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Bili smo, smo 
in bomo begunci

Nas oblast res želi zaščititi pred reveži, 
ki bežijo pred vojno in bedo 
ali želi zaščititi sebe pred vedno večjo 
množico revežev, ki jo sama ustvarja?
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UVOD

Spremembe v 90-ih so prinesle preporod različnih 
oblik nestrpnosti, kot so nacionalizem, rasizem, 
ksenofobija … Preusmeritev v kapitalizem je od- 
prla vrata dotlej latentnim izključevalnim prak- sam, 
ki so v vzhodni Evropi izbruhnile z vso svojo 
agresivnostjo in se manifestirale v najbolj ekstrem-
nih oblikah. Zdelo se je, da smo se v Sloveniji temu 
nekako izognili, a v zadnjih letih vidimo, da različne 
ksenofobne, ultranacionalistične in druge desni- 
čarske skupine pridobivajo na moči.

Sprememba družbenega sistema je prinesla tudi 
skokovito naraščanje neenakosti na vseh področjih 
družbenega življenja, kar predstavlja temelj za 
izbruh nestrpnosti. Pri tem so izdatno pomagali 
tudi mediji in nekateri vplivni politiki, ki so si na 
račun nestrpnosti in razpihovanja sovraštva nabirali 
politične točke.

Danes se v Sloveniji krepi militantna skrajna 
desnica, ki jo še najbolj zaznamujeta ideološka 
zaslepljenost in paranoidnost, da sta bela rasa in v 
našem primeru slovenski narod ogrožena. Oblasti si 
pred obstojem skrajnih desničarskih skupin zakriva-
jo oči in problem vztrajno pometajo pod preprogo. 
Še več, z nenehnim netenjem strahu pred drugimi 
in drugačnimi, same v največji meri prilivajo olje na 
ogenj. Tako sta vlada in parlament, da bi nas »zašči- 
tila« pred »grozljivo nevarnostjo« begunskega vala, 
brez sramu in obotavljanja sprejela zakon, ki je v 
nasprotju z ustavo, zakonodajo, mednarodnim pra- 
vom in osnovno koncepcijo človekovih pravic, ki se 
jim je Slovenija zavezala. Vojski in policiji sta izglaso-
vala dodatna pooblastila, oborožujeta celo redarje.

In to je voda na mlin vsem skrajnežem in »domol-
jubom«. Dosegli smo točko, kjer mirne protestnike 
na mirnem in tihem protestu proti nestrpnosti 
zasledujejo zamaskiranci, jih ustrahujejo in grozijo s 
�zičnim nasiljem. In kjer pred predstavo amaterske-
ga gledališča, ki želi opozoriti na nesprejemljiv 
odnos do ljudi, ki bežijo pred vojno (mimogrede, v 
to vojno smo aktivno vpleteni), obiščejo policisti in 
v imenu varnosti ovirajo njeno izvedbo.

Slovenci smo bežali že velikokrat. Največkrat s 
trebuhom za kruhom, kot beži zdaj množica 
mladih, ki v Sloveniji ne vidi možnosti preživetja. 
Primorci so bežali pred fašizmom tudi k nam v 
Maribor, druge je fašizem in nacizem na silo pre- 

gnal v taborišča in v Srbijo, kjer jim, kljub lastni bedi, 
niso zaprli vrat. Še celo pred desetdnevno osa- 
mosvojitveno vojno so nekateri zbežali. Kot je 
pisalo na transparentu na shodu proti ksenofobiji: 
»Bili smo, smo in bomo begunci«.

Ja, že jutri nas lahko prav ti »domoljubi« in taka 
»zaščitniška« oblast spet prežene z domov. Zato je 
bolj kot vprašanje, ali nas begunci ogrožajo, na 
mestu vprašanje: »Nas oblast res želi zaščititi pred 
reveži, ki bežijo pred vojno in bedo?« Zagotovo ne, 
ker sicer bi odtegnili pomoč tistim, ki ustvarjajo 
razmere, ki silijo ljudi k begu. Ali morda ne želi 
zaščititi le sebe pred vedno večjo množico revežev, 
ki jo sama ustvarja?

Tako ni le pri nas, fašizem se krepi po vsej Evropi. 
Zato ne smemo biti tiho. In zato se moramo vsi, ki 
se zavedamo, kaj je resnična nevarnost, temu 
družno in glasno upreti. Upreti se moramo vsem 
oblikam nestrpnosti, ksenofobije in diskriminacije, 
kjerkoli se že pojavijo. To je naša dolžnost, če ne 
želimo biti ponovno priča dogodkom, ki so se po 
svetu odvijali pred osemdesetimi leti.

Kljub lastnim težavam lahko ostanemo Ljudje, ki 
nam je mar tudi za usodo drugega, ki je kmalu 
lahko tudi naša. In tudi naša izbira je, ali nas 
predstavlja človek ali Človek.

Matevž Hrženjak in Cilka Šušteršič

nadaljevanje z naslovnice

Odmevi, RTV SLO, 26. 1. 2017, po sprejetju 
novele Zakona o tujcih (o zaprtju meje):
Poslanec SDS Vinko Gorenak je na vprašanje 
Rosvite Pesek, ali družina ne bo mogla zaprositi 
za azil v Sloveniji, odgovoril, da tako pravi zakon. 
Družina bi morala zaprositi za azil v prvi varni 
državi, to pa je Grčija. V nadaljevanju citiramo:
Pesek: »Torej bo pred slovensko mejo nastalo 
šotorišče deset tisočev ljudi in bomo imeli humani-
tarno katastrofo.«
Gorenak: »Ne na območju Republike Slovenije in 
to je bistvo.«
Pesek: »Ampak takoj za mejo.«
Gorenak: »Ja, ampak za to je odgovorna Hrvaška. 
Mi ne moremo odgovarjati za stanje za mejo, mi 
smo odgovorni za stanje v državi.«
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ZBORI

Poročilo o delu 
v samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Radvanje, 24. 1.
Tako kot na vsakem zboru SČS Radvanje je tudi 
tokrat beseda tekla o tem, kako napredujejo 
projekti iz participatornega proračuna (PP). Na 
zboru so se razveselili_e odziva Urada za kulturo 
MOM v zvezi s projektom muzeja na prostem, ki 
poteka v okviru pilotnega projekta PP za Radvan-
je. So tudi v iskanju izhoda iz zagate, ki se mu v 
Radvanju reče prostori za družbeno in družabno 
življenje krajanov_k. Vsi pogrešajo prostor 
druženja in z veseljem pričakujejo spomladanski 
čas, čas za zunanje aktivnosti, urejanje zelenic in 
jutranje prebujanje z vadbo na prostem.
V kakšnem okolju želijo živeti, je odvisno od 
krajanov_k. Urejenost Radvanja, čistega zraka, 
medsebojne solidarnosti in še veliko drugega 
nam ne more zagotoviti nobena oblast. Lepo bo, 
če bomo začutili drug drugega, so si edini na 
zboru SČS Radvanje, ne oziraje se na starost, spol, 
izobrazbo, in bomo kot sokrajani_ke skupaj 
soustvarjali_e naš kraj z idejami, delom in družen-
jem.

SČS Magdalena, 24. 1.
Na zboru v samoorganizirani četrtni skupnosti 
Magdalena je potekala razprava o temah, ki so jih 
za mestni zbor predlagali različni zbori. Vse 
predlagane teme so izjemno relevantne za 
Maribor, kljub temu pa se udeleženci_ke zbora 
strinjajo, da je potrebno izbrati tiste teme, ki jih v 
razmeroma kratkem času naši zbori lahko 
realizirajo. S tem bi motivirali tudi ostale 
občane_ke, ki še vedno ne poznajo ali ne 
verjamejo v uspehe delovanja zborov, ki potekajo 
že v 11 samoorganiziranih četrtnih in krajevnih 
skupnostih. Po dolgi razpravi in nekaterih pomis-
lekih je zbor Magdalena prišel do konsenza ter 
izbral temi, ki obravnavata skrb za zelene 
površine in participatorni proračun (PP). Prva je 

tema, s katero se prav zbor Magdalena že nekaj 
čas ukvarja. Nerazumljivo pa jim je, da morajo 
občani_ke še vedno razpravljati in razmišljati o 
pritiskih na občino, ki se je že tolikokrat zavezala, 
da bo začela izvajati PP po ostalih četrtih. Zbor 
Magdalena z navdušenjem pozdravlja mestni 
zbor, kjer se bodo lahko izoblikovale skupne 
akcije s ciljem izboljšati podobo mesta in življen-
je v njem, za kar si prebivalci_ke SČS in SKS ves 
čas prizadevajo.

SČS Tabor, 25. 1. 
Na sredinem zboru na Taboru so največ časa 
namenili_e razpravi o temah, o katerih bi želeli_e 

Predstavljen pa je bil še na novo spisan opis 
problematike zanemarjenih kmetijskih in ostalih 
površin. Udeleženci_ke so sklenili_e, da se opis 
predstavi na ostalih zborih in ga na koncu s 
podporo več skupnosti odpošljejo na predvidene 
naslove. Na zboru je bilo poročano še o delu 
SSVUJD-a, odprla se je debata o greznicah, za 
razpravo na mestnem zboru pa so izbrali skrb za 
zelene površine in participatorni proračun.

 SČS Pobrežje, 1. 2.
»Vedno bolj jasno je, da se bomo morali_e 
poslužiti skrajnih sredstev, da rešimo problem 
dovozne ceste do bivše Svile,« so ugotavljali_e na 
tokratnem zboru SČS Pobrežje. Gre za temo, ki je 
tako pereča, da se ji na zboru ne morejo izogniti. 
Med obema zboroma so prizadeti_e svoj gnev in 
obup predstavili_e medijem. Dvakrat se je 
namreč resno ogrozilo otroke na poti v šolo oz. 
domov, to pa je tisto, na kar vseskozi opozarjajo in 
preko česar ne morejo in ne smejo. V posmeh 
vsemu trudu redarska služba problema ne zazna 
in prekoračitev hitrosti ni sposobna meriti. 
Postavili so sicer radarje, ki naj bi merili hitrost in 
šteli promet, pa udeleženci ne verjamejo, da 
bodo rezultati točno predstavljeni. Namesto v 
reševanje problema pristojni trud vlagajo v to, da 
jih utišajo. Prelagajo pristojnosti in odgovornosti 
drug na drugega, čeprav je očitno, da nihče na 
občini ni opravil svojega dela. Za predel, kjer 
nastaja »industrijska cona«, ni izdelan niti prostor-
ski načrt, izdana pa so bila obratovalna dovoljenja 
za dejavnosti v njem, brez da bi bili izpolnjeni 
osnovni pogoji za delovanje takih con. Brez moči 
in vpliva so organi MČ, ki se trudijo zagotoviti vsaj 
osnovno varnost, saj še vedno čakajo na sestanek 
z županom. Občina zgleda tako klavrno kot ceste 
to zimo, pravijo. Kar udeležence_ke posebej 
preseneča, je neodzivnost vodstva OŠ Toneta 
Čufarja, ki ne odgovarja na pozive, pa čeprav je 
dolžno zagotoviti varno pot v šolo svojim 
učencem_kam in bo ob morebitni nesreči 
moralo odgovarjati. Županu in pristojnim na 
Uradu za komunalo, promet in prostor je zbor 
zato postavil rok, da do konca februarja predstavi 
načrt ureditve dovozne poti, določi rok, do kdaj 

mora biti dovoz izveden, in predloži v vpogled 
uporabna dovoljenja dejavnosti na območju 
bivše Svile, sicer bodo v marcu izvedli_e akcijo 
državljanske nepokorščine. Na obisk k ravnateljici 
OŠ pa bo odšla delegacija zbora, če tudi na 
ponovni poziv ne bo odgovorila in se pridružila 
reševanju problema.
Promet je rdeča nit vseh zborov SČS Pobrežje, saj 
se tudi nekatere druge sporne točke ne rešujejo. 
Veselijo se mestnega zbora, kjer bo vse to 
izpostavljeno. Predlagali_e so, da tam spregovo-
rijo tudi o zelenih površinah v mestu ter o partici-
patornem proračunu, ki se ga, kot menijo, tisti pri 
koritu zelo bojijo. Izrazili so tudi željo, da štirinajst 
dnevnik Četrtinka še naprej izhaja tudi v tiskani, 
pa čeprav v črno-beli, izdaji in so jo pripravljeni_e 
s prostovoljnimi prispevki tudi podpreti.
 
SKS Pekre, 1. 2.

Če je v teh hladnih zimskih dneh zamrznil tudi 
sporni nasip v Pekrah, pa niso otrdeli_e tisti_e, ki 
si prizadevajo razrešiti problematiko, ki je poveza-

razpravljati na mestnem zboru. Menijo, da bi bilo 
potrebno najti načine, kako odgovorne prisiliti, 
da začnejo delati na problematikah in rešitvah, ki 
so že bile predlagane s strani zborov. V argu- 
mentacijah predlaganih tem se pogosto pojavlja 
želja, da je potrebno povečati pritisk. Mestni zbor 
bi moral biti zato namenjen prav razpravi o 
konkretnih načrtih za povečanje pritiska na pri- 
stojne. Seznanili so se tudi z aktivnostmi mestne 
delovne skupine za promet, ki bo na župana 
naslovila dopis v zvezi s podpisom pogodb o 
so�nanciranju za izgradnjo zahodne obvoznice. 

SKS Kamnica, 25. 1. 

Na tokratnem zboru samoorganizirane krajevne 
skupnosti Kamnica je  bilo v ospredju izbiranje 
tem za mestni zbor, ki so jih predlagali zbori 
samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnos-

ti. Udeležencem_kam so se zdele vse teme 
pomembne, saj je treba v Mariboru še marsikaj 
postoriti, na koncu pa sta bili izbrani temi, ki 
obravnavata skrb za zelene površine in ravnanje z 
odpadki. Prav tako je na zboru prevladalo 
mnenje, da ni nobenih ovir, da mestni zbor ne bi 
mogel potekati na pustni torek. Z Urada za 
promet, komunalo in prostor zbor še ni prejel 
nobenega odgovora glede dopisa v zvezi s 
plazom v Vinergrabi, ki je bil na urad poslan 15. 
12. 2016. So pa pristojni na občini posredovali 
jasnejše podatke v zvezi s terminskim planom 
izgradnje kanalizacije.
 
SČS Center in Ivan Cankar,
26. 1. 
Na preteklem zboru združenih četrti Center in 
Ivan Cankar, ki je bil v četrtek, 26. 1., se je na 
dnevni red zvrstilo kar nekaj tem. Prebranih je 
bilo več dopisov oziroma odgovorov nanje, 
udeleženke in udeleženci pa so tudi zbirali_e 
teme za prihajajoči mestni zbor in se opredelili_e 
do tega, če bi se ta odvijal na pustni torek. 
Prejeli_e so odgovor Sektorja za komunalo in 
promet v zvezi z zahtevo za podaljšanje plačljive-
ga parkiranja v conah 1, 2, 3, saj je prosta parkirna 
mesta za tamkajšnje prebivalce_ke po uri, ko je 
parkiranje treba plačati, nemogoče najti. Kot 
alternativo so sektorju predlagali_e odprtje 
zapornice ob zgradbi MOM. Prejeli_e pa so 
odgovor, da njihovim zahtevam trenutno ne 
morejo ustreči, saj je njihova dolžnost, da skrbijo 
za zadovoljstvo širšega kroga uporabnikov_c, ter 
da je za podaljšanje plačljivega parkiranja pristo-
jen Mestni svet MOM. Udeleženci_ke zbora z 
odgovorom niso bili_e zadovoljni_e, zato so se 
odločili_e, da do naslednjič pripravijo besedilo, s 
katerim se bodo na odgovor odzvali_e. Prebran 
je bil dopolnjen dopis, s katerim predlagajo, da 
MOM preko IMZ obvešča ljudi o razgrnitvah 
prostorskih načrtov. Tako bi informacije v svoje 
elektronske nabiralnike o posegih v prostor 
dobilo več zainteresiranih. Če bodo ugotovili_e, 
da je območje sprememb v njihovem okolišu, se 
bodo lahko razgrnitve načrta tudi udeležili_e. 

na z njim, predvsem pa zagotoviti, da do komu-
nalnih težav zaradi njega ne bi več prihajalo. 
Udeleženci_ke zbora SKS Pekre ne razumejo, 
zakaj je Ministrstvo za okolje in prostor odstopilo 
obravnavo nazaj njihovim inšpekcijskim služ- 
bam, za katere je bila podana zahteva za nadzor 
zakonitosti njihovih odločitev, zato se bodo še 
enkrat obrnili_e na Ministrstvo. Sicer je ministrst-
vo v odstopu zaprosilo Inšpektorat RS za okolje in 
prostor - njihovo mariborsko enoto - za poročilo, 
na katerega pa se še čaka.
Po več kot petih letih opozarjanja na težave s 
kanalizacijo, odstranjevanja meteorne vode in 
fekalij iz kleti, je sanacija napak na kanalizaciji Ob 
plantaži zapisana v proračunu mariborske občine 
za leto 2017.
Udeleženci_ke zbora SKS Pekre so v nadaljevanju 
za temi, o katerih bi želeli_e razpravljati na 
prihajajočem mestnem zboru, izbrali skrb za 
zelene površine in participatorni proračun. 
Podprli_e so tudi pobudo zbora SČS Center in 
Ivan Cankar, da se prične razreševati problemati-
ka zapuščenih kmetijskih 
zemljišč, sadovnjakov in vinogra-
dov, saj je podobne probleme, 
kot jih izpostavljajo v Košakih in 
Počehovi, na primer moč 
zaslediti tudi v Limbuški grabi, 
kjer vzdrževane vinograde 
vedno znova napadajo bolezni, 
ki se širijo iz zapuščenih teritori-
jev. Udeleženci_ke so se seznani-
li še z dodatnimi informacijami, 
ki jih udeleženka zbira v zvezi z 
možnostjo nakupa de�brilatorja 
za javno uporabo, ki ga na 
področju Peker in Limbuša ni na 
voljo.
 
SČS Nova vas, 2. 2.
Na tokratnem zboru SČS Nova 
vas so udeleženci_ke izposta- 
vili_e problem pomanjkanja 
de�brilatorjev. V Novi vasi ni niti 
enega, čeprav so po Sloveniji že 
dostopni in rešujejo življenja. 

Posledično so se na zboru odločili_e, da pošljejo 
dopis na mestno četrt, jo seznanijo s problema-
tiko in poiščejo rešitev. Tudi SČS Nova vas je 
izbrala dve temi za približujoči mestni zbor, ki bo 
potekal 7. marca v Vetrinjskem dvoru. Med 
predlaganimi temami so s konsenzom izbrali_e 
temi, ki obravnavata participatorni proračun in 
skrb za zelene površine, saj so prepričani_e, da 
sta to temi, kjer realno lahko dosežejo spremem-
be. Prav tako je tekla beseda o poteku glasovanja 
v mestnem svetu, saj trenutno ni jasno razvidno, 
kako posamezni svetniki_ce glasujejo. S tem 
namenom bo udeleženka pripravila zahtevo, da 
se javno objavi, kako je kdo glasoval. 
Udeleženci_ke so na zboru spregovorili_e tudi o 
vse večji nestrpnosti, ki vlada v naši družbi. 
Skrajne desne skupine postajajo vse močnejše 
tudi v Mariboru. Ne rišejo več zgolj svastik po 
fasadah hiš, temveč želijo �zično obračunavati z 
drugače mislečimi. Zboru SČS Nova vas se zdi 
pomembno, da o teh stvareh javno spregovorijo 
in jih obsodijo. 

Ruška cesta: so drevesa le še gostitelji bele omele, ali 
še dihajo?
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SČS Radvanje, 24. 1.
Tako kot na vsakem zboru SČS Radvanje je tudi 
tokrat beseda tekla o tem, kako napredujejo 
projekti iz participatornega proračuna (PP). Na 
zboru so se razveselili_e odziva Urada za kulturo 
MOM v zvezi s projektom muzeja na prostem, ki 
poteka v okviru pilotnega projekta PP za Radvan-
je. So tudi v iskanju izhoda iz zagate, ki se mu v 
Radvanju reče prostori za družbeno in družabno 
življenje krajanov_k. Vsi pogrešajo prostor 
druženja in z veseljem pričakujejo spomladanski 
čas, čas za zunanje aktivnosti, urejanje zelenic in 
jutranje prebujanje z vadbo na prostem.
V kakšnem okolju želijo živeti, je odvisno od 
krajanov_k. Urejenost Radvanja, čistega zraka, 
medsebojne solidarnosti in še veliko drugega 
nam ne more zagotoviti nobena oblast. Lepo bo, 
če bomo začutili drug drugega, so si edini na 
zboru SČS Radvanje, ne oziraje se na starost, spol, 
izobrazbo, in bomo kot sokrajani_ke skupaj 
soustvarjali_e naš kraj z idejami, delom in družen-
jem.

SČS Magdalena, 24. 1.
Na zboru v samoorganizirani četrtni skupnosti 
Magdalena je potekala razprava o temah, ki so jih 
za mestni zbor predlagali različni zbori. Vse 
predlagane teme so izjemno relevantne za 
Maribor, kljub temu pa se udeleženci_ke zbora 
strinjajo, da je potrebno izbrati tiste teme, ki jih v 
razmeroma kratkem času naši zbori lahko 
realizirajo. S tem bi motivirali tudi ostale 
občane_ke, ki še vedno ne poznajo ali ne 
verjamejo v uspehe delovanja zborov, ki potekajo 
že v 11 samoorganiziranih četrtnih in krajevnih 
skupnostih. Po dolgi razpravi in nekaterih pomis-
lekih je zbor Magdalena prišel do konsenza ter 
izbral temi, ki obravnavata skrb za zelene 
površine in participatorni proračun (PP). Prva je 

tema, s katero se prav zbor Magdalena že nekaj 
čas ukvarja. Nerazumljivo pa jim je, da morajo 
občani_ke še vedno razpravljati in razmišljati o 
pritiskih na občino, ki se je že tolikokrat zavezala, 
da bo začela izvajati PP po ostalih četrtih. Zbor 
Magdalena z navdušenjem pozdravlja mestni 
zbor, kjer se bodo lahko izoblikovale skupne 
akcije s ciljem izboljšati podobo mesta in življen-
je v njem, za kar si prebivalci_ke SČS in SKS ves 
čas prizadevajo.

SČS Tabor, 25. 1. 
Na sredinem zboru na Taboru so največ časa 
namenili_e razpravi o temah, o katerih bi želeli_e 

Predstavljen pa je bil še na novo spisan opis 
problematike zanemarjenih kmetijskih in ostalih 
površin. Udeleženci_ke so sklenili_e, da se opis 
predstavi na ostalih zborih in ga na koncu s 
podporo več skupnosti odpošljejo na predvidene 
naslove. Na zboru je bilo poročano še o delu 
SSVUJD-a, odprla se je debata o greznicah, za 
razpravo na mestnem zboru pa so izbrali skrb za 
zelene površine in participatorni proračun.

 SČS Pobrežje, 1. 2.
»Vedno bolj jasno je, da se bomo morali_e 
poslužiti skrajnih sredstev, da rešimo problem 
dovozne ceste do bivše Svile,« so ugotavljali_e na 
tokratnem zboru SČS Pobrežje. Gre za temo, ki je 
tako pereča, da se ji na zboru ne morejo izogniti. 
Med obema zboroma so prizadeti_e svoj gnev in 
obup predstavili_e medijem. Dvakrat se je 
namreč resno ogrozilo otroke na poti v šolo oz. 
domov, to pa je tisto, na kar vseskozi opozarjajo in 
preko česar ne morejo in ne smejo. V posmeh 
vsemu trudu redarska služba problema ne zazna 
in prekoračitev hitrosti ni sposobna meriti. 
Postavili so sicer radarje, ki naj bi merili hitrost in 
šteli promet, pa udeleženci ne verjamejo, da 
bodo rezultati točno predstavljeni. Namesto v 
reševanje problema pristojni trud vlagajo v to, da 
jih utišajo. Prelagajo pristojnosti in odgovornosti 
drug na drugega, čeprav je očitno, da nihče na 
občini ni opravil svojega dela. Za predel, kjer 
nastaja »industrijska cona«, ni izdelan niti prostor-
ski načrt, izdana pa so bila obratovalna dovoljenja 
za dejavnosti v njem, brez da bi bili izpolnjeni 
osnovni pogoji za delovanje takih con. Brez moči 
in vpliva so organi MČ, ki se trudijo zagotoviti vsaj 
osnovno varnost, saj še vedno čakajo na sestanek 
z županom. Občina zgleda tako klavrno kot ceste 
to zimo, pravijo. Kar udeležence_ke posebej 
preseneča, je neodzivnost vodstva OŠ Toneta 
Čufarja, ki ne odgovarja na pozive, pa čeprav je 
dolžno zagotoviti varno pot v šolo svojim 
učencem_kam in bo ob morebitni nesreči 
moralo odgovarjati. Županu in pristojnim na 
Uradu za komunalo, promet in prostor je zbor 
zato postavil rok, da do konca februarja predstavi 
načrt ureditve dovozne poti, določi rok, do kdaj 

mora biti dovoz izveden, in predloži v vpogled 
uporabna dovoljenja dejavnosti na območju 
bivše Svile, sicer bodo v marcu izvedli_e akcijo 
državljanske nepokorščine. Na obisk k ravnateljici 
OŠ pa bo odšla delegacija zbora, če tudi na 
ponovni poziv ne bo odgovorila in se pridružila 
reševanju problema.
Promet je rdeča nit vseh zborov SČS Pobrežje, saj 
se tudi nekatere druge sporne točke ne rešujejo. 
Veselijo se mestnega zbora, kjer bo vse to 
izpostavljeno. Predlagali_e so, da tam spregovo-
rijo tudi o zelenih površinah v mestu ter o partici-
patornem proračunu, ki se ga, kot menijo, tisti pri 
koritu zelo bojijo. Izrazili so tudi željo, da štirinajst 
dnevnik Četrtinka še naprej izhaja tudi v tiskani, 
pa čeprav v črno-beli, izdaji in so jo pripravljeni_e 
s prostovoljnimi prispevki tudi podpreti.
 
SKS Pekre, 1. 2.

Če je v teh hladnih zimskih dneh zamrznil tudi 
sporni nasip v Pekrah, pa niso otrdeli_e tisti_e, ki 
si prizadevajo razrešiti problematiko, ki je poveza-

razpravljati na mestnem zboru. Menijo, da bi bilo 
potrebno najti načine, kako odgovorne prisiliti, 
da začnejo delati na problematikah in rešitvah, ki 
so že bile predlagane s strani zborov. V argu- 
mentacijah predlaganih tem se pogosto pojavlja 
želja, da je potrebno povečati pritisk. Mestni zbor 
bi moral biti zato namenjen prav razpravi o 
konkretnih načrtih za povečanje pritiska na pri- 
stojne. Seznanili so se tudi z aktivnostmi mestne 
delovne skupine za promet, ki bo na župana 
naslovila dopis v zvezi s podpisom pogodb o 
so�nanciranju za izgradnjo zahodne obvoznice. 

SKS Kamnica, 25. 1. 

Na tokratnem zboru samoorganizirane krajevne 
skupnosti Kamnica je  bilo v ospredju izbiranje 
tem za mestni zbor, ki so jih predlagali zbori 
samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnos-

ti. Udeležencem_kam so se zdele vse teme 
pomembne, saj je treba v Mariboru še marsikaj 
postoriti, na koncu pa sta bili izbrani temi, ki 
obravnavata skrb za zelene površine in ravnanje z 
odpadki. Prav tako je na zboru prevladalo 
mnenje, da ni nobenih ovir, da mestni zbor ne bi 
mogel potekati na pustni torek. Z Urada za 
promet, komunalo in prostor zbor še ni prejel 
nobenega odgovora glede dopisa v zvezi s 
plazom v Vinergrabi, ki je bil na urad poslan 15. 
12. 2016. So pa pristojni na občini posredovali 
jasnejše podatke v zvezi s terminskim planom 
izgradnje kanalizacije.
 
SČS Center in Ivan Cankar,
26. 1. 
Na preteklem zboru združenih četrti Center in 
Ivan Cankar, ki je bil v četrtek, 26. 1., se je na 
dnevni red zvrstilo kar nekaj tem. Prebranih je 
bilo več dopisov oziroma odgovorov nanje, 
udeleženke in udeleženci pa so tudi zbirali_e 
teme za prihajajoči mestni zbor in se opredelili_e 
do tega, če bi se ta odvijal na pustni torek. 
Prejeli_e so odgovor Sektorja za komunalo in 
promet v zvezi z zahtevo za podaljšanje plačljive-
ga parkiranja v conah 1, 2, 3, saj je prosta parkirna 
mesta za tamkajšnje prebivalce_ke po uri, ko je 
parkiranje treba plačati, nemogoče najti. Kot 
alternativo so sektorju predlagali_e odprtje 
zapornice ob zgradbi MOM. Prejeli_e pa so 
odgovor, da njihovim zahtevam trenutno ne 
morejo ustreči, saj je njihova dolžnost, da skrbijo 
za zadovoljstvo širšega kroga uporabnikov_c, ter 
da je za podaljšanje plačljivega parkiranja pristo-
jen Mestni svet MOM. Udeleženci_ke zbora z 
odgovorom niso bili_e zadovoljni_e, zato so se 
odločili_e, da do naslednjič pripravijo besedilo, s 
katerim se bodo na odgovor odzvali_e. Prebran 
je bil dopolnjen dopis, s katerim predlagajo, da 
MOM preko IMZ obvešča ljudi o razgrnitvah 
prostorskih načrtov. Tako bi informacije v svoje 
elektronske nabiralnike o posegih v prostor 
dobilo več zainteresiranih. Če bodo ugotovili_e, 
da je območje sprememb v njihovem okolišu, se 
bodo lahko razgrnitve načrta tudi udeležili_e. 

na z njim, predvsem pa zagotoviti, da do komu-
nalnih težav zaradi njega ne bi več prihajalo. 
Udeleženci_ke zbora SKS Pekre ne razumejo, 
zakaj je Ministrstvo za okolje in prostor odstopilo 
obravnavo nazaj njihovim inšpekcijskim služ- 
bam, za katere je bila podana zahteva za nadzor 
zakonitosti njihovih odločitev, zato se bodo še 
enkrat obrnili_e na Ministrstvo. Sicer je ministrst-
vo v odstopu zaprosilo Inšpektorat RS za okolje in 
prostor - njihovo mariborsko enoto - za poročilo, 
na katerega pa se še čaka.
Po več kot petih letih opozarjanja na težave s 
kanalizacijo, odstranjevanja meteorne vode in 
fekalij iz kleti, je sanacija napak na kanalizaciji Ob 
plantaži zapisana v proračunu mariborske občine 
za leto 2017.
Udeleženci_ke zbora SKS Pekre so v nadaljevanju 
za temi, o katerih bi želeli_e razpravljati na 
prihajajočem mestnem zboru, izbrali skrb za 
zelene površine in participatorni proračun. 
Podprli_e so tudi pobudo zbora SČS Center in 
Ivan Cankar, da se prične razreševati problemati-
ka zapuščenih kmetijskih 
zemljišč, sadovnjakov in vinogra-
dov, saj je podobne probleme, 
kot jih izpostavljajo v Košakih in 
Počehovi, na primer moč 
zaslediti tudi v Limbuški grabi, 
kjer vzdrževane vinograde 
vedno znova napadajo bolezni, 
ki se širijo iz zapuščenih teritori-
jev. Udeleženci_ke so se seznani-
li še z dodatnimi informacijami, 
ki jih udeleženka zbira v zvezi z 
možnostjo nakupa de�brilatorja 
za javno uporabo, ki ga na 
področju Peker in Limbuša ni na 
voljo.
 
SČS Nova vas, 2. 2.
Na tokratnem zboru SČS Nova 
vas so udeleženci_ke izposta- 
vili_e problem pomanjkanja 
de�brilatorjev. V Novi vasi ni niti 
enega, čeprav so po Sloveniji že 
dostopni in rešujejo življenja. 

Posledično so se na zboru odločili_e, da pošljejo 
dopis na mestno četrt, jo seznanijo s problema-
tiko in poiščejo rešitev. Tudi SČS Nova vas je 
izbrala dve temi za približujoči mestni zbor, ki bo 
potekal 7. marca v Vetrinjskem dvoru. Med 
predlaganimi temami so s konsenzom izbrali_e 
temi, ki obravnavata participatorni proračun in 
skrb za zelene površine, saj so prepričani_e, da 
sta to temi, kjer realno lahko dosežejo spremem-
be. Prav tako je tekla beseda o poteku glasovanja 
v mestnem svetu, saj trenutno ni jasno razvidno, 
kako posamezni svetniki_ce glasujejo. S tem 
namenom bo udeleženka pripravila zahtevo, da 
se javno objavi, kako je kdo glasoval. 
Udeleženci_ke so na zboru spregovorili_e tudi o 
vse večji nestrpnosti, ki vlada v naši družbi. 
Skrajne desne skupine postajajo vse močnejše 
tudi v Mariboru. Ne rišejo več zgolj svastik po 
fasadah hiš, temveč želijo �zično obračunavati z 
drugače mislečimi. Zboru SČS Nova vas se zdi 
pomembno, da o teh stvareh javno spregovorijo 
in jih obsodijo. 

Nobenega odgovora še ni v zvezi s plazom v 
Vinergrabi, tudi v zvezi s tem na Cesti v Rošpoh ne. 
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SČS Radvanje, 24. 1.
Tako kot na vsakem zboru SČS Radvanje je tudi 
tokrat beseda tekla o tem, kako napredujejo 
projekti iz participatornega proračuna (PP). Na 
zboru so se razveselili_e odziva Urada za kulturo 
MOM v zvezi s projektom muzeja na prostem, ki 
poteka v okviru pilotnega projekta PP za Radvan-
je. So tudi v iskanju izhoda iz zagate, ki se mu v 
Radvanju reče prostori za družbeno in družabno 
življenje krajanov_k. Vsi pogrešajo prostor 
druženja in z veseljem pričakujejo spomladanski 
čas, čas za zunanje aktivnosti, urejanje zelenic in 
jutranje prebujanje z vadbo na prostem.
V kakšnem okolju želijo živeti, je odvisno od 
krajanov_k. Urejenost Radvanja, čistega zraka, 
medsebojne solidarnosti in še veliko drugega 
nam ne more zagotoviti nobena oblast. Lepo bo, 
če bomo začutili drug drugega, so si edini na 
zboru SČS Radvanje, ne oziraje se na starost, spol, 
izobrazbo, in bomo kot sokrajani_ke skupaj 
soustvarjali_e naš kraj z idejami, delom in družen-
jem.

SČS Magdalena, 24. 1.
Na zboru v samoorganizirani četrtni skupnosti 
Magdalena je potekala razprava o temah, ki so jih 
za mestni zbor predlagali različni zbori. Vse 
predlagane teme so izjemno relevantne za 
Maribor, kljub temu pa se udeleženci_ke zbora 
strinjajo, da je potrebno izbrati tiste teme, ki jih v 
razmeroma kratkem času naši zbori lahko 
realizirajo. S tem bi motivirali tudi ostale 
občane_ke, ki še vedno ne poznajo ali ne 
verjamejo v uspehe delovanja zborov, ki potekajo 
že v 11 samoorganiziranih četrtnih in krajevnih 
skupnostih. Po dolgi razpravi in nekaterih pomis-
lekih je zbor Magdalena prišel do konsenza ter 
izbral temi, ki obravnavata skrb za zelene 
površine in participatorni proračun (PP). Prva je 

tema, s katero se prav zbor Magdalena že nekaj 
čas ukvarja. Nerazumljivo pa jim je, da morajo 
občani_ke še vedno razpravljati in razmišljati o 
pritiskih na občino, ki se je že tolikokrat zavezala, 
da bo začela izvajati PP po ostalih četrtih. Zbor 
Magdalena z navdušenjem pozdravlja mestni 
zbor, kjer se bodo lahko izoblikovale skupne 
akcije s ciljem izboljšati podobo mesta in življen-
je v njem, za kar si prebivalci_ke SČS in SKS ves 
čas prizadevajo.

SČS Tabor, 25. 1. 
Na sredinem zboru na Taboru so največ časa 
namenili_e razpravi o temah, o katerih bi želeli_e 

Predstavljen pa je bil še na novo spisan opis 
problematike zanemarjenih kmetijskih in ostalih 
površin. Udeleženci_ke so sklenili_e, da se opis 
predstavi na ostalih zborih in ga na koncu s 
podporo več skupnosti odpošljejo na predvidene 
naslove. Na zboru je bilo poročano še o delu 
SSVUJD-a, odprla se je debata o greznicah, za 
razpravo na mestnem zboru pa so izbrali skrb za 
zelene površine in participatorni proračun.

 SČS Pobrežje, 1. 2.
»Vedno bolj jasno je, da se bomo morali_e 
poslužiti skrajnih sredstev, da rešimo problem 
dovozne ceste do bivše Svile,« so ugotavljali_e na 
tokratnem zboru SČS Pobrežje. Gre za temo, ki je 
tako pereča, da se ji na zboru ne morejo izogniti. 
Med obema zboroma so prizadeti_e svoj gnev in 
obup predstavili_e medijem. Dvakrat se je 
namreč resno ogrozilo otroke na poti v šolo oz. 
domov, to pa je tisto, na kar vseskozi opozarjajo in 
preko česar ne morejo in ne smejo. V posmeh 
vsemu trudu redarska služba problema ne zazna 
in prekoračitev hitrosti ni sposobna meriti. 
Postavili so sicer radarje, ki naj bi merili hitrost in 
šteli promet, pa udeleženci ne verjamejo, da 
bodo rezultati točno predstavljeni. Namesto v 
reševanje problema pristojni trud vlagajo v to, da 
jih utišajo. Prelagajo pristojnosti in odgovornosti 
drug na drugega, čeprav je očitno, da nihče na 
občini ni opravil svojega dela. Za predel, kjer 
nastaja »industrijska cona«, ni izdelan niti prostor-
ski načrt, izdana pa so bila obratovalna dovoljenja 
za dejavnosti v njem, brez da bi bili izpolnjeni 
osnovni pogoji za delovanje takih con. Brez moči 
in vpliva so organi MČ, ki se trudijo zagotoviti vsaj 
osnovno varnost, saj še vedno čakajo na sestanek 
z županom. Občina zgleda tako klavrno kot ceste 
to zimo, pravijo. Kar udeležence_ke posebej 
preseneča, je neodzivnost vodstva OŠ Toneta 
Čufarja, ki ne odgovarja na pozive, pa čeprav je 
dolžno zagotoviti varno pot v šolo svojim 
učencem_kam in bo ob morebitni nesreči 
moralo odgovarjati. Županu in pristojnim na 
Uradu za komunalo, promet in prostor je zbor 
zato postavil rok, da do konca februarja predstavi 
načrt ureditve dovozne poti, določi rok, do kdaj 

mora biti dovoz izveden, in predloži v vpogled 
uporabna dovoljenja dejavnosti na območju 
bivše Svile, sicer bodo v marcu izvedli_e akcijo 
državljanske nepokorščine. Na obisk k ravnateljici 
OŠ pa bo odšla delegacija zbora, če tudi na 
ponovni poziv ne bo odgovorila in se pridružila 
reševanju problema.
Promet je rdeča nit vseh zborov SČS Pobrežje, saj 
se tudi nekatere druge sporne točke ne rešujejo. 
Veselijo se mestnega zbora, kjer bo vse to 
izpostavljeno. Predlagali_e so, da tam spregovo-
rijo tudi o zelenih površinah v mestu ter o partici-
patornem proračunu, ki se ga, kot menijo, tisti pri 
koritu zelo bojijo. Izrazili so tudi željo, da štirinajst 
dnevnik Četrtinka še naprej izhaja tudi v tiskani, 
pa čeprav v črno-beli, izdaji in so jo pripravljeni_e 
s prostovoljnimi prispevki tudi podpreti.
 
SKS Pekre, 1. 2.

Če je v teh hladnih zimskih dneh zamrznil tudi 
sporni nasip v Pekrah, pa niso otrdeli_e tisti_e, ki 
si prizadevajo razrešiti problematiko, ki je poveza-

razpravljati na mestnem zboru. Menijo, da bi bilo 
potrebno najti načine, kako odgovorne prisiliti, 
da začnejo delati na problematikah in rešitvah, ki 
so že bile predlagane s strani zborov. V argu- 
mentacijah predlaganih tem se pogosto pojavlja 
želja, da je potrebno povečati pritisk. Mestni zbor 
bi moral biti zato namenjen prav razpravi o 
konkretnih načrtih za povečanje pritiska na pri- 
stojne. Seznanili so se tudi z aktivnostmi mestne 
delovne skupine za promet, ki bo na župana 
naslovila dopis v zvezi s podpisom pogodb o 
so�nanciranju za izgradnjo zahodne obvoznice. 

SKS Kamnica, 25. 1. 

Na tokratnem zboru samoorganizirane krajevne 
skupnosti Kamnica je  bilo v ospredju izbiranje 
tem za mestni zbor, ki so jih predlagali zbori 
samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnos-

ti. Udeležencem_kam so se zdele vse teme 
pomembne, saj je treba v Mariboru še marsikaj 
postoriti, na koncu pa sta bili izbrani temi, ki 
obravnavata skrb za zelene površine in ravnanje z 
odpadki. Prav tako je na zboru prevladalo 
mnenje, da ni nobenih ovir, da mestni zbor ne bi 
mogel potekati na pustni torek. Z Urada za 
promet, komunalo in prostor zbor še ni prejel 
nobenega odgovora glede dopisa v zvezi s 
plazom v Vinergrabi, ki je bil na urad poslan 15. 
12. 2016. So pa pristojni na občini posredovali 
jasnejše podatke v zvezi s terminskim planom 
izgradnje kanalizacije.
 
SČS Center in Ivan Cankar,
26. 1. 
Na preteklem zboru združenih četrti Center in 
Ivan Cankar, ki je bil v četrtek, 26. 1., se je na 
dnevni red zvrstilo kar nekaj tem. Prebranih je 
bilo več dopisov oziroma odgovorov nanje, 
udeleženke in udeleženci pa so tudi zbirali_e 
teme za prihajajoči mestni zbor in se opredelili_e 
do tega, če bi se ta odvijal na pustni torek. 
Prejeli_e so odgovor Sektorja za komunalo in 
promet v zvezi z zahtevo za podaljšanje plačljive-
ga parkiranja v conah 1, 2, 3, saj je prosta parkirna 
mesta za tamkajšnje prebivalce_ke po uri, ko je 
parkiranje treba plačati, nemogoče najti. Kot 
alternativo so sektorju predlagali_e odprtje 
zapornice ob zgradbi MOM. Prejeli_e pa so 
odgovor, da njihovim zahtevam trenutno ne 
morejo ustreči, saj je njihova dolžnost, da skrbijo 
za zadovoljstvo širšega kroga uporabnikov_c, ter 
da je za podaljšanje plačljivega parkiranja pristo-
jen Mestni svet MOM. Udeleženci_ke zbora z 
odgovorom niso bili_e zadovoljni_e, zato so se 
odločili_e, da do naslednjič pripravijo besedilo, s 
katerim se bodo na odgovor odzvali_e. Prebran 
je bil dopolnjen dopis, s katerim predlagajo, da 
MOM preko IMZ obvešča ljudi o razgrnitvah 
prostorskih načrtov. Tako bi informacije v svoje 
elektronske nabiralnike o posegih v prostor 
dobilo več zainteresiranih. Če bodo ugotovili_e, 
da je območje sprememb v njihovem okolišu, se 
bodo lahko razgrnitve načrta tudi udeležili_e. 

na z njim, predvsem pa zagotoviti, da do komu-
nalnih težav zaradi njega ne bi več prihajalo. 
Udeleženci_ke zbora SKS Pekre ne razumejo, 
zakaj je Ministrstvo za okolje in prostor odstopilo 
obravnavo nazaj njihovim inšpekcijskim služ- 
bam, za katere je bila podana zahteva za nadzor 
zakonitosti njihovih odločitev, zato se bodo še 
enkrat obrnili_e na Ministrstvo. Sicer je ministrst-
vo v odstopu zaprosilo Inšpektorat RS za okolje in 
prostor - njihovo mariborsko enoto - za poročilo, 
na katerega pa se še čaka.
Po več kot petih letih opozarjanja na težave s 
kanalizacijo, odstranjevanja meteorne vode in 
fekalij iz kleti, je sanacija napak na kanalizaciji Ob 
plantaži zapisana v proračunu mariborske občine 
za leto 2017.
Udeleženci_ke zbora SKS Pekre so v nadaljevanju 
za temi, o katerih bi želeli_e razpravljati na 
prihajajočem mestnem zboru, izbrali skrb za 
zelene površine in participatorni proračun. 
Podprli_e so tudi pobudo zbora SČS Center in 
Ivan Cankar, da se prične razreševati problemati-
ka zapuščenih kmetijskih 
zemljišč, sadovnjakov in vinogra-
dov, saj je podobne probleme, 
kot jih izpostavljajo v Košakih in 
Počehovi, na primer moč 
zaslediti tudi v Limbuški grabi, 
kjer vzdrževane vinograde 
vedno znova napadajo bolezni, 
ki se širijo iz zapuščenih teritori-
jev. Udeleženci_ke so se seznani-
li še z dodatnimi informacijami, 
ki jih udeleženka zbira v zvezi z 
možnostjo nakupa de�brilatorja 
za javno uporabo, ki ga na 
področju Peker in Limbuša ni na 
voljo.
 
SČS Nova vas, 2. 2.
Na tokratnem zboru SČS Nova 
vas so udeleženci_ke izposta- 
vili_e problem pomanjkanja 
de�brilatorjev. V Novi vasi ni niti 
enega, čeprav so po Sloveniji že 
dostopni in rešujejo življenja. 

Posledično so se na zboru odločili_e, da pošljejo 
dopis na mestno četrt, jo seznanijo s problema-
tiko in poiščejo rešitev. Tudi SČS Nova vas je 
izbrala dve temi za približujoči mestni zbor, ki bo 
potekal 7. marca v Vetrinjskem dvoru. Med 
predlaganimi temami so s konsenzom izbrali_e 
temi, ki obravnavata participatorni proračun in 
skrb za zelene površine, saj so prepričani_e, da 
sta to temi, kjer realno lahko dosežejo spremem-
be. Prav tako je tekla beseda o poteku glasovanja 
v mestnem svetu, saj trenutno ni jasno razvidno, 
kako posamezni svetniki_ce glasujejo. S tem 
namenom bo udeleženka pripravila zahtevo, da 
se javno objavi, kako je kdo glasoval. 
Udeleženci_ke so na zboru spregovorili_e tudi o 
vse večji nestrpnosti, ki vlada v naši družbi. 
Skrajne desne skupine postajajo vse močnejše 
tudi v Mariboru. Ne rišejo več zgolj svastik po 
fasadah hiš, temveč želijo �zično obračunavati z 
drugače mislečimi. Zboru SČS Nova vas se zdi 
pomembno, da o teh stvareh javno spregovorijo 
in jih obsodijo. 
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SČS Radvanje, 24. 1.
Tako kot na vsakem zboru SČS Radvanje je tudi 
tokrat beseda tekla o tem, kako napredujejo 
projekti iz participatornega proračuna (PP). Na 
zboru so se razveselili_e odziva Urada za kulturo 
MOM v zvezi s projektom muzeja na prostem, ki 
poteka v okviru pilotnega projekta PP za Radvan-
je. So tudi v iskanju izhoda iz zagate, ki se mu v 
Radvanju reče prostori za družbeno in družabno 
življenje krajanov_k. Vsi pogrešajo prostor 
druženja in z veseljem pričakujejo spomladanski 
čas, čas za zunanje aktivnosti, urejanje zelenic in 
jutranje prebujanje z vadbo na prostem.
V kakšnem okolju želijo živeti, je odvisno od 
krajanov_k. Urejenost Radvanja, čistega zraka, 
medsebojne solidarnosti in še veliko drugega 
nam ne more zagotoviti nobena oblast. Lepo bo, 
če bomo začutili drug drugega, so si edini na 
zboru SČS Radvanje, ne oziraje se na starost, spol, 
izobrazbo, in bomo kot sokrajani_ke skupaj 
soustvarjali_e naš kraj z idejami, delom in družen-
jem.

SČS Magdalena, 24. 1.
Na zboru v samoorganizirani četrtni skupnosti 
Magdalena je potekala razprava o temah, ki so jih 
za mestni zbor predlagali različni zbori. Vse 
predlagane teme so izjemno relevantne za 
Maribor, kljub temu pa se udeleženci_ke zbora 
strinjajo, da je potrebno izbrati tiste teme, ki jih v 
razmeroma kratkem času naši zbori lahko 
realizirajo. S tem bi motivirali tudi ostale 
občane_ke, ki še vedno ne poznajo ali ne 
verjamejo v uspehe delovanja zborov, ki potekajo 
že v 11 samoorganiziranih četrtnih in krajevnih 
skupnostih. Po dolgi razpravi in nekaterih pomis-
lekih je zbor Magdalena prišel do konsenza ter 
izbral temi, ki obravnavata skrb za zelene 
površine in participatorni proračun (PP). Prva je 

tema, s katero se prav zbor Magdalena že nekaj 
čas ukvarja. Nerazumljivo pa jim je, da morajo 
občani_ke še vedno razpravljati in razmišljati o 
pritiskih na občino, ki se je že tolikokrat zavezala, 
da bo začela izvajati PP po ostalih četrtih. Zbor 
Magdalena z navdušenjem pozdravlja mestni 
zbor, kjer se bodo lahko izoblikovale skupne 
akcije s ciljem izboljšati podobo mesta in življen-
je v njem, za kar si prebivalci_ke SČS in SKS ves 
čas prizadevajo.

SČS Tabor, 25. 1. 
Na sredinem zboru na Taboru so največ časa 
namenili_e razpravi o temah, o katerih bi želeli_e 

Predstavljen pa je bil še na novo spisan opis 
problematike zanemarjenih kmetijskih in ostalih 
površin. Udeleženci_ke so sklenili_e, da se opis 
predstavi na ostalih zborih in ga na koncu s 
podporo več skupnosti odpošljejo na predvidene 
naslove. Na zboru je bilo poročano še o delu 
SSVUJD-a, odprla se je debata o greznicah, za 
razpravo na mestnem zboru pa so izbrali skrb za 
zelene površine in participatorni proračun.

 SČS Pobrežje, 1. 2.
»Vedno bolj jasno je, da se bomo morali_e 
poslužiti skrajnih sredstev, da rešimo problem 
dovozne ceste do bivše Svile,« so ugotavljali_e na 
tokratnem zboru SČS Pobrežje. Gre za temo, ki je 
tako pereča, da se ji na zboru ne morejo izogniti. 
Med obema zboroma so prizadeti_e svoj gnev in 
obup predstavili_e medijem. Dvakrat se je 
namreč resno ogrozilo otroke na poti v šolo oz. 
domov, to pa je tisto, na kar vseskozi opozarjajo in 
preko česar ne morejo in ne smejo. V posmeh 
vsemu trudu redarska služba problema ne zazna 
in prekoračitev hitrosti ni sposobna meriti. 
Postavili so sicer radarje, ki naj bi merili hitrost in 
šteli promet, pa udeleženci ne verjamejo, da 
bodo rezultati točno predstavljeni. Namesto v 
reševanje problema pristojni trud vlagajo v to, da 
jih utišajo. Prelagajo pristojnosti in odgovornosti 
drug na drugega, čeprav je očitno, da nihče na 
občini ni opravil svojega dela. Za predel, kjer 
nastaja »industrijska cona«, ni izdelan niti prostor-
ski načrt, izdana pa so bila obratovalna dovoljenja 
za dejavnosti v njem, brez da bi bili izpolnjeni 
osnovni pogoji za delovanje takih con. Brez moči 
in vpliva so organi MČ, ki se trudijo zagotoviti vsaj 
osnovno varnost, saj še vedno čakajo na sestanek 
z županom. Občina zgleda tako klavrno kot ceste 
to zimo, pravijo. Kar udeležence_ke posebej 
preseneča, je neodzivnost vodstva OŠ Toneta 
Čufarja, ki ne odgovarja na pozive, pa čeprav je 
dolžno zagotoviti varno pot v šolo svojim 
učencem_kam in bo ob morebitni nesreči 
moralo odgovarjati. Županu in pristojnim na 
Uradu za komunalo, promet in prostor je zbor 
zato postavil rok, da do konca februarja predstavi 
načrt ureditve dovozne poti, določi rok, do kdaj 

mora biti dovoz izveden, in predloži v vpogled 
uporabna dovoljenja dejavnosti na območju 
bivše Svile, sicer bodo v marcu izvedli_e akcijo 
državljanske nepokorščine. Na obisk k ravnateljici 
OŠ pa bo odšla delegacija zbora, če tudi na 
ponovni poziv ne bo odgovorila in se pridružila 
reševanju problema.
Promet je rdeča nit vseh zborov SČS Pobrežje, saj 
se tudi nekatere druge sporne točke ne rešujejo. 
Veselijo se mestnega zbora, kjer bo vse to 
izpostavljeno. Predlagali_e so, da tam spregovo-
rijo tudi o zelenih površinah v mestu ter o partici-
patornem proračunu, ki se ga, kot menijo, tisti pri 
koritu zelo bojijo. Izrazili so tudi željo, da štirinajst 
dnevnik Četrtinka še naprej izhaja tudi v tiskani, 
pa čeprav v črno-beli, izdaji in so jo pripravljeni_e 
s prostovoljnimi prispevki tudi podpreti.
 
SKS Pekre, 1. 2.

Če je v teh hladnih zimskih dneh zamrznil tudi 
sporni nasip v Pekrah, pa niso otrdeli_e tisti_e, ki 
si prizadevajo razrešiti problematiko, ki je poveza-

razpravljati na mestnem zboru. Menijo, da bi bilo 
potrebno najti načine, kako odgovorne prisiliti, 
da začnejo delati na problematikah in rešitvah, ki 
so že bile predlagane s strani zborov. V argu- 
mentacijah predlaganih tem se pogosto pojavlja 
želja, da je potrebno povečati pritisk. Mestni zbor 
bi moral biti zato namenjen prav razpravi o 
konkretnih načrtih za povečanje pritiska na pri- 
stojne. Seznanili so se tudi z aktivnostmi mestne 
delovne skupine za promet, ki bo na župana 
naslovila dopis v zvezi s podpisom pogodb o 
so�nanciranju za izgradnjo zahodne obvoznice. 

SKS Kamnica, 25. 1. 

Na tokratnem zboru samoorganizirane krajevne 
skupnosti Kamnica je  bilo v ospredju izbiranje 
tem za mestni zbor, ki so jih predlagali zbori 
samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnos-

ti. Udeležencem_kam so se zdele vse teme 
pomembne, saj je treba v Mariboru še marsikaj 
postoriti, na koncu pa sta bili izbrani temi, ki 
obravnavata skrb za zelene površine in ravnanje z 
odpadki. Prav tako je na zboru prevladalo 
mnenje, da ni nobenih ovir, da mestni zbor ne bi 
mogel potekati na pustni torek. Z Urada za 
promet, komunalo in prostor zbor še ni prejel 
nobenega odgovora glede dopisa v zvezi s 
plazom v Vinergrabi, ki je bil na urad poslan 15. 
12. 2016. So pa pristojni na občini posredovali 
jasnejše podatke v zvezi s terminskim planom 
izgradnje kanalizacije.
 
SČS Center in Ivan Cankar,
26. 1. 
Na preteklem zboru združenih četrti Center in 
Ivan Cankar, ki je bil v četrtek, 26. 1., se je na 
dnevni red zvrstilo kar nekaj tem. Prebranih je 
bilo več dopisov oziroma odgovorov nanje, 
udeleženke in udeleženci pa so tudi zbirali_e 
teme za prihajajoči mestni zbor in se opredelili_e 
do tega, če bi se ta odvijal na pustni torek. 
Prejeli_e so odgovor Sektorja za komunalo in 
promet v zvezi z zahtevo za podaljšanje plačljive-
ga parkiranja v conah 1, 2, 3, saj je prosta parkirna 
mesta za tamkajšnje prebivalce_ke po uri, ko je 
parkiranje treba plačati, nemogoče najti. Kot 
alternativo so sektorju predlagali_e odprtje 
zapornice ob zgradbi MOM. Prejeli_e pa so 
odgovor, da njihovim zahtevam trenutno ne 
morejo ustreči, saj je njihova dolžnost, da skrbijo 
za zadovoljstvo širšega kroga uporabnikov_c, ter 
da je za podaljšanje plačljivega parkiranja pristo-
jen Mestni svet MOM. Udeleženci_ke zbora z 
odgovorom niso bili_e zadovoljni_e, zato so se 
odločili_e, da do naslednjič pripravijo besedilo, s 
katerim se bodo na odgovor odzvali_e. Prebran 
je bil dopolnjen dopis, s katerim predlagajo, da 
MOM preko IMZ obvešča ljudi o razgrnitvah 
prostorskih načrtov. Tako bi informacije v svoje 
elektronske nabiralnike o posegih v prostor 
dobilo več zainteresiranih. Če bodo ugotovili_e, 
da je območje sprememb v njihovem okolišu, se 
bodo lahko razgrnitve načrta tudi udeležili_e. 
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za javno uporabo, ki ga na 
področju Peker in Limbuša ni na 
voljo.
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temi, ki obravnavata participatorni proračun in 
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sta to temi, kjer realno lahko dosežejo spremem-
be. Prav tako je tekla beseda o poteku glasovanja 
v mestnem svetu, saj trenutno ni jasno razvidno, 
kako posamezni svetniki_ce glasujejo. S tem 
namenom bo udeleženka pripravila zahtevo, da 
se javno objavi, kako je kdo glasoval. 
Udeleženci_ke so na zboru spregovorili_e tudi o 
vse večji nestrpnosti, ki vlada v naši družbi. 
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drugače mislečimi. Zboru SČS Nova vas se zdi 
pomembno, da o teh stvareh javno spregovorijo 
in jih obsodijo. 
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Udeleženci_ke samoorganiziranih četrtnih in 
krajevnih skupnosti se veliko ukvarjajo z okoljem. 
Ni jim vseeno, kaj se dogaja z drevesi okoli nas. 
Na različne načine opozarjajo na ustrezno rav- 
nanje z zelenim fondom tako na občinskih kot 
zasebnih zemljiščih. Prizadevajo si, da bi Sektor za 
urejanje okolja, znotraj katerega deluje Urad za 
komunalo, promet in prostor MOM, ustrezno na- 
domeščal vsa posekana drevesa, kot narekuje 
zakon. Zaradi ugotovitve, da temu na žalost ni 
tako, so lani spomladi pripravili_e akcijo »Tukaj je 
nekoč raslo drevo«, s katero so želeli_e ljudi oza- 
vestiti, koliko dreves je v mestu padlo, niso pa bila 
n a d o m e š č e n a , 
oziroma koliko jih hira 
zaradi neustreznega 
vzdrževanja in zajedav- 
cev, ki živijo na njihov 
račun. Predlogi, ki so 
bili naslovljeni na Urad 
za komunalo, promet 
in prostor, naj modreje 
razporejajo sredstva, 
pripravijo konkreten �- 
nančni načrt in v njem 
sredstva namenijo za- 
sajanju dreves, žal še 
niso padli na plodna 
tla. Bo pa ena od tem 
na prihajajočem 2. me- 
stnem zboru prav skrb 
za zelene površine, saj 
so na vseh zborih to 
temo prepoznali kot 

zelo pomembno in smiselno za skupno obravna-
vo.
Med tem, ko se zboristi_ke pripravljajo na 2. 
mestni zbor, se na svojih samoorganiziranih 
skupnostih lotevajo različnih tem. V Novi vasi so 
na igrišču Vrtca Otona Župančiča Maribor ob 
Radvanjski cesti opazili zasajenih pet novih 
dreves.
Oglasila sem se pri ravnateljici Stanislavi 
Lešnik, ki se je nenapovedanega obiska sprva kar 
malo prestrašila, njena prva misel pa je bila: »Kaj 
smo pa spet narobe naredili?«. Pove, da imajo od 

okoliških prebivalcev_k večinoma slabe izkušnje. 
Nekateri_e so se namreč pritoževali_e zaradi 
zasaditve malih smrek, ki so jih umestili na 
dvorišče vrtca. O drevesih na igrišču pa je 
povedala, da so jih zasadili povsem samoinicia-
tivno in na lastne stroške. Za eno sadiko drevesa 
so odšteli 75 evrov, posadili in vzdrževali pa jih 
bodo hišniki. Pred časom so z igrišča odstranili 
drevo, ki je bilo nevarno za otroke, saj je imelo 
dolge bodice. Hitro za tem so opazili praznino in 
ugotovili, da bodo v poletnih mesecih zelo 
pogrešali senco, ki jo je drevo dajalo. Razmišljali 
so, katera drevesa naj posadijo in kako jih naj v 
prostor umestijo. Odločili so se za beli gaber, ki 
oblikuje lepe krošnje in tudi sorazmerno hitro 
raste. Za enkrat so jih posadili pet, vendar razmi- 
šljajo, da bodo tedaj, ko bodo menjali ograjo 
okoli igrišča, nadaljevali tudi z zasajanjem dreves. 
To bi pomenilo še več sence in izpopolnitev 
prostora za dobrobit otrok, ki se tam igrajo. Za 
zasaditev so se odločili na prehodu v zimsko 
obdobje, saj so dobili informacijo, da drevesa 
jeseni in pozimi svoj koreninski sistem lažje 

povežejo z obstoječimi sistemi v tleh. Manjša je 
torej nevarnost, da se drevesa posušijo, večja pa 
verjetnost, da se uspešno navadijo na novo 
okolje. Pove, da so izvedli zajetnejši izkop in 
luknje zapolnili z bolj hranljivo zemljo. Dodali so 
palice, ki so drevesom v začetni fazi v oporo.
Levji delež so opravili hišniki, ki se zavedajo 
dobrobiti dreves za otroke in okolje, pove rav- 
nateljica. Vesela je, da sledijo idejam in načrtom 
vrtca. Strokovne sodelavke so o zasaditvah z 
otroki govorile v programih o skrbi za okolje, kjer 
se veliko pogovarjajo o pomenu dreves. Zaradi 
velikega mraza, ki se je začel v obdobju, ko so 
drevesa zasajali, pa jih v sam proces niso vključili.
Prebivalci_ke Nove vasi so na zboru, na katerem 
so govorili_e o novih drevesih v četrti, prav tako 
izpostavili_e, da se dan danes veliko preveč graja 
in premalokrat pohvali dobre akcije. Že res, da je 
na nepravilnosti potrebno jasno in glasno opo- 
zarjati, lepo pa je, če kdaj pa kdaj tudi pohvalimo 
kakšno dobro potezo.

Na igrišču VVZ Oton Župančič, za samopostrežno trgovino na Radvanjski cesti, rase peterica  
na novo zasajenih mladih gabrov, ki so jih samoiniciativno zasadili zaposleni_e v vrtcu. In to 
še ni konec.

Opazili smo, 
pozdravljamo!



8
TEMA

Udeleženci_ke samoorganiziranih četrtnih in 
krajevnih skupnosti se veliko ukvarjajo z okoljem. 
Ni jim vseeno, kaj se dogaja z drevesi okoli nas. 
Na različne načine opozarjajo na ustrezno rav- 
nanje z zelenim fondom tako na občinskih kot 
zasebnih zemljiščih. Prizadevajo si, da bi Sektor za 
urejanje okolja, znotraj katerega deluje Urad za 
komunalo, promet in prostor MOM, ustrezno na- 
domeščal vsa posekana drevesa, kot narekuje 
zakon. Zaradi ugotovitve, da temu na žalost ni 
tako, so lani spomladi pripravili_e akcijo »Tukaj je 
nekoč raslo drevo«, s katero so želeli_e ljudi oza- 
vestiti, koliko dreves je v mestu padlo, niso pa bila 
n a d o m e š č e n a , 
oziroma koliko jih hira 
zaradi neustreznega 
vzdrževanja in zajedav- 
cev, ki živijo na njihov 
račun. Predlogi, ki so 
bili naslovljeni na Urad 
za komunalo, promet 
in prostor, naj modreje 
razporejajo sredstva, 
pripravijo konkreten �- 
nančni načrt in v njem 
sredstva namenijo za- 
sajanju dreves, žal še 
niso padli na plodna 
tla. Bo pa ena od tem 
na prihajajočem 2. me- 
stnem zboru prav skrb 
za zelene površine, saj 
so na vseh zborih to 
temo prepoznali kot 

zelo pomembno in smiselno za skupno obravna-
vo.
Med tem, ko se zboristi_ke pripravljajo na 2. 
mestni zbor, se na svojih samoorganiziranih 
skupnostih lotevajo različnih tem. V Novi vasi so 
na igrišču Vrtca Otona Župančiča Maribor ob 
Radvanjski cesti opazili zasajenih pet novih 
dreves.
Oglasila sem se pri ravnateljici Stanislavi 
Lešnik, ki se je nenapovedanega obiska sprva kar 
malo prestrašila, njena prva misel pa je bila: »Kaj 
smo pa spet narobe naredili?«. Pove, da imajo od 

okoliških prebivalcev_k večinoma slabe izkušnje. 
Nekateri_e so se namreč pritoževali_e zaradi 
zasaditve malih smrek, ki so jih umestili na 
dvorišče vrtca. O drevesih na igrišču pa je 
povedala, da so jih zasadili povsem samoinicia-
tivno in na lastne stroške. Za eno sadiko drevesa 
so odšteli 75 evrov, posadili in vzdrževali pa jih 
bodo hišniki. Pred časom so z igrišča odstranili 
drevo, ki je bilo nevarno za otroke, saj je imelo 
dolge bodice. Hitro za tem so opazili praznino in 
ugotovili, da bodo v poletnih mesecih zelo 
pogrešali senco, ki jo je drevo dajalo. Razmišljali 
so, katera drevesa naj posadijo in kako jih naj v 
prostor umestijo. Odločili so se za beli gaber, ki 
oblikuje lepe krošnje in tudi sorazmerno hitro 
raste. Za enkrat so jih posadili pet, vendar razmi- 
šljajo, da bodo tedaj, ko bodo menjali ograjo 
okoli igrišča, nadaljevali tudi z zasajanjem dreves. 
To bi pomenilo še več sence in izpopolnitev 
prostora za dobrobit otrok, ki se tam igrajo. Za 
zasaditev so se odločili na prehodu v zimsko 
obdobje, saj so dobili informacijo, da drevesa 
jeseni in pozimi svoj koreninski sistem lažje 

povežejo z obstoječimi sistemi v tleh. Manjša je 
torej nevarnost, da se drevesa posušijo, večja pa 
verjetnost, da se uspešno navadijo na novo 
okolje. Pove, da so izvedli zajetnejši izkop in 
luknje zapolnili z bolj hranljivo zemljo. Dodali so 
palice, ki so drevesom v začetni fazi v oporo.
Levji delež so opravili hišniki, ki se zavedajo 
dobrobiti dreves za otroke in okolje, pove rav- 
nateljica. Vesela je, da sledijo idejam in načrtom 
vrtca. Strokovne sodelavke so o zasaditvah z 
otroki govorile v programih o skrbi za okolje, kjer 
se veliko pogovarjajo o pomenu dreves. Zaradi 
velikega mraza, ki se je začel v obdobju, ko so 
drevesa zasajali, pa jih v sam proces niso vključili.
Prebivalci_ke Nove vasi so na zboru, na katerem 
so govorili_e o novih drevesih v četrti, prav tako 
izpostavili_e, da se dan danes veliko preveč graja 
in premalokrat pohvali dobre akcije. Že res, da je 
na nepravilnosti potrebno jasno in glasno opo- 
zarjati, lepo pa je, če kdaj pa kdaj tudi pohvalimo 
kakšno dobro potezo.

sreda, 15. 2.,  18.00
četrtek, 16. 2., 18.00
četrtek, 16. 2., 18.00
četrtek, 16. 2., 18.00
torek, 21. 2., 18.00
torek, 21. 2., 18.00
sreda, 22. 2., 18.00
sreda, 22. 2., 18.00
četrtek, 23. 2., 18.00
sreda, 1. 3., 18.00

MČ Pobrežje, Kosovelova 11
MČ Nova vas, Radvanjska 65
MČ Studenci, Erjavčeva 43
MČ Koroška vrata, Vrbanska 10
MČ Radvanje, Lackova 43
MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
KS Kamnica, Vrbanska 97
MČ Tabor, Metelkova 63
Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
Dom kulture Pekre, Bezjakova 4

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

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:

Zbori ta teden: SČS Magdalena in SČS Radvanje: 7. 2.; SČS Tabor in SKS Kamnica: 8. 2.; 
SČS Center in Ivan Cankar 9. 2. ob 18.00.

Kaja Fidler


