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Ko izvoljeni pozabijo,
kdo je kje zaradi koga
Tezenčani se že od septembra srečujejo na travniku za stavbo svoje mestne četrti. Ta teden bodo
že četrtič zborovali pod milim nebom, medtem
ko prostori, namenjeni njim, v tistem času samevajo. Tako so odločili njihovi voljeni predstavniki
v četrtnem svetu in to storili kar na dopisni seji,
ker se jim na redni letos še ni uspelo srečati. Tudi
dopisno glasovanje o tem, ali se lahko njihove
krajanke in krajani srečujejo na samoorganiziranih zborih v prostorih mestne četrti, je opravilo
le osem od petnajstih »predstavnikov ljudstva« v
četrtnem svetu. In kakšen je bil razlog za tako odločitev? Citiram obrazložitev sklepa, ki jo je krajan,
ki je podal vlogo za uporabo prostora, prejel kot
odgovor: »Na podlagi 70. člena Statuta Mestne
občine Maribor je svet mestne četrti, organ,
ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem
mestne četrti. Prav tako o oddaji prostorov posameznemu uporabniku, pogojih in načinu oddaje, merilih in kriterijih odloča svet MČ. Glede
na zapisano, je svet MČ tisti organ, na katerega
krajani napotijo svoje predloge, pobude, pritožbe; vsaj tako je bilo zadnja 4 leta in nikakor
ne SČS ali IMZ. S takšnim načinom »sklicevanja
zborov krajanov« se izničuje delo vseh nas,
članov sveta MČ, ki smo bili izvoljeni s strani
naših krajanov, ves naš trud in čas, ki smo ga
namenili za izboljšanje Tezna. V vseh 4 letih

SČS in IMZ še nikoli niso izrazili želje po koriščenju prostorov MČ, saj na Teznu niso bili aktivni
(ali pa zelo malo, če sploh), zato se postavlja
vprašanje: »Zakaj ravno sedaj, 2 meseca pred
volitvami«? Menim, da je Svet MČ Tezno v vseh
teh letih delal transparentno, zelo dobro in
predvsem za dobrobit krajanov Tezna, zato ni
nikakršne potrebe po dodatnih »zborih krajanov« s strani SČS ali IMZ.« (konec citata).
Za čast in slavo izvoljenih torej gre, ne pa zato,
čemu in komu so prvenstveno namenjeni prostori MČ.
Krajanke in krajani, ki se želijo srečevati, skupaj
opozarjati na probleme in skupaj iskati rešitve
zanje, izničujejo trud tistih, ki so bili izvoljeni (so
se dali izvoliti)!!! Trud in čas, čeprav si časa niso
vzeli niti toliko, da bi poiskali informacije o tem,
zakaj samoorganizirani zbori v Mariboru, kako
delujejo, komu in čemu so namenjeni, ker jim
sicer ne bi očitali predvolilnega organiziranja.
In v štirih letih, nekateri tudi več, niso prišli do
spoznanja (ali pa so pozabili), kdo je kje zaradi
koga. Da namreč niso Tezenčani na Teznem zaradi svojih četrtnih svetnikov, pač pa so svetniki
v svetu MČ zaradi Tezenčanov, ki bi jih naj zastopali in skupaj z njimi delovali za dobro njihove
lokalne skupnosti.
Cilka Šušteršič

2

TEMA

Ljudske zahteve kontra
predvolilnim obljubam
V Vetrinjskem dvoru smo do sedaj dva ponedeljka zapored družno sestavljali nabor problematik mesta, jih skozi ponovno razpravo
oblikovali v zahteve prebivalk in prebivalcev,
aktivnih na zborih samoorganiziranih skupnosti, za prihodnje upravljanje občine in sobivanje različnih deležnikov v njej. Nastaja
ljudski program, poimenovan Skupaj za skupno: ljudske zahteve kontra predvolilnim obljubam, s katerim obračamo ploščo siceršnje
predvolilne komunikacije na tisto stran, ki
velja v demokratični in vključujoči družbi za
pravilno. Kako to mislimo? Prav je, da ljudje
povedo, kaj potrebujejo in kaj na podlagi ugotovljenih potreb zahtevajo, in ne, da si pred-

stavniki ljudstva sami po svoje razlagajo in
ugotavljajo, kaj je treba narediti.
Ljudske zahteve nastajajo na podlagi petletnih razprav, ki so se v krogu aktivnih prebivalk in prebivalcev vršile na enajstih zborih
samoorganiziranih skupnosti na podlagi
zaznanih težav, nepravilnosti in ugotovljenega zatečenega stanja na posameznih
problemskih področjih. Tako smo se na prvi
delavnici posvetili tematikam lokalne samouprave (delovanja mestnega sveta ter
četrtnih in krajevnih skupnosti), delovanju
občinske uprave in občinskemu proračunu,
na drugi pa smo pozornost namenili zelenemu okolju, prostoru in ravnanju z odpadki.

TEMA

Ne morem verjeti, o kakšnih
zadevah se moramo pogovarjati!

Takšno začudenje je bilo slišati s strani udeleženca, ki je na prvi delavnici prisostvoval delovni skupini, ki je obravnavala delovanje občinske
uprave in proračun. Začudil se je, zakaj moramo
oblikovati zahteve za uvedbo javne razprave o
predlogu proračuna pred njegovim sprejemanjem, pa za poljudno in vsem nam razumljivo
predstavitev dokumenta, ki strukturira porabo
občinskih sredstev. Zakaj moramo posebej opozarjati na pretirano porabo na nekaterih proračunskih postavkah, zakaj zahtevati revizijo projektov, da se teža le teh predstavi v realni sliki, ko
pa naj bi bilo logično, da stvari že tako tečejo.
Ne, pri nas ne. Da o nujni neodvisnosti organa
za nadzor niti ne govorimo. Pozornost je bila
namenjena nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča, edinega neposrednega proračunskega vira, ki se bo enkrat v prihodnosti preoblikoval v davek na nepremičnine. Nismo zaznali,
da bi občino v tem času zanimalo, kakšne spremembe v višini priliva finančnih virov to zanjo
pomeni. Pa so prilivi sicer velik problem.
Učinkovito delovanje občinske uprave onemogoča nenehno menjavanje osebja na direktorskem stolčku in strokovna podhranjenost na
uradih, predvsem tistih, ki so konkretneje vpleteni v investicijske projekte. Kako sicer razložiti
tako visoko odvisnost od zunanjih izvajalcev, ko
gre za pripravo že osnovne dokumentacije? V
občini, ki se sooča s kroničnim pomanjkanjem
sredstev za vlaganje v skupnost, bi pričakovali, da je takšnih razlogov za porabo financ čim
manj oziroma, da se preusmerijo tja, od koder
lahko pričakujemo pozitivne učinke, kot je uspešno črpanje evropskega denarja.
Ves čas delovanja zborov je jasno, kako drugače
razumemo lokalno samoupravo ljudje za razliko
od takoimenovanih izvoljenih predstavnikov.
Zdi se, da jo slednji razumejo kot neodvisno
upravljanje skupnosti ne samo od države, temveč neodvisno tudi od skupnosti same. Tako to
ne gre. Podeljeni mandati ne dajejo pravice tem
posameznikom odločati o zadevah, ki vplivajo
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na stotisočglavo skupnost tako, da ignorirajo
opozorila in mnenja, ne sprašujejo, temveč postavljajo pred dejstva, skrivajo in prikrivajo, se
izogibajo razpravi z zlorabami predpisanih postopkov delovanja, obveščajo tako, da ni obveščen nihče. Mestni svet (in, jasno, občina) ima pri
svojem delovanju kot pomoč izpostave v ožjih
lokalnih skupnostih oziroma bi jo lahko imela,
če bi jim ne odvzela vse vrednosti, ki jo sicer
neposreden stik z lokalnim okoljem prinaša. Ker
tega ne želi, se ta stik ruši oziroma je marsikje že
povsem porušen. Vse to bomo zahtevali nazaj!
Naše. Skupno. Dragoceno. Zakaj
praksa temu ne sledi?

Druga ponedeljkova delavnica je bila usmerjena v življenjski prostor, naše bivanjsko okolje,
čemur je tudi sicer na zborih posvečen pretežen del časa. Med tem ko smo za javno infrastrukturo namenili poseben vsebinski sklop na
tretji delavnici, smo tokrat obravnavali zelene
površine, prostor v smislu grajenega dobrega in
kakovosti življenja ter ravnanje z odpadki.
Ugotovljeno in danes vedno bolj tudi na videz
očitno zapostavljanje zelenega v urbanem prostoru je treba nujno in hitro zaustaviti. Globalne
okoljske težave že dolgo niso več neznanka. Te
se še bolj nazorno kažejo v urbanem prostoru
in Slovenija v tem pogledu hitreje od povprečja
teče breznu naproti. V Mariboru je zeleno, če vzamemo v obzir umanjkanje kakršnekoli celostne
obravnave tega področja, drugokategorna prioriteta. Oziroma sploh ni prioriteta. Potrebujemo
enotno strokovno službo, ki bo prevzela celotno
področje urejanja javnih zelenih površin, hkrati
pa je nujno, da se sprejme strategija, ki celostno
obravnava varstvo in urejanje zelenih površin,
vzpostavlja ustrezne standarde početja za vse,
je vgrajena v prostorski načrt občine in jo je kot
tako v vseh nadaljnjih načrtih z mestom potrebno upoštevati. Sledijo naj tudi finance.
Prostor oblikujemo in spreminjamo vsi – prebivalke in prebivalci, podjetja, upravljavci skupnega. Samo enega imamo, v katerem prebivamo,
delamo, ustvarjamo, se zabavamo. Skupen nam
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je. In ne le ljudem. Ali ni potemtakem logično,
da ga tudi oblikujemo skupaj, da se o posegih
v prostor vsaj do neke mere pogovorimo, dogovorimo in uskladimo? Skupen nam je. Ali ni
logično, da se dogovorimo o tem, kako kakovostno sobivati, o načinih vedenja, ravnanja, pravicah in nujno tudi o odgovornostih? V tem enem,
skupnem okolju. Upravljavci, ne postavljajte nas
pred izvršena dejstva, ko gre za posege v naš
skupni prostor, in ne čudite se, kako potem vedno znova najdemo nekaj, kar nas moti. Skupaj
pripravimo osnovno podlago, v kakšnem okolju bi želeli živeti, in na to podlago postavimo
standarde, ki jih bomo upoštevali. Želimo, da se
uredi ter poenostavi birokratski labirint uredb in
predpisov, ki skupaj ne tvorijo smiselne celote
in ki večino dušijo, peščica pa jih izkorišča sebi v
prid in s tem posledično pogosto drugim v škodo. Oživimo degradirana področja, ki jih kapital
pusti propadati, ker se v danem trenutku računica ne izide v dovolj visoki pozitivni stopnji dobička, da naša skupna bilanca ne bo negativna.
Enako velja za odpadke. Globalni in vedno večji
problem tudi v Sloveniji. Ne zgolj zato, ker smeti
prostoru kazijo izgled, ampak zato, ker ga uniču-

Zboristi razpravlja o občinskih financah

jejo. Zato se je v ospredje obravnavane problematike prebilo iskanje rešitev, kdo in kako lahko
kaj ukrene, da se vzpostavi pravno formalno
okolje, v katerem se lahko kot mesto učinkovito
spopademo s kopičenjem odpadkov oziroma –
če nanje pogledamo kot na surovine – kako jih
lahko tudi izkoristimo sebi v prid in v prid okolju.
V tem boju imajo pomembno vlogo odločevalske, upravljavske institucije in telesa nadzora, ki
v tem trenutku, še posebej ko gre za odkrivanje
škodljivih praks, ne naredijo prav veliko. In, seveda, mi sami, ki te škodljive prakse, dobro vedoč,
kako škodljive so, izvajamo.
Naprej

Naslednja delavnica, v ponedeljek 22. oktobra,
bo posvečena javni infrastrukturi, delovanju
javnih podjetij in strategiji prometa v občini. Na
zadnjem četrtem srečanju, 29. oktobra, bomo
vse skupaj pregledali, dodali morebitne manjkajoče informacije in izdelali čistopis zahtev. Bodite zraven, sooblikujte! V ponedeljek ob 18.30.
v Vetrinjskem dvoru.
Maja Šušteršič
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PoroČilo o delu v
samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Pekre, 3. 10. 2018

V Pekrah se sestajajo vsako prvo sredo v mesecu.
Na minulem zboru, ki je bil 3. oktobra, so začele_i
s pregledom sklepov minulega meseca. Ugotovljeno je bilo, da so sklepi bili realizirani ter da je
že prišlo nekaj povratnih informacij. Z Ministrstva
za okolje in prostor so jim sporočili, da je njihov
dopis v obdelavi, kar pomeni, da bi v 30 dneh
morale_i prejeti konkreten odgovor. Odločile_i
so se, da z nadaljnjimi koraki glede spornega nasipa v kraju počakajo na odgovor na pobudo o
ničnosti okoljevarstvenega dovoljenja. Naslednji
temi sta se tikali Bezjakove ulice, in sicer izravnalne avtobusne postaje in neustreznih hitrostnih
ovir na njej. Že nekajkrat je bilo govora o nesprejemljivosti prižganih avtobusov na postaji v centru Peker. Dopis se bo ponovno poslal odgovornim in pozival, naj šoferji avtobusov, ki stojijo več
kot 3 minute, ugasnejo motor in s tem ne povzročajo hrupa ter onesnažujejo okolja. Prav tako se
bo pisno na ustrezne inštance obrnilo glede hitrostnih ovir, za katere je bil plan, da se po selitvi
vrtca odstranijo, pa se to še ni zgodilo. Hitrostne
ovire niso v skladu z obstoječo zakonodajo, prav
tako niso ustrezno vzdrževane. S pristojnega ura-

Mnogi vozniki hitrostne omejitve po Teznem ignorirajo

da so pred časom odgovorili, da v tem primeru
potrebujejo soglasje krajevne skupnosti, zato se
je zbor obrnil tudi na svet KS. A povratne informacije o tem, ali je podano soglasje, niti informacije,
ali se je svet KS srečal, zbor do danes ni prejel.
SČS Tezno, 4. 10. 2018

Udeleženih na zboru SČS Tezno vreme ni izneverilo, zato pa to še zmeraj počne svet te mestne
četrti. Kljub temu da je sedeti v zelenem in uživati
toplo jesensko sonce nekaj zelo prijetnega, pa bi
prebivalcem veliko bolj ustrezalo, če bi jih sokrajani, ki so jih tudi sami izvolili v svet mestne četrti,
obravnavali temu primerno – kot svoje sokrajane,
ki opozarjajo na probleme v svoji četrti in jih želijo
skupaj razrešiti, da bi lahko živeli v dostojnem bivalnem okolju. Pa se to v tem trenutku ne dogaja. Na treh zborih, ki so bili izvedeni, so se enkrat
srečali na osnovni šoli, dvakrat pa na zelenici za
stavbo mestne četrti, ki zanje ostaja zaklenjena.
S sklepom zadnje dopisne seje se je svet mestne
četrti odločil, da prostora v uporabo sokrajanom
ne bo dal, saj takšno srečevanje krajanov, ki se, še
enkrat, srečujejo zato, da se skupaj pogovorijo o
težavah, ki jih opažajo, in o tem, kako jih rešiti, po-

Tezenčani še vedno prisiljeni zborovati na trati
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sega v napore sveta mestne četrti in jih izničuje.
Ni razumljivo, kako naj bi aktivni krajani rušili delo
sveta mestne četrti, če so cilji obojih isti – kakovostno življenje na Teznem. Tudi ni jasno, zakaj
toliko moti Iniciativa mestni zbor, ki se na zboru
pojavlja v obliki dveh do treh moderatorjev zgolj
zato, da se lahko krajani nemoteno pogovarjajo
in da so zadeve zapisane.
Kar pa je jasno, so težave na Teznem. Iz povedanega na minulih zborih je moč razbrati žalost ljudi, da jih namesto mirnega in zdravega bivanjskega vedno močneje stiska industrijsko okolje, ter
jezo, da morajo še vedno poročati o problemih,
ki jih pestijo desetletja.
SČS Nova vas, 4. 10. 2018

Že pred štirimi leti so Novovaščani opozorili na
propadajočo tržnico Tabor ter začeli skupaj s
Snago, ki z mariborskimi tržnicami upravlja, iskati
rešitve, kako obuditi to dejavnost v četrti. Predlogov je bilo precej – od tega, da se del dejavnosti
prenese na zgornji plato, pa do tega, da se poskusi dejavnost razseliti na več mest v Novi vasi,
prostore tržnice Tabor pa nameniti drugim dejavnostim. Takoj za tem se je urejanja lotil tudi svet
MČ, skupaj s Svetom MČ Tabor. Predlagali so, da
sodelujemo, vendar so nas pozabili o srečanjih
in dejavnostih obveščati. Na koncu je od tega
urejanja ostalo bore malo, le nekaj poslikav na
betonskih koritih, in zato so na zboru udeleženke
ter udeleženci sklenili, da se problema spet lotijo
in najdejo tudi rešitev zanj.
Projekt park ob Pekrskem potoku, kjer so se krajanke in krajani odločili, da želijo sodelovati, je v
fazi razpisa za idejne zasnove in verjetno bodo o
prispelih rešitvah že v začetku novembra odprli
razpravo, podali pripombe in se odločali, kateri
projekt najbolj zadovoljuje njihove želje in potrebe, ki so jih izpostavili na lanski delavnici in
letošnjem sprehodu s Stopinjami mesta. Morda
bo končno eden od zastavljenih projektov v občini realiziran tako, kot bi morali biti vsi – skupaj
z uporabniki od samega začetka ter z upoštevanjem njihovih predlogov in pripomb.
Držimo pesti.

SČS Studenci, 4. 10. 2018

Ker si zboristi SČS Studenci že več let prizadevajo za podaljšek Ceste proletarskih brigad, dela
pa, kljub načrtom in planom, da se bo izgradnja
pričela v letu 2018, še kar stojijo, so se obrnili na MOM po informacije. Od Vilija Eisenhuta z
Urada za komunalo, promet in prostor so prejeli informacijo, da investicijo gradnje podaljška
Ceste proletarskih brigad vodi DRSI (Direkcija
Republike Slovenije za infrastrukturo), MOM pa
je sofinancer investicije izgradnje. Navedel je, da
naj bi se pričelo z deli v začetku 2019, vendar se
je treba za več informacij obrniti na DRSI. Udeleženci na zborih opozarjajo tudi na prometno
problematiko. S strani Prometne šole so prejeli
odgovor glede obrazložitve konkretne prometne signalizacije, v katerem jim je ravnatelj šole
posredoval tudi pravilnike. Te bodo udeleženci
predelali in ugotovitve predstavili na naslednjem
zboru. Udeleženci že dolgo časa opozarjajo tudi
na pomanjkanje košev za smeti v njihovi četrti.
Udeleženec bo do naslednjič pripravil kronologijo dogodkov (poslanih dopisov in odgovorov pristojnih služb), s katero bi lahko opozorili na slabo
komunikacijo (potrebo po več košev za odpadke
so spremenili v potrebo po enem košu) in počasnost postopkov odgovornih služb. Koš sedaj stoji
pod Pekrsko gorco, česar so udeleženci veseli, in
služi svojemu namenu, saj opažajo, da se hitro
polni in prazni. Kljub temu pa je nekoliko cinič-

Studenčani še vedno čakajo izgradnjo obvoznice
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no, če se komunikacija med občani in pristojnimi službami zaustavlja že pri postavitvi košev za
smeti, kaj šele pri naslavljanju večjih problemov.
Zato nameravajo o tem za medije napisati tudi
kakšen članek.
SČS Radvanje, 9. 10. 2018

Stoti zbor SČS Radvanje je potekal na prostem,
na mestu delno realiziranega projekta iz pilotnega projekta PP Radvanje 2016, pred Pohorskim
parkom doživetij v naravi. Posedli smo se na
klopi, ki so jih izdelali dijaki Lesarske šole Maribor, prisluhnili glasovom iz pohorske »šume« in
uživali. Žal so to idilo motili mimo vozeči štirikolesniki. Naš krajan, zgodovinar Andrej Gulič, ki je
bil idejni avtor tega projekta, je predstavil projekt
Pohorski park doživetij in prisotne seznanil, kdo
vse je pri realizaciji projekta sodeloval. Žal projekt ni zaključen, saj še nista realizirana otroško
igrišče in načrtovani park ob Macunovi. Projekt
je smiselno umeščen v prostor in lahko postane
pravo učno mesto otrokom iz vrtcev in osnovnošolcem. Menili smo, da je potrebno o izvedenem
seznaniti Mariborčane, predvsem pa osnovne
šole in vrtce. Podprli smo prizadevanja krajanov
v ulici Ob ribniku, ki so naslovili pismo na več
naslovov v občini in od pristojnih zahtevajo, da
se nevzdržne prometne razmere na njihovi ulici
končno uredijo. Bili smo mnenja, da je potrebno
takoj začeti s projektom navezave Zvezne ulice z
Lackovo cesto, kajti samo to lahko reši kaotično
stanje v prometu Zgornjega Radvanja.
SČS Tabor, 10. 10. 2018

SČS Tabor se je na tokratnem zboru odločila, da
je že čas, da MOM sporoči, ali je DIIP za celostno
obnovo Koseskega ulice že narejen ali pa vsaj
naročen. Ulica naj bi se namreč naslednjo pomlad začela v celoti obnavljati. Udeleženko je
zanimalo, kaj se dogaja s projekti t. i. participatornega proračuna, ki ga je MOM v sodelovanju
z nekaterimi MČ začela izvajati v letu 2018. Ker
je na svoj predlog (nova razsvetljava na ulici) dobila odgovor, da je predrag in da bodo namesto
tega posajena nova drevesa na Fochevi od Rad-

Dotrajana Koseskega ulica že nestrpno pričakuje prenovo

vanjske do Koseskega, jo zanima, kje so sedaj ta
drevesa. Nove klopi v Betnavskem gozdu, plod
sodelovanja med aktivnim občanom in državnim zavodom, so iz tako kakovostnega lesa, da
najverjetneje laka za premaz in delovne akcije
prebivalk_cev mestne četrti Tabor sploh ne bodo
potrebovale. Dobro voljo, ki jo je med ljudi vneslo
to odlično sodelovanje, bodo tako prihranile_i za
naslednjo delovno akcijo.
SČS Pobrežje, 10. 10. 2018

Na Pobrežju je bilo vnovič govora o prometu. Po
predlogu za senzorsko uravnavanje prometa v
semaforiziranem križišču Čufarjeve ceste in ceste
Ob Dravi, s čimer bi lahko po mnenju udeleženih zagotavljali večjo pretočnost skozi križišče,
je razprava potekala še o problematiki Zrkovske
ceste, ki se v času prihoda otrok v Osnovno šolo
Toneta Čufarja in odhoda iz nje zapolni s parkiranimi vozili do te mere, da postane neprevozna.
Udeleženi so predlagali več možnih rešitev: od
spremembe prometne ureditve v enosmerno,
začasne popolne zapore prometa v času prihodov in odhodov iz šole, vzpostavitve parkirnih
prostorov v bližini ali redarskega nadzora prometa v problematičnem času, pa vse do vzpostavitve novih-starih sistemov poti v šolo in iz nje, kot
je recimo pešbus, ko starši in stari starši skupaj
peljejo otroke v šolo peš. Udeleženka bo pripravila dopis, v katerem bo osvetlila problematiko, a
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razprava o tem, ali naj se opisan problem rešuje
s spremembami v cestnem prometu ali bo treba več pozornosti nameniti ravnanju staršev, ki
predpise s parkiranjem na cesti – upravičeno ali
ne – dejansko kršijo, se bo nadaljevala.
SČS Center in Ivan Cankar, 11. 10. 2018

Na zadnjem zboru SČS Center in Ivan Cankar je
udeleženka poročala o ljudskem programu, ki
so ga udeleženke_ci vseh zborov oblikovale_i
prejšnji ponedeljek, kjer so v dveh skupinah diskutirale_i o lokalni samoupravi, javni upravi
in mestnem proračunu. Sprejele_i so kar nekaj
zahtev in si določile_i tudi nadaljnje naloge, saj
jim je v drugi skupini, kjer so sprejemale_i zahteve glede lokalne samouprave, zmanjkalo časa.
Delavnica je bila zelo dobro obiskana, kljub temu
da je šlo za zahtevne teme, kar kaže na to, da se
vse več Mariborčank_ov zaveda pomena vključenosti v razprave o prihodnosti mesta. Nato so
na zboru diskutirale_i tudi o prihajajočih volitvah
in se čudile_i, da imajo že kar 23 kandidatk_ov

za županjo_a, med katerimi ne vidijo niti ene_ga
ustrezne_ga kandidatke_a. Temu je sledila razprava, da v Mariboru manjka dolgoročna vizija
mesta, čemur posledično sledijo tudi župani, ki
delajo po svoje. »Maribor je kot mesto zelo nazadoval, saj bi lahko postal zeleno mesto,« je menila
udeleženka. Z odpiranjem umazane industrije, ki
raste ob letališču, in županovimi netransparentnimi potovanji na Kitajsko lahko to brez dodatnih vprašanj potrdimo.

Cesta na Kalvarijo je pridobila moderno razsvetljavo

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

torek, 23. 10., 18.00
torek, 23. 10., 18.00
sreda, 24. 10., 18.00
sreda, 24. 10., 18.00
četrtek, 25. 10., 18.00
sreda, 7. 11., 18.00
četrtek, 15. 11., 17.00
četrtek, 15. 11., 18.00
četrtek, 15. 11., 18.00
četrtek, 15. 11., 18.00

MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
MČ Radvanje, Lackova 43
MČ Pobrežje, Kosovelova 11
MČ Tabor, Metelkova 63
Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
MČ Tezno, Panonska 12
MČ Studenci, Erjavčeva 43
MČ Nova vas, Radvanjska 65
MČ Koroška vrata, Jurčičeva 8 (začasno)

