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Optimizem
v negotovosti
Kako lahko v tem groznem svetu, v katerem prizadevanja ljudi, ki jim je mar, pogosto zbledijo v
primerjavi s tem, kar počnejo tisti, ki imajo moč,
še naprej delujem aktivno in se zdim srečen?
Popolnoma sem prepričan, ne da se bo svet
izboljšal, ampak da igre ne smemo predati, še
preden so razdeljene vse karte. Metafora je namerna; življenje je igra na srečo. Ne igrati je, pomeni da se odpovemo vsaki možnosti za zmago.
Igrati, delovati ustvarja vsaj možnost, da spremenimo svet.
Obstaja težnja, da mislimo, da se bo to, kar vidimo trenutno, nadaljevalo. Pozabljamo, kako
pogosto nas je presenetil nenaden razpad institucij, izjemne spremembe v mišljenju ljudi,
nepričakovani izbruhi upora proti tiranijam in
hitro krčenje sistemov moči, ki so se zdeli nepremagljivi.
Kar v zgodovini preteklih sto let izstopa, je predvsem njena nepredvidljivost. To nas bega, ker
govorimo prav o času, ko so ljudje postali tako
tehnološko iznajdljivi, da lahko načrtujejo in napovejo točen čas, ko bo nekdo pristal na Luni,
ali pa se sprehajajo po ulici in se pogovarjajo z
osebo na drugi polovici zemeljske oble.
Vrnimo se sto let nazaj. Revolucija, ki je strmoglavila ruskega carja, v tem najbolj togem polfevdalnih imperijev, ni začudila samo najsodob-

Howard Zinn

#53
okt.17

2

UVOD

nejših imperialnih moči, temveč je presenetila
tudi Lenina, ki je nato z vlakom pohitel nazaj v
Petrograd. Ko smo že pri ruski revoluciji, kdo bi
lahko napovedal Stalinovo deformacijo revolucije, Hruščevovo osupljivo razkritje Stalina ali
vrsto Gorbačovovih presenečenj?
Kdo bi lahko predvidel bizarne premike v drugi
svetovni vojni – nacistično-sovjetski pakt (tiste
fotografije rokovanja von Ribbentropa in Molotova, ki spravljajo v zadrego) in na videz nepremagljiv pohod nemške vojske skozi Rusijo, ki je
za seboj pustil ogromno žrtev ter se ustavil pred
vrati Leningrada, na zahodnem robu Moskve
in na ulicah Stalingrada, čemur je sledil poraz
nemške vojske, s Hitlerjem zabarikadiranim v
svojem berlinskem bunkerju čakajoč na smrt?
In potem povojni svet, ki se je oblikoval na način,
ki ga nihče ni mogel predvideti vnaprej: kitajska
komunistična revolucija, ki ji je sam Stalin dajal
malo možnosti. In potem prelom s Sovjetsko
zvezo, burna in nasilna kulturna revolucija, nato
pa še en preobrat v post-maoistični Kitajski, ki je
opustila svoje najbolj goreče ideje in institucije
ter se obrnila k Zahodu in se zatekla k kapitalističnemu podjetništvu, s čimer je zbegala vse.
Nihče ni predvidel razpada starih zahodnih imperijev, ki so se zgodili tako hitro po vojni, ali
čudne palete družb, ki so nastale v novih neodvisnih državah, od benignega vaškega socializma Nyererejeve Tanzanije do norosti Idi Amina
v sosednji Ugandi.
Za začudenje je poskrbela Španija. Milijon ljudi
je umrlo v državljanski vojni, ki se je končala z
zmago fašističnega generala Franca, ki sta ga
podpirala Hitler in Mussolini. Spomnim se veterana brigade »Abrahama Lincolna«, ki mi je povedal, da si ne more predstavljati, da bi španski
fašizem lahko strmoglavili brez še ene krvave
vojne. Toda po smrti Franca, je Španija postala
parlamentarna demokracija, odprta za socialiste, komuniste, anarhiste, za vse.
Tudi drugje so globoko utrjene diktature nenadoma razpadle – na Portugalskem, v Argentini,
na Filipinih, v Iranu.
Konec druge svetovne vojne je pustil dve velesili s svojimi področji vpliva in nadzora, ki sta se

borili za vojaško in politično moč. Združene države in Sovjetska zveza sta kmalu vsaka posebej
imeli dovolj termonuklearnih bomb, da bi lahko
večkrat zapored uničili Zemljo. Na mednarodni
sceni je prevladovalo njuno rivalstvo in domnevalo se je, da njuna preteča prisotnost vpliva na
vse zadeve v vseh deželah.
Najbolj presenetljivo dejstvo o teh velesilah je
bilo, da kljub svoji velikosti, bogastvu in prekomernem kopičenju jedrskega orožja, nista bili
sposobni nadzorovati dogodkov niti v tistih delih sveta, ki sta jih šteli za svoja področja vpliva.
Neuspeh Sovjetske zveze v Afganistanu, odločitev, da se umakne po skoraj desetletju nizkotne
intervencije, je bil najbolj presenetljiv dokaz,
da tudi posedovanje termonuklearnega orožja
ne zagotavlja prevlade nad odločnim prebivalstvom.
Združene države so se soočale z isto realnostjo.
Vodile so vojno v lndokini in izvedle najbolj
brutalno bombardiranje majhnega polotoka v
svetovni zgodovini in vendar so se bile prisiljene umakniti. V Latinski Ameriki se je ta velesila
z vsem svojim bogastvom in orožjem, po dolgi zgodovini vojaških intervencij, ko so znova
in znova delali po svoje, znašla v frustraciji. Ni
ji uspelo preprečiti revolucije na Kubi in latinskoameriške diktature, ki so jih Združene države
podpirale, od Čila do Argentine in Salvadorja, so
padle. Vsak dan v naslovih časopisov beremo
druge primere neuspeha domnevno močnejšega nad domnevno nemočnim, kot v Braziliji,
kjer je ljudsko gibanje delavcev in revnih izvolilo
novega predsednika, ki se je zavezal boju proti
uničujoči korporativni moči.
Ko gledamo ta katalog velikih presenečenj, je
jasno, da boja za pravičnost nikoli ne smemo
opustiti zaradi očitne moči tistih, ki imajo orožje
in denar ter se v svoji odločnosti, da to zadržijo,
zdijo nepremagljivi. Ta očitna moč se je znova in
znova izkazala za ranljivo na človeške kvalitete, ki
so manj merljive kot bombe in dolarji: moralno
gorečnost, odločnost, enotnost, organiziranost,
žrtvovanje, domišljijo, iznajdljivost, pogum,
potrpežljivost – pa naj si gre za temnopolte v
Alabami in Južni Afriki, kmete v Salvadorju, Nika-
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ragvi in Vietnamu, ali delavce in intelektualce na
Poljskem, Madžarskem in v sami Sovjetski zvezi.
Nobena hladna kalkulacija ravnovesja moči ne
more odvrniti ljudi, ki so prepričani, da je njihov
boj pravičen.
Zelo sem se trudil, da bi bil kos svojim prijateljem v njihovem pesimizmu glede sveta (so
samo moji prijatelji takšni?), vendar nenehno
srečujem ljudi, ki mi kljub vsem dokazom o
strašnih stvareh, ki se dogajajo po svetu, dajejo
upanje. Še posebej mladi, na katerih stoji prihodnost. Kamorkoli grem, srečam takšne ljudi. In
ob peščici aktivistov se zdi, da obstaja na stotine,
tisoče drugih, ki so odprti za neortodoksne ideje.
Toda navadno ne vedo drug za drugega in tako,
med tem ko vztrajajo, to počnejo s potrpežljivostjo Sizifa, ki v neskončno potiska svoje breme
v hrib. Vsaki skupini poskušam povedati, da ni
sama in da so prav tisti ljudje, ki so obupani zaradi odsotnosti širšega nacionalnega gibanja, sami
dokaz, da je takšno gibanje mogoče.
Ta sprememba v zavesti me opogumlja. Zagotovo, rasno sovraštvo in diskriminacija na podlagi
spola sta še vedno med nami, vojna in nasilje
še vedno zastrupljata našo kulturo, imamo veliki pod-razred revnih, obupanih ljudi in obstaja
trdno jedro prebivalstva, ki je zadovoljno s tem,
kar imamo trenutno, ter se boji sprememb.
Toda če vidimo le to, smo izgubili zgodovinsko
perspektivo, in potem je tako, kot da smo se rodili včeraj in poznamo samo depresivne zgodbe
iz jutranjih časopisov ter večernih televizijskih
poročil.
Pomislimo samo na v nekaj desetletjih izjemno
preobrazbo v ljudski zavesti glede rasizma, na
pogumno prisotnost žensk, ki zahtevajo svojo
legitimno mesto v družbi, na vse večjo zavest
javnosti, da istospolno usmerjeni niso nobena posebnost, ampak čuteča človeška bitja, na
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naraščajoč skepticizem do vojaških posegov,
navkljub kratkim izbruhom vojaške blaznosti.
Menim, da je ta dolgoročna sprememba tisto,
kar moramo videti, če ne želimo izgubiti upanja.
Pesimizem postane samouresničujoča prerokba;
reproducira se tako, da slabi našo pripravljenost
na delovanje.
Revolucionarne spremembe se ne pojavijo
kot kataklizmični trenutek (pazimo se takšnih
trenutkov!), ampak kot neskončno zaporedje
presenečenj, kot »cikcakanje« proti bolj dostojni družbi. Da bi bili del procesa spremembe,
nam ni treba sodelovati v velikih, herojskih
dejanjih. Mala dejanja, ki jih naredijo milijoni ljudi, lahko spremenijo svet. Tudi ko ne
»zmagamo«, je v dejstvu, da smo si skupaj z drugimi dobrimi ljudmi prizadevali za nekaj vrednega, nekaj zabavnega in izpolnjujočega. Potrebujemo upanje.
Optimist ni nujno nekdo, ki si ves srečen požvižgava v temi našega časa. Gojiti upanje v slabih
časih ni samo neumno romantično. Temelji na
dejstvu, da človeška zgodovina ni samo zgodovina krutosti, ampak tudi sočutja, žrtvovanja,
poguma in prijaznosti. Čemur bomo v tej kompleksni zgodovini namenili pozornost, bo določalo naša življenja. Če vidimo samo slabo, to
uničuje našo sposobnost, da smo dejavni. Če se
spominjamo teh časov in krajev – in tako veliko
jih je – ko so se ljudje obnašali zgledno in veličastno, nam to daje energijo, da smo aktivni, in
vsaj možnost, da ta neulovljivi svet obrnemo v
drugačno smer. In če smo že na kak način aktivni, nam ni treba čakati na neko veliko utopično
prihodnost.
Prihodnost je neskončno zaporedje sedanjosti
in živeti zdaj, kot mislimo, da bi ljudje morali
živeti – z uporom do vsega slabega okrog nas,
je samo po sebi veličastna zmaga.

Odlomek je iz knjige The Impossible Will Take a Little While: A Citizen’s Guide to Hope in a Time of Fear (Nemogoče bo vzelo malo več časa: državljanov vodnik do upanja v času strahu), ki jo je uredil Paul Rogat Loeb.
Deli tega eseja so bili objavljeni v knjigah Can’t Be Neutral on a Moving Train (Ne moreš biti nevtralen na
drvečem vlaku) in Howard Zinn on History (Howard Zinn o zgodovini).
Vir originala: https://thetyee.ca/Citizentoolkit/2004/11/29/OptimismOfUncertainty/
Prispevek izvirno objavljen na: https://postaja.wordpress.com/2017/09/01/optimizem-v-negotovosti/
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PoroČilo o delu
v samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih
SKS Pekre, 6. 9. 2017

Pekrčani so lahko na prvem jesenskem zboru SKS
z zadovoljstvom ugotovili, da so med poletjem, ko
se niso sestajali, pridobili dve pomembni pridobitvi, za udejanjanje katerih so si tudi sami aktivno
prizadevali. Lep, prostoren otroški vrtec z zunanjim
igriščem je že odprl vrata pekrskim malčkom, poskusno pa je urejeno tudi krožišče na Lackovi. Če si
dovolj glasen, če vztrajno trkaš na vrata uradov in
opozarjaš, se rezultati slej ko prej morajo pokazati, je
ugotavljal eden izmed udeležencev.
Da pa problemov ne bo zmanjkalo še tako kmalu,
se je pokazalo v nadaljevanju razprave. Sporni nasip sredi naselja je še vedno tam, in to prav takšen,
kot je bil, kljub temu da bi po odločbi inšpektorjev
lastnik moral odpeljati okoli 1000 kubikov navožene
zemljine že do začetka maja. Tudi promet ostaja nevarna točka zaradi neurejene in vedno bolj prometne Lackove ceste. Tudi ulice znotraj naselja postajajo za nekatere domačine dirkališče. Krajani upajo,
da bodo skupaj s krajevno skupnostjo, občinskim
Uradom za komunalo, promet in prostor ter policijo
omilili problem ter našli način, kako ozavestiti krajane o pomembnosti varnega sobivanja.
Skupaj s krajevno skupnostjo in drugimi krajevnimi organizacijami pa želijo v Pekrah uresničiti tudi
spomladi začeto akcijo nabave vsaj enega avtomatskega defibrilatorja ter usposabljanje za uporabo le
tega in oživljanje ob nenadnem srčnem zastoju.
SKS Kamnica, 20. 9.

Na tokratnem zboru SKS Kamnica je beseda najprej
tekla o avtobusnih linijah. Mestni avtobus na liniji
17 trenutno vozi do Ribniškega sela, ne pa tudi do
Vinarij in Kamnice. Smiselno bi bilo, da bi imel avtobus krožno vožnjo od Ribniškega sela do Vinarij in
Kamnice. Vzrok, da avtobus tam ne vozi, je preozka cesta, čeprav ni nič ožja kot cesta pri Ribniškem
selu, avtobus pa je malce večji kombi. Udeležence

prav tako moti, da šolski avtobus ne vozi do Mediča, čeprav je cesta tudi pozimi lepo urejena. Zaradi
tega starši otrok ne morejo dati v šolo, to pa povzroča vedno večje izseljevanje iz Mediča.
Udeleženci so imeli tudi nekaj pripomb na splošni
videz in urejenost KS Kamnica – z nekaj majhnimi
popravki, ki niso zahtevni ali finančno dragi, bi lahko
Kamnica postala najlepša vas Maribora. Udeleženci
opažajo, da ljudje povsod mečejo smeti, prav tako
pa smeti napačno ločujejo oz. jim za ločevanje ni
mar. Prav tako je v Kamnici mnogo spomenikov, ki
so umazani, zaraščeni in potrebni obnove, saj kazijo
podobo kraja.
Udeleženci so se prav tako strinjali, da Svet KS Kamnica ne sliši svojih krajanov. Udeleženci si želijo bolj
tesnega sodelovanja s krajevno skupnostjo, saj bi
skupaj lažje pritiskali na MOM in reševali probleme.
Na koncu je potekal še pogovor o izgradnji plinovoda za južno stran Kamnice in o kanalizaciji. Stanovalci v nekdanjem elektrarniškem naselju se trenutno
v večini ogrevajo z utekočinjenim naftnim plinom,
ki pa je za okoli 44 % dražji od mestnega plina. Južni
del Kamnice je tudi v načrtih izgradnje kamniškega plinovoda odrezan – Agencija RS za okolje je
namreč že izdala okoljevarstveno dovoljenje za izgradnjo plinovoda, vendar južni del Kamnice vanj
ni zajet.
SČS Nova vas, 21. 9.

Udeleženci 90. zbora SČS Nova vas so si bili enotni,
da ob vodstvu, kakršnega imamo, ne smemo nobenega postopka prepustiti odločevalcem. Pravočasno in aktivno se moramo vključiti, da se nam Ceste
zmage ne bodo mogle več dogajati. Prav zato so že
zdaj, ko ni še niti celotne idejne zasnove, ustanovili
delovno skupino za Pekrski potok, ki bo spremljala projekt izgradnje parka ob Pekrskem potoku. Za
začetek so vzpostavili spletno stran (https://sites.
google.com/view/pekrskipotok), kjer je mogoče
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Pekrski potok

najti vsa do zdaj zbrana gradiva o tem in jo s komentarji tudi sooblikovati. V drugi polovici oktobra
bodo organizirali delavnico s strokovnjaki, ki bodo
predstavili projekt, nakazali možnosti ureditve urbanega potoka, predvsem pa bodo na njej prebivalci
Nove vasi in Radvanja povedali, kakšen park si želijo. Da bodo njihova mnenja tudi upoštevana, so
projektno pisarno na občini že obvestili, da bodo v
postopkih aktivno sodelovali.
So pa udeleženci izrazili bojazen, da se bo ponovila
Cesta zmage na Lentu. Občina zelo na hitro obuja iz
obdobja EPK izbran projekt, ki se mu konec oktobra
izteče gradbeno dovoljenje. Ker so prebivalci Nove
vasi s tem le posredno prizadeti, pozivajo, da skupaj
zahtevamo predstavitev in razgrnitev projekta ter
da se mnenja in pripombe prebivalcev upoštevajo.
O svetlobnem onesnaževanju in zaostajanju
Mestne občine Maribor pri izvajanju uredbe o tem
pa bodo odprli razpravo na naslednjem zboru.
SČS Studenci, 21. 9.

Tudi na četrtkovem zboru samoorganizirane četrtne skupnosti Studenci so udeleženci razpravljali
o vsebinah in praksah, ki kvarijo bivalno okolje tukaj živečih. Tokrat so vnovič načeli problematiko
zbiranja reciklabilnih materialov na ekoloških otokih. Izgleda da niti Snaga niti prebivalci ne najdejo
ustrezne rešitve, s katero bi preprečili, da bi ekološki otoki izgledali kot odprta smetišča. Udeleženci
zbora si ne zatiskajo oči pred dejstvom, da smo za
nesnago krivi predvsem ljudje sami, a menijo, da bi
veljalo premisliti o dostopnosti do ekoloških otokov,
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saj po opažanju prebivalcev, ki imajo kesone pred
nosom, največ nesnage povzročajo tisti, ki tukaj ne
živijo in jih nered in smrad, ko zbiralnico zapustijo,
seveda nikdar več ne doseže. Zaenkrat bodo kot
kratkoročno rešitev predlagali, da se odvozi surovin
iz ekoloških otokov vršijo pogosteje kot do sedaj.
Zakaj? Na Primorskem, kjer to storitev izvaja javno
podjetje Marjetica, so ekološki otoki pod ključem,
praznijo pa jih dnevno. Zaradi tega tam nesnage ni.
Zbor se je na Urad za komunalo, promet in prostor
obrnil s pobudo, da se spremeni režim na delu Kamenškove, ki je povezana na Erjavčevo. Na sicer že
zelo ozko cesto je zdaj po novem speljana tudi avtobusna linija, dvosmerni promet pa v taki situaciji
praktično ni mogoč brez velike mere nervoze med
udeleženimi in prometnih zastojev, ki se širijo na
Erjavčevo. Zato predlagajo enosmernost tega dela
Kamenškove z izvozom na Erjavčevo, za zagotovitev krožnosti pa še enosmernost v nasprotno smer
v sosednji Kalohovi.
Udeleženci so odprli tudi pogovor o poslovnih dejavnostih na Studencih. Ugotavljajo, da so nekatere
precej moteče za življenje v stanovanjskih soseskah
z vidika hrupa in neprijetnih vonjav. A tema ni nova.
Na primeru Tekola in njihovih najemnikov ter Eco
Laba so lahko ugotovili, da imajo podjetja dovoljenja urejena. Je torej problem v izdaji dovoljenj? Ali
gre vseeno pri posameznih podjetjih oz. obrtnikih
za kršitve dovoljenj? To bi lahko ugotovil le pristojni
inšpektor na podlagi vsakokratne prijave, so ugotavljali na zboru. Kako drugače bi bilo, če bi v mestu obstajal dogovor – recimo mu Odlok o javnem
redu in miru – v katerem bi bilo jasno zapisano, kako
bomo vsi skupaj sobivali. Tudi šesti nagovorjeni direktor mestne uprave v Fištravčevem mandatu si za
to problematiko ni vzel več kot minuto časa.
SČS Koroška vrata, 21. 9.

Na prvem popoletnem zboru SČS Koroška vrata so
udeleženci opozorili na drevored platan na Kamniški
ulici. Mnoga drevesa so zelo bolna, na njih so se pojavile uši, začele so se sušiti. Ta drevesa so v zadnjem
času postala že nevarna, saj na pločnik in cesto padajo velike veje, ki ogrožajo predvsem pešce – teh
pa je na tem delu ulice veliko. Občino so o tem sicer
že obvestili, ampak ni bilo konkretnega odziva. Ude-
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leženci si želijo, da bi ta drevesa zamenjali z novimi
drevesi, ki bi bila avtohtona in primerna za urbano
okolje. Ker ima MČ Koroška vrata na posebnem
bančnem računu naloženih okoli 560,000 €, so udeleženci razmišljali o tem, da bi lahko MČ prispevala
del tega denarja za nakup in zasaditev novih dreves.
V ospredju je bila ponovno tudi prometna problematika v Koroških vratih, ki se vleče že več let, rešitve
pa ni na vidiku. MOM in MČ Koroška vrata bi morala
imeti izdelan načrt obnove cest v prihodnjih letih,
da bi tudi občani vedeli, kaj se bo dogajalo. Zdaj namreč izgleda, kot da na občini ni nobenega takega
načrta.
Eden izmed udeležencev je opazil, da so med obnovo Kmetijske ulice položili tudi cevi za vročevod.
Že letos naj bi ga pripeljali do blokov na Kmetijski
ulici, ampak o tem nihče od stanovalcev ni bil obveščen. Stanovalci so si namreč sami financirali in
uredili kotlovnico z vsemi napeljavami, zato jih skrbi,
če se bodo zdaj morali priklopiti na vročevod.
Podobno kot v nekaterih drugih četrtih so udeleženci tudi v Koroških vratih opazili pomanjkanje košev za odpadke v četrti, zaradi tega bodo do naslednjič pripravili morebitne lokacije za dodatne koše in
jih poslali na mestno četrt.
SČS Magdalena, 26. 9.

Občanke_i SČS Magdalena so se ponovno srečale_i
po več kot dvomesečnem predahu. Na zboru so
odprle_i problematiko prometa, neurejenosti privatnih in funkcionalnih zemljišč in novih projektov. Z
neurejenimi privatnimi zemljišči ima zbor že veliko
izkušenj, pozna pa tudi učinkovite rešitve. Udeleženka, ki je izpostavila problem, bo do naslednjega
zbora spisala dopis, v katerem bo orisala glavne
specifike zanemarjene parcele na Ruški cesti. Zbor
bo dopis poslal na Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje in prostor, ki je do sedaj učinkovito reagiral
v primerih privatnih zemljišč. Udeleženke_ci so poslušale_i tudi poročilo svoje delegatke pri SSVUJD-u,
ki jim je na kratko predstavila njihove nadaljnje akcije. Promet, ki je povsod kamen spotike, ostaja točka
na dnevnem redu tudi v Magdaleni. Problematiko
prehitre vožnje in nenadzorovanega parkiranja
bodo zboristke_i poskušale_i reševati na kreativne
načine. Udeleženka je poročala tudi o projektu iz-

gradnje manjše črpalke in trgovine pri Hoferju, ki je
bil predstavljen na MČ Magdalena. Projekt sam po
sebi ni sporen, a se poraja vprašanje, koliko črpalk
(in nakupovalnih centrov) Maribor sploh potrebuje.
Na koncu je udeleženka še povabila zbor na konferenco Mesta in krožno gospodarstvo, ki bo potekala
19. 10. 2017, od 9.00 do 15.30, v prostorih Salona
uporabne umetnosti na Glavnem trgu v Mariboru.
SČS Radvanje, 26. 9.

Udeleženci tokratnega zbora SČS Radvanje so z
veseljem sprejeli neuradno novico, da bodo v kraju obdržali merilno postajo za kvaliteto zraka. To bo
omogočilo objektivno spremljanje uspešnosti aktivnosti, ki jih izvajajo za izboljšanje kvalitete zraka. Precej manj zadovoljni pa so bili z odzivom inšpektorja,
od katerega so pričakovali sanacijo gosto zasejane
in alergene ambrozije. Kljub temu da je odstranitev
ambrozije ena izmed zakonskih nalog inšpektorata,
ni inšpektor kazal nobene vneme za izvajanje svojega dela. Ker zboristi menijo, da takšne stvari ne morejo biti prepuščene slabemu delu posameznega
inšpektorja, bodo apelirali na višje inštance in tudi
opozorili na opustitev delovnih dolžnosti. Od zbora
SČS Nova vas je zbor prejel povabilo, da se pridruži
aktivnostim glede postavitve parka ob Pekrskem
potoku, ki razmejuje obe četrti. Zbor se je odločil,
da bo k temi aktivno pristopil.
SČS Pobrežje, 27. 9.

Tokrat so se lahko udeleženci zbora SČS Pobrežje
znova pobližje seznanili z delom svoje mestne četrti, saj je zdaj že v navadi, da predsednik mestne
četrti na zbor prinaša aktualne informacije, med
tem ko iz razprav ljudi na zboru črpa pomembne
vsebine za delo lokalne skupnosti, ki jo kot izvoljeni
predstavnik vodi. Na tak način so aktivnosti – te so
usmerjene predvsem k izboljšanju bivalnega okolja
– ki jih peljejo predstavniki, dobro usklajene s tistimi, ki jih hkrati izvajajo prebivalci na zboru samoorganizirane skupnosti na Pobrežju. Tako bo mestna
četrt aktivno pristopila k reševanju problematike
pomanjkanja parkirišč za stanovalce v Ulici bratov
Greifov, s katero se od poletja ukvarjajo tamkajšnji
prebivalci, infrastrukturno ministrstvo pa naj bi do
sedaj napak razumelo vinjetno problematiko na
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bivši hitri cesti skozi Maribor in bi se naj odklonilni
odnos države do ukinitve vinjet na tem odseku zdaj
spremenil. Ko pihamo vsi v isti rog, je sporočilo bolj
jasno, bi lahko pripomnili.
No, v letošnjem letu je bilo na Pobrežju izvedenih
tudi več proračunsko načrtovanih nalog, predvsem
tistih, recimo jim neproblematične. Pri nalogah,
ki predstavljajo morda večji zalogaj, pa se zapleta.
Tako se občina letos ni prijavila na razpis za sredstva,
s pomočjo katerih bi urejali problematiko dovoza
do industrijske cone na Pobrežju, sicer bolj znane
kot področje bivše Svile, na način, da tovorni promet ne bi obremenjeval bivalnega okolja bližnjega
prebivalstva. Nimajo še gradbenega dovoljenja, saj
občinski podrobni prostorski načrt še ni dokončan.
Upamo, da bodo sredstva na razpolago tudi drugo
leto. Tudi s sanacijo Malečniškega mostu bo treba
počakati, saj so naknadne meritve pokazale, da tla
ne premorejo dovolj nosilnosti, da bi se most ustrezno saniral na podlagi obstoječih načrtov, in jih bo
treba spremeniti.
Na Železnikovi asfaltne prevleke še ne bo, saj nujna
vzporedna dela, ki se tičejo vodovodne napeljave, v
tem trenutku niso mogoča zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za to pristojnega javnega podjetja.
To je še eden izmed množice primerov, ki nazorno
kažejo, da bi moralo biti izvajanje operacij javnega
značaja organizirano na način, v katerem je prvotnega pomena višji cilj – torej kakovostna in celostna
rešitev problematike, ne pa razpoložljivost finančnih
sredstev enega izmed udeleženih izvajalcev. Enako
velja za javne storitve, ki se v duhu prevladujoče
ekonomske logike krčijo na način, ki povzroča degradacijo mnogih od centra odmaknjenih predelov
mesta. Tokrat je bil na Pobrežju izpostavljen problem
avtobusne linije št. 13, med drugim problematične
tudi zato, ker prebivalcem, ki nimajo druge možnosti, med vikendom ne omogoča, da bi na primer
obiskali svojce v bolnišnici ali pa bi se zvečer udeležili
kakšnega kulturnega dogodka.
SČS Tabor, 27. 9.

Na zboru SČS Tabor, ki je potekal 27. septembra, so
udeleženci spregovorili o več tematikah. Najprej
je beseda ponovno tekla o Cesti zmage, kjer udeleženci še čakajo na odgovore občine (predvsem
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na vprašanje, kaj se je zgodilo z lesom posekanih
dreves). Prav tako bo električna napeljava še vedno
tekla po zraku, saj vsi stanovalci niso dali soglasja o
služnosti – soglasja, da se lahko na njihova zemljišča namestijo števci. Udeleženci prav tako še zmeraj
čakajo na odgovore v zvezi s posekom dreves na
Fochevi ulici.
Nova tema, ki so jo udeleženci odprli, pa je bil odvoz
vozil na Hočki, Metelkovi, Aljaževi in drugih ulicah.
V zadnjem mesecu s pajkom množično odvažajo
nepravilno parkirana vozila, česar prej niso počeli
50 let. Udeležencev ni zmotilo to, da se nepravilno
parkirana vozila odpelje, ampak to, da se jih odvaža
selektivno, saj kaznujejo zgolj posamezne, selektivno izbrane, voznike, ki so napačno parkirali svoj
avtomobil, ne pa vseh. Zaradi tega so se odločili na
redarstvo poslati vprašanje, po kakšnem ključu izbirajo vozila, katerih lastnike kaznujejo.
Udeleženci so prav tako opazili, da se je v zadnjem
času močno povečal promet na Jadranski ulici.
Mnogi vozniki po ulici precej divjajo, zato želijo
doseči umiritev prometa. Prav tako so izpostavili
križišče Focheve in Ljubljanske, kjer pogosto prihaja
do nesreč, čeprav je na tem območju postavljena
omejitev 30 km/h. Ampak le redkokdo se omejitve
drži. S to na novo odprto problematiko se bo v prihodnje začela ukvarjati tudi Mestna delovna skupina za promet.
SČS Center in Ivan Cankar, 28. 9.

Zbor SČS Center in Ivan Cankar še jemlje zagon za
novo sezono. Tudi udeležba je še skromna, je pa res,
da le v tej SČS krajanov to jesen s plakati še nismo
obveščali, da zbori spet redno potekajo. Za zbor čez
štirinajst dni bodo to postorili udeleženci skupaj z
moderatorji. Aktivne pa so že delovne skupine, ki so
na tokratnem zboru o svojem delu tudi poročale.
Samoorganiziran svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD) je že zastavil naloge za prihodnje, udeleženci tokratnega zbora pa so ga pozvali,
da ponovno odpre temo cen parkiranja v garažnih
hišah in na parkiriščih pri Univerzitetnem kliničnem
centru (UKC). Že znan sporen dolgoročen prenos
stavbne pravice na zasebnike je spet aktualen, saj
grozi, da bo v stečajnem postopku nosilca stavbne pravice le ta prodana. Kaj to pomeni za javna
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sredstva, trenutno ni jasno nikomur, nikogar tudi
nihče ni pozval k odgovornosti, ker je kar nekaj let
UKC namesto zasebnikov, ki so tržili parkirišča po
nesorazmerno visokih cenah, plačeval nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča. Ali so nadomestilo, ki je bilo odmerjeno najnižje možno, točkovali
na novo, je davčna skrivnost, do katere se bo treba
dokopati, predvsem pa mora cilj ostati znižanje cen
parkiranja, ki je najdražje v mestu, kar je nesprejemljivo, če vemo, da parkirišča večinoma uporabljajo
bolniki.
V delovni skupini za mestni park so začeli zbirati
podpise za ureditev tretjega ribnika in ponovno
osvetlitev zahodne poti ob ribnikih. Na občini so
sicer obljubili, da se bo denar za razsvetljavo našel,
kdo pa je odgovoren za vzdrževanje tretjega ribnika, pa še vedno ni jasno. Je pa delovna skupina
povabila vse na ogled nove pridobitve v Mestnem
parku. Na travniku za drugim ribnikom je Marko Pogačnik iz 13 stebrov tonalita ustvaril geopunkturni
krog.

Iniciativi za Lent in Koroško cesto tokrat nista
predstavili novih dejstev, je pa udeleženec opozoril,
da se vse več dogajanja v mestu seli na Glavni trg in
okolico, namesto na za to urejen Štukljev trg s poslovnimi stavbami, medtem ko sta Koroška cesta in
Glavni trg stanovanjska. Ob Kužnem znamenju so
si dovolili postaviti stekleno kletko z razstavljenim
avtomobilom, kar ob kulturni spomenik zagotovo
ne sodi, ogromni zvočniki pa naznanjajo novo prireditev. Stanovalci počasi izgubljajo živce, nasvet z
občine pa je, naj se pač odselijo. Ob tem zastajajo
že obljubljeni projekti, kot je ureditev kanalizacije
v tem delu, ker je denar za to kar nekam poniknil,
iz predalov pa vlačijo že pozabljene projekte, kot je
plaža na Lentu, o katerih bo tudi nujno sprožiti razpravo. Nihče več ne ve, koliko neizvedenih projektov je po predalih na občini, nastajajo in plačujejo
pa se vedno novi. Zaradi napak propadajo kohezijska in državna sredstva, mariborska občina pa je
krepko pod povprečjem, ki ga pri črpanju evropskih
sredstev dosegajo ostale slovenske občine.

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

torek, 10. 10., 18.00
torek, 10. 10., 18.00
sreda, 11. 10., 18.00
sreda, 11. 10., 18.00
četrtek, 12. 10., 18.00
sreda, 18. 10., 18.00
četrtek, 19. 10., 18.00
četrtek, 19. 10., 18.00
četrtek, 19. 10., 18.00

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

SKS Pekre

sreda, 8. 11., 18.00

Dom kulture Pekre, Bezjakova 4

Zbori ta teden: sreda, 4. 10.: zbor SKS Pekre in zbor SKS Kamnica; četrtek, 5. 10.: zbor SČS Nova
vas in zbor SČS Studenci

