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Se komu le posveti?

Prebivalke in prebivalci našega mesta in njegove okolice smo se že navadili, da je treba po pločnikih in
javnih pešpoteh previdno in s pogledom pod noge, če želimo, da ob vseh luknjah in hribčkih na njih ostanemo celi. Žal velikokrat tudi to ne pomaga, saj svetilke, ki bi naj te površine osvetljevale, osvetljujejo vse
drugo – od krošenj dreves do naših spalnic.
Cilka Šušteršič

Že v prvem letu delovanja so na ta problem osvetljave opozorili Novovaščani, saj so večino sijalk na
Prušnikovi zakrivale krošnje slabo vzdrževanega
drevoreda ob njej. Enak problem so zaznali v Koroških vratih, na Gosposvetski. Da namesto pohodnih poti svetilke v garažni hiši pri UKC svetijo
v spalnice bližnjega bloka, so govorili na zboru
SČS Magdalena, na Pobrežju se je enak problem
izpostavil na Ulici Borcev za severno mejo, v Novi
vasi pa na Knafelčevi. Na katastrofalno stanje javne
razsvetljave na Koseskega ulici opozarjajo na Ta-

boru, če pa boste malo pozorni, boste tako stanje
našli na vseh koncih našega mesta.
Ko smo problem na zboru v Novi vasi jeseni odprli,
si nismo niti približno predstavljali, kako pereč in
širok je. Za lažjo predstavo le nekaj podatkov, do
katerih smo se dokopali:
– javna razsvetljava v mestu je v povprečju stara
več kot štirideset let;
– dobrih osemdeset (80) odstotkov svetil ne
ustreza Uredbi o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja, skladno s katero bi morala

2

UVOD

MOM vsa ta svetila že do konca lanskega leta
zamenjati z ustreznimi;
– poraba energije za javno razsvetljavo v MOM je
več kot 70 kWh na prebivalca letno, medtem
ko je zgornja meja dopustnega po omenjeni
Uredbi 44,5 kWh na prebivalca. Mejno vrednost
tako presegamo za več kot 60 %.
Za vzdrževanje javne razsvetljave (med ostalim)
je MOM podelila petnajstletno koncesijo Nigradu.
Skladno z njo podjetje vsako leto pripravi program
vzdrževanja, ki je podlaga za pripravo in sprejem
proračuna. Iz pridobljenih podatkov je očitno, da
se stroški za vzdrževanje povečujejo, v proračunih
pa je vsako leto na razpolago manj denarja. Med
tem ko sta se finančna vrednost programa in višina zagotovljenih proračunskih sredstev za leto
2014 še nekako pokrivali, je za leti 2017 in 2018
v proračunu predvidenih le še dobrih 60 odstotkov potrebnih sredstev (plan: 1.714.618, proračun
1.050.000 evrov). Še bolj pa bode v oči podatek, da
je kljub katastrofalnemu stanju za investicije bilo v
proračunu 2017 na razpolago le 65.000 evrov.
Obstaja kopica dokumentov in projektov, ki prikazujejo probleme in nakazujejo rešitve. Ne enih
ne drugih na MOM ne upoštevajo ali jih jemljejo
resno. Za ilustracijo: obstaja načrt prenove zunanje
osvetlitve kulturnih spomenikov, ki predvideva kar
90-odstotno znižanje porabe energije.
V odgovoru (v okvirčku) zboru SČS Nova vas z Urada za komunalo, promet in prostor povedo, da je
bilo za porabljeno energijo za javno razsvetljavo
v proračunu 2017 predvidenih 1.440.000 evrov,
kar pa ni pokrilo dejanskih stroškov porabe. Če bi
uspeli znižati porabo na zakonsko predvideno, bi
letno lahko prihranili najmanj 900.000 evrov. Ob
tem bi se s prenovo bistveno zmanjšali še stroški
vzdrževanja. Ob prihrankih več kot milijona evrov
letno, pri vložku petih milijonov, je povsem nerazumljivo, da se pameten gospodar tega že davno
ni lotil. Že samo s finančnega vidika, če že ne z vidika obveze do zmanjšanja onesnaženja, ali pa –
bog ne daj – počutja prebivalcev.
Potrebujemo torej pametnega »gospodarja«, ali
pa ojačan pritisk na tega, ki ga pač imamo.

Odgovor UKPP na vprašanja,
zastavljena s strani
SČS Nova vas

V zvezi z vašim dopisom, z dne 05.10.2017,
glede problematike cestne razsvetljave na
Knafelčevi ulici (med Radvanjsko in Kardeljevo cesto) vam podajamo sledeče pojasnilo:
– Vaša ugotovitev, da je na tem odseku cestne
razsvetljava zastarela in neustrezna je pravilna.
– Ugotovitev, da to ni edino področje z neustrezno cestno razsvetljavo je prav tako pravilna
– Za informacijo, na območju Mestne občine
Maribor je 14.800 svetilk, od tega jih je zgolj
cca 20 % v skladu z Uredbo ustreznih
– Za novogradnje in investicijsko vzdrževanje
smo v letu 2017 imeli na razpolago samo
65.000 EUR, za redno vzdrževanje 600.000
EUR za porabo električne energije 1.440.000
EUR, kar je bistveno premalo za resno rešitev
problematike, zmanjkalo nam je za potrebe
rednega vzdrževanja prav tako za plačilo stroškov porabljene električne energije
– Narejena je analiza stanja cestne razsvetljave,
pripravljene so tudi svetlobno-tehnične rešitve prenove, ki so osnova za tehnično izvedbeno dokumentacijo
– Ocenjujemo, da bi prenova celotne cestne
razsvetljave v Mestni občini Maribor znašala
cca. 5–6 mio. EUR
– Bilo je preučeno več scenarijev za prenovo
celotne cestne razsvetljave, vendar do sedaj
zagotovljena sredstva na razpolago v proračunih MOM niso omogočala izvedbo obnove.
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PoroČilo o delu v
samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Nova vas, 22. 3. 2018

Na preteklem zboru SČS Nova vas se je kot stalnica razprave na dnevnem redu zbora pojavil trojni
P oziroma park ob Pekrskem potoku. Na zboru
ustanovljena delovna skupina je poročala o minulem sestanku v projektni pisarni MOM, ki so se ga
udeležili skupaj z občinskimi uradniki in drugimi
vključenimi in potrebnimi za pripravo in izvedbo
projekta. Trenutno so v fazi, ko se pripravlja natečaj za idejne rešitve ureditve parka. Z angažmajem, željo po vključenosti in stalni prisotnosti so
se prebivalke in prebivalci Nove vasi uspeli uvrstiti
med relevantne sogovornike o vsebini in ostalih
dimenzijah parka. Trenutno je sklenjeno, da natečaj ne bo vabljen, temveč bo odprtega tipa, kar
pomeni, da bodo lahko idejne rešitve posredovali
vsi zainteresirani kompetentni deležniki. Osnovni
kriteriji natečaja bodo zastavljeni na podlagi že
izraženih želja prebivalk in prebivalcev, katerih
neposredno bivalno okolje se spreminja in bodo
najštevilčnejši uporabniki parka.
Novovaščanke in Novovaščani so v večini zadovoljni s potekom priprave projekta, presenetilo pa
jih je, da so bile nekatere parcele, ki naj bi bile del
parka, prodane zasebnemu investitorju, čeprav je
imela občina že v lanskem proračunu – enako je
tudi v letošnjem – načrtovan odkup teh istih parcel.
Na zboru so govorili še o slabem stanju javne
razsvetljave v četrti in mestu nasploh – o neekonomičnih žarnicah, ki še vedno razsvetljujejo naše
ulice in o neekonomičnem vedenju odgovornih,
ki bi lahko, tudi če ni denarja za zamenjavo neustreznih svetilk, začeli vsaj z zamenjavo potratnih
sijalk in tako nemudoma znižali porabo električne
energije in sredstev.
Zbor je razpravljal še o glasilu mestne četrti, ki je
v pripravi, s svojimi vsebinami pa že nekaj let sodelujejo tudi sami. Poročalo se je še o dejavnostih

SSVUJD, ki se v tem trenutku ukvarja s procesi obdelave odpadkov in spremembami, ki jih je napovedala in jih že izvaja Snaga.
SČS Studenci, 22. 3. 2018

Osnovna tematika na Studencih ostaja promet, še
posebej tovorni promet, ki med stanovanjskimi
objekti nima kaj iskati. Kljub temu so se udeleženi najprej posvetili razpravi o ravnanju z odpadki, s čimer se po poročanju delegata zdaj, med
drugim, ukvarja Samoorganiziran svet za varstvo
uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD). Ob zadnjih
novicah s strani javnega podjetja Snaga, da so v
Radvanju pričeli z izvajanjem projekta, skozi katerega bodo ugotavljali, ali je bolj učinkovito, da
odpadke ločujemo ljudje ali naj to namesto nas
počne tehnologija, se odpira vprašanje, ali bomo
na račun polnjenja kapacitet nove sortirnice zdaj
opustili napore v smeri odgovornega sodelovanja
prebivalstva pri skrbi za lastno okolje. Vprašanj je
seveda še več in bodo zastavljena predstavnikom
tega javnega podjetja, ko se bodo srečali na sestanku.
Tovorni promet na Studencih povzroča precej
preglavic. S postajanjem tovornjakov po četrti,
kar je po občinskih predpisih prepovedano, so
problemi po celem mestu, saj nadzora nad upoštevanjem predpisov na tem področju ni. Da pa je
zadrega še hujša, so na posamičnih točkah na Studencih tovorna vozila našla svoj domicil. Preobilica velikanov na kolesih precej vpliva na varnost
v cestnem prometu, saj za premike po studenški
soseski ni primerne infrastrukture. To občutijo vsi
soudeleženi v prometu, šolarji pa so še posebej
na udaru. Udeleženi zato želijo razpravo s svetniki
mestne četrti, katere bodo pozvali, da se za ta namen čimprej sestanejo, pogovorijo in družno oblikujejo nadaljnje korake. Če to v krajšem roku ne
bo uspelo, bodo pot po institucionalnih stopnicah
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nadaljevali brez njih.
Bodo pa udeleženi skupaj oblikovali prispevek za
glasilo mestne četrti, ki je v pripravi. Kaj bo osrednja tema prispevka? Trikrat lahko ugibate!
SČS Radvanje, 27. 3.

Kako pomembna za prebivalke in prebivalce v
Radvanju je prostorska problematika na območju
propadlega projekta UNIVERZIJADA je pokazala
ne le številčnost prisotnih na zadnjem zboru, temveč tudi polemičnost razprave. Ta je tekla o možnostih, ki jih dajejo sedaj veljavni prostorski akti
(MUV št. 16 / 26. 7. 2012) ter do sedaj sprejete pobude umeščanja nekaterih projektov v ta prostor.
Izpostavila je ključno alternativo.
Prva je ta, da se obravnavajo posamezne pobude
na temelju sedaj veljavnega prostorskega akta, v
katerem vidijo krajani veliko nevarnosti, da bodo,
tako kot že velikokrat do sedaj, izigrani. Pri tem je
pomembno dejstvo, da je bil veljavni prostorski
akt izdelan predvsem za potrebe takrat načrtovane Univerzijade, še bolj sporna pa je bila takrat popolna ignoranca občinske oblasti do lokalne skupnosti. Krajani in krajanke so mnenja, da bi bil način
umeščanja v prostor po volji lastnikov zemljišč, ne
pa po potrebah tega prostora, nesprejemljiv.
Druga možnost, ki jo vidi zbor, pa je nov javni natečaj za ureditev celotnega območja med obronki
Pohorja in načrtovano traso Podpohorske ceste
ter južne obvoznice in na vzhodu do gradu Betnava. Tak natečaj bi lahko v ta prostor vnesel nove
vsebine, ki so bližje sedanjim potrebam ljudi in
ki bi bile bolj povezane med seboj. Krajani bodo
svoja stališča predstavili svetu MČ Radvanje z zahtevo, da svet po potrebi dopolni in podpre stališče
krajanov.
SČS Magdalena, 27. 3.

Na minulem zboru SČS Magdalena, dva dni po
akciji odstranjevanja sovražnih nalepk in napisov
z ulic, je bilo pod točko razno poročano o izpeljani akciji. Udeleženke_ci so povedale_i, da dela
tokrat niso imele_i veliko, saj sproti redno odstranjujejo nalepke, ki jih po mestu lepi neonacistična
skupina Generacija identitete, ki sicer ne uporablja

klasične nacistične simbolike, pač pa so komunikacijo sovraštva prenesli na novo raven. Magdalenčanke_i opozarjajo vse sokrajanke_e, posebej
tiste v Koroških vratih, kjer je bilo opaženih največ
nalepk, na simbol kroga s strešico znotraj njega in
razne parole zoper ANTIFA. Prav tako je pod točko razno našel svoj prostor Dan za spremembe,
ki je nacionalna akcija promocije prostovoljstva
in se bo letos, 7. 4. od 10. ure dopoldne odvijala
tudi v Magdalenskem parku. Tam se bo zgodila
intervencija v dotrajane parkovne poti tako, da
se bodo luknje in razpoke zapolnile s cementom
in keramičnimi koščki. Če ima kdo na zalogi lepe,
barvne ali pisane keramične ploščice (ki so lahko
tudi nalomljene, saj se bodo uporabljali koščki), jih
lahko prinese v Infopeko.
Na zboru je bilo tudi poročano o sestanku SSVUJD
in prizadevanju udeleženca, da bi se izboljšal slovenski zdravstveni sistem.
SČS Pobrežje, 27. 3.

Osrednja tema tokratnega zbora SČS Pobrežje je
bilo, kot napovedano, parkiranje na Ulici bratov
Greifov, zbora se je tako udeležilo tudi kar nekaj
stanovalcev prav od tam. Udeleženec, ki se že nekaj časa ukvarja s to temo, je najprej predstavil vse
dejavnosti, ki so bile v tem času že narejene. Po
njegovih besedah obstajata dve možnosti: ena je
preureditev zasebnih zemljišč pri blokih, kjer bodo
stanovalci sami financirali ureditev parkirnih mest,
obstaja pa tudi možnost, da bi se del zemljišč, kjer
so zdaj vrtovi, preuredil v parkirišča. A problem
javne površine z vrtovi je ta, da predstavljajo zeleno cono in se na zemljišču ne sme graditi. Udeleženci so zato predlagali, da bi v ulici zbrali podpise prebivalcev, s katerimi bi občini predlagali naj
spremeni namembnost tega zemljišča.
Udeležence jezijo tudi pri blokih parkirani službeni
kombiji – parkirišča v ulici so namreč namenjena
stanovalcem, ne pa službenim avtomobilom podjetij.
Udeleženci so se tudi odločili, da skličejo širši sestanek stanovalcev. Predvsem bi želeli, da se ga
udeležijo vsi predstavniki stanovalcev blokov.
Tako se bodo lahko dokončno odločili za prime-
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Problematika parkiranja na Ulici bratov Greifov

ren način reševanja problema, imeli pa bodo tudi
zadostno podporo, da bodo na občini videli, da ne
gre samo za tri ali štiri dejavne posameznike.
Udeleženci so se pogovarjali še o možnosti ureditve kolesarske steze na Cesti XIV. divizije. Prišel je odgovor, da je cesta državna in da država
postavlja pogoje za ureditev kolesarske steze, a
karakteristike ceste takšnim pogojem enostavno
ne morejo zadostiti.
Na koncu je beseda tekla še o neurejenosti male
tržnice na Pobrežju, kjer vladata nered in svinjarija. Udeležence zanima, kdo je sploh zadolžen za
vzdrževanje reda in čistoče tam. Z vprašanjem se
bodo obrnili na mestno četrt in na občino.
SČS Tabor, 28. 3.

Na tokratnem zboru so prisotne_i stanovalke_ci
Koseskega ulice ponovno potrdile_i to, kar je skupna želja večine – da gre Koseskega ulica v celovito obnovo in to naenkrat, ne po fazah. V primeru

Pri obnovi Koseskega ulice stanovalci nočejo le delne rešitve
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slednjega se namreč zna zgoditi, da po prvi fazi
mariborska občina ne bo izpeljala nobene več.
Stanovalke_ce ulice pa vseeno zanima, kakšno je
trenutno stališče MČ Tabor do obnove in ali ima
morda MČ zadnje informacije o tem. Posebej želijo vedeti, ali so se na Občini že lotili priprave investicijskih dokumentov (DIIP).
Udeleženke_ce je razveselil hiter odgovor Snage
glede ureditve ekološkega otoka na Koseskega
ulici, saj je Snaga na prošnjo zbora SČS Tabor že
namestila nove nalepke na zabojnike, za mesec
maj pa napovedala postavitev podstavkov in bolj
redno čiščenje tega ekološkega otoka.
SČS Center in Ivan Cankar, 28. 3.

Na zboru SČS Center in Ivan Cankar so na začetku
diskutirali o razstavi, ki jo pripravljajo zbori samoorganiziranih skupnosti in sklenili, da na razstavnem eksponatu izberejo rubriko Nekoč in danes,
s čimer bi prikazali, kaj so dosegli v petih letih.
Brez pritiskov njihovega zbora se najverjetneje
ne bi nič spremenilo. Razstavili bodo fotografije
ureditve zapuščenih izložb na Gosposki in čistilne
akcije. Zahtevna je bila predvsem tista, ko so udeleženke in udeleženci čistili kanalete v parku pri
treh ribnikih in tako odstranili ogromno mulja, ki bi
ga morale odstraniti za to pristojne javne službe.
Koristna pa je bila tudi akcija čiščenja sprehajalne
poti na Piramido. Opravljenega dela je bilo veliko.
Po poročanju SSVUJD se je razvila debata o sortirnici mešanih komunalnih odpadkov, ki naj bi
znašala kar 10 in več milijonov evrov. Udeležence in udeleženke je zanimalo, kaj menijo okoljevarstveniki glede tega, da ljudje ne bi več ločevali
odpadkov - to možnost s projektom v Radvanju
trenutno testirajo pri Snagi - in glede t. i. rudarjenja odpadkov, s katerimi naj bi sortirnica oz. njeni
zagovorniki zagotovili njeno upravičenost.
Če Nigrad ne bo ukrepal, bodo udeleženci do
naslednjič pripravili tudi dopis glede nevarnega
drevesa v parku, ki se nagiba na cesto in s tem
ogroža varnost na cesti. V parku kljub nenehnemu opozarjanju in akcijam še vedno ni urejena
razsvetljava, tretji ribnik pa je prav tako zapuščen
in zanemarjen.
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Komu pa naše mesto služi?
V Mariboru je potekal Festival sprehodov, kar je bila odlična priložnost, da se ob različnih temah
v skupinah sprehodimo po mestu. Tudi s Stopinjami mesta. Ta pa ni bil klasičen sprehod odkrivanja kulturne dediščine našega mesta niti odstiranja zanimivih zgodb prostorov in ljudi ali
odpiranja kakih sicer zaprtih vrat. Želele smo sprehod, na katerem bi lahko s prisotnimi spregovorile_i o zadevah našega mesta. Mesto namreč niso le zgradbe in ceste, mesto smo ljudje, ki v
njem bivamo – zgradbe in ceste pa načrtovane z mislijo, da funkcionalno zadovoljujejo potrebe
tam živečih.
Stopinje mesta: Kaja Fiedler, Kaja Vidovič in Brina Fekonja

O Koroški ulici se že dolgo veliko govori, konkretnih dobrih učinkov pa žal ni. Postojanko smo zapustile_i s konsenzualno sprejetim zaključkom,
da ima ulica velik potencial za mesto, a se k reševanju ne pristopa dovolj celostno in resno.
Nato smo problematizirale_i nakupovalno središče, postavljeno le pljunek proč od nekdaj
pestrega mestnega dogajanja Gosposke ulice.
Ta je nekaj desetletij nazaj predstavljala glavno
trgovinsko ulico, danes pa se vsebine menjujejo
hitreje kot letni časi. Obudile_i smo spomine na
nekdaj pestro ponudbo in spregovorile_i o principih delovanja in gradnje nakupovalnih centrov, ki,
če so postavljena preblizu, mestna središča ropajo
življenja. Kot tukaj.
Nagovorile_i smo tudi uboj kinematografije v
mestu. Po drugi svetovni vojni je bilo v Mariboru kar osem kinodvoran, v zadnjih desetletjih 20.

stoletja pa štiri dobro ustaljene. Trenutno nekomercialne kino dvorane nimamo, imamo pa kino
zabaviščne komplekse. Kina v centru mesta ni
uničila ne televizija ne video, ampak Kolosej. Pred
njegovo izgradnjo je bilo mesečno v Udarniku
okoli 4000 gledalk_cev, nato le 400. Prostori Kina
Udarnik so se 2010 ponovno začeli polniti s kinematografsko in drugo vsebino, zgodbe je bilo žal
konec. Sedaj se tam spet začenja nova.
Dobršen del sprehoda je bil namenjen premisleku o javnih prostorih, kjer bi se naj odvijalno javno
življenje, ne pa da tudi ti podlegajo komercializaciji in potrošnji. Javni prostor je prostor političnega, družbenega in ekonomskega življenja in tako
igra ključno vlogo v tvorjenju družbe – je samoorganiziran javni servis ljudi, kjer se izmenjujejo
ideje in izkušnje ter oblikujejo vrednote. Tako kot
družba se javni prostor kot temelj družbenosti
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stalno sooča s problemi. Včasih je javni prostor
obvladovala cerkvena oblast, danes pa največje
grožnje predstavlja sistem neoliberalne politike, ki
individualizira in s tem razkraja družbo, javni prostor pa si podreja zavoljo trženja. Krčenju javnega
prostora zaradi širjenja profitnih dejavnosti smo
priča širom centra mesta, pa marsikje drugje, ko
se predvsem gostinski lokali širijo na trge in ulice.
V sociologiji se uporablja termin tretjega prostora.
Ljudje del svojega življenja, če imamo to srečo,
preživljamo v službi, del doma. Tretji prostor pa so
prostori, ki nudijo možnosti aktivne participacije
v lokalni skupnosti. Gre za varne javne prostore,
kjer naj bi se redno, prostovoljno odvijala neformalna srečanja zunaj družinskega in službenega
okolja. Ulice, trgi, pivski vrtovi, parki, kavarne, pošte, gostilne in ostali podobni prostori so vitalni
del družbe in skupnosti, saj zagotavljajo temelje
za delujočo demokracijo in spodbujajo socialno
enakopravnost, izenačenje statusa ter politike od
spodaj navzgor, javno združevanje ter podporo
posameznicam_kom in skupnosti. Gre za ključne
predispozicije in hkrati gradnike neformalnega
javnega življenja, ki pa so danes zelo na udaru.
Žal s težavo govorimo o tretjih prostorih, kjer bi se
vse zgoraj našteto zares dogajalo, saj smo ljudje
zaradi sistema, v katerem živimo, preusmerjeni v
»nesmiselna početja«, namesto da bi se politično
aktivirali v svojem bivanjskem okolju. No, svetla
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izjema so samoorganizirane četrtne in krajevne
skupnosti, ki pravzaprav združujejo vse našteto,
le da do množičnega angažmaja prebivalk_cev
zaradi prežetosti z neoliberalno logiko žal še ni
prišlo.
Na trgu Leona Štuklja smo govorile_i o neposrečenem zasledovanju projektnih načrtov njegove
prenove. Cilj je bil ustvariti enovit in homogen
prostor, ki bo privlačen za ljudi in dovolj prilagodljiv, da bo omogočal odvijanje raznih mestotvornih in kulturnih dejavnosti. Deloval naj bi kot povezava starega mestnega jedra z novim delom
mesta. Trg bi naj postal dnevna soba mesta, pa
je žal postal območje, katerega večina, če že res
mora, prečka kar se da hitro. Osiromašenost urbane opreme daje občutek, da gre še vedno za
tranzitni prostor, ne pa za mesto srečevanja in
druženja, razen ob organiziranih dogodkih. Tukaj
se življenje samo po sebi ne dogaja, mestotvorna
funkcija trga je skoraj ničelna. Načrti niso bili uresničeni. Pritlični deli stavb, ki obkrožajo trg, ostajajo brez dopolnjujoče vsebine, ostale ideje revitalizacije tega dela mesta so pozabljene – tudi v bivši
SDK se Umetnostna galerija še ni uspela preseliti.
Po poti na Lent smo sprehajalke_ci odprle_i še
debato o začasni rabi prostorov, o rabi javnih površin ter možnosti izboljšav na tem področju. Za
konec je ostala predvidena ureditev Lenta. Projekt je nastal v času priprav na EPK. Lent bi tako

TEMA

8

predstavljal ključno kulturno-umetniško stičišče
z novo Umetnostno galerijo, kar pa bi smiselno
pospremila celostna preureditev območja ob reki
in nova lesena brv čez njo. Danes, 6 let kasneje,
je Lent bolj ali manj enak, projekt obnove je še
vedno v zraku. Iz celovite rešitve, za katero je bilo
pridobljeno gradbeno dovoljenje, je načrt izpeljati le posamezne dele. Vprašanje je, ali bodo deli,
iztrgani iz konteksta, sposobni slediti začrtani celoviti ideji. Najbrž je tudi popolnoma nespametno
posekati vsa drevesa ob nabrežju in postaviti 21
metrov širok in 550 metrov dolg lesen podest.
Maribor – nekdaj očitno zeleno mesto, najbrž to
več noče biti.
Včasih so arhitekturne in urbanistične rešitve narejene z mislijo na uporabnike, v večini primerov
pa so žal le odraz odtujenega arhitekturnega ali
urbanističnega načrtovanja. Sprehod – tudi tokratni – pa je bil odlična platforma, da s sokrajankami_i na licu mesta nagovorimo teme, ki se nas
še kako tičejo.

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 Studenci
SČS Nova vas
SČS Koroška vrata

torek, 10. 4., 18.00
torek, 10. 4., 18.00
sreda, 11. 4., 18.00
sreda, 11. 4., 18.00
četrtek, 12. 4., 18.00
sreda, 18. 4., 18.00
četrtek, 19. 4., 18.00
četrtek, 19. 4., 18.00
četrtek, 19. 4., 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 Studenci, Erjavčeva 43
MČ Nova vas, Radvanjska 65
MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

Zbori v tem tednu: sreda, 4. 4.: zbor SKS Pekre; četrtek, 5. 4.: zbor SČS Nova vas in zbor
SČS Studenci

