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Ko župan pravi, da ni denarja, v
resnici pove, da ni pripravljen
poslušati ljudi.
Na seji mestnega sveta MOM, 18. maja, bi morale svetnice in svetniki odločati o predlogu finančnega
okvirja, ki bi pomenil zagotovitev sredstev za uresničitev projektov, ki bi jih letos predlagali in o njih glasovali prebivalke in prebivalci šestih mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mariboru v okviru uvajanja participatornega proračuna kot prakse odločanja ljudi pri porabi proračunskih sredstev v skupnosti. Župan
Fištravec tega predloga, ki ga je izdelala za ta namen ustanovljena delovna skupina, na sejo mestnega
sveta ni umestil. Čas je potekel, brez finančnih zagotovil pa participatornega proračuna ni moč izvesti.
Predstavniki Iniciativne mestni zbor (IMZ) se iz delovne skupine poslavljajo.
Izjava za javnost po tiskovni
konferenci IMZ o PP, 25. 5. 2017, Tkalka

»Že nekaj časa na občini deluje Delovna skupina za izvedbo
participatornega proračuna, ki jo je ustanovil župan. V javnosti veliko informacij o tem ni. Delovna skupina je naredila vse,
kar je potrebno za širitev participatornega proračuna na šest
mestnih četrti in krajevnih skupnosti v občini, župan pa z izvedbo ni želel začeti. Uvedba participatornega proračuna je
bila ena pomembnejših županovih predvolilnih obljub, zdaj
pa, ko je čas za prehod od besed k dejanjem, teh dejanj ni. Ker
občina dogajanja najbrž ne bo obešala na veliki zvon, smo
se to odločili storiti mi, saj participatornega proračuna letos
v Mariboru po vsej verjetnosti ne bo,« je v uvodnih besedah
razloge za tiskovno konferenco pojasnil Matic Primc, aktivist Iniciative mestni zbor in član občinske delovne skupine za izvedbo participatornega proračuna (PP).
Kolegica v občinski delovni skupini in v IMZ, Cilka Šušteršič, je v nadaljevanju podala kronološki pregled aktivnosti
in dogodkov, ki so se v zvezi z uvajanjem tega instrumen-

… mestni politiki zvoni, če ne bo upoštevala lljudi.
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ta neposrednega odločanja občank in občanov
o porabi proračunskih sredstev nizali vse od
aprila 2013, ko je bil oblikovan predlog o vzpostavitvi Inštituta PP v Mariboru. IMZ je kmalu
ustanovil delovno skupino za lokalno samoupravo, ki je pripravila tudi izhodišča in predlog
sprememb Statuta MOM ter Poslovnika Mestnega sveta MOM. Avgusta je dokumente prejel župan Fištravec, ki je predlagano pobudo podprl
očitno s figo v žepu. V Mariboru se je v začetku
leta 2014 oblikovala širša koalicija podpornikov
uvedbe PP-ja, ki je bila sestavljena iz posameznic
in posameznikov, nevladnih organizacij in drugih iniciativ – pobuda Odločaj o mestu! Ta se je
poleti 2014 podala med ljudi in zbrala okoli 4000
podpisov podpore. Župan jo je podpisal med
prvimi in svojo podporo rad predstavil vsakemu
z mikrofonom v roki. Tudi med ostalimi kandidati je bila podpora za uvedbo PP-ja precej močna.
Šele spomladi leta 2015 je župan našel pet minut časa za foto seanso, na kateri so mu bili predani podpisi podpore. Dočakali smo ustanovitev
občinske delovne skupine za PP. »Le služba za MS
na občini je v DS resno pristopila k delu, ostalo smo
v večini naredili aktivisti IMZ. Jasno je postajalo, da
se lahko bolj ali manj zanesemo le nase. Moralno
podporo tokrat res imamo, a dela se spet lotevamo
bolj kot ne sami,« je povedala Cilka Šušteršič: »Izdelamo rokovnik, pripravimo dokumente za oddajo
predlogov, glasovanje, pripravimo spletno stran in
jo brezplačno ponudimo občini za izvedbo projekta. Oblikujemo informativna gradiva o PP-ju, PP
predstavljamo krajanom, lepimo plakate – sami.«
22. 9. 2015 je na tiskovni konferenci župan najavil začetek zbiranja predlogov občanov in s tem
začetek pilotnega projekta PP v MČ Radvanje.
Za realizacijo izglasovanih predlogov prav tam
je obljubil 100.000 evrov, Radvanjčanke_i pa so
kasneje z glasovanjem oblikovale_i prioritetno
lestvico, po kateri je bilo možno izmed 22 projektov na glasovanju izvesti 14 projektov v skupni vrednosti 97.000 evrov. »Delovna skupina se
nato sestane še enkrat, potem je bilo vsega lepega
konec. Z obljubljeno širitvijo se potem ni dogajalo
nič več. Obdobja popolnega mrka so zelo, zelo dolga.«

Tiskovna konferenca, 25. 5. 2017

Rajko Kotnik, IMZ, krajan Radvanja, je izpostavil
nadaljnje zaplete pri uresničevanju izglasovanih
projektov v Radvanju, ko v prvem branju občinskega proračuna za leto 2016 ni bilo moč najti
nobenega izmed izglasovanih projektov: »Župan
nam je na sestanku zagotovil, da se bo predlog
odloka o zagotovitvi 97.000 evrov za uresničitev
izglasovanih projektov, ki smo ga pripravili, pojavil
na seji mestnega sveta kot amandma k proračunu,
tudi tisti del, ki predvideva sredstva za naslednje
leto, v katerem je bila predvidena širitev PP-ja. Na
seji, manj kot uro za tem, se je zgodilo to, da se ni
zgodilo nič, kar je obljubil. V težki diskusiji na hodniku se je potem odločilo, da se dopolnitev k proračunu za 97.000 evrov vloži na sejo mestnega sveta.
In mestni svet je to sprejel«. Primc je dodal: »Jasno
se je izkazalo, da je prepreka pri delu delovne skupine in izvedbe PP-ja župan, saj lahko vidimo na primerih drugih občin, ki PP prav tako že izvajajo, kako
lahko stvari tečejo tam, kjer obstaja politična volja.«
V Radvanju je leto in pol po glasovanju izvedenih le peščica izglasovanih projektov, da pa se je
zgodilo vsaj to, so morali Radvanjčanke in Radvanjčani tesno sodelovati z občinskimi uradi. Do
uresničitve zahtevnejših projektov pa bo preteklo še nekaj časa. Prihaja pa tudi do komplikacij in
zapletov, ki so nerazumljivi, saj »je bila dopolnitev
odloka proračuna zelo jasna. Videti pa je, da ni bila
jasna nekaterim uradom, pravzaprav tudi sam participatorni proračun ne, kar kaže na to, da služba, ki
vse skupaj koordinira, to slabo počne. Zanima nas
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tudi, kako se črpa teh 97.000 evrov zagotovljenih
sredstev. Pregleda o porabi ni, zato ni moč vedeti, koliko sredstev je že počrpanih, po izkušnjah pa
lahko sumimo, da nas želijo tudi tukaj peljati žejne
čez vodo. Vse bi bilo brez problema, če bi občinske
službe naredile to, za kar jih je mestni svet zadolžil,«
je pojasnil Kotnik, Primc pa dodal: »Če seštejemo
ovrednotene vrednosti tistih projektov v Radvanju,
ki so že izvedeni, je porabljenih 17.000 od 97.000
evrov, kar je skrajno neresno.«
Če primerjamo občini Maribor in Ankaran, je
navedel Primc, se je v Mariboru PP izvedel oziroma se še niti ni zaključil v zgolj eni mestni četrti,
sredstev pa je na voljo 0,1 % občinskega proračuna. Ankaran je za to namenil v prvem letu kar 54
% in zajel celo občino. Glasovanja sploh ni bilo,
saj so se zavezali uresničiti vse prispele predloge,
na koncu 420 projektov. Primc je dodal: »Za letos v
Ankaranu načrtujejo celo povišanje sredstev. Res je,
da Ankaran ni povsem primerljiv z vsemi slovenskimi občinami, saj ima res višje prihodke. A v Mariboru
nihče niti približno ne zahteva, da se za PP nameni
polovica proračuna.«
»Zanimiv primer je še občina Komen na Krasu, kjer
so prav tako dobili neposredno podporo s strani
IMZ,« je razložil Primc. »Takoj je bilo opaziti razliko v županovem odnosu, torej odnosu župana, ki
participacijo ljudi skozi PP podpira, za razliko od
Maribora, kjer pri županu te podpore ni. V Komnu
je šlo za triurni sestanek. 9-članska uprava se je lotila postopka, gradiva in spletne aplikacije pa so se
uskladile po e-pošti. V treh tednih je bilo vse pripravljeno. V Mariboru so uradi, ki kadrovsko nekajkrat
presegajo celotno občinsko upravo v Komnu, v treh
tednih izmed 78 predlogov uspeli ovrednotiti en
projekt, v Komnu so v dveh dneh ovrednotili vseh
162 predlogov,« je primerjal prakse Primc.
Na novinarsko izjavo, ki je bila prenesena iz občine, o podfinanciranju MOM-a, ko naj bi bilo
denarja dovolj oz. premalo celo za izvajanje zakonsko določenih obveznosti, se je Primc odzval:
»Govoriti o tem, da ni sredstev, ne vzdrži. Ne gre za
dodatna potrebna sredstva, gre za prenos odločanja o obstoječih sredstvih na občane. Ta denar se
bo v vsakem primeru porabil za investicije v mestu,
le da o tem v določenem delu odločijo ljudje. Ko
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župan torej pravi, da ni denarja, v resnici pove, da
ni pripravljen poslušati ljudi. Tudi ostale občine so
podfinancirane. Denarja naj bi bilo samo za izvajanje zakonsko določenih obveznosti? Kateri zakon
pa zapoveduje izdatna sredstva za potovanja na
Kitajsko? Ali pa za 7-člansko PR službo na občini?
To je zavajanje. Če bi občina delala samo zakonsko
obvezne naloge, potem na proračunski seji svetniki
ne bi vlagali amandmajev, s katerimi bi se prelagali
milijonski zneski z ene na drugo proračunsko postavko, kot se je dogajalo. Jasno je, da so diskrecijska
sredstva na voljo.«
Kotnik je na tem mestu dodal: »Če se spustite v
pregled potrošnje občine, lahko kmalu ugotovite,
kako nesmotrno se porabljajo sredstva,« Cilka Šušteršič pa se je obregnila še ob 22 % proračuna, ki
ga občina porabi za lastno delovanje: »To je krepko nad slovenskim povprečjem, občina pa o tem še
ni pripravljena razmišljati,« je povedala.
Na vprašanje, kako si občina predstavlja sodelovanje v naprej, je Primc povedal: »IMZ je pripravljen sodelovati pri uvajanju participatornega proračuna, kaj pa si občina predstavlja kot participatorni
proračun, pa je spet druga zgodba. Brez jasnega
finančnega okvirja participatornega proračuna že
po definiciji ne more biti. Če se karkoli zgodi še ta teden, potem je mogoče letos še kaj narediti, drugače
časa ni dovolj, saj bi morali junija nujno začeti. Lahko se uvajanje PP-ja nadaljuje drugo leto, a mora za
to obstajati politična volja in tukaj nismo posebej
optimistični.« Šušteršič je dodala: »Ko je delovna
skupina pripravila gradivo, ki bi ga župan moral
posredovati na mestni svet, je bilo v gradivu posebej
jasno in glasno izpostavljeno, kako je pomembno,
da je gradivo na majski seji MS MOM,« Primc pa
je zaključil: »Zdaj se lahko zgodi, da bo občina poskušala kljub temu izvajati neke aktivnosti, ki pa
brez zagotovljenega denarja niso neposredna participacija ljudi, kot to predvideva PP, ampak neko
pretvarjanje oziroma posvetovanje z občani brez
kakršnekoli obljube o uresničitvi. […] Ko se je o tem
razpravljalo na delovni skupini, se je pet od šestih
letos vpletenih MČ in KS opredelilo, da brez finančnega okvirja, ki zagotavlja uresničitev izglasovanih
projektov, ne bodo sodelovali, saj svojih sokrajanov
ne mislijo farbat.«
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PoroČilo o delu
v samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Magdalena, 16. 5.

Tokratni zbor v Magdaleni je zaznamovala predvsem razprava o ravnanju z odpadki v občini,
ki je bila tudi tema mestnega zbora. Zboristi so
ugotovili, da obstaja pri odvozu smeti kar nekaj
problemov – Snaga ne odpelje smeti, ki so malenkost napačno postavljene, prav tako ne odpelje smeti, ki padajo iz (pre)polnih kant. Udeleženci
so se prav tako spraševali, kdo z odpadki služi?
Mi plačujemo za odvoz smeti, ampak Snaga jih
ne sme prodajati - ali z njimi služijo zasebniki, katerim mora Snaga predajati zbrane in večinoma
sortirane odpadke? Velik problem pa še vedno
obstaja pri ljudeh, ki ne želijo ločevati odpadkov,
tako da se npr. v smetnjakih za papir znajdejo
tudi PVC vrečke itd. V Avstriji so problem neločevanja rešili s kaznimi za tiste, ki napačno ločujejo,
ampak krivce v blokovskih naseljih je zelo težko
določiti.
Udeleženi so slišali tudi poročilo Samoorganiziranega sveta za varovanje uporabnikov javnih
dobrin (SSVUJD) – ta je od nadzornega sveta
Mariborskega vodovoda ponovno zahteval odgovore na vprašanja, ki so jim jih enkrat že poslali in zaradi katerih je Mariborski vodovod tožil
koordinatorja SSVUJD-a. Udeleženci zbora so se
prav tako strinjali, da SSVUJD pošlje dopis glede
koncesijskih pogodb na mestni svet.
Potekala je še debata o idejah za pridobivanje
novih udeležencev – ena od možnih rešitev bi
bila vnaprejšnji dogovor o temah, saj zbore, ki
imajo vnaprej znane teme, po navadi obišče večje število udeležencev.

ne morejo povsem strinjati z ugotovitvijo, da se
problematika mladih na zborih ne obravnava,
saj predstavniki zrelejše generacije vedno iščejo rešitve z mislijo na svoje otroke. Zavedajo se
tempa, ki ga današnji čas zahteva od slehernega
med nami, saj ne dopušča veliko manevrskega
prostora za spopadanje s problemi, ki so morda
malenkost bolj oddaljeni od neposredne družinske skupnosti, a hkrati dobro vedo, da se, če je
problematika zanimiva, ob interesu vedno najde
tudi čas zanjo. V tem duhu bodo nadaljevali z razpravo in iskali metode, kako ta interes, tudi če je
zgolj kampanjski, izkoristiti.
Udeleženci in udeleženke, ki so se dan prej udeležili tudi mestnega zbora, so ugotavljali, kako
različne so izkušnje in kako različni problemi, ki
jih v zvezi z ravnanjem z odpadki v mestu zaznavamo. Zbor pa je v nadaljevanju vnovič razpravljal o akutnih stanjih v mestu, ki prebivalke
in prebivalce postavljajo v neenakopraven položaj. Tako bodo poskusili na tržnici na Kersnikovi
urediti parkirišča za kratkotrajno parkiranje, ki bo
omogočalo ljudem iz okoliških naselij, da nakupijo živila na najbližji lokaciji, ki jim je še na voljo
po tem, ko so ostali brez lokalne ponudbe. Akterji
Koroške ceste pa se na sejo varnostnega sosveta odpravljajo s seznamom konkretnih zahtev za

SČS Center in Ivan Cankar, 18. 5.

Četrtkov zbor SČS Center in Ivan Cankar je potekal v nadaljevanju razprave o tem, kako v aktivno
skupnost pritegniti večje število sosed in sosedov, predvsem mlajše generacije. Udeleženci se

Zgradba MČ Koroška vrata, ki ji grozi rušitev
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ukrepanje – vse izhajajo iz zaznanih kršitev, opredeljenih v veljavni zakonodaji in drugih veljavnih
predpisih, ki so jih v ta namen skrbno preučili.
SČS Koroška vrata, 18. 5.

Na tokratnem zboru SČS Koroška vrata se je ponovno odprla tema rušenja doma mestne četrti,
ki so jo uspeli občani enkrat že preprečiti. V tokratnem proračunu je vnovič videti sredstva, ki so
namenjena za gradnjo nove stavbe, in kot kaže,
bodo obstoječo stavbo ponovno skušali porušiti.
Kljub temu, da je gradnja nove stavbe v proračunu, ni jasno, kako je z gradbenim dovoljenjem,
ki je do zdaj že poteklo, prav tako ni bila opravljena analiza potreb in smotrnosti, ki je predpogoj
za gradnjo. Udeleženci zbora so se odločili, da
zahtevajo informacije javnega značaja glede projekta rušenja stavbe MČ Koroška vrata.
Dopis z zbora SČS Center in Ivan Cankar je spodbudil debato o pridobivanju novih aktivnih udeležencev zborov. Ker se udeleženci SČS Koroška
vrata med sabo obveščajo po sms sporočilih, so
dali predlog, da se informacije o tem, kdaj bodo
potekali posamezni zbori, sporoča tudi na tak način – seveda tistim občanom in občankam, ki bi
za to izrazili interes. Nekateri namreč ne spremljajo elektronske pošte dovolj pogosto ali pa je
sploh nimajo.
Zboristi so pridobili tudi odgovor s kmetijske šole
glede škropljenja sadovnjakov pri šoli – šola sporoča, da je škropljenje nujno, sicer nič ne raste, in
da naj se občani, če jim je škropljenje moteče,
takrat pač ne zadržujejo na prostem. Povedali so
še, da škropiva niso škodljiva, a niso navedli natančno, kakšne snovi vse vsebujejo.
SČS Tabor, 24. 5.

Napovedana tema o poseku 92 mogočnih lip
zaradi obnove Ceste zmage je na tokratni zbor
SČS Tabor pritegnila veliko udeležencev in tudi
vsebinsko zapolnila celoten potek zbora. Da
prebivalci ostro nasprotujejo takemu posegu v
njihov bivanjski prostor, je pokazala že ustanovitev civilne iniciative proti poseku drevoreda, na
zboru pa so si bili povsem enotni, da dreves ne
dajo. Močno je bilo v razpravi občutiti nezaupa-

V drevo zapičen gradbeni oder na Cesti zmege

nje v strokovne službe, ki so projekt pripravljale
in nezadovoljstvo nad MČ Tabor, ker je brez njih
podala soglasje k izvedbi. Da se večina sploh ne
zaveda vseh dobrobiti odraslega drevesa in da je
vedno več takih, ki prednost dajejo svojim jeklenim konjičkom pred drevesi, ki so pljuča mesta,
so izpostavljali. Presenečeni so bili nad informacijo, da o nameravanih posegih ni bil obveščen
niti Zavod za varstvo kulturne dediščine, čeprav
je Vurnikova kolonija, skozi katero teče Cesta
zmage, zaščitena z drevoredom vred. Kljub zavedanju, s tem postavljajo pod vprašaj obnov cestišča in ostale infrastrukture, so soglasno sklenili,
da od MČ Tabor zahtevajo takojšnjo razgrnitev
načrtov obnove z dokazi o stanju drevoreda ter
da o datumu razgrnitve z letaki obvesti vsa prizadeta gospodinjstva. »Včasih so bile prav zelene ulice ponos Maribora« je bilo slišati, »zdaj pa
pridejo, podrejo drevo, lahko tudi zdravo, če jih
vprašaš, kdaj ga bodo nadomestili, pa je odgovor,
ko bo denar«. Tako so pred leti podrli na Fochevi
16 dreves, od katerih je bilo le šest bolnih. Zdaj
gledajo te zdrave panje, iz katerih še vedno po-
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ganjajo veje. Tudi o tem je treba govoriti, zato so
se odločili, da stanje na Fochevi fotografirajo kot
opozorilo in dokaz, kako bo videti Cesta zmage
po posegu, in vse skupaj z opisom pošljejo časniku Večer.
SČS Pobrežje, 24. 5.

Na Pobrežju so udeleženci najprej razpravljali o
pomanjkanju parkirnih prostorov za stanovalce
blokov v Ulici bratov Greifov. Kot je bilo sklenjeno na prejšnjem zboru, se je udeleženec pri
svojem upravitelju pozanimal, ali bi bilo mogoče rešitve najti z manjšimi posegi v obstoječa
pripadajoča zemljišča, ki k blokom spadajo. Po
besedah upravitelja bi bilo to mogoče, seveda pa je potrebno o tem spregovoriti z vsemi
stanovalkami in stanovalci. V naslednjih dveh
tednih sta tako načrtovana že dva sestanka
stanovalcev z upraviteljem, udeleženka pa bo
zastopnico v svojem bloku pozvala, da uredi
sestanke z upraviteljem tudi pri njih. Pogovori
bodo stekli tudi na medobčinskem redarstvu,
kjer bodo poskušali najti začasno rešitev, po kateri stanovalci ne bodo kaznovani za parkiranje
osebnih avtomobilov pred svojim domom.
Udeleženci so se dotaknili tudi minulega
mestnega zbora, na katerem se je razprava vrtela okoli zbiranja in ločevanja odpadkov. Tukaj
so mnenja, da je sistem zbiranja in ločevanja
odpadkov v veliki meri pogojen z odnosom
prebivalk in prebivalcev do problematike odpadkov in čistega okolja. Tudi na Pobrežju pa
ljudi zanima, kolikšen posel so odpadki oz.
sekundarne surovine za podjetje Snaga. Teh
podatkov se ne da kar tako pridobiti, so pa
ključnega pomena za razmislek o tem, na kakšen način lahko še bolje organizirati celoten
sistem. Na Pobrežju so po seznanitvi z dognanji SSVUJD-a temu organu dali zeleno luč, da
mestne svetnike obvesti o pomanjkljivostih v
koncesijskih razmerjih občine do izvajalca javnih storitev vzdrževanja cest.
SČS Nova vas, 25. 5.

Trajnostna urbana strategija je sprejeta, zajema

Vizualizacija načrtovanega parka ob Pekrskem potoku

pa tudi ureditev za Novo vas pomembnega
zelenega teritorija – Pekrskega potoka. Ker so
na zboru SČS Nova vas spregovorili ljudje, ki
to področje za rekreacijske in druge namene
pogosto uporabljajo, ne čudi, da se je ustanovila delovna skupina, ki bo projekt vzpostavitve
parka ob Pekrskem potoku zelo od blizu spremljala in se namerava v realizacijo projekta tudi
vsebinsko vključiti. Biotop Pekrskega potoka je
bil v preteklosti že izpostavljen zelo agresivnim
posegom, ki so biotsko raznovrstnost že načeli. Delovna skupina si bo prizadevala, da se to
ne bo več dogajalo, hkrati pa si želi tvorno prispevati k vsebinskim značilnostim parka, ki bo
obsegal širše področje struge od Ljubljanske
ceste pa vse do Ville Rustice v Borovi vasi – na
zboru je bilo namreč izpostavljeno, da je treba
ob snovanju vsebin razmisliti o vseh interesnih
skupinah, ki jih to parkovno področje zajema,
upoštevati potrebe vseh generacij in različnih
tipov uporabnikov.
Na zboru se je na široko razpravljalo tudi o problematiki dreves v urbanem okolju, natančneje
o lipah na Cesti zmage. Argumenti za posek
celotnega drevoreda, ki so jih podali snovalci
projekta, niso celostni, manjkajo ključna strokovna mnenja, stanovalce ob Cesti zmage pa
jezi tudi to, da se nihče ne čuti dolžnega jim
karkoli pojasniti, predstaviti. V Novi vasi so bili
udeleženci enakega mnenja.
Zbor bo preveril, kaj se je zgodilo s predlogom
sprememb zakona o urejanju etažne lastnine

NA ZBORIH

(ZVEtL), ki pomembno zaznamuje življenja na
tem koncu Maribora, kjer so naselja predvsem
blokovska. Izginil je namreč iz javne obravnave.
Zanima jih tudi na zadnji seji mestnega sveta
MOM predstavljena noviteta pri zaračunavanju
parkirnine s pomočjo SMS sporočil, a so tukaj
informacije zaenkrat tako splošne in pomanjkljive, da udeleženci ne morejo izoblikovati niti
mnenja, kaj šele aktivnosti na to temo.
Na naslednjem zboru bodo v Novi vasi tako
razširili razpravo o TUS-ovem projektu Pekrski
potok – park, o SMS parkiranju pa spregovorili
enkrat drugič.
SČS Studenci, 25. 5.

Na Studencih so zborovale_i minuli četrtek, 25.
maja. Na dnevni red se je zvrstilo kar nekaj tem,
ki so jih na zboru eno za drugo predebatirale_i. Začele_i so s podaljškom Ceste proletarskih brigad, o kateri so na Studencih že veliko
razpravljale_i, a tokrat je bila zadeva bolj veza-

na na sprehajalne poti okoli Pekrske gorce in
kako bo podaljšek ceste vplival na tamkajšnje
sprehajalke_ce. Ugotovljeno je bilo, da gre za
neuradne poti, ki niso nikjer vrisane in niso v
pristojnosti nobenega občinskega urada, pač
pa da gre za zasebne traktorske poti, ki jih
sprehajalke_ci uporabljajo za preživljanje svojega prostega časa. Sklenile_i so, da počakajo
na izgradnjo podaljška, ki ga že zelo dolgo čakajo, nato pa bodo razmišljale_i, kako izboljšati
rekreacijsko območje okoli Pekrske gorce. Govorile_i so tudi o sečnji dreves v Studenškem
gozdu, ki jim prinaša precej vprašanj, posebej
to, zakaj se sekajo zdrava drevesa. Odločile_i
so se, da preverijo na mestni četrti, če imajo
podatke, kdo je sečnjo naročil, kdo dal dovoljenje in kdo dela izvaja. Pokomentirale_i so tudi
minuli tretji mestni zbor na temo odpadkov, ki
se jim je zdel dober, zadovoljne_i pa so tudi s
tem, da so samoiniciativno prišle_i tudi predstavnice_ki Snage.

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.

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

sreda, 7. 6., 18.00
sreda, 7. 6., 18.00
četrtek, 8. 6., 18.00
četrtek, 8. 6., 18.00
torek, 13. 6., 18.00
torek, 13. 6., 18.00
sreda, 14. 6., 18.00
sreda, 14. 6., 18.00
četrtek, 15. 6., 18.00
četrtek, 15. 6., 18.00
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Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
MČ Pobrežje, Kosovelova 11
MČ Nova vas, Radvanjska 65
MČ Studenci, Erjavčeva 43
MČ Radvanje, Lackova 43
MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
KS Kamnica, Vrbanska 97
MČ Tabor, Metelkova 63
Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

Zbori ta teden: torek, 30. 5.: zbor SČS Magdalena in zbor SČS Radvanje
sreda, 31. 5.: zbor SKS Kamnica; četrtek, 1. 6.: zbor SČS Center in Ivan Cankar
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TEMA

IMZjev delček v mozaik
bolj pravičnega jutri
Iniciativa mestni zbor je maja o participatornem proračunu razpravljala v Novem mestu, v Sežani
in Ljubljani
Urška Breznik
proračuna po svetu, različne oblike le-tega, moIniciativa mestni zbor ne pomaga zgolj organizirati zbore samoorganiziranih četrtnih in
del, ki smo ga razvile_i in način poteka pilotnega projekta PP-ja. Občinstvo so posebej zanimakrajevnih skupnosti (SČKS) v Mariboru, temveč
zadnja tri leta deli svoje znanje in izkušnje iz sale ovire, na katere je PP v Mariboru naletel, in
moorganiziranja, nehierarhičnega moderiranja
seveda smo mu lahko postregle_i z obširno razin vpeljave participatornega proračuna (PP) z
lago. Pa ne zgolj zaradi tega, da bi opozarjale_i
raznimi skupinami in organizacijami po Sloveniji
na nepripravljenost nekaterih občin za izvedbo
in v tujini. Med našimi predstavitvami posebej
PP-ja, temveč tudi zato, da se mladi opremijo s
opozarjamo na kakovostno izvedbo PP-ja s točpolitičnim razumevanjem procesov, kot je PP,
in predvidijo vse možne probleme, ki se znajo
no določenim finančnim okvirjem. Vse ostalo je
pojaviti.
namreč zgolj posvetovanje z javnostjo, participatorni proračun pa zagotovo ne.
Mednarodna konferenca o participatornem
Samo v maju smo tako obiskale_i Sežano in
proračunu, ki je potekala v organizaciji Open
Novo mesto ter se udeležile_i konference o
Government Partnership in računskega sodišča,
participatornem proračunu v Ljubljani. Pisarna
je na naše veliko veselje potrdila vse tisto, kar v
celovite urbane prenove Novo mesto nas je
IMZ ponavljamo že od leta 2013. Mednarodni_e
povabila z željo po predstavitvi participatornestrokovnjaki_nje, prakse iz tujine in znanstvene
raziskave so potrdile, da mora imeti participaga proračuna. Menijo namreč, da je skrajni čas,
torni proračun natančno določen finančni okvir,
da tudi največje mesto na Dolenjskem omogoči
participacijo ljudi pa se mora jemati zelo resno.
svojim prebivalkam_cem, da soodločajo o delu
To je posebej poudaril tudi župan Ajdovščine, ki
občinskega proračuna. Ker je IMZ pripravil moje PP prvič izvedla v letu 2016. Da kakovostno
del PP-ja po vzoru najbolj vključujočega in demokratičnega modela tega mehanizma in nato
izveden PP povečuje finančno transparentnost,
tudi dosegel, da se je v Mariboru leta 2015 izveomogoča enakomernejši razvoj različnih delov
del pilotni projekt participatornega proračuna,
mesta/občine, dviguje nivo izobrazbe med prese želijo seveda različne občine po Sloveniji izobivalstvom in veča demokracijo, so se strinjale_i
govorke_ci. Da je v času, ko zaupanje ljudi v
braziti, kako izvajati kar najbolj kakovostno obliko PP-ja. Pri uvedbi PP-ja smo pomagali tudi v
lokalne in parlamentarne volitve upada, participatorni proračun najbolj priljubljena oblika
občini Komen, kjer so ga zelo uspešno izvedle_i
odločanja.
v letu 2017, zato upamo, da bomo tudi Novo
Rade_i obiskujemo tiste, ki se podobno kot IMZ
mesto kmalu prištele_i med tiste občine, ki se
trudijo v svoj kraj vnesti več sodelovanja med
bodo lahko ponašale s to obliko participatornega proračuna.
ljudmi, njihovega opolnomočenja in zavedanja
Posebej nas je razveselilo tudi povabilo Kluba
pomena skupnosti ter skupnega. Takrat jasno vištudentov Sežana. Mladi, ki so aktivni v Kosovedimo, da vsaka oseba, vsaka še tako majhna skulovem mestu, bi radi, da bi to imelo PP. Tako smo
pina, ki si prizadeva za boljši, bolj pravični danes,
se odpravile_i na izlet in v Mladinskem centru
prispeva delček v mozaik bolj pravičnega jutri.
Podlaga predstavljale začetke participatornega

