
Naj nam slavni ustvarjalec ne zameri adaptacije 
verzov, a žal bi refren zlahka postal nov moto 
pilotne uvedbe participatornega proračuna. Hir 
aj kam, hir aj go, Radvanje. Radvanjčani so na 
področju participacije pri razporejanju 
občinskih sredstev v marsičem prvi 
in dogajanje v SČS Radvanje je 
oralo ledino pri uvajanju sloven-
skega modela participatornega 
proračuna. Nastal je Participa-
torni proračun: kratka navodila 
za izvajanje1,  priročnik s ciljem 
izobraževanja o vseh fazah PP, 
ki ni le prevod tujih del, ampak 
v svojih praktičnih priporočilih 
sloni na izkušnjah s terena: Rad-
vanja. Zamisel je začela zanimati 
tudi župane drugod po Sloveniji, 
ki so se obračali na snovalce slo-
venske različice participatornega proračuna s 
svojimi vprašanji o izvedbi. Sčasoma so model 
posnemale, bolj ali manj zvesto, še nekatere 
druge občine - sprva Ajdovščina, nato Komen, 
nazadnje še Nova Gorica in Logatec. Ankaran je 
pri načinu izvedbe najbolj svoboden in ne sledi 
strogim fazam participatornega proračuna kot 
takega, vendar jemljejo odločanje občanov o 
razporejanju občinskih sredstev zelo resno in 

1več na povezavi http://www.imz-maribor.org/PARTICIPATORNI
-PRORACUN.html

posledično tudi občinski veljaki upoštevajo vo-
ljo ljudi – takšnega partnerskega odnosa žal v 
Mariboru nismo deležni, a bi si ga želeli.  Uved-
ba PP drugje po državi je po večini doživela us-
peh. Hir aj muv, hir aj gruv.   
Razlike pri pristopih občin so očitne, čeprav je 
vseeno nerazumljivo, kako lahko zamisel zaživi 
povsod, le tam ne, kjer se je prvič sploh pojavila. 
Primer dobre prakse, ki ga je prevzela preostala 
Slovenija, je MOM uspela sprevreči v sramoten 
primer slabe prakse, ki lahko kvečjemu služi še 
zgolj kot svarilo, česa se v luči participacije in 
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demokracije ne sme početi (no, tudi sicer ne, če 
ne želimo škodljivih dolgoročnih in/ali trenu-
tnih posledic).
Da bi lažje razumeli življenje PP po Sloveniji 
in njegov zaton v Mariboru, primerjamo nekaj 
vzporednic. Pod drobnogled smo vzeli vložena 
sredstva, število podanih in izglasovanih projek-
tov, odstotek udeležbe in predlagatelje uvedbe 
proračuna.
Poudariti moramo, da so PP navdušeno sprejele 
občine, kjer so število prebivalcev, trdnost go-
spodarstva in s tem povezani viri financ različni 
in se razlikujejo od Maribora, večina jih po povr-
šini ni drastično drugačna od MOM. Vse občine 
so za participatorni proračun namenile večji de-
lež občinskega proračuna kot Maribor, najbolj 
se je izkazal Ankaran. Ta je za projekte po želji 
občanov plačal 5 milijonov evrov, kar predsta-
vlja kar 53 % celotnega proračuna občine. Lo-
gatec, ki je v primerjavi z Mariborom razpostrt 
na 173 km2 in ima 13.000 prebivalcev,  je PP-ju 
namenil približno 0,3 % svojega proračuna oz. 
50.000 evrov. Spomnimo, da je Maribor (mestna 
občina s preko 110.000 prebivalci na skoraj 150 
km2) nameraval participatorni proračun financi-
rati iz pičlih 0,1 % oz. s 100.000 evri in le za eno 
četrt.
Odziv ljudi in pripravljenost za sodelovanje, ki so 
ga izkazali z obiskom glasovalnic, je bil po vseh 
občinah (tudi v Mariboru) precej dober. Udelež-
ba glasovalcev povsod presega prag uspešnosti 
(to je 5 %), giblje se okrog 12 %. V Komnu so to 
številko presegli z 21-odstotno udeležbo. Loga-
tec in Ankaran sta izvzeta iz primerjave. Logatec 

je šele napovedal začetek svoje participativne 
poti, jeseni 2017 so začeli z zbiranjem predlo-
gov – podatki o udeležbi trenutno niso na voljo, 
časovni okvir izpeljave in stanje projekta namreč 
nista povsem jasna.
Gonilne sile, ki si prizadevajo za uresničevanje 
vizije participatornega proračuna, so različne. 
V Mariboru sta to IMZ in zbori samoorganizi-
ranh skupnosti, v Ajdovščini je dejavna projek-
tna kampanja Moja pobuda občine Ajdovščina, 
podobno tudi v Komnu Jaz predlagam in Povej 
na glas za vse nas v Novi Gorici (povsod so or-
ganizirali več delavnic za prebivalce, da bi jim 
približali temo PP). Kaže, da sta občini Logatec 
in Ankaran pri promociji dovolj suvereni, da 
nista oblikovali posebnih projektnih kampanj 
in sloganov, ampak vpeljava PP vseeno gladko 
teče preko utečenih kanalov obveščanja in ko-
munikacije občin.  
Z nedavnimi dogodki, na katere smo opozarjali 
že v predhodnih Četrtinkah, dobimo občutek, 
da je Maribor edini, kjer je občina zaviralna sila, 
ki uničuje PP, medtem ko so vse ostale občine 
napele dodatne moči za podporo in izvajanje 
proračuna. Poslužujejo se pravih tehnik: zago-
tavljajo transparentnost, vključujejo ljudi - tudi 
skozi javne razprave, za zavrnjene predloge 
dajejo argumentirana pojasnila in izglasovane 
vsebine dejansko uresničujejo. Kar je najpo-
membnejše, projekt živi in se po Sloveniji v ob-
segu občin, ki so se na tem področju angažirale, 
periodično izvaja.
Sistem tako deluje. Povsod. Le v Mariboru ne.
Hir aj kam, hir aj go.

2
UVOD

OBSEG UVEDBE PARTICIPATORNIH PRORAČUNOV

Občina Čas uvedbe Predvideni znesek v € in % proračuna
Maribor september 2015 100.000 € (0,1%)

Ankaran december 2015 5.000.000 € (53%)

Ajdovščina maj 2016 360.000 € (0,85%)

Komen september 2016 120.000 € (1,3%)

Nova Gorica maj 2017 250.000 € (0,8%)

Logatec september 2017 50.000 € (0,3%)



3
TEMA

Tomaž Podbevšek

Brezdomstvo je ekstremna oblika revščine in so-
cialne izključenosti, ki se kaže na različne načine. 
Odkrite oz. vidne oblike brezdomstva predsta-
vljajo ljudje, ki živijo brez strehe nad glavo oz. 
nimajo stanovanja, kar lahko imenujemo tudi t. 
i. cestno brezdomstvo. Po podatkih iz leta 2017 
je takšnih ljudi v Sloveniji od 3.000 do 6.700, ta 
številka pa se z leti nenehno povečuje. Skrite ali 
manj vidne oblike brezdomstva pa predstavljajo 
ljudje, ki bivajo v negotovih ali neustreznih po-
gojih. Te je zelo težko izmeriti, saj nimamo o njih 
nobenih konkretnih podatkov. Glede na to, da 
je v Sloveniji leta 2017 280.000 ljudi živelo pod 
pragom revščine, lahko sklepamo, da je takšnih 
ljudi, ki živijo v negotovih ali neustreznih pogojih, 
zelo veliko. Razumevanje skritih in odkritih oblik 
brezdomstva pa je pomembno, ker se iz skritega 
oblikuje odkrito brezdomstvo.
Novodobne oblike brezdomstva so posledica 
kapitalističnega neoliberalnega sistema, ki je ko-
renito vplival na razmere na trgu dela po razpadu 
Jugoslavije. Danes večina delavk_cev živi brez 
vsakršne finančne ali socialne varnosti, kakršno 
so imele_i v socialističnih časih. Zato narašča 
število revnih zaposlenih, ki s svojimi dohodki ne 
zmorejo več dostojno živeti. S številnimi slabimi 
ukrepi socialno ogroženost ljudi pospešuje tudi 
država, ki se za delavke_ce ne zavzema več, am-
pak se postavlja na stran korporacij in kapitala.
Socialna slika je v Mariboru iz leta v leto slabša. 
To so potrdile_i vse_i gostje_i okrogle mize. Jan 
Blokar iz Društva UP-ornik, kamor se je v lanskem 
letu po pomoč zateklo že 600 ljudi, je povedal, da 
se je število ljudi v primerjavi z letom 2015 ekspo-
nentno povečalo. Na njih se obrača največ sta-

rostnic_kov, ki s svojimi nizkimi pokojninami ne 
zmorejo poplačati vseh stroškov ali pa jim zaradi 
le-teh ne ostane nič za hrano. To potrjuje tezo, da 
ima Slovenija eno izmed najvišjih stopenj tvega-
nja revščine med starostnicami_ki; kar ena_den 
izmed šestih starostnic_kov v Sloveniji živi pod 
pragom revščine. 
Da kapitalizem ustvarja problem brezdomstva in 
ga pospešuje, dokazuje tudi postavitev prvega 
zavetišča, ki so ga v Ljubljani postavili leta 1989. 
Zakaj šele tedaj, se sprašujete? Ker pred tem ni 
bilo nobene potrebe. Brezdomstvo, kakor ga da-
nes razumejo strokovnjaki_nje, je pri nas relativ-
no mlad pojav, zato ga mnoge_i ne razumemo 
najbolje. Bojan Kuljanac iz Društva za pomoč in 
samopomoč brezdomcev Kralji ulice je pojasnil, 

POD PRAGOM REVŠČINE ŽIVI ŽE 
VSAK_A SEDMI_A MED NAMI
Okrogla miza Glasno o brezdomstvu je potekala v petek, 15. 12. 2017, v prostorih Tkalke in v organizaciji 
Društva Hiša!. Naslovila je predvsem problematiko novodobnih oblik brezdomstva, ki so produkt kapita-
listično usmerjene potrošniške družbe. Aktivistke_i iz različnih organizacij za pomoč brezdomkam_cem 
in drugim socialno ogroženim skupinam, so jasno izpostavile_i, da novodobne oblike brezdomstva niso 
oseben, ampak političen problem.

Vse več ljudi se je prisiljeno zatekati k ambulantam za  osebe 
brez zavarovanja



da brezdomstvo ni stvar individualne ali svobo-
dne izbire, temveč produkt procesov kapitalistič-
ne družbe, ki si ga ljudje nikoli ne izberejo kot 
želeno življenjsko opcijo, pač pa so v to vselej 
prisiljeni. To razumeti je izjemno pomembno, saj 
se znotraj neoliberalizma ustvarja prepričanje, da 
je vsak_a izključno sam_a odgovoren_a za svoj 
položaj, s čimer pa se krivda iz sistemske ravni 
premešča na posameznico_ka. »Zagotovo je to 
sistemska težava. Za nekoga, ki je delal 40 let, pa 
s svojo pokojnino ne zmore dostojno živeti v svo-
jem stanovanju ali plačati položnice, in mora priti 
v socialno kuhinjo po topel obrok, potem bi tež-
ko rekla, da je takšna oseba sama kriva,« je pove-
dala Violeta Košenina iz Zavetišča za brezdomce 
Maribor.
Apolonija Šporin iz Zavetišča za brezdomce Nad-
škofijske karitas Maribor je dodala, da med naj-
bolj ranljive skupine spadajo tudi ženske, na ka-
tere se prelaga skrbstveno in gospodinjsko delo, 
ki ni ali pa je slabo plačano. Ženske so za enako 
delo kot moški običajno plačane manj, pogos-
to težje napredujejo, so zaposlene za polovičen 
delovni čas, zaradi česar pogosto živijo v skritih 
oblikah brezdomstva. V Zavetišču za brezdomce 
Nadškofijske karitas Maribor je lansko leto zapro-

silo za pomoč sedem žensk.
Tudi mladi niso na ulici nobena izjema. Ker se 
je zmanjšala državna podpora mladim, ki po 
zaključku šolanja težko dobijo zaposlitev, zaradi 
česar mnogi od njih ne vidijo smisla za priho-
dnost, obenem pa so za njih težko dostopna 
tudi socialna stanovanja, postaja vse več mladih 
odvisnih od svojih staršev. Slovenija je država v 
EU, kjer mladi najdlje živijo pri starših, medtem ko 
imamo po uradnih podatkih iz leta 2015 150.000 
praznih stanovanj. Violeta Košenina iz Zavetišča 
za brezdomce Maribor je povedala, da sta njuna 
najmlajša uporabnika stara komaj 19 in 21 let.
V Sloveniji pa se na cesti znajdejo tudi celotne 
družine. Največ deložacij oz. prisilnih izselitev se 
zgodi ravno v Mariboru, sledijo Celje, Ravne na 
Koroškem in Ptuj. Število deložacij se je v lan-
skem letu v primerjavi z letom 2016 sicer neko-
liko zmanjšalo (čeprav nimamo podatkov o tem, 
koliko deložacij je bilo izvedenih po 31. 5. 2017), 
vendar je ta številka še vedno precej visoka (do 
maja so izvršili 7 deložacij). Nekaterim deložira-
nim družinam pomagajo nevladne organizacije, 
za drugimi pa se izgubi vsaka sled. Trenutno gle-
de deložacij v Sloveniji nimamo nobenih sistem-
skih rešitev.
Ključno vprašanje, ki je bilo zastavljeno na okrogli 
mizi, se glasi, kako odpraviti novodobne oblike 
brezdomstva, vse večjo revščino in neenakosti v 
naši družbi? Dom namreč že dolgo ne pomeni 
več nekaj samoumevnega. Pravica do stanovanja 
od leta 1991 ni več zapisana v ustavi, zato ne ve-
lja več za temeljno človekovo pravico. Če bomo 
danes pomagale_i eni deložirani družini, zbrale_i 
sredstva za neporavnane račune drugi, tretji pa 
omogočile_i počitnikovanje na morju, se bo nas-
lednji dan na naših vratih prikazala nova družina 
in naslednji dan spet in naslednji dan spet … Ko-
liko časa bomo dopuščale_i, da bodo ljudje živeli 
v stiski? Koliko časa bomo dopuščale_i, da bo 
kapital teptal pravice najbolj ranljivih in socialno 
ogroženih ljudi? Koliko časa bomo dopuščale_i, 
da bodo novodobne oblike brezdomstva še nap-
rej ostajale nevidne?
Dolgoročna rešitev je samo ena: Kapitalizem 
mora pasti.
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V Sloveniji je brezdomcev že več kot 3000



SČS Tabor, 13. 12.
Zadnji zbor samoorganizirane skupnosti na 
Taboru v 2017 je bil že bolj predprazničnega 
duha, kar pomeni, da kompleksnih in novih 
tematik udeleženi niso odpirali. Dokončali so, 
kar je bilo dogovorjeno, in prevetrili dogodke 
zadnjih mesecev. Med njimi je zaključek zbi-
ranja predlogov za participativni proračun za 
leto … - pravzaprav za nedoločeno leto (nikjer 
namreč to ni zapisano), ko je bilo z zbora SČS 
Tabor posredovanih pet predlogov. Ker je eden 
izmed predlogov potencialno naslavljal še dru-
go mestno četrt in državno institucijo, je zbor 
prav slednji posredoval pobudo, da se v uresni-
čevanju predloga, če bo ta izbran, pridruži.
Ob koncu zbora je malce zatresla tla ideološka 
razprava o simbolih in dejanjih, povezanih z nji-
mi. Nanašala se je na nedavni napad na ume-
tnika iz Kulturnega centra Pekarna. A se je vse 
končalo v redu. Lepo je vedeti, da na zborih za 
razrešitev zadev, ki se tičejo skupnosti, skupaj 
poprimejo ljudje različnih ideoloških, stran-
karskih in katerihkoli že drugih pogledov, ki bi 
koga drugega odvrnili od tega.

SKS Kamnica, 13. 12.
Na zadnjem zboru v letu 2017 udeleženci niso 
odpirali novih problematik, zbor je minil v zna-
menju poročanja. Cesta v Brestarnico je bila 
popravljena, Elektro pa nadaljuje s polaganjem 
kablov na cesti proti Mediču. V Kamniški grabi 
pa vlečejo kable za optiko. Še vedno čakamo 
na odgovore na dopise – treba bo opozoriti 
uradnike, da so po zakonu dolžni podati odgo-
vor. Moderator je poročal o dejavnostih IMZ, saj 
IMZ med decembrom 2017 in februarjem 2018 
praznuje 5. obletnico delovanja (nastanek IMZ 
ter obletnica prvega zbora), v čast tej obletnici 
so bile že izvedene nekatere aktivnosti, druge 
pa so še na sporedu. Podrobneje o njih bodo 

udeleženci obveščeni po mailih, prek Četrtinke 
in na zborih.

SČS Studenci, 14. 12.
Poleg bridke ugotovitve, da je sramotno živeti v 
mestu, kjer je nogomet več vreden od knjižnice, 
so se udeleženci dotaknili zamisli, da bi iz sra-
motnih točk na Studencih lahko črpali gradivo 
za podoben sprehod, kot je bil sprehod mimo 
projektov participatornega proračuna v Radva-
nju. Še zmeraj jih namreč močno žuli umazanija 
na Ruški, radi bi odkrili lastništvo parcel preko 
prostorskega plana občine Maribor ali s parcel-
no številko zemljišča. Podatek bi pomagal, da 
bi lahko s pritiski dosegli, da lastniki poskrbijo 
za umazanijo, ki se jo odlaga vsepovprek. Na-
mera je torej že močno usidrana, le v dejanja 
naj preraste.

SČS Nova vas, 14. 12.
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Četrtnih in krajevnih skupnostih
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Zadnji zbor v Novi vasi v letu 2017 je bil še ne-
koliko bolj zabaven kot po navadi, saj je bilo 
vzdušje in razpoloženje vseh prisotnih zelo 
dobro. Med vsemi resnimi temami, ki so jih 
obravnavale_i, je padlo kar nekaj šal tako na 
svoj, kot račun odgovornih in nesposobnih 
uradnikov. Udeleženke_ci z zbora v zbor pilijo 
svoje pristope do sprva popolnoma zaprtih ob-
činskih vrat. Z nekaterimi uradi je komunikacija 
že kar solidna, ponekod nadpovprečna, se pa še 
najdejo osorne_i, ki se požvižgajo na ljudi, kate-
rih interese bi pravzaprav morale_i zagovarjati. 
Tokrat je bilo izpostavljeno, da je dobro, da se 
zadeve, namenjene Občini, naslovijo s »Pobu-
da«. To poimenovanje namreč zavezuje urad-
nice_ke, da na vsebino v roku 30 dni tudi od-
govorijo. V Novi vasi je tako bilo sklenjeno, da 
se še letos odpošljeta dve pobudi – ena v zvezi 
s Pekrskim potokom, pod katerega se bo pod-
pisalo tudi Društvo arhitektov, in eno v zvezi z 
ureditvijo in organizacijo javnega potniškega 
prometa, poslale_i pa bodo še dopis z vprašanji 
okoli javne razsvetljave širom občine.

SČS Radvanje, 19. 12. 
Na zadnjem zboru v letu 2017 so Radvanjčani 

nadaljevali z nezmanjšano hitrostjo. Z veseljem 
so pozdravili uspeh Storžkovanja, družabnega 
dogodka, ki je z medsosedskim obdarovanjem 
povezal skupnost in vnesel dobro voljo v kraj. 
V aktivnosti so se vključile številne organizaci-
je v Radvanju, vse od šol, mladinskih domov, 
društev, pa do gostinskih obratov in kopice 
krajanov. Zbor je še posebej pohvalil gonilno 
silo Storžkovanja, Jasno, Ano in Minko, ki so 
se res izkazale. Zboristi pa so se posvetili tudi 
težavnim temam. Obravnavali so spremembo 
avtobusne linije 18 in obžalovali, da je do spre-
membe prišlo brez posvetovanja s krajani, ki 
so do trenutka zbora zbrali že več kot 200 pod-
pisov nasprotovanja spremembi. Ogorčeni so 
bili, da določeni svetniki MČ celo s posmehom 
zavračajo mnenje teh 200 krajanov, zato so 
sklenili, da bodo okoliščine te spremembe do-
dobra raziskali in nato tudi ukrepali. Dodatno 
vročo kri je povzročil obisk županove delega-
cije v kraju, ki je potekal za zaprtimi vrati, kljub 
temu, da je bil pred petimi tedni, pa še vedno 
ne obstaja zapisnik tega obiska. Zboristi so si 
bili edini v nezadovoljstvu nad delovanjem 
izvoljenih predstavnikov tako na nivoju četrti 
kot na nivoju mesta in poudarili, da že komaj 
čakajo volitve, da se jih znebijo.

SČS Magdalena, 19. 12. 
Zadnji decembrski zbor je bil v Magdaleni ne-
koliko krajši. Najprej so udeležene_i obravna-
vale_i odgovor predsednika društva Toti DCA, 
na katerega so se obrnile_i s prošnjo po so-
uporabi prostorov na Gorkega ulici za zbore 
samoorganizirane četrtne skupnosti Magdale-
na. Menile_i so namreč, da je nižja udeležba 
na zboru posledica prebivalkam_cem neljube 
lokacije, zato so od decembra naprej v iska-
nju nove. Iz prejetega odgovora so razbrale_i, 
da srečanja ob torkih popoldan v prostorih 
društva Toti DCA žal niso možna, a v nadalje-
vanju tokratnega zbora niso sprejele_i nobe-
nega nadaljnjega koraka na to temo. Naslednji 
zbor bo tako znova  v prostorih INFOPEKE v 
prenovljeni stavbi Kulturnega centra Pekarna. 
Na zboru so obravnavale_i tudi poziv, ki so ga MČ Radvanje
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pripravile_i na Pobrežju, v zvezi z nacističnim 
napadom na aktivista Pekarne. Magdalenčan-
kam_om se zdi pomembno, da ostro obsodijo 
tovrstno nasilje, in se absolutno strinjajo, da je 
potrebno od organov pregona zahtevati, da 
ustrezno ukrepajo.

SČS Pobrežje, 20. 12.
Kljub temu da se je zbor odvil v prazničnem 
obdobju in prazničnem vzdušju, se je tudi 
tokrat vztrajalo pri obravnavi tem v MČ Pob-
režje. Udeleženci so opozorili, da se dogajajo 
spremembe na hitri cesti, ki se tičejo vinjetne-
ga režima. Te pa niso nujno sprememba na 
bolje, saj se pojavljajo novi prometni znaki, 
ki odpravljajo nepravilnosti v signalizaciji, na 
katere je zbor opozarjal, ne odpravljajo pa vi-
njet. Posledično bo treba ponoviti zahtevo za 
odpravo. 
Udeleženi so spregovorili tudi o prekopavanju 
Ulice Draga Kobala in Prelogove ulice, kjer se 
je polagalo optične kable, dela pa so se iz ne-
znanih razlogov nehala sredi ulice. Zboristi so 
zato sklenili, da pridobijo informacije za more-
bitno prihodnje ukrepanje. Odprla se je tudi 
tema že dolgo načrtovanega zbirališča odpad-

kov na Pobrežju, ki pa se bo nadaljevala tudi 
na prihodnjih zborih. Konec leta so nato obe-
ležili tudi z zakusko in druženjem in si zaželeli 
srečno in zdravo 2018!

SČS Center in Ivan Cankar, 21. 12. 
Včasih imamo občutek, da se borimo sami in 
si pulimo lase, kako pritegniti k sodelovanju 
nove sile. Redko se zgodi, da uspemo odkriti 
koga, ki si prizadeva za iste rezultate. Takšno 
srečno naključje se je pripetilo udeležencem 
SČS Center in Ivan Cankar, ko so pred prazni-
ki spoznali mlado akademičarko, ki se v svoji 
zaključni raziskavi, magistrski nalogi, ukvarja s 
tematiko oživljanja tržnice. Naloga prinaša re-
šitve v obliki programa dejavnosti in predvide-
va začetno mnenjsko anketo ljudi, ki se poslu-
žujejo tržnice in so z njo kakor koli povezani. 
Rezultati ankete bodo podlaga za dokončno 
oblikovanje rešitev po meri uporabnikov. 
Odlična praksa, ki jo toplo priporočamo tudi 
občinskemu administrativnemu ustroju pred 
vpeljavo njihovih zamisli. 
Zborovsko razpravo so razširili še na problem 
varstva zasebnosti in pomena varnostnega 

MČ Magdalena

MČ Ivan Cankar
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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 Radvanje torek, 16. 1., 18.00 MČ Radvanje, Lackova 43

SČS Magdalena torek, 16. 1., 18.00 MISC INFOPEKA, Ob železnici 8

SČS Pobrežje sreda, 17. 1., 18.00 MČ Pobrežje, Kosovelova 11

SKS Kamnica sreda, 17. 1., 18.00 KS Kamnica, Vrbanska 97

SČS Center in Ivan Cankar četrtek, 18. 1., 18.00 Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

SČS Koroška vrata četrtek, 18. 1., 18.00 MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

SČS Tabor sreda, 24. 1., 18.00 MČ Tabor, Metelkova 63

SČS Nova vas četrtek, 25. 1., 18.00 MČ Nova vas, Radvanjska 65

SČS Studenci četrtek, 25. 1., 18.00 MČ Studenci, Erjavčeva 43

SKS Pekre sreda, 7. 2. 2018, 18.00 Dom kulture Pekre, Bezjakova 4

Zbori ta teden: sreda, 10. 1.: zbora SČS Tabor in SKS Pekre; 
četrtek, 11. 1.: zbora SČS Nova vas in SČS Studenci

VABLJENI_E NA ZBORE

nadzora s kamerami. Poraja se vprašanje, s 
kakšnim namenom so kamere postavljene 
tako, da snemajo le mimoidoče na »nevtral-
nem« območju, kjer ni banke ali prostora, 
okoli katerega je poostren nadzor še nekoliko 
primeren. Ni povsem jasno, kje se ti posnetki 
hranijo in kdo ima dovoljenje za njihov ogled, 
zato se bo tema prenesla na seznam pogovo-
rov udeležencev zbora v tekočem letu 2018.

SČS Koroška vrata, 21. 12.
Zadnji zbor leta 2017, ki je v SČS Koroška vra-
ta potekal 21. 12. 2017, je bil skoraj v celoti 
namenjen drevesom in zelenim površinam v 
mestni četrti. Zbora se je na povabilo udeležil 
tudi krajinar Niko Stare. Stare je poudaril, kako 
ogromen pomen imajo zelene površine za ur-
bano okolje in da je zaskrbljujoče, ker Občina s 
temi površinami ravna zelo slabo. Potrdil je, da 
je Kamniški drevored potreben zamenjave, kar 

pa je predvsem posledica slabega vzdrževanja 
tega drevoreda skozi leta, isto pa drži za dreve-
sa na Vrbanski. Prav tako ni jasno, kdo v MOM 
sploh sprejema odločitve o poseku dreves? 
Ponekod prebivalci celo na javnih površinah 
to počno kar samoiniciativno. 
Zaradi slabih praks je postal problematičen 
tudi mestni park. Sicer vedno silnejša neurja 
v zadnjem času precej lomijo drevesa in veje, 
a bi ob ustreznejši skrbi zanje marsikatero us-
pelo obstati. 
Udeleženke in udeleženci so se na koncu do-
govorili, da za marčevski zbor pripravijo spre-
hod po mestni četrti z Nikom Staretom, na ka-
terem si bodo ogledali stanje zelenih površin 
v Koroških vratih.
Ponovno je bila odprta problematika Medve-
dove ulice, ki je v sramotnem stanju. A tokrat 
bodo pobudniki  končno le pripravili dopis za 
občinske službe.


