKC, zaradi 
katere ponoči ne morejo spati. Izpostavile so tudi 
zapuščeno gradbišče med bloki, ki bi ga morali 
urediti, nujno urejanje dreves na funkcionalnih 
zemljiščih, prepoved razstavljanja orožja na javnih 
mestih in vprašanje reklamnih panojev. Jumbo 
plakati odpirajo mnoga problematična vprašanja 
v zvezi s prometno varnostjo, zasaditvijo dreves in 

Odpadki v naravi: Slika je simbolična

samim izgledom mesta. Glede nadaljevanje akcije 
»Nekoč je tukaj raslo drevo« so se odločile, da se 
bodo posvetile boju za ureditev dreves na 
funkcionalnih zemljiščih ter od občine zahtevale, 
da poskrbi za drevesa na področju celega mesta. 
Stopile bodo v kontakt z javnim zavodom v Celju 
in jih povprašale, kako so organizirani, kako 
delujejo, ali so stroški za vzdrževanje dreves višji 
ali nižji … Gre za primer dobre prakse, ki bi ga 
lahko predlagale MOM. 

SKS Kamnica, 1. 6. 2016
Kamničani še niso začutili potrebe po skupnem 
reševanju problemov in so zbori slabo obiskani. 
Vendar pa je udeleženec, ki praktično ni zamudil 
nobenega zbora SKS Kamnica v dveh letih, kolikor 
je poteklo od začetka samoorganiziranja, pre- 
pričan, da bo vztrajnost enkrat le obrodila sadove. 
Seveda bi bile razprave na zborih plodnejše, če bi 
sodelovalo več sokrajanov. Še vedno namreč vel- 
ja, da več glav več ve. Pa tudi vsaka roka in glava 
lahko prispeva svoje.
Tokrat so večino časa namenili področjem, ki 
motijo in po mnenju udeležencev niso urejena in 
bi jih moral zajemati Odlok o javnem redu in miru. 
Ali pa se vsaj ne ve, kateri predpis jih ureja, kdo je 
odgovoren za izvajanje in nadzor. Izpostavili so 
predvsem red in čistočo, odpadke na pohod-
niških poteh po organiziranih izletih, slabo vzdr- 
ževane stavbe in okolice stavb. Manjkajo opozo-
rilne table in koši za odpadke, lastniki psov ne 
čistijo za svojimi ljubljenčki. 

Pred poletjem se bodo sestali najmanj še enkrat, 
vseeno pa smo se že dogovorili, da se ob zaklju- 
čku dobimo še na skupnem pikniku.
Z veseljem je bilo ugotovljeno, da se počasi 

končuje izgradnja kanalizacijskega omrežja v 
Kamniški grabi in krajani upajo, da bo istočasno 
sanirana tudi cesta, ki povezuje obe – Kamniško in 
Bresterniško grabo. Najbolj si bodo oddahnili 
stanovalci Mediča, koder je bil v času gradnje 
speljan obvoz.

SKS Pekre, 1. 6. 2016
Minuli zbor v Pekrah sta obiskala udeleženca, ki 
sta skušala predstaviti skrajno čudna dogajanja v 
kareju Bezjakova ulica – Ulica Jelenčevih. Okoliški 
prebivalci se z nejasnostmi v zvezi s tamkajšnjo 
gradnjo stanovanjskih enot ubadajo že leta, 
konkretnih informacij pa ni nobenih. Zaradi 
nasipa navožene zemlje, za katerega se sprašuje-
jo, čemu sploh služi, imajo najbližji sosedi poplavl-
jene garaže in kleti, opažajo, da se je spremenil 
vodni režim, saj sistemov odvodnjavanja ni. Vedo 
povedati, da bi pred pričetkom del morala biti 
potrjena sprememba prostorskih ureditvenih 
pogojev, pa na sestanku davnega 2012, kjer bi se 
ta naj potrdila, to zagotovo ni bilo doseženo. Prav 
tako se odpirajo vprašanja o gradbenem dovol-
jenju za vse skupaj, saj bi ob pridobivanju le tega 
morala biti pridobljena tudi soglasja bližnjih. Sami 
soglasja niso dali oziroma po soglasju niso bili 
povprašani. Zbor se je strinjal, da problematika 
zadeva kar lepo število sokrajanov in si zasluži 
konkretne obravnave.
Ker je izvajalec – informacije o tem, kdo je investi-
tor, ljudje nimajo – spet pričel z deli, inšpekcijske 
službe pa kljub že drugi prijavi ne kažejo kon- 
kretne volje po posredovanju, se bodo krajani, še 
posebej tisti, ki so v celotnem vprašljivem postop-
ku že oškodovani, združili in na naslednjem zboru 
skovali akcijski načrt razrešitve problema.

SČS koroška vrata, 2. 6. 2016
Udeleženka je bila zadovoljna nad udeležbo na 
preteklem mestnem zboru, saj je spoznala, koliko 
Mariborčanov in Mariborčank se zavzema za 
boljše mesto. Zaveda se, da gre za dolgotrajen 
proces, vendar upa, da bodo s svojo aktivnostjo 
privabili tudi druge ljudi, še posebej v Koroških 
vratih. Glede Odloka o javnem redu in miru je 
izpostavila Medvedovo in Kosarjevo ulico, ki sta 
brez pločnikov. Glede študentskih nemirov, 

zapuščenih zgradb in neurejenega okolja pa 
bodo podrobneje spregovorili na naslednjem 
zboru. Tudi v Koroških vratih se zavedajo nevarno-
sti čezatlantskih sporazumov, zato v celoti 
podpirajo pobudo iz SČS Nova vas, da postane 
Maribor TTIP free zone. 

SČS Center in Ivan Cankar, 
2. 6. 2016
Na zboru SČS Center in Ivan Cankar so uvodoma 
spregovorili o delovni akciji, ki je potekala v 
soboto na področju treh ribnikov. Odstranil se je 
mulj iz kanala za odvodnjavanje drugega ribnika, 
ki se ga vsaj petnajst let ni dotaknil nihče, zaradi 
česar je bilo v zadnjem deževju področje poplavl-
jeno. Druga skupina se je lotila tretjega ribnika, ki 
je že tako zaraščen, da se s ceste sploh ne opazi 
več, da tam karkoli obstaja. Z dreves na travniku za 
drugim ribnikom so po svojih močeh odstranili še 
bršljan. Tukaj pa se vse lepo konča. Pri odstranitvi 
odpadkov – nakopanega mulja in zelenega 
odpada – je za udeležence prišlo do precej 

nerazumljivih zapletov. Nigrad je obljubil mulj 
odpeljati do konca minulega tedna, a je v nedeljo 
še vedno ležal ob kanalu. Snaga se je napotkom 
takoj odzvala, a so žal našli le kup bršljana. Ko so 
po poizvedovanjih slišali, da se preostali del 
zelenega odpada nahaja na področju tretjega 
ribnika, so povedali, da odpada ne morejo 
odstraniti, saj je na področju izven njihove pristo-
jnosti. Kako to? Tretji ribnik naj bi pripadal 
javnemu zavodu Športni objekti Maribor, katere-
ga ustanovitelj je sicer občina, a pri nas očitno 
obstajajo razmejitve v razumevanju, kaj je občins-
ko in kaj je … občinsko. Skratka, zbor se je odločil, 
da problematiko reši preko inšpekcijskih služb.
Udeleženci so se lotili še nabora problematičnih 
vsebin, ki bi jih naj urejal Odlok o javnem redu in 
miru, sprejeli pa so tudi sklep, da kot sopodpisniki 
protestnega pisma podprejo Iniciativo Koroška 
cesta, ki želi na tak način najprej urediti svoje 
vedno bolj nevzdržne bivanjske razmere, da lahko 
nato pristopi k razmisleku o prihodnosti te 
centralne mestne ulice.
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Zbori ta teden: 8. 6. ob 18.00 >> SČS Pobrežje in SČS Tabor 
  9. 6. ob 18.00 >> SČS Nova vas in SČS Studenci

torek, 14. 6., 18.00
torek, 14. 6., 19.00
sreda, 15. 6., 18.00
sreda, 15. 6., 18.00
četrtek, 16. 6., 18.00
sreda, 22. 6., 18.00
sreda, 22. 6., 18.00
četrtek, 23. 5., 18.00
četrtek, 23. 6., 18.00
četrtek, 30. 6., 18.00

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

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

ČETRTNI in KRAJEVNI ZBORI 
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:

SČS Tabor, 25. 5. 2016
Poletje in lepo vreme je najbrž krivo, da se je zbora 
SČS Tabor udeležila zgolj ena prebivalka Potrčeve 
ulice, ki je spregovorila o svoji izkušnji s tamkaj 
živečim psom, ki je napadalen, policija in ostali 
organi pa ne ukrepajo, ker nimajo moči. Poleg 
tega je bil izpostavljen problem pasjega ograjene-
ga prostora v parku mladih, ki ni primerno 
umeščen v prostor zaradi bližine VDC Polž. Zbor je 
sklenil, da se pošlje dopis na MČ, ki naj zadevo 
posreduje naprej rajonskemu policaju in pristo-
jnim službam. Govor je tekel tudi o motečem 
pasjem laježu, ki traja dneve in noči (dobesedno), 
lastnica pa se ne odziva. Oblikovala se je ad-hoc 
delovna skupina, ki se bo dobila in se o zadevi 
pogovorila ter na naslednjem zboru poročala o 
sprejetih rešitvah. Nadalje se je zbor dotaknil 
manjkajoče lokalne trgovine in kioska. Na to temo 

se je zbor odločil povabiti predsednika MČ na 
naslednji zbor SČS Tabor. Glede nabora tematik za 
javni red in mir bodo udeleženke in udeleženci 
zbora do naslednjič pripravili seznam tem in jih 
predebatirali. Predstavili so tudi aktivnosti de- 
lovnih skupin in podprli pobudo SČS Nova vas, da 
bi Maribor postal TTIP free mesto. Zbor so zaklju- 
čili s pogovorom o lepi gesti mestne četrti, ki je 
samoorganizirani četrtni skupnosti Tabor podelila 
priznanje za akcijo „Tukaj je nekoč raslo drevo“.

SČS Pobrežje, 25. 5. 2016
Udeleženci zbora niso skrivali razočaranja na sicer 
dobro izvedenem mestnem zboru. Zato so v 
evalvaciji izpostavili, da se na zboru obravnava 
manj tem, načrtovane (četudi rezervne) in ne 
obravnavane teme pa se prenesejo na naslednji 
zbor. Prav tako bi si želeli, da so udeleženci bolje 

pripravljeni za razpravo, da se čas, ki je na voljo, 
čim bolj optimalno izkoristi.
Z dvema sklepoma so se udeleženci že zavezali k 
uresničevanju sprejetih dogovorov mestnega 
zbora. Tako bodo do naslednjič s skupnimi napori 
oblikovali seznam vsebin v obliki identi�ciranih 
problemskih točk na Pobrežju, ki so zaradi 
različnih preprek, največkrat zaradi lastništva 
(posamezniki, podjetja, država), nerešljiv žulj. Ne 
gre za to, da bi želeli kar tako posegati v zasebno, 
a dejstvo je, da mrgoli primerov, ko posamezniki 
ali skupine s svojim ravnanjem negativno vplivajo 
na ostale nič krive nič dolžne po domače – kar pa 
se v skupnosti ne bi smelo dogajati. Takšne 
problemske točke bodo popisali in umestili na 
seznam razlogov za vnovično uvedbo Odloka o 
javnem redu in miru. Razmislili bodo tudi o dodat-
nih vsebinah, s katerimi bi se lahko ukvarjali v 
medobčinskem redarstvu. Menijo namreč, da bi 
njihova vloga v mestu morala preseči inkasantst-
vo in da zgolj z izrekanjem kazni ne bo izboljšav v 
kulturi vedenja posameznikov v skupnosti.
S še vedno odprtima vsebinskima frontama – 
vinjetni režim na starem kraku hitre ceste čez 
Pobrežje in oderuška parkirnina pri UKC – bodo 
seznanili mestno delovno skupino za promet.
 

SČS Nova vas, 26. 5. 2016
Na preteklem zboru SČS Nova vas so prvih nekaj 
besed namenili pohvali mestnega zbora. Iz besed 
vseh udeleženk in udeležencev je bilo moč 
razbrati, da so s potekom in udeležbo zbora 
zadovoljni, da pa bi bilo zaradi časovne omejitve 
smiselno zmanjšati število tem. Po začetni izmen-
javi vtisov prvega mestnega zbora so se lotili 

obravnave tam sprejetega sklepa. Opredelili so 
področja, ki bi jih bilo smiselno vključiti v Odlok o 
javnem redu in miru, ter se dogovorili, da do 
naslednjega zbora poslikajo problematične 
predele in jih ustrezno opredelijo. Strnili so, da bi 
odlok lahko urejal odpiralne čase gostinskih 
lokalov, kurjenje odpadkov, hrup v okolici 
(kosilnice, vrtanje), odstranjevanje tujerodnih 
invazivnih rastlin, nega dreves tudi na funkcional-
nih zemljiščih, ustrezen obrez grmovnic, ki segajo 
na javno površino, reja domačih živali v mestu, 
promet na interventnih poteh v blokovskih 
naseljih, parkiranje na njih, nadzorovanje območij, 
kjer promet ne bi smel potekati. Debati o 
mestnem zboru so zaključili z mislijo, da uradne 
inštitucije že zaznavajo, da smo združba, ki ve, kaj 
hoče, rabimo pa še malce večjo podporo. Nadal-
jevanje zbora so namenili obravnavi pobude, da 
se Maribor deklarira kot prosta cona, kjer tajni 
trgovinski sporazumi TTIP in CETA ne veljajo. 
Zadovoljni so, da SČKS kot po tekočem traku 
podpirajo to pobudo, dogovorili so se, da na 
internem sestanku ob kavi spišejo poziv županu 
in mestnim svetnikom MOM, s katerim jim v 
imenu SKČS predlagajo, da Maribor razglasijo za 
prosto cono TTIP in CETA. Spregovorili so tudi o 
aktualnem dogajanju v SSVUJD-u, kjer se jim je na 
prejšnjem sestanku pridružil Auer, ki je ob zahte-
vah po informacijah javnega podjetja Nigrad prav 
tako naletel na zaprta vrata in o zadnjih informaci-
jah tožbe Mariborskega vodovoda zoper koordi-
natorja SSVUJD-a, kjer sodišče ni odobrilo zahteve 
odvetnika Vodovoda, da se zamenja sodnik, ki 
vodi postopek tožbe. Pri točki razno so spregovor-
ili še nekaj na temo sodelovanja mestnih četrti s 
samoorganiziranimi četrtnimi skupnostmi, saj v 
nekaterih četrtih še boljše delajo skupaj, medtem 
ko v drugih še kar niso prepoznali, kaj vse bi iz 
sodelovanja lahko potegnili.

SČS Studenci, 26. 5. 2016
Udeleženci so najprej komentirali pretekli mestni 
zbor. Zadovoljni so bili s samo udeležbo, vendar 
so bili mnenja, da je bilo preveč tem za obravna-
vo, udeleženci pa so se slabo pripravili za debato. 
Do naslednjega zbora bodo pripravili, katere 
točke jih motijo na Studencih, saj je bil eden        

izmed sklepov mestnega zbora, da v posameznih 
četrtih zabeležijo neurejenosti, nato pa skupaj 
pripravijo Odlok o javnem redu in miru. Na zboru 
se je zopet odprla tema o neurejenosti ekoloških 
otokov. Kesoni so prepolni, zato smeti odlagajo na 
tla. Predlagali so tudi možne rešitve, kot je names-
titev video kamer, vendar bi se morali pozanimati, 
kolikšne so cene. Snaga bi morala dvakrat na 
teden odvažati odpadke, a pravijo, da nimajo 
denarja. V prihodnje bodo kontaktirali Snago, da 
se jim pridruži na zboru, prav tako pa bodo 
oblikovali dopis o problematičnosti ekoloških 
otokov, ki ga nameravajo posredovati ostalim 
samoorganiziranim zborom. Na zboru so potrdili 
tudi pobudo SČS Nova vas zoper TTIP in CETA, v 
kateri zahtevajo od župana in mestnega sveta, da 
se Maribor razglasi za TTIP free zone. Sledil je 
pogovor o nevarnem železnižkem prehodu. 
Udeleženci bodo preverili, v čigavi lasti je ograja 
(Slovenske železnice ali MOM), ki bi jo morali 
zamenjati, nato pa bodo dopis posredovali dalje. 
Nazadnje so udeleženci izrazili nezadovoljstvo 
nad ureditvijo Limbuške ceste. Pred kratkim so 
skušali urediti jaške in luknje na cesti, vendar s tem 
niso odpravili težav. Cesta je prometno nasploh 
preveč obremenjena.

SČS Radvanje, 31. 5. 2016
Zbor SČS Radvanje se je začel z nejasnostmi glede 
izvajanja projektov, ki so bili izglasovani v partici-
patornem proračunu. Ugotavljajo, da se občinska 
delovna skupine še vedno ni sestala, kar jih navda-
ja z nezaupanjem o obljubljeni izvedbi. Ker so se 
na prejšnjem zboru dogovorili, da bodo pomagali 
MOM pri izvajanju projektov, so udeleženci 
predstavili možne rešitve za projekte, ki jih občina 
smatra za neizvedljive. Odločili so se, da se zglasijo 
na Uradu za komunalo, promet in prostor in tam 
predstavijo svoje predlagane rešitve. Nato so se 
posvetili pregledu različnih področij, s katerimi se 
je zbor ukvarjal, in ocenili napredek. Ocena je bila 
pozitivna, kljub temu pa so se udeleženci strinjali, 
da se na nekaterih področjih stvari odvijajo 
prepočasi. Tako se bodo znova lotili problema 
umanjkanja tajnika MČ Radvanje, ki je povzročilo 
omrtvitev delovanja MČ. Prav tako bodo podvojili 
napore za bolj tesno sodelovanje z MČ in za 

dosego tega, da se bo delegacija zboristov sestala 
s predsednikom MČ. Navezati nameravajo tudi 
tesnejše stike z drugimi aktivnimi organizacijami v 
četrti, zato nameravajo povabiti Turistično 
društvo Radvanje, ki bi mu radi pomagali pri 
izvedbi dogodkov in tako začeli bolj usklajeno 
delati. Nazadnje se je debata prevesila v izvajanje 
sklepov mestnega zbora, kjer zboristi pripravljajo 
svoj nabor tem glede poziva za sprejetje Odloka o 
javnem redu in miru. Kljub temu da so zboristi 
pripravili kopico tem, ki bi jih lahko s tem 
odlokom urejali, so se odločili, da bodo še enkrat 
premislili in dokončen seznam oblikovali na 
naslednjem zboru.

SČS Magdalena, 31. 5. 2016
Udeleženke so se posvetile točkam, ki bi jih uvrsti-
li v seznam vseh SČS in SKS za oblikovanje Odloka 
o javnem redu in miru. Ugotavljale so, da so na 
področju MČ Magdalena problematične zapuš- 
čene stavbe in okolica, ki se ob takšnih stavbah 
spreminja v smetišča. Naslednja točka, ki so jo 
izpostavile, je železničarska kolonija, ki velja za 
spomenik kulturne dediščine, vendar ne kaže te 
podobe. Problematična so tudi gostinska parkiri- 
šča, ker se širijo in vse bolj posegajo v javni pros- 
tor, pekarne v blokih na Ljubljanski ulici povzroča-
jo smrad zaradi neurejenega prezračevanja, moti 
pa še močna razsvetljava v garaži UKC, zaradi 
katere ponoči ne morejo spati. Izpostavile so tudi 
zapuščeno gradbišče med bloki, ki bi ga morali 
urediti, nujno urejanje dreves na funkcionalnih 
zemljiščih, prepoved razstavljanja orožja na javnih 
mestih in vprašanje reklamnih panojev. Jumbo 
plakati odpirajo mnoga problematična vprašanja 
v zvezi s prometno varnostjo, zasaditvijo dreves in 

samim izgledom mesta. Glede nadaljevanje akcije 
»Nekoč je tukaj raslo drevo« so se odločile, da se 
bodo posvetile boju za ureditev dreves na 
funkcionalnih zemljiščih ter od občine zahtevale, 
da poskrbi za drevesa na področju celega mesta. 
Stopile bodo v kontakt z javnim zavodom v Celju 
in jih povprašale, kako so organizirani, kako 
delujejo, ali so stroški za vzdrževanje dreves višji 
ali nižji … Gre za primer dobre prakse, ki bi ga 
lahko predlagale MOM. 

SKS Kamnica, 1. 6. 2016
Kamničani še niso začutili potrebe po skupnem 
reševanju problemov in so zbori slabo obiskani. 
Vendar pa je udeleženec, ki praktično ni zamudil 
nobenega zbora SKS Kamnica v dveh letih, kolikor 
je poteklo od začetka samoorganiziranja, pre- 
pričan, da bo vztrajnost enkrat le obrodila sadove. 
Seveda bi bile razprave na zborih plodnejše, če bi 
sodelovalo več sokrajanov. Še vedno namreč vel- 
ja, da več glav več ve. Pa tudi vsaka roka in glava 
lahko prispeva svoje.
Tokrat so večino časa namenili področjem, ki 
motijo in po mnenju udeležencev niso urejena in 
bi jih moral zajemati Odlok o javnem redu in miru. 
Ali pa se vsaj ne ve, kateri predpis jih ureja, kdo je 
odgovoren za izvajanje in nadzor. Izpostavili so 
predvsem red in čistočo, odpadke na pohod-
niških poteh po organiziranih izletih, slabo vzdr- 
ževane stavbe in okolice stavb. Manjkajo opozo-
rilne table in koši za odpadke, lastniki psov ne 
čistijo za svojimi ljubljenčki. 

Pred poletjem se bodo sestali najmanj še enkrat, 
vseeno pa smo se že dogovorili, da se ob zaklju- 
čku dobimo še na skupnem pikniku.
Z veseljem je bilo ugotovljeno, da se počasi 

končuje izgradnja kanalizacijskega omrežja v 
Kamniški grabi in krajani upajo, da bo istočasno 
sanirana tudi cesta, ki povezuje obe – Kamniško in 
Bresterniško grabo. Najbolj si bodo oddahnili 
stanovalci Mediča, koder je bil v času gradnje 
speljan obvoz.

SKS Pekre, 1. 6. 2016
Minuli zbor v Pekrah sta obiskala udeleženca, ki 
sta skušala predstaviti skrajno čudna dogajanja v 
kareju Bezjakova ulica – Ulica Jelenčevih. Okoliški 
prebivalci se z nejasnostmi v zvezi s tamkajšnjo 
gradnjo stanovanjskih enot ubadajo že leta, 
konkretnih informacij pa ni nobenih. Zaradi 
nasipa navožene zemlje, za katerega se sprašuje-
jo, čemu sploh služi, imajo najbližji sosedi poplavl-
jene garaže in kleti, opažajo, da se je spremenil 
vodni režim, saj sistemov odvodnjavanja ni. Vedo 
povedati, da bi pred pričetkom del morala biti 
potrjena sprememba prostorskih ureditvenih 
pogojev, pa na sestanku davnega 2012, kjer bi se 
ta naj potrdila, to zagotovo ni bilo doseženo. Prav 
tako se odpirajo vprašanja o gradbenem dovol-
jenju za vse skupaj, saj bi ob pridobivanju le tega 
morala biti pridobljena tudi soglasja bližnjih. Sami 
soglasja niso dali oziroma po soglasju niso bili 
povprašani. Zbor se je strinjal, da problematika 
zadeva kar lepo število sokrajanov in si zasluži 
konkretne obravnave.
Ker je izvajalec – informacije o tem, kdo je investi-
tor, ljudje nimajo – spet pričel z deli, inšpekcijske 
službe pa kljub že drugi prijavi ne kažejo kon- 
kretne volje po posredovanju, se bodo krajani, še 
posebej tisti, ki so v celotnem vprašljivem postop-
ku že oškodovani, združili in na naslednjem zboru 
skovali akcijski načrt razrešitve problema.

SČS koroška vrata, 2. 6. 2016
Udeleženka je bila zadovoljna nad udeležbo na 
preteklem mestnem zboru, saj je spoznala, koliko 
Mariborčanov in Mariborčank se zavzema za 
boljše mesto. Zaveda se, da gre za dolgotrajen 
proces, vendar upa, da bodo s svojo aktivnostjo 
privabili tudi druge ljudi, še posebej v Koroških 
vratih. Glede Odloka o javnem redu in miru je 
izpostavila Medvedovo in Kosarjevo ulico, ki sta 
brez pločnikov. Glede študentskih nemirov, 

zapuščenih zgradb in neurejenega okolja pa 
bodo podrobneje spregovorili na naslednjem 
zboru. Tudi v Koroških vratih se zavedajo nevarno-
sti čezatlantskih sporazumov, zato v celoti 
podpirajo pobudo iz SČS Nova vas, da postane 
Maribor TTIP free zone. 

SČS Center in Ivan Cankar, 
2. 6. 2016
Na zboru SČS Center in Ivan Cankar so uvodoma 
spregovorili o delovni akciji, ki je potekala v 
soboto na področju treh ribnikov. Odstranil se je 
mulj iz kanala za odvodnjavanje drugega ribnika, 
ki se ga vsaj petnajst let ni dotaknil nihče, zaradi 
česar je bilo v zadnjem deževju področje poplavl-
jeno. Druga skupina se je lotila tretjega ribnika, ki 
je že tako zaraščen, da se s ceste sploh ne opazi 
več, da tam karkoli obstaja. Z dreves na travniku za 
drugim ribnikom so po svojih močeh odstranili še 
bršljan. Tukaj pa se vse lepo konča. Pri odstranitvi 
odpadkov – nakopanega mulja in zelenega 
odpada – je za udeležence prišlo do precej 

nerazumljivih zapletov. Nigrad je obljubil mulj 
odpeljati do konca minulega tedna, a je v nedeljo 
še vedno ležal ob kanalu. Snaga se je napotkom 
takoj odzvala, a so žal našli le kup bršljana. Ko so 
po poizvedovanjih slišali, da se preostali del 
zelenega odpada nahaja na področju tretjega 
ribnika, so povedali, da odpada ne morejo 
odstraniti, saj je na področju izven njihove pristo-
jnosti. Kako to? Tretji ribnik naj bi pripadal 
javnemu zavodu Športni objekti Maribor, katere-
ga ustanovitelj je sicer občina, a pri nas očitno 
obstajajo razmejitve v razumevanju, kaj je občins-
ko in kaj je … občinsko. Skratka, zbor se je odločil, 
da problematiko reši preko inšpekcijskih služb.
Udeleženci so se lotili še nabora problematičnih 
vsebin, ki bi jih naj urejal Odlok o javnem redu in 
miru, sprejeli pa so tudi sklep, da kot sopodpisniki 
protestnega pisma podprejo Iniciativo Koroška 
cesta, ki želi na tak način najprej urediti svoje 
vedno bolj nevzdržne bivanjske razmere, da lahko 
nato pristopi k razmisleku o prihodnosti te 
centralne mestne ulice.
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Podobno kot lani, ko smo urejali pot na Piramido, 
smo tudi letos imeli lepo vreme in prijetno vzdušje. 
Letos smo se na delovni akciji lotili okolja drugega 
in tretjega ribnika v Ribniškem selu. V soboto 
dopoldne, 28. maja, se nas je zbralo 16 (iz Ribniške-
ga sela in Ribniške ulice ter z drugih območij). Moški 
smo se lotili težaškega opravila – čiščenja odprtega 
kanala meteornih voda – ki poteka z jugo-zahodne 
strani (pod hribom) in se steka v glavni kanal, ki vodi 
po Terčevi ulici ter čez del parka do drugega ribnika. 
Očiščen je bil torej le omenjeni stranski kanal 
(zaradi pomanjkanja kapacitet in časa). Po naših 
podatkih ta kanal ni bil očiščen že več kot 15 let, ker 
se očitno Mestna občina, Snaga in Nigrad ne 
morejo dogovoriti, kdo bi naj ta dela naročil in 
plačal. Marljive roke Rudija, Borisa, Božota, Bojana, 
Matica, Martina, Marjana (prišel je iz Postojne in je 
bil ta dan na obisku pri sorodnici – ter nam je prišel 
pomagat) in Bruna so iz kanala z lopatami in krampi 
odstranile približno dve toni mulja in drugih 
usedlin. Skupini »delavk« ženskega spola (Cilka, 
Maja, Urška, Kornelija, Majda, Nada ...) pa sta se lotili 
čiščenja okolice tretjega ribnika in z bršljanom 
poraslih borovcev v zgornjem delu parka.

Odpadni material iz kanala je bil odložen na rob 
kanala ob sprehajalni poti in je pripravljen za odvoz. 
Še vedno je tam, kakor tudi porezano vejevje, trnje 
in drug material, ki so ga omenjene gospe pripra-
vile za odvoz na dveh mestih ob sprehajalni poti pri 
tretjem ribniku. Le za porezan bršljan je podjetje 
Snaga poskrbelo, da je bil odpeljan že naslednji 
dan. Upamo, da bo tudi preostali odpadni material 
odpeljan na ustrezno mesto v teh dneh ali vsaj v 
tednu ali dveh, saj ta odpad kazi izgled parka.
Nekaj opravil pa še čaka. Na brežini med cesto in 
ribnikom bi bilo treba pokositi travo (verjetno je to v 
domeni Nigrada), saj letos tod še ni bila pokošena. 
Prav tako bi bilo treba čim prej očistiti tudi glavni 
kanal meteornih voda Terčeva ulica – drugi ribnik, ki 
prav tako že dalj časa ni bil očiščen; pretok vode v 
njem je zelo otežen. Po pojasnilu podjetja Snaga bi 
naj ta dela opravilo podjetje Nigrad. A nekdo – 
vemo kdo – bi moral izdati ustrezno naročilo …
V imenu delovne skupine se za pomoč in opravlje-
no delo vsem pridnim »udarnikom« iskreno zahval-
jujem. Verjamem, da smo storili nekaj dobrega za 
širšo skupnost, po drugi strani pa tudi zase.                                                                                                          

Bruno F. Fras

Delovna akcija 
pri ribnikih

SČS Center in Ivan Cankar


