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Maribor je zagotovo eno lepših in zelo raznolikih evropskih mest. Zlasti zaradi številnih zelenih 
površin in čudovite okolice s Pohorjem ter predeli Kozjaka, Slovenskih goric, Dravskega polja z 
reko Dravo itn. Mesto se ponaša tudi s številnimi kulturno-zgodovinskimi znamenitostmi in po-
sebnostmi, ki privabljajo tudi številne turiste z vseh koncev sveta. Svoje mesto imamo radi, saj nas 
pritegne in očara s svojo raznoliko lepoto in številnimi zanimivostmi. Pozornost občanov in turistov 
zagotovo pritegnejo zelene površine v mestu, posebej velja omeniti lep Mestni park, ki se razprosti-
ra na kar 54 hektarjih, severno od starega mestnega jedra. 

Mariborski 
Mestni park

Bruno F. Fras

Pogled na Piramido iz mestnega parka



Mestni park predstavlja enega od najpomemb-
nejših delov zelenih površin našega mesta, ki 
od gozdnatih gričev Kalvarije do Piramide ob-
segajo več kot 5 hektarjev tega območja. Že od 
same »ustanovitve« v začetku sedemdesetih 
let 19. stoletja je priljubljena točka za oddih ali 
rekreacijo. Mestni park v Mariboru je priljublje-
no sprehajališče in stičišče prebivalcev mesta 
vseh generacij, vabljiv pa je tudi za vse obisko-
valce mesta ob Dravi. V parku se boste spre-
hajali med številnimi drevesi, ki so stara prek 
140 let, od leta 1976 pa je to območje zavaro-
vano kot spomenik oblikovane narave. Ribniki 
v parku nudijo dom številnim vodnim pticam, 
v njih pa tudi plava več vrst rib. Kar 120 vrst 
rib (sladkovodnih in morskih) pa je na ogled 
v enem izmed najbolj znanih akvarijev v južni 
in srednji Evropi, ki deluje od leta 1954 in velja 
za enega najlepših v širšem prostoru. Uvrščen 
je v vse registre pomembnih evropskih in sve-
tovnih akvarijev in živalskih vrtov. V njegovem 
sklopu je tudi terarij, kjer lahko opazujemo več 
kot sto vrst plazilcev, med njimi zelo strupene 
kače, različne dvoživke in žuželke. 

Zasnova parka ima srednjeveško osnovo, ki 
je nastala na severnem zgornjem robu ob 
gozdnem zaledju. Oblikovali so jo trije ribniki 
(danes so tam štirje) in struga, obdana s kosta-
njevim in orehovim drevoredom, ki je nekdaj 
dovajala vodo v obrambni jarek mesta. Jarek 
so kasneje zasuli, vodo pa speljali v strugo po-
toka, na katerem so v spodnjem delu uredili 
manjši ribnik. V letu 1879 so park dokončno (za 
tedanji čas) uredili. 
Po prvi svetovni vojni so pred prvim (velikim) 
ribnikom zgradili paviljon s čolnarno, gardero-
bami in teraso. Čolnarjenje in drsanje na ribni-
ku je bilo ukinjeno v letu 1972. Posebnost par-
ka je tudi umetno navoženi Rožni grič z dvema 
litoželeznima stebroma, ki sta ostanka mestne 
oljne ulične razsvetljave.
Velja tudi omeniti, da so leta 1998, ob 100. roj-
stnem dnevu mariborskega olimpionika Leo-
na Štuklja, v parku posadili sto novih dreves. 
V parku raste sicer več kot sto vrst domačih in 
tujih listavcev, veliko iglavcev in drugih vrst. Na 
južnih pobočjih Kalvarije, Piramide in Mestne-
ga vrha raste vinska trta, drugod pa so parkov-
ne površine. Posebnost mariborskega parka je 
osamljeno drevo v bližini paviljona.
Naš park krasijo tudi skulpture in fontane, v 
manjšem delu parka je tudi urejeno otroško 
igrišče. Nedaleč od njega je tudi otroški bazen, 
ki pa je že vrsto let zanemarjen in ni v uporabi. 
V različnih obdobjih je bilo v parku postavlje-
nih več spomenikov, od teh so ohranjeni trije. 
Na južnem robu parka stoji spomenik borcev 
za severno mejo (avtor Dušan Tršar), na sever-
nem pa spomenik majniški deklaraciji, ki je 
med prvo svetovno vojno utemeljila sloven-
sko državnost. Tretji je že omenjeni spomenik 
olimpioniku Leonu Štuklju.
Naš mestni park je vrsto let veljal za enega 
najlepših in zelo zanimivih parkov v tem delu 
Evrope. Je tako še danes? Na to vprašanje bi 
morali pošteno in iskreno odgovoriti na mestni 
občini, kjer imajo odgovorni za urejanje parka 
s širšim območjem, Tremi ribniki, Piramido, 
Kalvarijo in okoliškimi griči vselej pripravljene 
izgovore, kako skrbijo za parkovne površine, 
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*nadaljevanje s prve strani

Tretji ribnik



drevesa, nasade, kako obnavljajo klopi, poti v 
parku in še za marsikaj. Vedno še običajno pri-
stavijo: »[…] da trenutno velja začasno finan-
ciranje, zato se naloge rednega vzdrževanja 
izvajajo v omejenem obsegu oziroma v višini 
kvot aktualnega proračuna […]«. Delno mo-
goče že, toda v delovni skupini SČS Center in 
Ivan Cankar, ki skrbi za to območje, že vrsto let 
opozarjamo na številne pomanjkljivosti in za-
nemarjene točke v parku. Od tega je bilo zelo 
malo urejeno, to je vidno na vsakem koraku. Le 
sprehoditi se je treba skozi park, mimo ribnikov 
in naprej … 
Naj omenimo najbolj pereča vprašanja. V spo-
dnjem delu parka so še neurejene poti in pro-
menada. Zlasti je to vidno tam, kjer so korenine 
dreves dvignile in ponekod že močno poš-
kodovale asfaltno površino. Slabo so urejene 
površine (tudi korita) s cvetjem. Poškodovane 
so sprehajalne poti s tlakovci (ki marsikje manj-
kajo) in tudi peščene poti v parku, da spre-
hajalnih poti v bližnjih gozdovih posebej ne 
omenjamo. Močno so že poškodovane neka-
tere klopi, predvsem pa ograde iz lesenih ste-
bričkov ob ribnikih. Zanemarjena je pešpot na 

jugo-zahodni strani mimo prvega in drugega 
ribnika, kjer že tri leta ni ulične razsvetljave (po 
znani ujmi, žledu, ki je razsvetljavo dokončno 
uničila). Pred nedavnim so ostanke razsvetljave 
delavci Nigrada na našo vnovično intervencijo 
in ob pomoči podžupana vendar odstranili. A 
kot kaže, razsvetljave še v kratkem ne namera-
vajo obnoviti! 
Posebej moramo poudariti, da je tretji ribnik 
(manjši, ki se nahaja v gozdu) še vedno zelo 
zanemarjen in je prava črna packa na tem ob-
močju. Župan in njegovi sodelavci, ki naj bi 
skrbeli za to tudi turistično zanimivo območje, 
se tu očitno nikoli ne sprehodijo in preprosto 
dvigujejo roke. Tu nimamo lastninske pravice, 
pravijo …
A kot je bilo poudarjeno tudi na zadnjem 
mestnem zboru IMZ, želimo doseči pravilen 
odnos do te problematike in predvsem večjo 
finančno postavko v proračunu MOM za dre-
vesa in urejanje javnih zelenih površin. Naše 
mesto si s svojimi parki in številnimi zelenimi 
površinami zasluži, da pokaže lepšo sliko, svoj 
lepši videz; da pokaže, da je urejeno mesto.
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Poškodovana klop pri 3. ribniku



Kaj torej je participacija in 
zloglasni PP?
Participacijo Slovar slovenskega knjižnega jezika 
opredeljuje kot udeležbo, sodelovanje, pridev-
nika participativen in participatorni slovar še ne 
vsebuje. Lahko bi torej govorili o sodelovalnem 
proračunu in se izognili tujki. Ker pa si sodelova-
nje večina, predvsem v politiki, predstavlja le kot 
iskanje mnenj volivcev in ne kot sodelovanje pri 
odločanju, kar je bistvo PP, je najbrž prav, da se 
nova besedna zveza, ki jo uporabljamo, obdrži. 
Tudi zato, ker so z njo, pri tistih, ki so jo posvo-
jili, povezani točno določeni postopki in načini, 
kako ljudem vrniti nekatere ustavno določene 
pravice. 
V svetu je PP uveljavljen način za izboljšanje 
upravljanja z mestom, za širitev ter poglab-
ljanje demokratičnih praks. V svoji več kot če-
trt stoletni zgodovini ga je posvojilo več tisoč 
mest, dežel in regij. In prav povsod, brez izjeme, 
ugotavljajo, da prinaša zelo pozitivne rezultate. 
Tudi številne študije, med njimi študiji Svetovne 
banke in Organizacije združenih narodov, ned-
voumno kažejo, da PP izboljšuje kakovost ži-
vljenjskega okolja in da se skozi PP proračunski 
denar porablja bolj smotrno in transparentno. 
Istočasno PP dviga gospodarsko rast in krepi de-
mokracijo, zmanjšuje korupcijo in klientelizem, 
dolgoročno pa tudi razvojne in socialne razlike 
med posameznimi v proces vključenimi predeli.

Osnova PP je spoznanje, da so občani tisti, ki naj-
bolje vedo, kaj njihovo življenjsko okolje potrebu-
je, kje nastajajo največje težave in kako jih odpra-
viti, zato je logično, da morajo biti v odločanje o 
porabi omejenih proračunskih sredstev vključeni. 
Z upravnimi postopki jim je treba to omogočiti. 
Trditve mestne uprave in izvoljenih predstavnikov, 
da imajo občani že s tem, ko podajajo predloge, 
vpliv na oblikovanje proračuna, je nesmiselno. 
Samo podajanje predlogov še ne pomeni, da 
bodo tudi upoštevani. Po izkušnjah lahko mirno 
trdimo, da so večinoma spregledani in o soodlo-
čanju ne moremo govoriti. PP gre korak naprej in 
občanom omogoči, da z glasovanjem o predlaga-
nih predlogih projektov tudi odločajo.
Sama izvedba in podrobnosti izvajanja PP se od 
mesta do mesta razlikujejo, prav tako pa tudi vi-
šina sredstev, ki so za to namenjena. Razpon se 
giblje od 0,1 % pa do 100 % proračuna, ponekod 
so vključeni vsi prebivalci (celo že od 14. leta sta-
rosti), drugod spet lahko predloge podajajo in o 
njih glasujejo le polnoletni občani s stalnim pre-
bivališčem v mestu. Je pa vsem skupna ciklična 
struktura, sestavljena iz štirih osnovnih faz - zbira-
nje predlogov, ovrednotenje zbranih predlogov, 
glasovanje ter izvedba izglasovanega v okviru 
sredstev. Te osnovne faze, ki jih seveda smiselno 
povezujejo in dopolnjujejo še dodatne potrebne 
aktivnosti, natančneje prikažemo v sredini tega 
časopisa. 

Pred dobrimi štirimi leti so udeleženci prvega zbora samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) 
Nova vas (večina prvič) poslušali o dobrih praksah v svetu, kamor nedvomno sodi participatorni 
proračun (PP). Predvsem na besedi participatorni smo si kar po vrsti lomili jezik. Marsikdo si ga še 
vedno, žal tudi tisti, ki imajo moč, da bi ga lahko že udejanili, če ga ne bi podpirali le na načelni 
ravni in s figo v žepu.

Tam, kjer je tudi vodstvo 
posvojilo participatorni 
proračun, so v nekaj mesecih 
brez težav izvedli vse potrebno

Matic Primc, Cilka Šušteršič, Maja Šušteršič
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Do kod smo prispeli v Mariboru?
Kljub dokaj lahko razumljivim postopkom in 
rešitvam, ki so skladne z obstoječo zakonoda-
jo, smo v Mestni občini Maribor (MOM) doslej 
uspeli izvesti pilotni projekt PP v eni mestni če-
trti (projekti tudi tam še niso v celoti izvedeni). 
Že lani bi morali PP izvajati v šestih MČ ali KS, 
pa je vse skupaj prestavljeno v letošnje leto. Po 
prvotnem terminskem načrtu bi morali o pro-
jektih v izbranih MČ in KS glasovati že pred po-
letjem, pa se bodo predvidoma junija šele zbirali 
predlogi. To bo povleklo s seboj kopico proble-
mov, največ pa jih bo v strokovnih službah, ki 
ne bodo imele dovolj časa za temeljit pregled in 
oceno predlogov.

Osnovni vzrok zavlačevanja je gotovo neod-
ločenost županstva. Očitno je, da je projekt za 
samo medijsko podobo župana všečen in priro-
čen, zato ga v javnosti že vsa leta tudi podpira. V 
praksi župan le vsake toliko stopi kak milimeter 
naprej pri uvajanju PP, in to le zaradi stalnih priti-
skov s strani IMZ. V občinah Ankaran, Ajdovščina 
in Komen na Krasu – tam, kjer je tudi vodstvo 
posvojilo participatorni proračun, so v nekaj 
mesecih brez težav izvedli vse potrebno in iz-
vedli vse postopke. V Mariboru, kjer smo Inštitut 
PP pripravili kot prvi v Sloveniji, pa nismo uspeli 
razčistiti niti z dvomi in vprašanji, ki se pojavljajo 
pri uradnikih, ki bodo PP izvajali, ter svetih MČ 
in KS. 

*nadaljevanje na 8. strani

Zgoraj: 
Izvajanje na glasovanju 
prvouvrščenega projekta, 
sanacije Radvanjskega trga

Levo:
Ureditev prehoda za pešce
na Streliški cesti pri trgovini
TUŠ - zaradi potrebe po
večji vidnosti in varnosti pešcev
je to postal projekt PP, ki so
ga v Radvanju tudi izglasovali.
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                                                   FAZA 1: ZBIRANJE PREDLOGOV
Občane, živeče v posameznih MČ in KS se pozove, da podajo predloge za investicije. Ti se zbirajo do vnaprej 

določenega datuma in do takrat lahko posamezniki ali skupine predlagajo projekte, za katere menijo, da so v njihovi 
četrti ali krajevni skupnosti potrebni. Lahko je to npr. postavitev otroškega igrišča, popravilo pločnika, pa računalniški 
tečaji za starejše, pomoč na domu, učni pripomočki v bližnji šoli - pomembno je le, da so predlogi v izvedbeni pristojnosti 

občine in da ne presegajo zneska, ki je za participacijo občanov na voljo.

                                            FAZA 3: GLASOVANJE 
                                           O PREDLOGIH

O projektih z glasovalnega seznama občani odločajo z glasovanjem kot na volitvah. V Mariboru lahko 
vsak občan petim različnim projektom, za katere meni, da bi največ doprinesli njegovi skupnosti, podeli 

vsakemu po en glas. Po glasovanju in preštetju glasov se za vsako četrt in krajevno skupnost sestavi 
prioritetni seznam projektov, od tistega z največ prejetimi glasovi, do tistega z najmanj. Prioritetni 

(prednostni) seznami so osnova za pripravo občinskega proračuna in izvedbo izglasovanih projektov.

PARTICIPATORNI 
PRORAČUN 

NI ENKRATEN PROJEKT,
je kontinuiran proces vključevanja ljudi, živečih v lokalnih 

skupnostih, da z jasno izraženimi potrebami in idejami, kako te 
potrebe zadovoljiti, prispevajo k razvoju lastnega bivalnega okolja. Ne 

samo lasten vrtiček, tudi urejena in sodelovalna širša skupnost je 
pomemben faktor zagotavljanja kakovosti življenja vsakega izmed nas.

DVA STRATEŠKA DOKUMENTA
izpostavljata pomembnost sodelovalne družbe in 

participatornega proračuna kot enega izmed 
instrumentov za doseganje višje 

stopnje demokracije.*  

FAZA 2: VREDNOTENJE 
ODDANIH PREDLOGOV

Vse prispele predloge občinske strokovne službe 
pregledajo. Preverijo, če le-ti ustrezajo kriterijem in 

izločijo neustrezne. Preverijo tudi, če so predlogi 
tehnično izvedljivi in če so skladni s predpisi. 

Nazadnje službe predloge �nančno ovrednotijo, torej 
ocenijo, koliko bi izvedba vsakega predlaganega projekta 

stala. Tako obdelani projekti sestavljajo glasovalni 
seznam za vsako MČ in KS posebej.

             
               FAZA 4: IZVEDBA 
           IZGLASOVANIH PROJEKTOV 
V okviru sredstev, ki so bila predvidena za participacijo 
občanov, se za vsako MČ in KS v proračun vstavijo 
projekti, začenši s tistimi na listi, ki so prejeli največ 
glasov in po seznamu navzdol - vse dokler se ne 
porabijo predvidena sredstva. Projekti se zatem 
izvedejo kot vsi ostali projekti iz proračuna. Strokovne 
službe pripravijo potrebno dokumentacijo in preko sistema 
javnega naročanja poiščejo izvajalca.

* omenjeni strateški dokument na državnem 
nivoju je STRATEGIJA RAZVOJA LOKALNE 
SAMOUPRAVE V REPUBLIKI SLOVENIJI DO 
LETA 2020, na nivoju Mestne občine Maribor pa 
je to TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA 
MESTNE OBČINE MARIBOR.

1
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FAZNI POTEK PROCESA PARTICIPATORNEGA PRORAČUNA - SODELOVANJA IN SOODLOČANJA LJUDI PRI PORABI PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LOKALNIH SKUPNOSTIH,   
KI SE VRŠI VSAKO LETO.  

Po glasovanju  posamezni sveti MČ oz. 
KS potrdijo prioritetne sezname, ki so 

nastali na podlagi glasovanja, občina pa 
poskrbi za umestitev izglasovanih 

projektov v občinski proračun, ki ga na 
koncu sprejme Mestni svet občine.

OBČINA ter/oz. MČ in KS v tem času izvaja 
informiranje in izobraževanje občanov 

o procesu PP in podajanju predlogov, 
sprejema prispele predloge ter po 

potrebi komunicira tako s 
predlagatelji kot uradi, da predlogi na 

koncu vsebujejo vse potrebne 
informacije za vrednotenje.

OBČINA ter/oz. MČ in KS v 
nadaljevanju  informirajo javnost o 

izvedbi in poteku glasovanja ter 
pripravijo vse potrebno za izvedbo 

glasovanja oz. volitev o predlogih projektov  
PP v posameznih MČ in KS.

CELOTNA SKUPNOST kot stalno prakso 
izvaja spremljavo izvedbe izglasovanih 

projektov v skupnostih ter gradi 
participatorno, sodelovalno okolje 

(skupne vsebinske razprave in aktivnosti 
občanov in predstavnic lokalnih 

skupnosti - MČ in KS), ki ga zagotavlja 
občina s strateškimi dokumenti ter 

spodbuja z ukrepi in aktivnostmi.
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Dileme
Strah uradnikov, da se bo na njihova ramena 
naložilo ogromno dodatnega dela, ni osnovan. 
Tajniki v MČ in KS bodo le sprejemali predloge 
(v času uradnih ur), ki jih bodo občani oddajali 
v fizični obliki, na za to pripravljenih obrazcih. 
Večina jih bo podana v elektronski obliki. Tudi 
strokovne službe bodo opravile delo, ki ga bi 
tudi sicer, le predlagatelji projektov bodo dru-
gi. Načrtovano je sicer bilo (in bolj logično bi 
bilo), da bi predloge pregledovala in vrednotila 
projektna pisarna (za katero trenutno ni jasno, 
čemu služi), a trenutno to počnejo posamezni 
uradi, v katerih pristojnost posamezen projekt 
po vsebini sodi. Dilema bo hitro odpravljena, 
ko bodo stekla izobraževanja in seznanjanje s 
postopki.
Med svetniki svetov MČ in KS pa je največkrat 
slišana bojazen, da bodo s tem, ko bodo projek-
te predlagali krajani in o njih glasovali, njihovi 
predlogi investicij še bolj preslišani. Do sedaj so 
lahko vsako leto pri pripravi proračuna predla-

gali, kaj v MČ ali KS v prihodnjem letu postoriti. 
Ti predlogi so ostali večinoma pobožne želje in 
na njihovo uresničitev so čakali leta (celo de-
setletje ali več). Župan jim je po lastni presoji 
odredil drobtinice, večina izvedbe pa se je pres-
tavljala iz leta v leto. Za PP bodo lahko predla-
gani vsi ti projekti. Če bodo v okviru finančnih 
sredstev, ki bodo na voljo, in če bodo skladni 
z željami in pričakovanji krajanov, jih bodo ti 
tudi izglasovali. Svet MČ in KS bo izglasovane 
prioritetne sezname potrdil ali ovrgel, s čimer 
bo dejansko dobil pooblastila, ki jih do zdaj ni 
imel. Res je, da pri trenutnih finančnih okvirih, 
ki se nakazujejo za PP, ljudje ne bomo odločali 
o velikih investicijah, a upamo lahko, da se bo 
sčasoma spremenilo tudi to – da bomo prebi-
valci sami odločali o večjem deležu investicij-
skega dela proračuna. Predvsem potem, ko bo 
PP, verjamemo, tudi pri nas pokazal, da je učin-
kovitejši kot uveljavljen način delitve in porabe 
proračunskega denarja v lokalnem okolju.

TEMA

*nadaljevanje s 5. strani

Mednarodna konferenca 
o participatornem proračunu
KDAJ: četrtek 11.5.2017 ob 8:30 do 18:00
KJE: Šubičeva ulica 4, Ljubljana
Dogodek je brezplačen

11. maja bo v prostorih Državnega zbora RS, Šubičeva 4, Ljubljana, potekala mednarodna 
konferenca na temo javne participacije v postopku sprejemanja proračuna (participatorni 
proračun). Konferenco organizira Open Government Partnership – OGP in poteka v soorga-
nizaciji Računskega sodišča RS in Global initiative for Fiscal Transparency – GIFT. Kotizacije ni, 
dogodek bo potekal v angleškem jeziku. 

Obvezne so prijave na: sloaud@rs-rs.si in albertina@fiscaltransparency.net.

Konferenca je namenjena diskusiji in izmenjavi mednarodnih izkušenj na področju vklju-
čevanja javnosti v fiskalne politike z namenom spodbujanja uporabe te prakse, saj prinaša 
pozitivne učinke na področju rabe javnih resursov, boljšo delitev, povečano učinkovitost po-
rabljenih sredstev in bolj efektivno uresničevanje politik.



9

SČS RADVANJE, 4. 4.
Tako kot je na zborih v Radvanju že v navadi, 
so se tudi tokrat najprej lotili pilotnega pro-
jekta participatornega proračuna in realizaci-
je štirinajstih izglasovanih projektov. Posebej 
so se zadržali pri projektih, pri katerih je bilo 
potrebno v celoti izdelati idejne zasnove, prip-
raviti vso izvedbeno dokumentacijo in posta-
viti rokovnik izvedbe. Kljub opozorilom zbora, 
kako potrebna je proaktivnost s strani sveta MČ 
Radvanje in skupen nastop pri službah mestne 
uprave, se svet še naprej vede popolnoma pa-
sivno, še več, v primeru projekta hortikulturne 
ureditve Radvanja s svojim neustreznim ravna-
njem projekt celo ogroža.
Glavna ovira za druženje krajanov_k in skupno-
stne aktivnosti na najrazličnejših področjih 
v kraju predstavlja prostorski problem, o ka-
terem se na zboru govori že nekaj časa, nanj 
pa nenehno opozarjajo tako svet MČ kot tudi 
odgovorne v mestni občini. A udeleženci_ke 
imajo občutek, da je županu, mestnemu svetu 
in mestni upravi pomembno vse drugo, le in-
teresi in potrebe ljudi v mestu ne.

Ker je kurilne sezone tako rekoč konec, bo 
tema enega naslednjih zborov predstavitev in 
pogovor o rezultatih meritev kakovosti zraka v 
Radvanju. Meritve je opravila merilna naprava, 
postavljena julija lansko leto na Pohorski ulici 
ob vrtcu, predstavitev pa bo podal Uroš Lešnik 
z Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja.

SČS MAGDALENA, 4. 4. 
Na tokratnem zboru v SČS Magdalena so ude-
leženci_ke spregovorili_e o »grafitih«, ki nima-
jo nobene umetniške vrednosti in se kot čačke 
pojavljajo po fasadah stavb. Prav tako so opo-
zorili_e na vse večjo prisotnost nacističnih gra-
fitov, ki se ne pojavljajo samo v četrti Magda-
lena, temveč tudi drugod po mestu, predvsem 
v centru. Ne dolgo nazaj se je tudi Društvo 
IndiJanez lotilo brisanja nacističnih grafitov in 
ostalih vsebin, ki podpihujejo nestrpnost v Ma-
riboru. Udeleženci_ke se zavedajo, da je nemo-
goče doseči korenite spremembe pri porastu 
števila te vrste grafitov z dopisi, a bodo vseeno 
poskušali. To, kako doseči spremembe v glavah 

NA ZBORIH

PoroČilo o delu
v samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih

Pografitirana fasada v MČ Magdalena

Merilna naprava za kvaliteto zraka v MČ Radvanje
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nestrpnih (ali pač samo prestrašenih??) posa-
meznikov_c, pa bo treba še ugotoviti.
Na dnevnem redu se je tokrat znašel tudi dogo-
dek Dan za spremembe – dan prostovoljstva in 
sodelovanja. Moderatorka je vse prisotne po-
vabila, da se pridružijo različnim aktivnostim, 
ki se bodo odvijale v Magdalenskem parku, in 
povedala, da se je različnim aktivnostim prid-
ružil tudi IMZ.
Na zboru je pogovor spet stekel tudi o Železni-
čarski koloniji, natančneje o epilogu 25-letne-
ga boja za ohranitev železničarske kolonije kot 
kulturnega spomenika, kjer je mejnik v procesu 
postavil sklep sodišča o nezakonitosti postop-
kov v zvezi z obravnavo pripadajočih funkci-
onalnih zemljišč. Zbrana dokumentacija, ki jo 
pripravlja udeleženec, bo kmalu dostopna na 
spletni strani IMZ, o tem, kako bodo dodatno 
informirani prebivalci_ke kolonije in kako bodo 
svojo ignoranco do te teme pojasnili pristojni, 
pa še tečejo pogovori.

SKS PEKRE, 5. 4. 
Nelegalne aktivnosti na področju stanovanjske 
soseske v Pekrah, ki jih zaobsega Ulica Jelenče-
vih, Lackova, Bezjakova in Ipavčeva, so zaznali 
tudi na pristojnih inšpekcijskih službah. Med 
tem ko postopek nadzora še ni zaključen, pa je 
izvajalcu konec lanskega leta odrejeno, da do 
začetka letošnjega maja odstrani nezakonito 
navoženo zemljino, ki se je namesto na eni po-
javila na več parcelah. Koliko se upošteva orga-
ne nadzora, bo torej v kratkem jasno, sokrajani 
pa si želijo predvsem zagotovilo, da je kanali-
zacijski vod, od katerega so odvisni v okolici, 
kljub vsem posegom v zdravem stanju in bo 
sposoben zadovoljevati tudi nove potrebe, če 
se te pojavijo. Zato prebivalci želijo skupni se-
stanek s pristojno občinsko strokovno službo 
ter izvajalcem za javno kanalizacijo, skupaj s 
predstavnikom lokalne skupnosti in trenutnim 
lastnikom parcele, po kateri teče skupen kana-
lizacijski vod – da enkrat za vselej razrešijo to 
vprašanje, na katerega nihče ne da zanesljive-
ga odgovora.
Razprava o participatornem proračunu, v kate-

rega je letos vključena tudi KS Pekre, se je do-
taknila problema vsebin projektov, na katere 
lahko vpliva dejstvo, da so Pekre na področju 
urejenosti osnovnih življenjskih pogojev (infra-
struktura je temeljni del) precej v zapostavlje-
nem položaju. Da bodo ljudje s predlogi vse-
binsko posegali v sicer obvezne naloge občine, 
je za pričakovati, a se je v Radvanju pokazalo, 
da v splošnem prevladajo skupnostni interesi, 
tiste vsebine, ki dvigujejo kakovost življenja v 
skupnosti na nekem malenkost višjem nivoju. 
Potrebne manjkajoče osnove, kot so urejeni 
vodovodi, kanalizacija in ceste, pa bo od obči-
ne potrebno še glasneje zahtevati. Udeleženci 
zbora SKS Pekre si želijo, da bi to bolj odloč-
no počeli tudi predstavniki skupnosti, ki pa jih 
popoln odvzem pooblastil pred desetletjem in 
več še vedno paralizira. Tudi zato so se na osta-
le zbore odločili nasloviti pobudo za razpravo o 
spremembah v uradnih dokumentih, ki bi po-
oblastila o upravljanju ožjih lokalnih skupnosti 
ponesla nazaj v roke teh skupnosti in ljudi, ki 
tam prebivajo.

SČS CENTER IN IVAN CANKAR, 6. 4. 
Zbor SČS Center in Ivan Cankar je na tokrat-
nem srečanju podprl pobudo Mestne delovne 
skupine za promet, ki ugotavlja, da Mestna ob-
čina Maribor nima učinkovitega načrta razvoj-

Stanje infrastrukture v KS Pekre
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nega programa na področju prometa oziroma 
da temu v svojih aktivnostih ne sledi. Zaveda-
jo se, da so s takšnim načrtom povezane tudi 
mnoge sanacije in pa investicije, za katere si 
prizadevajo prebivalci_ke SČS Center in Ivan 
Cankar. Trenutno, na primer, v zvezi s podaljša-
njem plačljivega parkirnega časa, za katerega 
si prizadeva delovna skupina na zboru, s stra-
ni občine še ni konkretnih odgovorov. Se pa 
udeleženke_ci resno sprašujejo, zakaj Maribor 
ni za stanovalce_ke bolj prijazno mesto. Zakaj 
je profit pomembnejši od zadovoljstva obča-
nov_k? Zakaj svetniki_ce delajo, na primer, z 
roko v roki z gostinci, medtem ko na ljudi, ki 
jim tudi kupoprodajne pogodbe zagotavljajo 
parkirišče v centru mesta, pozabljajo. Maribor 
res ni večmilijonska metropola, zato bi izzive v 
zvezi z zagotavljanjem parkirišč obojim - tako 
stanovalcem kot obiskovalcem, lahko hitreje in 
uspešneje reševali. Tudi sicer bi občina k reše-
vanju problemov mesta morala pritegniti čim 
več ljudi, so bili enotnega mnenja na zboru.

SČS POBREŽJE, 12. 4. 
Na Pobrežju so se tokrat sprva lotili čistega in 
varnega okolja. V dogovoru s svojo mestno če-

trtjo so zaključevali s pripravo popisa zelenih 
površin, javnih in zasebnih, s katerih grmičevje 
in drevje posega v javni prostor na način, da 
otežuje gibanje na pločnikih in tako zmanjšuje 
varnost v prometu. Z veseljem pa so ugotovi-
li, da so nekatere točke, ki so jih želeli dodat-
no vključiti v popis, v tem času že urejene. V 
nadaljevanju je stekla razprava o čistilni akciji, 
ki je načrtovana za mesec maj. Udeleženci so 
spregovorili o pripomočkih, ki jih bodo potre-
bovali, o službah in prostovoljcih, ki jih je treba 
pritegniti v sodelovanje, pa o aktivnostih, ki jih 
je treba izvesti pred akcijo, pa te še niso bile 
storjene. Do naslednjega zbora bo, tako se pri-
čakuje, dogovorjeno vse potrebno, ko bodo 
lahko k sodelovanju povabili tudi vse ostale 
aktivne občane_ke.
»Nikoli več ne bomo imeli takšne demokracije, 
kot smo jo imeli v prejšnjem režimu,« je udele-
ženec komentiral pobudo zbora SKS Pekre, da 
se odpre razprava o povrnitvi pooblastil v ožje 
lokalne skupnosti. Ker imamo v občini uradna 
telesa, ki se vzdržujejo po (ne)pristojnostih so-
deč, najbrž bolj za zadostitev kakšnih legalnih 
zahtev kot za karkoli konkretnejšega, so nastali 
zbori samoorganiziranih skupnosti. Ker do zdaj 
ni bilo zaznati s strani uradnih lokalnih insti-
tucij nobenega zaresnega poskusa pridobiti 
pristojnosti nazaj, bodo zdaj to poskušali pre-
bivalci_ke.

SČS TABOR, 12. 4. 
Večni derbi minulo sredo je svoje naredil tudi 
pri udeležbi na zboru SČS Tabor. In čeprav je 
bilo na drugi strani Drave najbrž napeto, je 
zbor potekal brez zapletov. Udeleženec je po-
ročal o preteklem sestanku Samoorganizirane-
ga sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin 
– SSVUJD, kjer so sestanek posvetili Snagi in Ni-
gradu. V načrtu je sestati se s predstavnikom_
co Snage in pridobiti konkretne odgovore na 
vprašanja, ki bodo SSVUJD še kako koristili za 
nadaljnjo delo. V naboru bodo tudi vprašanja, 
ki bodo zbrana na zborih. 
Prebrani sta bili tudi pobudi mestne delovne 
skupine za promet ter zbora SKS Pekre. Pekr-MČ Pobrežje
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čani_ke so problematizirali_e nesamostojnost 
in nemoč skupnosti v občini ter odvzem po-
oblastil četrtnim svetom. Jasno je, da ti bolje 
poznajo stanje v četrtnih in krajevnih skupno-
stih, kot to lahko pripišemo občinarjem_kam, 
kljub temu pa do boja za povrnitev pooblastil 
še vedno ni prišlo, čeprav bi bil ta povsem le-
gitimen, po stopnji nezadovoljstva v svetih MČ 
in KS pa že zelo pričakovan. Na Taboru se je po 
prebranem dopisu odprla debata o stanju na 
občini, manku legalne oblasti in moči ljudi. Go-
vorili_e so tudi o participatornem proračunu, 
ki ga vidijo kot dobro možnost in priložnost za 
soodločanje pri porabi proračunskih sredstev. 

SČS NOVA VAS, 13. 4. 
Tudi tokratni zbor, kot je že skoraj redna pra-
ksa v Novi vasi, je zaznamovala številčnost in 
raznolikost tem. Najprej je zbor ugotavljal, da 
se spremembe Stanovanjskega zakona, ki so 
jih predlagali_e, niso pometle pod preprogo, 

saj ostajajo v obravnavi in bodo obravnavane v 
državnem zboru enkrat jeseni, kar je v skladu z 
dosedanjimi zagotovili. 
Nekaj udeleženk se je udeležilo tudi nedavne 
seje sveta MČ Nova vas. Pripomnile so, da je 
potekala precej bolj kaotično kot zbori samo-
organiziranih skupnosti, bile pa so vesele, da 
se je na seji razpravljalo o participatornem pro-
računu (PP). V zvezi s slednjim ugotavljajo, da 
vsi svetniki še niso dovolj informirani in da še 
vedno obstaja število napačnih predstav o PP 
in vlogi IMZ v zvezi z njim. Udeleženci_ke na 
zboru so tudi pripomnili_e, da se pričenja par-
ticipatorni proračun pojavljati v strateških do-
kumentih tako na državni kot na občinski ravni, 
kar kaže, da zadeva kljub temu napreduje. 
Ugotavljalo se je tudi, da se glede pobude o 
namestitvi defibrilatorjev nič ne premika, zato 
je zbor sklenil, da svet MČ Nova vas ponovno 
spodbudi k akciji, udeleženec pa bo spisal pri-
spevek za četrtno glasilo, ki bo kmalu izšlo.

ČETRTNI IN KRAJEVNI ZBORI
Vključi se v Iniciativo Mestni Zbor in prispevaj svoj delež izboljšanju mesta! Pridružiš se nam lahko vsak 
ponedeljek ob 18. uri, v pritličju Tkalke (Tkalski prehod 4). E-pošta: info@imz-maribor.org.

SČS Pobrežje sreda, 26. 4., 18.00 MČ Pobrežje, Kosovelova 11

SČS Tabor sreda, 26. 4., 18.00 MČ Tabor, Metelkova 63

SČS Radvanje* torek, 2. 5., 18.00 MČ Radvanje, Lackova 43

SČS Magdalena* torek, 2. 5., 18.00 MISC INFOPEKA, Ob železnici 8

SKS Kamnica sreda, 3. 5., 18.00 KS Kamnica, Vrbanska 97

SKS Pekre sreda, 3. 5., 18.00 Dom kulture Pekre, Bezjakova 4

SČS Center in Ivan Cankar četrtek, 4. 5., 18.00 Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

SČS Nova vas četrtek, 11. 5., 18.00 MČ Nova vas, Radvanjska 65

SČS Studenci četrtek, 11. 5., 18.00 MČ Studenci, Erjavčeva 43

SČS Koroška vrata četrtek, 18. 5., 18.00 MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

VABLJENI NA ZBORE

Zbori ta teden: torek, 18. 4.: SČS Radvanje in SČS Magdalena; sreda, 19. 4.: SKS Kamnica; 
četrtek, 20. 4.: SČS Center in Ivan Cankar ter SČS Koroška vrata

* opozorilo: Zaradi prvomajskih praznikov  se zna zgoditi, da se bo zbor prestavil. Preverite v zapisniku.
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