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Četrtinka je glasilo samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora.

Od besed
k dejanjem

Vtisi z usposabljanja za moderatorke in moderatorje zborov samoorganiziranih četrtnih
in krajevnih skupnosti – Iniciativa mestni zbor – Pekarna Magdalenske mreže,
sobota, 19.11.2016.

Za Iniciativo mestni zbor (IMZ) sem prvič slišal nekje
okoli vstaj konec leta 2012, ki so se iz Maribora
prenesle na vso Slovenijo. Kasneje sem tu in tam
zasledil, da je IMZ kje omenjen, a nikdar nisem
točno izvedel, kaj počne ali kaj točno se na teh
zborih dogaja. Nato pa sem pred nekaj tedni
zasledil, da IMZ pripravlja usposabljanje za nove
moderatorje zborov, in si rekel, da je pa vendar že
čas, da tudi sam poizkusim kaj narediti, glede na to,
da gredo stvari v političnem smislu, žal, skoraj
vsakodnevno na slabše. Čas imam, voljo in željo, ter

predvsem, po mojem mnenju, sposobnost – zakaj
torej ne?!? Tako sem se prijavil in nikakor mi ni žal!
Soboto, 19. 11. 2016, sem tako preživel v družbi ljudi,
ki svoj »prosti« čas namenjajo izboljšanju okolja ter
odnosov. Žal nas je bila le peščica, ali celo manj,
novih, kar je čudno, glede na to, da je večina ljudi
nezadovoljnih in imajo o slabostih političnega
sistema veliko za povedati. A saj vemo, besede
najprej nič ne stanejo, pa še veter so – dejanja
govorijo veliko glasneje!
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NADALJEVANJE Z NASLOVNICE ... Najprej, seveda
po uvodnih predstavitvah, nam je bilo predstavljeno delovanje IMZ ter razloženo, kaj IMZ sploh je
ter k čemu stremi. IMZ ni ne društvo ne kakšna
druga pravna oseba in potemtakem pravno ne
obstaja, a vendar uspešno in redno pomaga pri
izvedbi zborov mestnih četrti in krajevnih
skupnosti že vse od svojega nastanka. Ljudje, ki
temu nesebično namenjajo svoj čas, ne organizirajo zborov zaradi pridobivanja kakšnih
političnih plus točk ali drugih sumljivejših
razlogov, temveč preprosto zato, ker so
prepričani, da je z voljo (ker pravna podlaga je –
vsaj zaenkrat še) mogoče doseči direktno
demokracijo!
Skozi dan sem vedno bolj spoznaval kako
nenasilno in človeku ter predvsem zdravi pameti
prijazno je delovanje IMZ, spoznal kaj je že bilo
narejeno in kaj se še želi doseči, kakšno je trenutno stanje v mariborskih mestnih četrtih in
krajevnih skupnostih ter kakšna so pravila in
varovala, ki zagotavljajo, da se IMZ ne izrodi v
parodijo svojega namena ali v politično stranko,
ki bi kot mnoge pred njo, postala le še eden od
koleščkov, ki obstoječi sistem poganjajo. Najbolj
me je presenetila sproščenost in odprtost ter

pripravljenost vseh starejših članov, da nas
sprejmejo in nam pomagajo pri vključevanju v
delovanje IMZ. Po »teoretičnem« delu so bile
nam novim predstavljene nekatere specifične
situacije iz določenih zborov, ki so se zgodile, mi
pa smo prevzeli vloge moderatorjev, medtem ko
so ostali starejši člani zaigrali te situacije, da smo
se morebitni bodoči moderatorji na nek način »v
živo« lahko spoznali ter spopadli z manj
prijetnimi ali bolj nenavadnimi situacijami, ki se
utegnejo ali pa so se dejansko zgodile na že
minulih zborih.
No, sam sem se, ob še nekaterih drugih, veliko
naučil in se tudi odločil, da jim želim pripomoči,
kolikor zmorem. Zato se bom v naslednjih tednih
poizkusil udeležiti čim več zborov, da se
spoznam z različnimi načini moderiranja ter s
trenutnimi situacijami po različnih četrtih v
Mariboru. Vsekakor pa si želim, da bi tudi sam
čimprej prešel v aktivno delovanje ter da nas bo s
časom zmeraj več in več, posameznikov, ki bomo
zaradi občutenega nezadovoljstva tudi kaj
naredili in ne le »jamrali« za šankom ali med
štirimi stenami lastnega doma, temveč se na
zakonit in spoštljiv način potrudili biti sprememba, ki jo želimo videti.
Marko Samec

ČETRTNI in KRAJEVNI ZBORI

Postani moderator_ka samoorganiziranih mestnih zborov! Pridružiš se nam lahko vsak
ponedeljek ob 18. uri, v pritličju Tkalke (Tkalski prehod 4). E-pošta: info@imz-maribor.org.

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

sreda, 7. 12., 18.00
sreda, 7. 12., 18.00
četrtek, 8. 12., 18.00
četrtek, 8. 12., 18.00
torek, 13. 12., 18.00
torek, 13. 12. , 18.00
sreda, 14. 12.,18.00
sreda, 14. 12., 18.00
četrtek, 15. 12., 18.00
četrtek, 15. 12., 18.00

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

Zbori ta teden: SČS Magdalena in SČS Radvanje: 29. 11. ob 18.00; SKS Kamnica: 30. 11. ob 18.00;
SČS Center in Ivan Cankar: 1. 12. ob 18.00.
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Poročilo o delu
v samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Radvanje, 15. 11.
V SČS Radvanje so se v preteklosti že ukvarjali z
izboljšanjem bivanjskega okolja. Poleti so dosegli,
da se je v Radvanju namestila merilna naprava
onesnaženosti zraka. Prve rezultate meritev bodo
sicer dobili šele ob koncu kurilne sezone, so pa že
sedaj aktivno pristopili k urejanju drugih problematik. Na tokratni zbor so povabili energetskega svetovalca, ki je govoril o možnih izboljšavah pri toplotni oskrbi in podelil nasvete za
ravnanje v času kurilne sezone. Krajane je tudi
informiral o dostopnih subvencijah za energetske obnove bivališč. Kot vedno so del zbora
posvetili tudi pogovoru o izvajanju projektov
participatornega proračuna. Ugotovili so, da se
nekateri izvajajo, vendar pa s skrbjo ugotavljajo,
da so nekateri izginili iz rebalansa proračuna, kar
bi morda znalo pomeniti tudi, da jih MOM ne
namerava izvesti. Zato bodo opravili poizvedbe
in primerno ukrepali, če se njihov strah izkaže za
upravičenega. Prav tako so pohvalili zgodovinski
pohod skozi Radvanje, ki so ga izvedli čez vikend
v sodelovanju s Turističnim društvom Radvanje,
kateremu se zahvaljujejo za prijetno pogostitev
ob koncu pohoda.

Evidentiranje izvajanja projektov iz PP - Radvanjski trg

SČS Magdalena, 15. 11.
»Bolj neumnega odgovora pa še ne,« je bila po
začetni tišini prva reakcija udeleženke na prebran
odgovor z Urada za komunalo, promet in prostor,
oddelka za zeleni program na MOM. Že pred
časom so namreč odgovornim zastavili vprašanje v zvezi s posekom dreves na Trgu Miloša
Zidanška in Ob železnici. Ker s prvim odgovorom,
da MOM ni pristojna reagirati, ker zemljišče ob
zdravstveni šoli ni v njihovi lasti, niso bili zadovoljni, so dopolnjeno vprašanje ponovno poslali
na občino. Dobili so enak odgovor! Podanih ni
bilo nobenih informacij o tem, kdo je odgovoren
in ali mu bodo zastavili vprašanje o nadomestitvi
posekanih dreves. Še bolj pa jih je presenetil
odgovor v zvezi s košnjo predela na ulici Ob
železnici, kjer so poleti posekali samonikla drevesa. V odgovoru ponavljajo, da so drevesa motila
zdravo rast mladega drevoreda, vendar zato še
niso dolžni tega dela zemljišča tudi vzdrževati in
kositi. Ker hočejo ljudje verodostojne odgovore,
bodo vprašanja zastavili še enkrat.
Sicer pa je tekla beseda še o, za prihodnja leta
načrtovani, izgradnji podvoza na Ljubljanski ulici,
pod železnico, ki bi naj po zagotovilih MOM
reševala tudi problem podrtije na vogalu Magdalenskega parka. Ta se namreč prodaja. Zbor SČS
Magdalena je dal pobudo, da jo odkupi občina, ki
pa bo najbrž odreagirala šele takrat, ko bo prepozno. Kupci si jo očitno že ogledujejo, zato
udeleženci zbora zahtevajo zaščito parka. Odprt
ostaja tudi na večkrat izpostavljen problem zapuščenega gradbišča med Žitno, Žolgarjevo,
Betnavsko in Jezdarsko. Trenutni lastnik – Slaba
banka, je pred kratkim odstranil vso samoniklo
drevje in grmovje. Zdaj je podoba tako klavrna
kot pred leti, le smeti je še več. Kaj se bo z
zemljiščem dogajalo v prihodnosti, se ne ve, zato
bodo udeleženci poiskali veljaven prostorski
načrt in na osnovi tega načrtovali nadaljnje
akcije.
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SKS Kamnica, 16. 11.
Udeleženci zbora SKS Kamnica so se tokrat
dogovorili še o zadnjih opravilih v zvezi z dogodkom, ki ga skupaj s KS Kamnica pripravljajo za
naslednjo sredo, 30. novembra, ko bo namesto
običajnega zbora v Kamnici javna predstavitev o
rešitvah v zvezi s kanalizacijo za gospodinjstva
izven strogega centra Kamnice. Tudi tokrat so
izpostavili, kako pomembno je zanje, da se jih ne
drži več v temi, ko gre za kanalizacijo. Zakon
tistim gospodinjstvom, ki jih klasična kanalizacija
ne bo dosegla, nalaga postavitev malih čistilnih
naprav. Časa za to imajo eni manj, drugi več. Zato
si želijo, da se občina dokončno izjasni, do kje v
KS Kamnica bodo načrtovano infrastrukturo za
odvajanje odpadne vode še potegnili, prav tako
pa pričakujejo, da jim bodo predstavljene tudi
različne možnosti finančne pomoči pri alternativnih rešitvah, saj so prepričani, da si zaslužijo
enako obravnavo kot ostali v skupnosti, ki so
priključeni na javno kanalizacijo. Prav tako pričakujejo relevantne informacije o različnih možnih
rešitvah, ki so na področju odvajanja in čiščenja
odpadnih voda pri nas na voljo.
Zbor je spregovoril tudi o nesprejemljivem stanju
ceste v Rošpoh, na kateri se že dlje časa ponovno
sanira plaz, ki je s sabo odnesel tudi del že tako
ozke ceste. Na delu ceste – od tam, kjer je del
zaprt zaradi plazu, pa vse do priključka na Vrbansko cesto, se predvsem v jutranjih urah promet
povsem zaustavi, nestrpnost voznikov, najbolj
tistih tranzitnih, ki cesto uporabljajo kot bližnjico
iz Kungote, pa presega že vse meje dobrega
okusa. Siti hupanja in nekulturnih izjav in v skrbeh
za pešce na cesti, bodo udeleženci od občine
zahtevali odgovore o tem, kdaj se bo cesta
sanirala in kakšne rešitve so možne, da se na tej
cesti umiri promet tako z vidika obremenjenosti
kot tudi z vidika neprilagojenih hitrosti.

SČS Center in Ivan Cankar,
17. 11.
Na tokratnem zboru so kar nekaj časa posvetili
javno-zasebnim partnerstvom, ki v našem korupcijskem okolju niso nič boljša od privatizacije.
Zbor podpira SSVUJD, da si podrobno pogledajo
razpis o javno-zasebnem partnerstvu za ener-

getsko sanacijo šol in dvoran. Zbor problem vidi
predvsem v tem, da se občina ne prijavlja na
razpise za evropska sredstva, ta gredo v roke
zasebnikom, ki nato sklepajo partnerstva z
občino.
Udeleženci in udeleženke so z veseljem pozdravili novo izdajo Četrtinke in izpostavili pomembnost glasila, ki z novičkami o delovanju na drugih
zborih povezuje občane in občanke v skupnem
boju, jih informira in ponuja nove rešitve pri
ukvarjanju s podobno lokalno problematiko.
Na zboru so spisali tudi dopis, v katerem zahtevajo, da spremembe oz. nove ureditve v prostoru
ne smejo poslabšati stanja prebivalcem ali zmanjševati že pridobljene kvalitete življenja. Prav tako
je pomembno, da so v predpostopek vključeni
vsi kot stranke v postopku. Dopis so poslali v
razpravo na vse zbore, po morebitnih pripombah
pa ga bodo poslali pristojnim organom.

Občina načrtuje skozi javno-zasebna partnerstva
sanirati nekatere javne ustanove, med drugim osnovne
šole in Dvorano Tabor (na sliki). A so protagonisti
zasebniki in ne občina, kar je za zbor CIC sporno.

SČS Pobrežje, 23. 11.
Zdi se, da nas je vedno več, ki smo pokurili vso
strpnost in nimamo več volje s strani gledati,
kako se politike mesta pletejo brez meščank in
meščanov v mislih. In mesta, pravzaprav. Zato se
nadaljujejo postopki – najprej s pobudo na
mestnem svetu, ki bodo razsvetlili, kakšne dejavnosti so na pogorišču Svile sploh dovoljene in
kako se to odraža v trenutnih načrtih. Aktualno
stanje, ko do nekdanje Svile in od nje vodi pot, ki
ni primerna za cestne težkokategornike, hkrati pa
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se na tej poti nahajata vsaj še osnovna šola in
dom starejših občanov, razumljivo skrbita tamkajšnje prebivalke in prebivalce. Razumljivo je tudi
njihovo pričakovanje, da gospodarske družbe, ki
delujejo znotraj neke skupnosti, poskrbijo za to,
da sobivanje gospodarstva in zasebnega življenja
ne znižuje kakovosti bivanja slednjih. Če načrtovane aktivnosti ne bodo obrodile sadov, so
pripravljeni tudi na državljansko nepokorščino, so
se strinjali na zboru.
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Sklenili so pritiskati na odgovorne, da se postopek zopet zažene. Prav tako z obžalovanjem
ugotavljajo, da se je športno igrišče ob Cesti
zmage prodalo zasebniku, kar najverjetneje
pomeni, da bo rekreativna površina, ki je sedaj
bila zastonj na voljo prebivalcem, od zdaj naprej
namenjena komercialni dejavnosti, kar bo
znižalo kvaliteto bivanja. Žal pa to ni edina
tegoba, ki se obeta Cesti zmage. Iz projektne
dokumentacije je zbor razbral, da se zaradi
načrtovane obnove namerava posekati celotni
drevored, kar bližnje prebivalce zelo žalosti.
Glede teh tem bodo ukrepali in zahtevali obisk
predstavnika Urada za komunalo, promet in
prostor na zboru ter mu prenesli svoje skrbi,
pomisleke in zahteve.

SČS Nova vas, 24. 11.

Pot do Marproma (bivše Svile), tudi za težkokategornike.

Udeleženke in udeleženci zbora SČS Pobrežje so
v razreševanje problematike finančnega okoriščanja na račun bolnikov, ki ga izvaja zasebna garažna hiša v UKC Maribor, vključili varuha bolnikovih pravic. Prepričani so, da se bo odzval. Na
radijskih valovih se je do problematike kritično
opredelila tudi varuhinja človekovih pravic, je
povedal udeleženec, ki jo je s stanjem seznanil.
Po poročanju delegata mestne delovne skupine
za promet se na mestni ravni nadaljujejo aktivnosti za odpravo vinjetnega režima na mariborski
hitri cesti, ki pelje čez Pobrežje. Pridobljeni so
namreč dodatni, novi argumenti, zakaj je zaračunavanje cestnine na tej cesti neustrezno.

SČS Tabor, 23. 11.
Tematike tokratnega zbora so se vrtele okoli
raznih področij v MČ. Izpostavila se je problematika Ceste proletarskih brigad, kjer se ugotavlja, da
je država že poskušala pristopiti k izdelavi
strokovnih podlag z namenom zmanjšanja
hitrosti in ureditvi preplastitve, vendar se je na
javni razpis nekdo pritožil in sedaj zadeva stoji.

Dnevni red preteklega zbora v Novi vasi je bil
tokrat precej krajši, kar pa ne moremo reči za
debato, ki se je tam razvila. Zbor bo na Urad za
komunalo, promet in prostor poslal dopis v zvezi
s prometno ureditvijo četrti. V njem je izpostavljena problematika neustrezno urejenega prometa v Novi vasi, s poudarkom na Kardeljevi cesti in
soseskah Nova vas 1, 2 in S23, kjer je veliko
pomanjkanje parkirišč, po intervencijskih poteh
pa bodisi avtomobili stojijo bodisi so tam parkirani. Udeleženke in udeležence zbora zanima, ali
ima MOM izdelane načrte, ocene stanja prometa
in predvidene spremembe prometne ureditve.
Predstavljen je bil odgovor MČ v zvezi z dopisom,
ki so ga udeleženke in udeleženci po prejšnjem
zboru naslovili nanje, glede opredelitve v zvezi z
izvajanjem PP v Novi vasi. Poudarjeno je bilo, da
je MČ že od vsega začetka pripravljena sodelovati v pilotnem projektu PP, ni pa se strinjala s
predlaganim protokolom predvsem zato, ker ni
bil usklajen z delovno skupino, ki je bila na občini
imenovana za pilotni projekt.
Poročano je bilo tudi o obisku aktivista IMZ in
prebivalke Nove vasi na MČ v zvezi z dezinformacijami o PP, govora je bilo o dejavnostih, ki jih
izvaja mestna četrt in samoorganizirane občanke
in občani. Na zboru se je debata odvila v smer, da
predstavnikov_ic MČ ne želijo posebej vabiti na
zbor, smiselno pa se jim zdi, da bi se jih samoini-
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ciativno udeležili, saj vedo kdaj in kje potekajo,
prav tako so z zapisniki obveščeni o vsem.

SČS Studenci, 24. 11.
Na zboru na Studencih so sprejeli kar nekaj
sklepov in odprli nekaj novih tem. V MČ Studenci
si želijo, da bi se v njihovi četrti izpeljal drugi cikel
participatornega proračuna. V tem procesu bi
občani_ke sami določili_e, katere investicije so v
skupnosti najnujnejše. Pilotni projekt participatornega proračuna so že izpeljali v Radvanju, zato
je sedaj pomembno, da se občani_ke s širitvijo
PP-ja še bolj seznanijo, pregledajo projekte, ki so
bili izbrani v Radvanju in si izmenjajo izkušnje s
svojimi soobčani_kami iz Radvanja. Beseda je
tekla tudi o plačilu nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča. Že nekaj časa nazaj se je

udeleženec zbora pisno obrnil na Finančno
upravo Republike Slovenije, saj je zbor želel
izvedeti, zakaj prihaja do precejšnih časovnih
zamikov pri pošiljanju univerzalnega plačilnega
naloga za plačilo NUSZ. FURS je odgovoril, da je
datum roka za plačilo odvisen predvsem od tega,
kdaj občina davčnemu organu posreduje podatke za odmero. Z istim vprašanjem se bo zdaj
udeleženec obrnil še na Javno podjetje za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in bo o
odgovoru tudi poročal. Zbor SČS Studenci je
razpravljal tudi o stavki zdravnikov, ki so jo
označili za sprevrženo. Udeleženka se je javila, da
bo spisala kratek dopis, ki ga bodo zboristi_ke na
naslednjem zboru morebiti dopolnili_e in
poslali_e v vpogled vsem zborom za možno
skupno izjavo.

TEMA

Križeva pot participacije
v Mariboru

Da demokracije ne bomo več sprejemali v skrajno zoženem kontekstu oddajanja
volilnih lističev vsake štiri leta, smo se nekateri v Mariboru odločili že zdavnaj. Odprli
smo (in še bomo odpirali) prostore za razpravo o skupnosti, v kateri se aktivno
udejstvuje vse več ljudi. Prepričani v zdravo logiko razvoja mesta, ki sledi potrebam
prebivalk in prebivalcev mesta – le te pa je moč ugotoviti samo z ustrezno komunikacijo,
smo mestu predlagali, da to zagotovi skozi princip soodločanja ljudi pri porabi
proračunskih investicijskih sredstev – participatorni proračun (PP).
Maja Šušteršič, Rajko Kotnik in Matic Primc
Župan, dr. Andrej Fištravec, je na pobudo
Iniciative mestni zbor in Odbora za lokalno
samoupravo in splošne zadeve dne 20. aprila
2015 imenoval delovno skupino za izvedbo
pilotnega projekta za sodelovanje občanov pri
pripravi proračuna (zapis iz www.maribor.si).
Delovna skupina je nemudoma pričela z delom
in pripravila vse potrebno za izvedbo prvega
cikla pilotnega projekta v »testni« mestni četrti –
MČ Radvanje.

Prvi cikel 2015/2016: Radvanje
Radvanjčanke in Radvanjčani so septembra lani v
zbir predlogov projektov naložili 78 predlogov,
kako urediti, poživiti in nadgraditi svojo mestno
četrt. 22. novembra so o predlaganih projektih
glasovali in izglasovali 14 projektov v skupni
vrednosti 97.000 evrov od, za te namene rezerviranih, sto tisočakov.
Iz medijev je bilo moč razbrati, da je župan že po
glasovanju razumel pilotni projekt PP Radvanje
kot uspešno zaključen. Na prenos iz papirja v
skupnost je pozabil.

TEMA

Zapis iz letaka za PP v Radvanju.

Prebivalke in prebivalci, povezani v samoorganizirani četrtni skupnosti Radvanje, so brez pomoči
formalnih organov svoje četrtne skupnosti
realizacijo izglasovanih projektov potiskali naprej.
Sestankovali so s predstavniki posameznih
pristojnih organov mestne uprave in skupaj z
njimi poskušali oblikovati konkretno vsebino
posameznih projektov v okviru rezerviranih
sredstev, postaviti časovnico izvedbe in skrbeti,
da dela na projektih stečejo.
Negativen odnos župana in njegovih zaupnikov
do izvedbe projektov pa se je kazal še naprej. V
prvem predlogu proračuna za leto 2016 izglasovanih projektov ni bilo zapisanih, po pritiskih v
medijih pa se je stanje le delno popravilo v
predlogu za drugo branje. Vendar izražene volje
ljudstva pač ne gre kar tako prilagajati ali delno
upoštevati. Konec koncev so bili na glasovanje
postavljeni le tisti projekti, za katere je mestna
uprava predhodno preverila skladnost z zakoni in
možnost realizacije ter jih nato ovrednotila. Z
glasovanjem so krajanke in krajani oblikovali
prednostni seznam projektov, zato samovoljne-
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ga post-festum odločanja mestne uprave o tem,
kaj se bo naredilo in kaj pač ne, nismo mogli
dopustiti. Zato smo 21. aprila 2016, med sejo
mestnega sveta o proračunu za leto 2016, morali
župana tako rekoč prisiliti v dopolnitev odloka o
proračunu, s katerim se je v proračunu zagotovilo
97.000 evrov za vseh 14 izglasovanih projektov.
Namesto da bi se posamezni uradi na občini,
nosilci izvedbe posameznih projektov, takoj lotili
dela, se je šele na pritisk SČS Radvanje stvar
premaknila v pravo smer. Urad za komunalo,
promet in prostor, na katerega se izvedbeno
navezuje največ projektov, je začel na njih delati
šele v septembru 2016, ker naj bi se takrat sprostil
kredit, ki ga je za komunalne projekte najela
občina. A zaposlenim na omenjenem in drugih
uradih mariborske mestne uprave na vso srečo ni
mogoče enoznačno pripisati pasivnosti pri delu.
Ne le da kažejo veliko pripravljenost, tudi zelo
tvorno sodelujejo z ljudmi. Lahko pa je tudi
drugače, kot se je izkazalo pri projektih Skupnostna oskrba starejših občanov in Sosedska borza
storitev – ko so pristojni uradi spet zavrteli znano
zgodbo o pomanjkanju finančnih sredstev, se s
tem kar takoj distancirali od resnejših prizadevanj
za kakovostno izvedbo projektov, hkrati pa tudi
izkazali svoje nerazumevanje ali pomanjkanje
informiranosti o projektu participatornega
proračuna, saj, še enkrat, so bila sredstva za vse
projekte rezervirana.
Nedejavnost MČ Radvanje kot formalnega
predstavnika lokalne skupnosti je predstavljala
problem že od začetka pilotnega projekta PP.
Predstavitve, informiranje in podporna opravila
so nase prevzeli Radvanjčanke in Radvanjčani ter
IMZ, v aktivnosti so se samoiniciativno vključili le
posamezni člani sveta MČ. Najbolj nazorno pa se
je neangažiranost formalnih struktur pokazala na
10. seji sveta te mestne četrti, dne 24. 10. 2016.
Takrat šele se je svet MČ, ob pomoči zbora SČS
Radvanje, konkretno seznanil z izglasovanimi
projekti izpred skoraj leta dni.
Konec leta, ko večina slovenskih občin sprejema
proračun za naslednje leto, je v Mariboru čas za
rebalans aktualnega proračuna. Projekta Ureditev
pločnika na ulici Ob ribniku in Ureditev pločnika
na Tančevi ulici sta iz proračuna izginila. Če se
realizacija omenjenih projektov zaradi pomanj-

TEMA
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kanja časa v letošnjem letu zamika v naslednje
leto, je razumljivo, da se v naslednje proračunsko
obdobje premaknejo tudi za to namenjena
sredstva. Žal pa nas ravnanja občine silijo, da še
tako logičnih dejstev ne moremo jemati »zdravo
za gotovo«. Zato dejstva preverjamo.

Drugi cikel 2016/2017: Radvanje in še pet
četrtnih ali krajevnih skupnosti v občini
Danes, konec novembra 2016, bi moralo obstajati šest prioritetnih seznamov projektov, sestavljenih iz predlaganih in nato izglasovanih projektov prebivalk in prebivalcev šestih mariborskih
mestnih četrti ali krajevnih skupnosti. Šest naborov projektov bi moralo že biti pripravljenih za
umestitev v občinski proračun. Pa temu ni tako.
Šele pred dobrimi štirinajstimi dnevi smo v
Iniciativi mestni zbor uspeli izsiliti sestanek z
županom, na katerem bi naj izostale aktivnosti
končno premaknili naprej. Med tem ko so v tem
času neposredno participacijo pri porabi javnih
sredstev kot obliko upravljanja s skupnostjo
vpeljali v Ankaranu, Ajdovščini in Komnu, je bilo v
Mariboru nemogoče že samo sklicati delovno
skupino in nadaljevati delo. Evalvacija izvedbe
“teoretskega dela” pilotnega projekta (informi-

ranje, zbiranje predlogov, pregled predlogov in
glasovanje o predlogih) je do odločevalcev
potovala več kot pol leta, oblikovanje formalnih
postopkov za PP sploh še ni steklo. Obljubljen
drugi cikel pilotnega projekta je izostal.
12. novembra je župan končno našel čas tudi za
participatorni proračun. Člani delovne skupine za
PP na občini iz vrst IMZ so na sestanku predstavili
dokumente, potrebne za nadaljevanje izvedbe
pilotnega projekta, in sodelovanje občanov pri
pripravi proračuna - PP. Župan se je zavezal
imenovati novo delovno skupino in se strinjal s
predlogom terminskega in vsebinskega načrta
za izvedbo drugega cikla pilotnega projekta
participatornega proračuna, ki opisuje terminski
potek in vsebino nalog za izvedbo širitve PP na
šest četrtnih oz. krajevnih skupnosti ter, vzporedno, dokončno oblikovanje formalnega postopka
izvedbe ter vpis te oblike participacije občank in
občanov pri porabi proračunskih sredstev v
ustrezne občinske dokumente. Župan je prevzel
oba dokumenta in se zavezal, da bo takoj pristopil k imenovanju delovne skupine, ki se mora po
terminskem planu sestati še v mesecu novembru
in nemudoma pričeti z delom in z enoletno
zamudo končno pričeti drugi cikel.

DA RAZČISTIMO ...
Formalni predstavniki lokalnih skupnosti angažma svojih sokrajank in sokrajanov
razumejo kot vzporedno oblast, Radvanje pa naj bi s PP odžiralo sredstva ostalim?
Da ne bo pomote, ni povsod tako. Takšno razumevanje, kjer je prisotno, pogosto hodi z roko v roki s
priznanjem formalnih struktur, da so nemočne pri uspešnem komuniciranju potreb in želja svojih
sokrajank in sokrajanov na ustrezne naslove in so se tem dejstvom že sprijaznile. Ker se ljudje niso, in
svoje pravice uveljavljajo naprej sami, strukture ta svoj poraz razumejo kot grožnjo svojemu obstoju.
A prav to je problem. Da jih precej samo »obstaja«, ne pa »deluje« ali sodeluje z ljudmi.
Nikjer tudi ne obstaja zapis o kvoti ali znesku, koliko denarja kateri mestni četrti ali krajevni skupnosti
pripada. Neposredno imajo te na razpolago le nekaj sredstev za mikro sanacije svojih prostorov,
protokolarne zadeve in glasilo, investicije v skupnost pa se skupaj z ostalimi v mestu izvajajo s sredstvi iz iste malhe. Prav s PP se seželi zagotoviti, da bi bila neka količina sredstev za investicije zagotovo
na voljo v vsaki četrti. Eden izmed učinkov PP, jasno izkazan iz primerov po tujini, pa je prav
enakomeren razvoj različnih delov mesta.
Upamo, da s kakovostnejšo komunikacijo, za katero pa je nujen predpogoj prebujenje predstavnikov
lokalnih skupnosti, ti končno spoznajo svojo vlogo tudi pri učinkovitem udejanjanju principa participacije ljudi pri porabi javnih sredstev za namene krepitve svoje lokalne skupnosti. Skozi PP, ki združuje potrebe in želje ljudi na eni strani z dejansko zagotovljenimi sredstvi za uresničitev teh potreb in
želja na drugi strani, si lahko namreč povrnejo davno izgubljeno vlogo dobrega skrbnika, h kateri so
se zavezali, ko jim je bil podeljen ljudski glas.

