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MLADI NA ROBU
Čas je, da mladi začnemo spreminjati sistem od spodaj navzgor, se zoperstavimo neoliberalističnim praksam ter ozavestimo pomen skupnostnega, povezovalnega in kolektivnega delovanja. Samo z aktivno
politično participacijo lahko spremenimo svoj brezizhoden položaj. Samo s kolektivnim uporom lahko
spremenimo razmerje figur na šahovnici interesov.
Tomaž Podbevšek

Študentje protestirajo proti politiki varčevanja v Milanu
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Položaj mladih je v Sloveniji izjemno negotov.
Soočamo se s problemom rušenja demokracije in solidarnosti, boriti se moramo za maloštevilna in pogosto prekarna delovna mesta
(glede prve zaposlitve mladih, ki je atipična,
smo na prvem mestu v Evropski uniji), ki so
slabo plačana in ne zagotavljajo vseh pravic iz dela (zgolj 15 % mladih ima pogodbo
za nedoločen čas), neoliberalne reforme so
preplavile šolski sistem, socialno državo, delavske pravice … Smo na pomembni točki odločanja, ali se bomo uprli ali bomo še naprej
ponižno klonili glave. Položaj mladih in širše
družbe se namreč ne izboljšuje, temveč se iz
dneva v dan poslabšuje.
Ker se je zmanjšala podpora mladim iz državnih virov, ki po zaključku šolanja težko dobijo
zaposlitev, zaradi česar mnogi med njimi ne
vidijo smisla za prihodnost, 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. Mladi imajo pogosto težave tudi na drugih področjih življenja - težje
pridejo do kreditov, se težje osamosvojijo in
ustvarijo družino.
Kapitalizem je korenito vplival na razmere na
trgu dela po razpadu Jugoslavije. Danes večina delavcev nima nobene finančne ali socialne varnosti, kakršno so jo imeli v socialističnih
časih. Zato narašča število revnih zaposlenih,
ki s svojimi dohodki ne zmorejo več dostojno
živeti. Zaradi težkih razmer mladi odhajajo na
delo v Avstrijo in Ljubljano, saj v Mariboru ne
vidijo nobene prihodnosti. S številnimi slabimi ukrepi socialno ogroženost ljudi pospešuje
tudi država, ki se več ne zavzema za delavce,
ampak se postavlja na stran korporacij in kapitala.
V poročilu raziskave Mladina 2013 (CEYPUS,
FES) lahko preberemo, da se polovica slovenske mladine »sploh ne počuti zastopane«
preko mladih, ki so dejavni v politiki, le 15

% mladih pa jih meni, da njihov glas »zelo«
ali »nekoliko« vpliva na državne institucije,
25 % pa, da jih vpliva na lokalne institucije.
Delno k temu zagotovo prispeva umanjkanje
neposrednega dialoga politikov in političnih
struktur s svojimi mladimi volivci in volivci nasploh, umanjkanje organov posvetovanj/deliberacije, neupoštevanje grassroot gibanj in
predlogov »od spodaj navzgor« ter upadanje
aktivistične kulture v slovenski družbi.
Ključne ugotovitve raziskave Mladina 2010 izhajajo iz dejstva, da so mladi, ki niso zadovoljni z delovanjem demokracije, politično manj
dejavni. Navedene ugotovite in naše izkušnje
pri delu z mladimi na terenu očitno kažejo,
da se mladi v političnih in družbeno-političnih debatah neradi izpostavljajo, se skrivajo
za anonimnostjo in neosebno komunikacijo
in da se na tem področju čutijo nesamozavestne. So odtujeni od družbeno-političnih procesov in razumevanja koncepta političnega,
se pravi razumevanja, da politika še zdaleč ni
stvar politikov, da na to vplivajo multinacionalke, kapital, NVO …
Delež levo ali desno usmerjene slovenske
mladine se v zadnji letih zmanjšuje, predvsem
pa mladina postaja vse bolj sredinsko usmerjena. Pogostost udeležbe na volitvah je višja
med bolj izobraženimi mladimi. Le 32,2 % slovenske mladine bi se udeležilo državnozborskih volitev, če bi bile jutri, kar predstavlja resen problem za demokracijo.
V tem, zakaj se mladi politično ne angažirajo,
vidimo več razlogov. Prvi je pomanjkanje humanističnega zaledja v Mariboru, ki pomaga
osmišljati in/ali preizpraševati ideologije in
kontekste. Drugi razlog je, da Maribor v zadnjih 25 letih doživlja drugo veliko ekonomsko in družbeno krizo, kar se kaže v socialni
sliki območja in nezainteresiranosti mladih
za skupno reševanje družbenih problemov
ter v boju za preživetje, njihovo usmerjenost
le nase in na lastno prihodnost (kar je posledica neoliberalizma - da je vsak posameznik
sam odgovoren za svoj položaj). Posledično je
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večina mladih v Mariboru družbeno neangažiranih, premalo samoiniciativnih in kreativnih. Tretji razlog so akademiki in intelektualci,
ki se ne zavedajo svojega poslanstva, torej
spodbujanja kritičnega mišljenja, saj mlade
ne spodbujajo k družbenim spremembam. Še
več. Mnogi poskušajo popolnoma onemogočiti vsakršen boj in možnosti za predrugačenje prihodnosti. Posledično se mladi zatekajo
v različne new ageovske sfere, obiskujejo delavnice za osebnostno rast, preživljajo dneve
v fitnesu in se zatekajo k dejavnostim, ki jih
mediji in potrošniška družba producirajo in
promovirajo za ohranjanje obstoječega kapitalističnega sistema. Mladi bi morali ozavestiti, da so vse prej naštete dejavnosti iluzorne,
saj ustvarjajo iluzijo znosnosti v neznosnem
svetu. Ker verjamejo, da ni mogoče spremeniti družbe, se usmerjajo nase. Ne zavedajo
pa se, da jih bo ravno pristajanje na takšne
ideologije še bolj odrezalo od družbe, ki jih
postavlja v vse bolj marginalizirano pozicijo.

Francoski študentje med protesti 2007
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Četrti razlog so nevladne organizacije in različna društva, ki mlade ne usmerjajo k družbenim problemom in aktivizmu.
Glede na trenutno stanje je bolj kot kadarkoli potrebno, da mladi spoznajo in razumejo razmerja moči v družbi, saj brez tega ne
morejo razumeti vzrokov, ki ljudi spravljajo v
čedalje bolj negotov in brezizhoden položaj.
V Sloveniji živi vse več revnih, saj je leta 2017
280.000 ljudi živelo pod pragom revščine. To
pomeni, da pod pragom revščine živi že vsak
7 Slovenec. Da ne govorimo o migrantih, ki
v Sloveniji dobesedno životarijo. Čas je, da
mladi začnemo spreminjati sistem od spodaj
navzgor, se zoperstavimo neoliberalističnim
praksam ter ozavestimo pomen skupnostnega, povezovalnega in kolektivnega delovanja.
Samo z aktivno politično participacijo lahko
spremenimo svoj brezizhoden položaj. Samo
s kolektivnim uporom lahko spremenimo razmerje figur na šahovnici interesov.
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PoroČilo o delu v
samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih
Zbor SČS Koroška vrata, 17. 5.

Zbor SČS Studenci, 17. 5.

Na zboru SČS Koroška vrata, ki je potekal 17. 5.
2018, so se udeleženci in udeleženke najprej pogovarjali o igralnem dnevu, ki je potekal v soboto
poprej - 12. maja dopoldne - na eni izmed funkcionalnih zemljišč med večstanovanjskimi zgradbami na Smetanovi. Zdi se jim odlična ideja, da
bi se prebivalci v četrti začeli več in pogosteje
družiti med sabo in tako spet spoznavati sosede.
Na igralnem dnevu je bilo kar veliko otrok, zato
se poraja misel, da je takšna dejavnost ne samo
dobrodošla, ampak tudi potrebna. Udeleženi so
se zato strinjali, da bi lahko takšno druženje potekalo večkrat na leto.
Razprava se je nato pomaknila proti Dravi - na
osrednjo mestno tržnico, kjer še naprej vlada katastrofalno stanje. Ob obilnem deževju postane
tržnica pravi mini bazen. Ena izmed udeleženk je
pridobila informacije, da naj bi bil projekt za sanacijo tržnice že pripravljen, a za izvedbo menda ni
na voljo dovolj denarja. Udeleženci so se odločili,
da pozovejo Urad za komunalo, promet in prostor, da projekt, če ta v resnici obstaja, postavijo
na ogled na zaprtem delu tržnice, na voljo vsem
obiskovalcem.
Udeleženci in udeleženke so se prav tako strinjali
s pobudo zbora SČS Nova vas o nujnosti takojšnje razprave mestnega sveta na temo stanja javne razsvetljave v mestu. Zato so se pod pobudo
tudi sami podpisali.
Prav tako je bila ponovno obravnavana Medvedova ulica - pereč problem, o katerem se zboristke in zboristi pogovarjajo že dlje časa. Izkazuje
se, da si nekateri v ulici dejansko ne želijo celovite
obnove. Ne želijo, da bi se v ulici postavili pločniki, saj zdaj lahko na javne zelenice pred hiše parkirajo svoje avtomobile, kasneje pa tega več ne
bi mogli početi.

Kot je že običajno, tudi tokratni zbor SČS Studenci ni minil brez razprave o prometu v tej degradirani četrti. Najprej o varnosti na šolskih poteh.
Ugotovili so, da bi bilo smotrno pred razgovorom
z organi, pristojnimi za nadzor nad prometom,
tudi mirujočim, ugotoviti, ali se stanje spreminja
in v katero smer se spreminja. To bodo poskušali
izluščiti iz primerjave poročil o varnosti na šolskih
poteh, ki jih šolskim zavodom vsako leto posreduje policija. Šele nato pa sledi razgovor s pristojnimi o tem, kakšne aktivnosti in ukrepe izvajajo
za izboljšanje stanja.
Tovorni promet predstavlja največjo rak rano
tega dela mesta. Zaradi neizpeljanih in nedokončanih cestnih projektov se po Studencih
prevaža veliko težkokategornikov, ki lokalne
ceste v stanovanjskih naseljih uporabljajo kot
tranzitne poti. Tudi splošne prepovedi ustavljanja transportnih vozil v mestu nihče prav ne
upošteva in tudi ne nadzoruje, posamezne lokacije na Studencih so zato tudi parkirišča. Ker
so na Studencih mnenja, da si omenjeno težavo zagotovo delijo še s kakšnim delom mesta,
so oblikovali pobudo za popis lokacij, kjer se
večkrat dogajajo kršitve. Naslovili so jo na vse
delujoče zbore samoorganiziranih skupnosti v
občini, s tako zbranimi informacijami in dokazi
pa bodo nato s pomočjo Mestne delovne skupine za promet naslovili pristojne, jih pozvali k
razpravi in ukrepanju.
Sklenili so še, da se na terenu prepričajo, ali je
bilo okoli Pekrske gorce resnično nameščenih
več novih košev, kot so preko mestne četrti sporočili s Snage, in pa tudi, da počakajo na zbor
SČS Magdalena, da se opredeli do pobude o
skupni čistilni akciji desnega nabrežja Drave,
preden pričnejo z načrti.
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Zbor SČS Nova vas, 17. 5.

Glavnino časa na 105. zboru SČS Nova vas so
udeleženci namenili projektu participativnega
proračuna (PP), v okviru katerega je za sredo,
23. maja, predvideno glasovanje o predlaganih
projektih. O tem, da k projektu niso bili vsi povabljeni, pa tudi povabila za glasovanje niso vsi
prejeli, so opozarjali udeleženci. Na seznamu za
glasovanje je pristalo sedem projektov. Koliko jih
je bilo predlaganih, kateri so bili zavrnjeni in zakaj,
pa ni podatkov, so še opozorili. Kot tudi to, da so
bili nasploh zelo slabo obveščeni. Tudi na spletni strani MČ Nova vas ni bilo moč ničesar najti.
Ob tem, ko je udeleženka povedala, da je bil njen
predlog za nabavo in postavitev javno dostopnega defibrilatorja, ki ga v vsej četrti trenutno ni,
zavrnjen, pa je na seznam za glasovanje uvrščen
predlog za ureditev parkirišča med Letonjevo in
skate parkom. In to kljub temu, da gre za območje, kjer je tik pred realizacijo obnova skate parka, kjer je razpisan natečaj za ureditev parka ob
Pekrskem potoku in kjer že stoji otroško igrišče.
V nadaljevanju so se posvetili odgovoru na dopis Sveta MČ Nova vas, kjer ta očita SČS Nova vas
neprimerne in celo lažnive napade na predsednika in člane sveta MČ. Pripravljen osnutek odgovora, ki so ga na zboru dopolnili z argumentacijo
o slabem informiranju krajanov s strani MČ – to je
nenazadnje pokazala tudi predhodna razprava o
predlogih za PP - so potrdili in sklenili odposlati
Svetu MČ Nova vas in ostalim prejemnikom dopisa, na katerega odgovarjajo.
O predlaganem javnem pozivu zbora SČS Nova
vas v zvezi z zastarelo javno razsvetljavo v Mariboru so se izrekli zbori ostalih samoorganiziranih
skupnosti, zato je zbor sklenil, da se ga lahko z
vključenimi pripombami o uporabi solarne energije za ta namen odpošlje svetnikom MS MOM
in medijem.
SČS Radvanje, 22. 5.

Zbor v Radvanju je tokrat potekal kar na terenu. Zboristi so si ogledali stanje ulic v Zgornjem
Radvanju. Hoteli so v živo videti, kako se z nestrokovnim poseganjem v cestišča uničujejo že tako
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načete asfaltne površine naših ulic. Kako slabo
izvedeno je prekopavanje ulic, je vidno povsod
tam, kjer so na novo polagali vodovodne cevi,
plinsko napeljavo ali pa optične telekomunikacijske kable. Pri tem nekakovostnem poseganju
v tla prednjačita Mariborski vodovod in Plinarna
Maribor.
Zaradi nestrokovno opravljenih del poka in razpada Begova ulica, ki se dejansko poseda v obcestni razbremenilni kanal. Tudi križišče Rožnodolske, Zvezne in Ulice ob ribniku po prekopavanjih
ne kaže lepše podobe.
Zboristi so si ogledali tudi lokacije bodočih stanovanjskih sosesk na Rožnodolski in Zvezni ulici.
Na obeh lokacijah bo prizadeta tudi gozdna površina. Medtem, ko smo v sodelovanju z organi
MČ Radvanje postavili bodočemu investitorju v
primeru Rožnodolske določene pogoje in s tem
preprečili spremembe že sprejetega zazidalnega
načrta, pa poteka v primeru predvidenega naselja na Zvezni bitka z investitorjem. Ta mora prinesti koristi zlasti krajanom, živečim v bližini predvidenega naselja, in zagotoviti povezavo Zvezne
ulice z Lackovo cesto.
Ob koncu našega potepanja po Zgornjem Radvanju smo se ustavili na Macunovi ulici, na mestu,
kjer bi se morali bohotiti park, otroško igrišče in
Pohorski park doživetij. Projekti so bili izglasovani
v pilotnem projektu participatornega proračuna
za Radvanje 2016. Nič od tega, kljub zagotovilom
pristojnih občinskih služb, še ni realizirano. Pravijo, da upanje umre zadnje.
SČS Magdalena, 22. 5.

Zbor SČS Magdalena bo, vse kaže, sam primoran
organizirati javno razgrnitev projekta revitalizacije
Magdalenskega parka. Ker je na razgrnitvi projekta izvenivojskega križanja železnice in Ljubljanske
ceste predstavnik izbranega projektnega biroja
omenil, da je za revitalizacijo Magdalenskega
parka namenjenih 600 tisočakov, si na zboru želijo predstavitev načrtov za revitalizacijo parka.
Mnenja so, da je znesek sredstev kar zajeten in
tako omogoča posege, ki presegajo minimalne
sanacijske intervencije, zato se ne želijo sprijazni-
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ti z novim mačkom v žaklju. Dober mesec dni je
že, odkar so na mestno četrt naslovili pobudo,
da - tako kot za izvennivojsko križanje, uredijo
tudi razgrnitev za revitalizacijo parka. Odgovora
še niso prejeli. Ko se zboristi prepričajo o stališču
mestne četrti do razgrnitve, bodo po potrebi pač
sami ukrepali naprej.
Pogovor na zboru je nanesel tudi na tovorni promet v mestu in okolici. Razlog je pobuda z zbora
SČS Studenci, kjer imajo s tovornjaki (s tistimi v
tranzitu in s tistimi parkiranimi) kar precejšnje
preglavice, zato želijo pridobiti čim več zabeleženih informacij o tem, kakšno je stanje po drugod v občini, nato pa zbrane informacije nasloviti
na pristojne. Udeleženi na zboru so mnenja, da
je pobuda primerna in da je popis stanja potreben, a v Magdaleni sami ne zaznavajo bistvenih
nevšečnosti s tovornim prometom.
Za čistilno akcijo dravskih brežin na desni strani
reke, ki bi se izvedla skupaj z aktivnimi Studenčani in Studenčankami, pa so na zboru sprejeli
sklep, da se jeseni izvede skupen ogled lokacije.
Tako bo možno predvideti obseg potrebnega
dela in določiti, kakšni pripomočki in partnerji so
za izvedbo potrebni. Šele nato je čistilna akcija
izvedljiva.
SČS Pobrežje, 23. 5.

Kot že mnogokrat v preteklosti je bil poglavitni
poudarek zbora promet. Zboristi so se spomnili
preteklih dosežkov in se posvetili novim težavam. Tokrat so bile izpostavljene serijske kršitve
hitrosti v conah z omejitvijo 30 km/h ter začasna
preureditev prometnega režima na Šolski ulici v
enosmernega zaradi izboljšanja varnosti udeleženih v prometu. Znova se je tudi odprla tema
vinjetnega sistema na hitri cesti, saj je zbor prejel odgovor Ministrstva za infrastrukturo. Zboristi
so ugotavljali, da se ukinitev vinjet premika tako
počasi zato, ker na naši občini ni prave pripravljenosti za to. Ukinitev vinjet bi najbrž pomenila,
da bi 700 metrov dolg odsek hitre ceste morala
občina potem vzdrževati sama. Zbor je sklenil, da
bo še naprej pritiskal, vendar je potrebno počakati, da mandat nastopi naslednja vlada.

Zboristi nameravajo nadaljevati tudi z aktivnostmi za izboljšanje odnosa do in ravnanja z
okoljem, h čemur želijo pritegniti tudi vse ostale
zbore samoorganiziranih skupnosti. Zato bodo
do naslednjič pripravili poziv k sodelovanju pri
pripravi pravilnika o ravnanju z okoljem.
Nazadnje pa se je zbor pozitivno odzval še na
pobudo z zbora SČS Studenci in pristopil k dokumentiranju kršitev na področju tovornega prometa v mestu.
SČS Center in Ivan Cankar, 24. 5.

Zbor združenih SČS Center in Ivan Cankar je z
olajšanjem sprejel novico, da so končno naleteli na uradnico, ki se je takoj odzvala, preverila
njihove navedbe in tudi odredila, da se drevesi,
ki sta nevarno viseli nad cesto proti Ribniškemu
selu, odstranita. Odpadla so vprašanja, čigava last
so drevesa in kdo je pristojen, ki so jih pred tem
zastavljali pri Nigradu, ko jih je delovna skupina
za mestni park in tri ribnike na nevarna drevesa
opozarjala. Inšpektorici je bila pomembna varnost in v imenu te sta drevesi tudi padli. Član delovne skupine je ob tem poročal tudi o nekaterih
drugih predvidenih posegih v mestnem parku,
predvsem o obnovi osrednje avenije, čeprav domneva, da gre le za predvolilne obljube županove ekipe in da bo uresničenega bolj malo. Žal se
je po besedah udeleženca ena takih predvolilnih
potez vseeno uresničila in na Dravi že stoji oder,
ki je povsem skazil idilični zaliv pri Vodnem stolpu.
Pobudi zbora SČS Studenci, da zboristi v svojem
okolju evidentirajo »črna« parkirna mesta tovornjakov in ostala dejanja v tovornem prometu, ki
so škodljiva za kakovost življenja v stanovanjskih
soseskah, so udeleženi na tokratnem zboru dodali še predlog za evidentiranje najbolj luknjastih
cest in ulic v občini, ki so velikokrat take prav zaradi tovornega prometa. Seznanili pa so se tudi
s predlogi, ki jih je Mestna delovna skupina za
lokalno samoupravo naslovila Mestnemu svetu
MOM, ki se je končno lotil sprememb poslovnika,
ki ureja njihovo delovanje.

MALE ZMAGE

Male zmage:
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Slovenija se igra –
tudi v Koroških vratih

Oživljanje skupnosti skozi oživljanje
skupnostnih prostorov
Še kako je pomembno, da občanke_i oživljamo zapuščene oziroma neizkoriščene skupnostne prostore. Zato smo na zboru SČS Koroška
vrata podprle_i udeleženko, ki se je kot ambasadorka prijavila, da bi 12. maja s pomočjo
udeleženk_cev zbora obudile_i zelenico nad
zakloniščem nasproti dijaškega doma, ki se
nahaja na Smetanovi ulici. Tako je projekt Slovenija se igra, katerega pobudnik je Društvo
Naturo, dosegel svoj namen tudi v Koroških
vratih. Prišlo je veliko mladih družin s svojimi
otroki, manjkale_i pa niso niti starostnice_ki.
S tem smo pokazale_i, da je kljub pametnim
telefonom in zaslonom drugih formatov, moč
zvabiti ljudi in otroke na igrišča. Da se ljudje
radi družijo, če je to mogoče.
Ravnatelj dijaškega doma nam je posodil
mize, ki smo jih obložili s pecivi in pijačo, da

Krede in košček tal so najmlajšim odlična zabava

NA TERENU
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so se tisti, ki so tekali za žogo, lahko okrepčali, stole pa smo si izposodile_i iz Infopeke. Za
otroke so bile na voljo žoge, krede, loparji in
kolebnice. Poskrbljeno pa je bilo tudi za vreče
za odpadke.
Zanimivo je bilo opazovatip, kako se nekatere_i sostanovalke_ci med seboj sploh niso
poznale_i ali pa so se poznale_i zgolj na videz.
Tako smo obenem poleg medgeneracijskega

druženja vzpodbudile_i tudi medsosedske
odnose, ki so nujni, če hočemo spreminjati
svoje okolje na bolje. Ljudje so prepoznali potenciale zelenice, ki zapuščena sameva med
stanovanjskimi bloki, in se strinjali, da bi lahko
stanovalke_ci nadaljevali s takšnimi srečanji
tudi v bodoče.

Brez domačih slaščic ni pravega druženja

Zakaj bi se zabavali le ljudje

Tomaž Podbevšek

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
SKS Pekre
SČS Center in Ivan Cankar
SČS Tabor
SKS Kamnica
SČS Studenci
SČS Nova vas
SČS Koroška vrata

torek, 5. 6., 18.00
torek, 5. 6., 18.00
sreda, 6. 6., 18.00
sreda, 6. 6., 18.00
četrtek, 7. 6., 18.00
sreda, 13. 6., 18.00
sreda, 13. 6., 18.00
četrtek, 14. 6., 18.00
četrtek, 14. 6., 18.00
četrtek, 21. 6., 18.00

MČ Radvanje, Lackova 43
MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
MČ Pobrežje, Kosovelova 11
Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
MČ Tabor, Metelkova 63
KS Kamnica, Vrbanska 97
MČ Studenci, Erjavčeva 43
MČ Nova vas, Radvanjska 65
MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

