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Vroče v mestu

ali zakaj potrebujemo več dreves in zelenih
površin (in temeljito spremembo okoljske politike)
Posledice podnebnih sprememb so vedno bolj občutne tudi pri nas in Slovenija je nadpovprečno podnebno ranljiva. Na spletni strani okoljske organizacije Umanotera lahko preberemo, da se temperatura njenega površja segreva skoraj dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. Rezultati simulacij za prihodnost
napovedujejo znaten dvig povprečne letne temperature zraka do konca 21. stoletja na celotnem območju
Slovenije v vseh letnih časih. Slovenija kot država se sicer ne obremenjuje preveč s tem, da k podnebnim
spremembam prispeva tudi sama.
Urška Breznik
Klimatolog in okoljski ekonomist Aljoša Slameršak opozarja na članek ekonomistov
Univerze v Leedsu “Dostojno življenje za vse
na omejenem planetu«, objavljenem v znanstveni reviji Nature Sustainability, v katerem
ocenjujejo razvojne modele držav po kriterijih družbene blaginje in vplivov na okolje.
Ta pokaže, da kritično presegamo kar šest od
sedmih okoljskih mejnikov. Dopustne izpuste
toplogrednih plinov na prebivalca presegamo
za več kot šestkrat, po uporabi surovin pa planetarno mejo vzdržnosti presegamo za skoraj
trikrat.
In tudi zato so pomladansko-poletni meseci
v našem mestu vedno toplejši in na trenutke
povsem nevzdržni.
Temperature zraka v mestih so sicer zmeraj
nekoliko višje kot v okolici, predvsem zato, ker
pozidane površine (ceste, parkirišča, zgradbe

...), ki jih je zmeraj več, absorbirajo kratkovalovno sevanje sonca, nato pa v nočnem in jutranjem času v okolico oddajajo dolgovalovno sevanje oziroma toploto. Zaradi različne
gostote pozidave in nekaterih drugih vplivov
pa velike temperaturne razlike nastajajo tudi
znotraj mesta. Toplejša območja v mestu tako
imenujemo toplotni otoki. Klimatolog Igor Žiberna je lanskega avgusta za časnik Večer povedal, da so na enem izmed toplotnih otokov
v Mariboru, na Taboru, leta 1965 prevladovale
pretežno zelene površine, danes pa je intenzivno pozidano na eni strani s stanovanjskimi
bloki, na drugi pa s kompleksi za proizvodno in storitveno dejavnost. Toplotni otoki v
kombinaciji z zelo visokimi temperaturami pa
predstavljajo stresne razmere za prebivalke_
ce mest, saj je zaradi bistveno višje toplotne
obremenitve v mestih namreč kakovost bival-
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BREZ DREVES

nega okolja slabša. Rešitev, pravi Žiberna, je
zasaditev čim več zelenih površin, ki so blažilniki temperaturnega stresa.
Tako ponovno pridemo do ugotovitve, kako
malo se občinska oblast, pa tudi prebivalke_ci
mesta sami, zavedamo pomena dreves za urbano okolje. Drevesa poleg nezanemarljive
estetske vrednosti namreč nudijo dom še številnim živalskim vrstam, dajejo senco, ohlajajo
zrak in čistijo zrak prašnih delcev, zadržujejo
padavine, blažijo hrup in vetrove. Kako je torej
mogoče, da se številni neutemeljeni poseki še
kar naprej dogajajo, da se posekana drevesa
ne nadomeščajo z novimi in da ima na funkcionalnih zemljiščih vsakdo pravico drevo po
svoji volji obrezati (beri: obglaviti) ali ga posekati? Odgovore lahko iščemo na več nivojih.
Premajhno zavedanje in znanje o pomenu
dreves za urbano okolje med prebivalkami_ci
mesta je eden izmed njih. Pomanjkanje politične volje za sprejetje občinskega odloka, temelječega na viziji varstva in razvoja zelenih
površin, ki je vgrajena v strateški prostorski
načrt občine, je drug.
V Sloveniji je sistem upravljanja javnih zelenih
površin po letu 1992 razpadel in sploh nimamo določenih standardov strokovne usposobljenosti za delo z mestnimi in parkovnimi
drevesi. Urbanistka in krajinska arhitektka
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Maja Simoneti iz Inštituta za politike prostora je prepričana, da je treba v mestih ustvariti
razpoloženje, v katerem bodo prebivalke_ci
posvojile_i skrb za drevesa in naravo v mestu,
prevzele_i vlogo varuhov dreves ter po svojih
močeh prispevale_i k preprečevanju vandalizma. Za primer poda Dunaj (ki ima 86.000
obcestnih dreves, v to število pa niso všteta
drevesa iz parkov), kjer vsakdo ve, da mora, če
želi posekati drevo na funkcionalnem ali zasebnem zemljišču, od mestne uprave pridobiti dovoljenje. Če ga pridobi, mora nato zasaditi novo, nadomestno drevo. Katere vrste
dreves so primerne in na kakšen način morajo
biti drevesa zasajena, je objavljeno na spletni
strani dunajske mestne občine. Na tej spletni
strani je objavljen tudi seznam izvajalk_cev, ki
smejo na mestnem območju delati z drevesi.
Izvajalka_ec s svojo licenco in z dovoljenjem
mesta zagotavlja, da bo za drevo poskrbljeno
tako, kot je strokovno ustrezno in z mestom
dogovorjeno.
Mimogrede, Dunaj je glede na mednarodno
anketo o kakovosti bivanja “Mercer Quality
of Living”, že deveto leto zapored izbrano kot
mesto z najvišjo kakovostjo bivanja na svetu.
Verjetno ni potrebno izpostavljati, da k temu
pripomorejo številna mogočna stara drevesa
in veliko drugih zelenih površin, ki ga krasijo.
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PoroČilo o delu v
samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih
Zbor SČS Nova vas, 31. 5.

Tokrat so bile vloge na zboru SČS Nova vas nekoliko zamenjane. Zaradi odsotnosti moderatorjev
Iniciative mestni zbor, ki so se udeležili protestnega shoda proti sovraštvu v Ljubljani, so 106. zbor
SČS Nova vas izpeljali udeleženci sami. Vsebinsko
je bil zbor zelo razgiban, saj je bilo dan pred njim
v mestni četrti izpeljano glasovanje o predlogih
za participativni proračun. Procentualno kar desetkrat nižja udeležba, kot so jo zabeležili v okviru
pilotnega projekta participatornega proračuna
2015 v MČ Radvanje, in zmaga predloga za ureditev nelegalnega parkirišča v parku ob Letonjevi
sta potrdila pomisleke udeležencev zborov SČS
Nova vas o trenutno izvajanem projektu participativnega proračuna. Sklenili so, da počakajo na
uradne rezultate in na odgovor na zahtevo po informaciji javnega značaja. S slednjo želijo pridobiti informacije o prispelih, a kasneje zavrnjenih
predlogih občanov, ki jih ni videl nihče. Potem pa
bodo nadaljevali z razpravo.
O načrtih za park ob Pekrskem potoku delovna skupina ni imela novih informacij, je pa zato
Mestna delovna skupina za lokalno samoupravo
poročala, da so dali pripombe na predlog sprememb Poslovnika o delu mestnega sveta. Z zadovoljstvom so ugotovili, da je v delu o sprejemanju občinskega proračuna statutarno pravna
komisija mestnega sveta upoštevala njihova priporočila. Žal pa so po drugi strani predlagali spremembe, ki niso sprejemljive, saj bi z njimi omogočili mestnemu svetu, da še več svojega dela
opravi kar na dopisnih in izrednih sejah. Na to in
pa na pomembnost javno dostopnih posnetkov
sej mestnega sveta je delovna skupina še opozorila mestne svetnike ter predlagala dopolnitev
predloga Poslovnika.
Prav sedanjemu sklicu mestnega sveta so namenili še dodatno pozornost. Predvsem so udeleže-

ni zgroženi nad obnašanjem voljenih predstavnikov na zadnji, 36. seji mestnega sveta. Po odmoru
se nekateri mestni svetniki in svetnice niso vrnili
na svoja mesta in s tem povzročili nesklepčnost
ter prekinitev seje. To se ni zgodilo prvič in, kot je
bilo opaziti, tudi ni sprožilo slabe volje med svetniki, ki so ostali. Bodo pač nekatere teme spet
obdelali na dopisni ali pa izredni seji! So tega že
vajeni in tudi nihče jih ne kliče na odgovornost!
To pa je treba spremeniti!
Zbor SČS Studenci, 31. 5.

Na Studencih je bil tokratni zbor kljub slabši udeležbi vsebinsko dober in konstruktiven. Govorilo
se je o številnih temah, načetih na zadnjih zborih. Pobuda drugim zborom samoorganiziranih
skupnosti, da se pridružijo v akciji popisa kršitev
v prometu s težkimi tovornimi vozili, ki ne le da
ne sodijo v mestno okolje, še posebej ne v stanovanjske soseske, ampak uničujejo že tako slabo
vzdrževane prometnice, je naletela na podporo
zborov tistih skupnosti, kjer imajo podobne težave. Skupaj lahko zberejo dovolj argumentacije,
s katero bodo nato pritisnili na pristojne, da se
vendarle konkretneje posvetijo tej problematiki.
Prav tako so na Studencih veseli predloga zbora
samoorganizirane skupnosti Magdalena, da se v
jeseni pridruži akciji čiščenja Dravskega nabrežja,
ki pa mora biti skrbno pripravljena.
Zbor SČS Magdalena, 5. 6.

Na zboru v Magdaleni so udeleženi levji delež
razprave posvetili bližajočemu se pričetku izgradnje izvennivojskega križanja Ljubljanske ceste in
železnice, ki s sabo prinaša tudi nove prometne
ureditve za UKC in osveženo podobo obeh strani
Magdalenskega parka. Vse to se ne bo zgodilo v
enem mahu, so pa vsebine med seboj povezane.
Udeleženi so govorili predvsem o času izgradnje
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– o tem, kako bodo organizirani obvozi, kako se
bo dostopalo do stanovanj in inštitucij, ki so neposredno na področju gradbenih del. Tisti udeleženci, ki so se udeležili javne predstavitve na to
temo dober mesec dni nazaj, so povedali, da so
bile podane informacije zgolj okvirne. Končnih
rešitev še ni bilo. Tudi dokumenti, ki se tičejo projekta, še niso javno objavljeni, kljub obljubam na
predstavitvi, da se bo to nemudoma uredilo. Zato
so se udeleženi še enkrat odločili, da podrezajo
pristojne k čimprejšnjemu posredovanju relevantnih informacij v javnost, saj je dobro, da je pri
tako obsežnem in dolgo trajajočem gradbenem
projektu pomembno, da je vnaprej dobro informiranih čim več ljudi. In to ne le bližnjih stanovalcev – zapora Ljubljanske ceste za leto dni in pol
se bo dotaknila vseh v mestu.
No, le kakšen dan po zboru pa je občina na samoogranizirani četrtni skupnosti Tabor in Magadelana naslovila vabilo na predstavitev. Kot so zapisali
v vabilu, je namen srečanja predati informacije o
samem projektu, dalj časa trajajoči zapori ceste in
predvidenih obvozih ter spremembah linij javnega potniškega prometa. Prav tako bodo predali
gradivo v tiskani in digitalni obliki, ki bo služilo za
nadaljnje obveščanje in informiranje.
Zbor SČS Radvanje, 5. 6.

Čeprav se o Radvanju vedno govori kot o najbolj
turističnem predelu Maribora, bi Radvanjčani
temu težko pritrdili. Da bi izvedeli kaj več o tem,
kje je Radvanje v turistični ponudbi mesta, je zbor
aktivnih prebivalcev Radvanja medse povabili
Doris Urbančič Windisch, direktorico Zavoda za
turizem Maribor-Pohorje.
Windischeva je podčrtala predvsem promocijsko
vlogo in dejavnost zavoda za leto 2018, s proračunom v višini 1,825 milijona evrov. Razprava, ki
je sledila uvodu direktorice, je izpostavila nekaj
ključnih problemov, ki po mnenju zboristov zavirajo podpohorski turizem. Poglejmo. Občinska
oblast se ne zna ali pa se noče opredeliti, ali se
bomo pod Pohorjem resnično šli turizem. Takšni
odločitvi bi se morale podrediti aktivnosti vseh
deležnikov, ki so v občini odgovorni za dobro

Pišmeuhovska zavrnitev predlogov krajanke Radvanja

počutje turistov. V prvi vrsti velja to za javna podjetja Nigrad, Snago in Marprom. Nepotrebno je
namreč trošenje denarja za promocijo turistične
destinacije Maribor-Pohorje, medtem ko je infrastruktura tega področja v razsutju. Promovira se
torej neurejenost, zanemarjeno in nevzdrževano
okolje ter izredno slabo stanje turistične infrastrukture. S sorazmerno majhnimi vložki bi lahko
Mestna občina Maribor poskrbela vsaj za informacijske table, s katerimi bi turiste spodbudili k
pohodništvu ob vznožju Pohorja. Z informacijskimi prijemi bi lahko predstavili cel kup lokalnih
zanimivosti – od Radvanjskega dvorca do grada
Betnava na vzhodu, pa Meranovega na zahodu
in Pekrske gorce na severu. Tu so še izkopanine
rimske naselbine, stare že več kot 1700 let, pri
gostišču Villa Rustica, pa Kurirčkova pot in ena
najstarejših platan v tem delu Evrope, arheološko
najbolj ohranjeno najdišče Poštela, kjer najdene
stavbe segajo v 4. stoletje pred našim štetjem in
še bi lahko naštevali. Turistična ponudba kraja bi
lahko bila dopolnjena tudi z dvema projektoma
iz PP Radvanje 2015: Pohorski park doživetij in
Muzej na prostem pri Vzpenjači. Če bi le mestna
oblast participatorni proračun in izglasovane
projekte vzela zares.
Zbor SČS Pobrežje, 6. 6.

Tema tokratnega zbora SČS Pobrežje je bil ponovno promet. Udeležence še naprej skrbi slab
nadzor nad hitrostjo vožnje na Pobrežju, saj je v
mnogo ulicah postavljen znak za cono 30, vendar
se večina voznikov predpisa ne drži. Udeleženci
zbora so se s vprašanjem obrnili na policijo, a
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za zdaj odgovora še niso prejeli. Zboristi so prav
tako nezadovoljni s parkiranjem po nekaterih
pobreških ulicah, na primer v ulici Heroja Vojka.
Ta ulica je zelo ozka, vseeno pa je na njej parkiranih veliko število vozil, kar včasih onemogoča
normalno vožnjo po ulici ter izvajanje dejavnosti
javnih služb, kot je odvoz smeti.
Udeleženci so se prav tako uskladili glede forme
pohvale, ki jo bodo izročili predsedniku MČ Pobrežje ter dvema najbolj aktivnima udeležencema
zbora SČS Pobrežje.
Na koncu je moderator prebral pobudo zbora
SČS Nova vas glede nevestnega dela mestnih
svetnikov, ki so kar predčasno zapustili zadnjo
sejo, pa tudi sicer je MOM rekorderka po številu
izrednih in dopisnih sej v Sloveniji. Udeleženci
zbora so se strinjali z besedilom, ki so ga spisali
udeleženci SČS Nova vas in pobudo podpirajo.
Na koncu je moderator udeležene še povabil na
ogled razstave o zborih SČKS, ki bo potekala v
času Festivala Lent na Rotovškem trgu.
Zbor SKS Pekre, 6. 6.

V Pekrah so pred poletno pavzo zborovale_i
zadnjič. Na dnevnem redu so se znašli vsi na
prejšnjem zboru sprejeti sklepi. Postopoma so jih
obravnavale_i in ugotovile_i, da je bil sestanek na
občini glede avtobusa številka 18 izveden, da so
krajanke_i izpostavile_i problem izravnalne avtobusne postaje, kjer se avtobusi ne ugašajo ter
nevšečnosti, ki jih je prinesla nova trasa. Na zboru
so se dogovorile_i, da na problem stoječih in ob
tem prižganih avtobusov v naselju opozorijo z
dopisom, saj se stanje po sestanku še vedno ni
izboljšalo. Poleg sklepov preteklega zbora, ki jih
je bilo kar nekaj, so obravnavale_i še dva dopisa iz
drugih SČS. Iz Nove vasi prihaja opozorilo na neodgovorno obnašanje mestnih svetnic_kov, pod
katerega se Pekrčanke_i podpisujejo in pobude
s Studencev, kjer ostale pozivajo, da popišejo
probleme, ki nastajajo zaradi tovornega prometa:
zaradi tovornjakov uničene ceste ali tovornjaki
parkirani na mestih, ki za to niso predvidena, in
podobno. Udeležene_i so se strinjale_i, da fotografirajo parkirane tovornjake v Pekrah. Sezna-
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nile_i so se tudi z novostmi v zvezi z razstavo in
spremljevalnimi dogodki ob petih letih delovanja zborov, ki jo skupaj z ostalimi pripravljajo na
Rotovškem trgu v času Festivala lent. Naslednjič
zborujejo spet jeseni, v začetku septembra.
Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 7. 6.

Na zboru so udeleženke_ci poročale_i o dogajanjih znotraj mestnih delovnih skupin. Skupina, ki
pripravlja razstavo, s katero bodo krajanke_i obeležile_i 5-letnico delovanja zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti, je poročala,
da so dokončno oblikovale_i program, ki bo potekal v času Festivala Lent na Rotovškem trgu. Poleg ogleda razstave bo na istem mestu potekala
tudi okrogla miza o participatornem proračunu,
javna predstavitev sodelovalnega projekta parka
Pekrskem potoku, gledališka skupina Banda ferdamana nas bo s svojo gledališko improvizacijo
neposredno popeljala skozi birokratske in druge
ovire, s katerimi se udeleženke_ci vsakodnevno
srečujejo, ko trčijo v obstoječe hierarhije moči. Na
koncu pa, kot vsako leto – še piknik ob polčasu.
Vsakršna pomoč in podpora s strani udeleženk_
cev zborov je zelo zaželena, saj vse delajo brez
finančnih sredstev, vendar z močno voljo, da širši
javnosti predstavijo, zakaj se moramo samoorganizirati. Zbor je podprl tudi poziv, ki ga je pripravil
zbor SČS Nova vas glede neresnosti postopanja
svetnic in svetnikov na zadnji seji mestnega sveta
ter glede problematičnih dopisnih sej, ki bi morale potekati zgolj v izrednih primerih in ne kot
stalna praksa, kot se dogaja v MOM. Predstavnik
SSVUJD je poročal o preteklem sestanku, na katerega so povabili JP Snaga, glede spreminjanja
ustaljenega načina ravnanja z odpadki. Zadovoljni so s tem, da se Snaga vedno korektno odzove
na vprašanja krajank_ov, vendar kljub temu nejevoljno gledajo na strategijo, ki so jo ubrali (sortirnica). Na koncu so se dotaknile_i še oderuške
cene garažne hiše pri UKC. Glede na to, da gre
za javno storitev, bi moralo biti določeno število
parkirnih mest na voljo brezplačno, zato bodo še
naprej pritiskale_i na odločevalce.

Z DELAVNIC
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Kako
naj
se mladina
Region
Poitou-Charentes
samoorganizira?
Kako zelo se motimo, če mislimo, da se najstniki
utapljajo v breznu pasivnosti! Trije moderatorji
IMZ smo 1. junija 2016 k druženju povabili nekaj
skupin gimnazijcev Tretje, da jim predstavimo
delovanje iniciative, koncept samorganiziranja
in oblike participatornega proračuna doma in
po svetu, jih pripravili, da razmišljajo o svojem
lokalnem okolju in o pomembnosti tega, da so v
svojem lokalnem okolju aktivni.
Pri tem ugotavljamo, da dijaki sami znotraj svojih
razrednih oziroma oddelčnih skupnosti prakticirajo samoorganiziranje in aktivno participacijo,
tudi ukrepe za reševanje težav so že izvajali sami.
Res pa je tudi, da veliko izkušenj s skupnostnim
odločanjem in neposredno demokracijo nimajo,
prav tako se s temi koncepti v izobraževalnem
procesu ne srečujejo. Upamo, da bodo veščine, ki
smo jim jih predstavili, uspeli prenesti v življenje
izven oddelčne skupnosti in da bo njihova samoorganiziranost prerasla v voljo do sodelovanja pri
pomembnih temah njihovih krajevnih skupnosti.
V drugem delu predstavitve smo izvedli še delavnico participatornega proračuna – dijaki so se
razdelili v manjše skupine in razmišljali o stvareh,

Poitou-Charentes v zahodni Franciji že od leta 2005 uporablja participatorni proračun za porabo 10 % proračunskih
sredstev v 93 šolah v regiji, vključno z nekaterimi zasebnimi
šolami. Izvedenih je bilo več kot 1800 projektov, ki so jih
predlagali in izbrali učenci, med drugim športne objekte, WiFi, šolska gradiva, izboljšave prostorov in športne
programe.

WHAT ARE THE OUTCOMES?
•
•

ki v mestu manjkajo, so nezadostne oz. o stvareh,
ki bi jih bilo treba spremeniti, da bi bilo življenje v
mestu bolj kakovostno. Ugotovili smo, da se mladi še kako zanimajo za stanje v mestu, čeprav se
na prvi pogled zdi, da so apatični in da prav nič
ne razmišljajo o problemih mesta. Mladi si prav
tako želijo enakih stvari, kot povprečen občan:
boljši in bolj učinkovit javni prevoz, lepše urejeno
mesto, parkovne in zelene površine, igrišča, prostore za druženje, nižjo brezposelnost itd.
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understanding of complex school issu

STRONGER SCHOOL COMMU

decisions, theymladino!
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teachers, parents,
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Skrajni čas je že, da začnemo upoštevati

»odraslim«, če ne celo boljši.
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INNOVATIVE & EFFECTIVE S

Učenci predstavljajo svoje projektne ideje za PP

Vanesa Škornik, Matevž Hrženjak, Rajko Kotnik

about school needs, and new ideas for
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Vabljeni na razstavo o samoorganizaciji prebivalk_cev Mestne občine Maribor, spremljevalne
dogodke in vsakoletni piknik ob polčasu.
Pet let mineva, odkar smo se sosede_je pričeli
srečevati na zborih samoorganiziranih skupnosti po Mariboru s trdno namero, da postanemo
sogovornik, ki bodo izvajalci politik mesta slišali
in upoštevali vedno – ne glede na barvo in obliko oblasti. V Novi vasi, na Studencih, pa skupaj v
MČ Center in Ivan Cankar, v Radvanju, v Magdaleni, na Taboru in Pobrežju, v Koroških vratih ter
v Kamnici in Pekrah je bilo skupaj izvedenih že
okoli 900 skupnostnih zborov, ki jih moderirajo
prostovoljke_ci Iniciative mestni zbor. Vztrajno
se gradi zavedanje, da imamo pravico odločati o
mestu. Odločati o tem, kako se gradi naš skupen
življenjski prostor. In da moramo to pravico izkoristiti, če želimo, da mesto služi predvsem vsem
nam, ki tukaj živimo.

ČE ZAPREJO VRATA, ZLEZEMO
SKOZI OKNO!

Dejavnosti, izvedenih v petih letih, je bilo veliko.
Sprehodite se skozi poligon delovnih in opozorilnih akcij. Preverite, kako uspešno se je bil boj v
birokratskem pingpongu in se preizkusite, koliko
kondicije imate za takšno početje vi sami – imate
voljo zlesti skozi okno tam, kjer so vam po krivici
zaprli vrata?

Vas zanimajo kriminalke in srhljivke? Morda komedija? Vse to smo v petih letih doživeli in čas
je, da izkušnje delimo še s kom! Ustavite se v naši
dnevni sobi in se v miru posvetite zgodbam, ki
smo jih napletli skupaj.

SPREMLJEVALNI DOGODKI V
ČASU RAZSTAVE
Petek, 22. 6. 2018, 18.00: Otvoritev razstave
Sobota, 23. 6. 2018, 18.00:
Pravica do mesta! |okrogla miza|
Projekt vzpostavitve parka ob Pekrskem potoku
je eden redkih občinskih projektov v Mariboru
– če ne edini, ki nastaja po participatornem in
soodločevalskem principu: od spodaj navzgor,
s sodelovanjem prebivalk_cev, stroke in uprave,
ob upoštevanju želja in predlogov prebivalk_cev
in tudi z njihovo besedo pri končni izvedbi. Na
vago bomo postavili dosedanje izkušnje iz projekta, kot protiutež pa pogledali spet nazaj, ko ni
bilo niti približno tako – na Cesto zmage.
Ponedeljek, 25. 6. 2018 ob 18.00:
Odločaj o mestu! |okrogla miza|
Na okrogli mizi bomo z občani_kami spregovori-
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le_i o t.i. participativnem proračunu, ki ga je občina letos začela izvajati v šestih četrtnih in krajevnih skupnostih: Radvanje, Pekre, Razvanje, Tabor,
Nova vas in Limbuš. Ali bodo občanke_i resnično
razporejale_i porabo proračunskega denarja za
dobro skupnosti, kot to počno npr. v Ajdovščini,
ali pa je participativni proračun kot ga razume
MOM zgolj nov mehanizem za zavajanje? Ali občanke_i vedo, kaj je participativni proračun in kaj
bi moral biti? Na kakšen način so bili obveščeni o
glasovanju? Kateri projekti so bili izbrani in kje je
zagotovilo, da se bodo res izvedli?
Sreda, 27. 6. 2018 ob 18.00:
Mesto na robu živčnega zloma
|Impro skupnostni večer z Bando ferdamano|
V dnevni sobi gostimo mlade Mariborske improvizatorke_je, Bando ferdamano, ki na svoje
nastope vedno prinesejo neomejene količine
energije – če ne, jo na licu mesta pridelajo. Njihovi prizori so polni zabavnih presenečenj – tudi
za njih same, saj nikoli ne vedo, kam jih bo zgodba odnesla. Ker zgodbo vendarle pišejo skupaj z
občinstvom. Lahko se pohvalijo tudi s tem, da še

nobene publike niso pustili hladne – pač skuhajo
čaj, zrihtajo termofor, objem …
Tokrat banda improvizira na skupnostne teme
oziroma izkušnje tistih, ki si prizadevajo soustvarjati boljše mesto. Ko »Smejal_a bi se, če ne bi bilo
tako žalostno,« postane »Smej se, 'bemti, drugače se ti bo zmešalo!«
Sobota, 30. 6. 2018, od 16:00:
Piknik sredi mesta!
Piknik samoorganiziranih četrtnih in krajevnih
skupnosti je sicer znan pod imenom Piknik ob
polčasu, ko se po mesecih aktivnosti zberemo
in nazdravimo zasluženim počitnicam – do drugega polčasa, do jeseni, ko
se delo nadaljuje. Vabljeni
na pub kviz, družabne igre in
dobrote iz domačih kuhinj.

Razstavo pripravljamo s podporo Društva Hiša! in
Festivala Lent

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

torek, 19. 6., 18.00
sreda, 20. 6., 18.00
četrtek, 21. 6., 18.00
četrtek, 21. 6., 18.00
sreda, 27. 6., 18.00
četrtek, 28. 6., 18.00
četrtek, 28. 6., 18.00
SEPTEMBER
SEPTEMBER
SEPTEMBER

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

