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Potrebno je obrniti 
pravila igre

Sprašujemo se, kako je mogoče, da ljudje kljub vse 
večjemu izkoriščanju delavk_cev, vse večji revščini, 
vse večjim neenakostim v naši družbi, vse večji ek-
sploataciji živali in degradaciji okolja, ki ogroža ne 
samo Slovenijo, temveč ves planet, še naprej verja-
mejo v predstavniško demokracijo? Ali res verjame-
jo, da je to edini način kako spremeniti družbo? 
S predstavniško demokracijo ne bi bilo nič narobe, 
če bi naše_i izvoljene_i predstavnice_ki upošteva-
le_i in delovale_i v interesu ljudi. Vendar temu ni 
tako. Naš sistem je zastavljen tako, da lahko o vsem 
brezpogojno odločajo tisti, ki so na vrhu institucij ali 
so predstavnice_ki političnih strank. Te lahko dela-
jo v prid ljudi ali pa ne, pri čemer jih ščitijo zakoni, 
akti, uredbe, ki zastopajo njihove interese. Povsem 
zgrešeno je to, da sploh ne moremo odstaviti svojih 
»predstavnikov«, pa naj bo še tako jasno, kakšni lo-
povi so, nimamo vpogleda v delovanje javnih pod-
jetij, ki bi morala delovati v skupno dobro, smo priča 
vse večji krnitvi in slabšanju kakovosti javnih prosto-
rov in še bi lahko naštevale_i. Sistem je zastavljen 
tako, da nam je odvzeta vsakršna moč odločanja. 
Zato menimo, da je treba obrniti pravila igre. Ljudje 
so tisti, ki bi morali odločati.
IMZ ni nikoli nastal z namenom, da bi aktivistke_i 
iz njegovih vrst nekoč odšle_i v stranke ali pa celo 

ustanovile_i svojo lastno. S tem bi pristale_i na 
umazana pravila igre. Ne smemo dopustiti, da bi 
manjšina še naprej samovoljno odločala o stvareh, 
ki se nas tičejo, in ne odgovarjala tistim, ki bi jih v 
prvi vrsti morala zastopati. Ne smemo več podpirati 
hierarhičnih struktur, ki omogočajo, da imajo tisti na 
vrhu absolutno oblast, zaradi česar lahko počnejo, 
kar hočejo. 
Ne želimo si, da bi ljudje šli volit vsake štiri leta, 
nato pa meni nič tebi nič čakali, kdaj bodo njihovi 
problemi rešeni. Zato verjamemo, da se moramo 
organizirati, vendar ne znotraj političnih strank. Te 
ne prinašajo dolgoročnih sprememb. Boljšo priho-
dnost, ki jo bodo imele_i tudi naše_i zanamke_ci, 
same_i vidimo v organiziranju občank_ov. V tem vi-
dimo glavno orožje proti skorumpiranim strankam, 
diktaturi strankarskih voditeljic_ev in navsezadnje 
proti kapitalizmu, ki enormno povečuje neenakosti 
v naši družbi. Zaradi tega nismo manj politične_i, 
ravno nasprotno, saj se ukvarjamo s temami, ki 
so za vsako_ega posameznico_ka in nas skupaj 
še kako pomembne. Verjamemo, da smo v vseh 
teh letih naredile_i na področju organiziranja ob-
čanov več kot katera koli stranka ali lista. Spremi-
njamo pravila igre. IMZ in samoorganizirani zbori 
so živ dokaz za to.

Ne smemo dopustiti, da bi manjšina še naprej samovoljno odločala o stvareh, ki se nas tičejo, in ne 
odgovarjala tistim, ki bi jih v prvi vrsti morala zastopati.

Tomaž Podbevšek, IMZ
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SČS Tabor, 9. 1. 
Prvi zbor v letu 2019 je bil zelo produktiven. 
Udeleženci so obravnavali prenovo Kardeljeve 
ceste, svetlobno onesnaženost Tabora, ureje-
nost cest ter komunikacijo z novo sestavo sve-
ta MČ Tabor.
Najprej so se seznanili z novico, da do celovi-
te prenove Koseskega ulice ne bo prišlo, ker je 
podjetje Geodata, ki naj bi pripravilo projektno 
dokumentacijo, odstopilo od pogodbe.
Zboriste je prav tako zanimalo, če se bo Karde-
ljeva cesta obnovila v celoti – torej tudi odsek, 
ki poteka po MČ Tabor, vendar zaenkrat o tem 
še ni kakšnih informacij, zato so se zboristi od-
ločili, da počakajo, če bo MOM s tem seznanila 
MČ Tabor.
Mnogi udeleženci so prav tako opazili, da so na 
številnih točkah po Taboru še vedno v uporabi 
zastarele svetilke javne razsvetljave, ki svetijo 
zelo potratno. Zaradi tega bodo spisali dopis, v 
katerem bodo navedli vse lokacije, in ga poslali 
Nigradu.
V naslednji točki dnevnega reda je bilo iz-
postavljeno katastrofalno stanje cestišča na kri-
žišču Ljubljanske in Ceste proletarskih brigad. 
Ponoči je tam zaradi luknjaste ceste neznosen 
hrup. Prav tako je problematičen tudi semafo-
riziran prehod za pešce, ki ima občutno prekra-
tek interval ob zeleni luči, saj povprečna oseba 
komaj pride prek ceste, za starejše ali invalide 
pa je to nemogoče. O problematiki tega križi-
šča bodo obvestili MOM in MČ Tabor.
Prav tako je že potekala prva seja novega sveta 
MČ Tabor. Novi predsednik MČ Tabor je oblju-
bil, da se bo svet v tem mandatu sestajal bolj 
pogosto. Zboristi si želijo bolj plodnega sode-

lovanja s svojo MČ, zato so se odločili, da no-
vega predsednika povabijo na naslednji zbor 
samoorganizirane četrtne skupnosti Tabor.
Na koncu so udeleženi načeli še razpravo o 
gradnji podvoza na Ljubljanski cesti – ta se je 
namreč ustavila, saj so projektanti v dokumen-
taciji predvidevali za 40 % premalo železa za 
podporne strukture. Projekt zato zdaj pišejo na 
novo.

SČS Pekre, 9. 1.
V novo leto so udeleženi na zboru SKS Pekre 
stopili s trdnim korakom in pripravljeni na delo. 
Množica sprejetih sklepov, izvedbo katerih so 
medse razdelili tako, da ima zadolžitev vsak pri-
soten na tokratnem zboru, že kaže na to. 
Kljub obnovi Lackove ceste in novemu vrtcu je 
problemov, ki naslavljajo predvsem kakovost 
bivanja v tem kraju, še precej, tehtnico pa je v 
negativno smer prevesila še predprejšnji sep-
tember spremenjena proga avtobusa številka 
18. Ta je razbesnela prebivalce do te mere, da 

PoroČilo o delu v 
samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih

Dokumentacije za obnovo Koseskega ulice najbrž ne bo
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so se podali v zbiranje podpisov, odprla pa 
še dodatne nevšečnosti. Prebivalci Bezjakove 
zahtevajo odstranitev izravnalne postaje, ceste, 
po katerih se avtobus iz Peker poda v Radva-
nje, so za takšno vrsto prometa povsem nep-
rimerne, osnovnošolcem avtobus za pot do 
»Ludvika« ne predstavlja ustrezne rešitve, saj 
so ali prezgodnji ali prepozni za začetek pouka. 
Novoizvoljeni predstavniki v svetu KS Pekre se 
po informacijah udeleženih pripravljajo, da se s 
problematiko vnovič spopadejo skupaj z zain-
teresiranim prebivalstvom in izvajalci. 
Na novo se bodo tudi udeleženi spopadli z že 
izpostavljenimi temami, kot recimo z dejstvom, 
da kraj z več tisoč prebivalci ne premore trgo-
vine z osnovnimi življenjskimi potrebščinami. 
Ker ni ekonomske računice, kratko potegnejo 
predvsem starejši in slabše mobilni, ki ne mo-
rejo kar tako do nakupovalnih središč. Enako se 
je zdaj, tik pred koncem leta, zgodilo še z edi-
nim bankomatom v kraju. Cesta, ki se vije okoli 
Pekrske gorce, je bila v lanskem letu zaradi po-
gostih delnih prenov Lackove ves čas v funkciji 
obvoznice in je zato utrpela precej škode. To 
bo treba oceniti in potem sanirati. Udeleženi bi 
tudi želeli, da se hitreje kot v naslednjih dveh 
do treh letih razrešijo nevšečnosti na transfor-
matorju na cesti Pot k mlinu, preko katerega 
električno energijo prejema velik del kraja, a že 
ob manjšem neurju elektrike zmanjka. Hitro-
stne ovire na Bezjakovi – tam, kjer je bil včasih 
vrtec – pa bo treba sanirati takoj, ne pa enkrat 
v neznani prihodnosti, kamor plansko najbrž 
spada obnova Bezjakove ali pa s strani krajev-
ne skupnosti sporočen načrt, da se v hišo, ki jo 
je inšpekcija ocenila kot povsem neprimerno, 
naseli še en vrtec.
Vse nanizane probleme bo zbor vnovič odprl, 
tudi v upanju, da jih tokrat poskusi razrešiti 
v tesnejšem sodelovanju z novoizvoljenimi 
predstavniki, kot je bilo sodelovanje z garnitu-
ro, ki se je pravkar poslovila.

SČS Tezno, 10. 1.
Med tem ko so leto zaključili v prostorih MČ 
Tezno, so prebivalci te mestne četrti za prvi le-
tošnji zbor spet ostali pred vrati. Zdaj že bivši 
svet MČ Tezno je vlogo za uporabo prostorov 
Tezenčanom, ki želijo kaj postoriti, da se ne 
bodo počutili več od centra pozabljen del 
mestne občine, zavrnil, a je nato predsednik 
vendarle odprl vrata mestne četrti. Zdaj se 
zgodba ponavlja, saj so ljudje vlogo naslovili 
na novoizvoljeno garnituro, ki jo mora pre-
delati in podati svoje mnenje. To naj bi storili 
kmalu – tretji teden v januarju, niso pa bili v 
vmesnem času pripravljeni pokazati dob-
re volje in dovoliti, da se sokrajani sestanejo 
v skupnostnih prostorih. Kar ni nič kaj spod-
budna misel, ko gre za pričakovanja o tem, 
kakšen odgovor bo zbor prejel.
Zaenkrat veljavni odlok o mestnih četrtih in 
krajevnih skupnostih opredeljuje premoženje 
mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti kot 
»premoženje, ki je v njihovem upravljanju in 
je namenjeno potrebam krajevnega prebival-
stva«, žal pa vsaj novi predsednik, po njegovih 
besedah sodeč, zbiranja krajanov za dobrobit 

Svet MČ Tezno znova prepoveduje srečevanje krajanov 



skupnosti ne razume kot potrebe krajanov, 
temveč kot aktivnost konkurence. Odgovor, 
za kakšno konkurenco gre, ko gre za razmer-
je med izvoljenimi predstavniki skupnosti in 
skupnostjo, ki jih je izvolila, po šestih letih de-
lovanja zborov samoorganiziranih skupnosti v 
Mariboru še ni prišel na plano, predsednik MČ 
Tezno pa v takšnem razmišljanju ni osamljen. 
Med tem ko je s strani funkcionarjev v lokalnih 
skupnostih upravičeno slišati tarnanje, da ni-
majo vzvodov, s katerimi bi konkretneje lahko 
urejali zadeve v svojih skupnostih, pa je pov-
sem nerazumljivo, da odklonilno reagirajo na 
sokrajane, ki so pripravljeni pomagati, da se 
vendarle premakne na bolje. Očitno je demo-
kracija – tako kot še marsikaj pod Pohorjem, 
postala samo absurdno zbirokratiziran proces, 
kjer se sklicuje na pravila, ko je treba utišati lju-
di ali drug glas razuma, ko pa je treba ugoditi 
interesom tako ali drugače vplivnih, pa se na-
nje požvižga.   
Tako zdaj sledi podroben pregled, ali je bilo 
v dolgotrajnem boju za prostor za srečevanje 
krajanov postopkovno vse v redu ter odziv 
na ugotovljeno v skladu s primernim postop-
kom. V tem času se bodo Tezenčani srečevali v 
prostorih Osnovne šole Martina Konšaka, vsaj 
tako upajo. Tokrat jim je bilo to omogočeno. 

SČS Nova vas, 10. 1. 
Tokratni zbor je minil pretežno v razpravi gle-
de posega na Kardeljevi cesti. Zbora sta se 
glede tega posega udeležila tudi predsednik 
MČ Tabor, g. Virtnik, in predstavnik Urada za 
komunalo, promet in prostor, g. Kocbek. Po-
jasnila uradnika so naletela na raznolike od-
zive, vsekakor pa so si zboristi bili enotni, da 
je bil poseg z občani skoordiniran zelo slabo, 
saj celo zelo aktivni občani, ki redno sprem-
ljajo dogajanje v organih MOM, niso mogli 
niti zaznati, da se poseg pripravlja, saj so bila 
finančna sredstva v proračunu zavedena pod 

imenom »umirjanje prometa«, na podlagi 
česar se na noben način ni dalo sklepati, za 
kakšen namen bodo porabljena. Izpostavili so 
tudi, da so pri delih na Kardeljevi cesti resno 
poškodovali kolesarske poti in zelene površi-
ne ob cestišču, zato so zahtevali, da se te pred 
zaključkom posega vrnejo v prvotno stanje, 
kar je g. Kocbek tudi zagotovil. Pred koncem 
zbora so še spomnili, da je zmagovalna idejna 
rešitev za park ob Pekrskem potoku trenutno 
razstavljena v Mercatorju na Prušnikovi, že 
naslednji teden pa se seli v OŠ Leona Štuklja. 
Zboristi bodo pozvali sveta MČ Radvanje in 
MČ Nova vas, da čim prej sprožita spremembo 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta, 
ki bo uradno definiral območje parka, da ne bi 
projekt čez čas zvodenel.
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Nova ureditev Kardeljeve ceste buri duhove



Šokantno! Ekskluzivno! Samoorganizirani kra-
jani pri projektu sodelovali z MOM! Se sliši kot 
pravljica? 
Ni bilo enostavno, a začetek sodelovanja je 
obetaven. V zadnjih dveh letih je namreč ideja 
za park ob Pekrskem potoku (PPP) meso pos-
tala. Ko se je PPP pojavil med projekti v Traj-
nostni urbani strategiji (TUS), je postal stalna 
tema na zborih Novovaščanov. S takratno 
idejno zasnovo nismo bili zadovoljni, saj se ta 
s samim potokom kot življenjskim prostorom 
za mnoge živali in rastline sploh ni ukvarjala. 
Udeleženci zborov smo se strinjali, da je bi-
stvenega pomena revitalizacija potoka in oh-
ranitev zelenih površin, preden jih dokončno 
okupirajo parkirišča. 
Tako se je oblikovala delovna skupina, v kate-
ro smo povabili tudi sosede iz Radvanja. Ok-
tobra 2017 smo tako organizirali zgodovinsko 
delavnico na temo PPP. Udeležili so se je pre-
bivalci obeh MČ, predstavniki MOM in tudi 

strokovnjaki s področja urbanizma, krajinske 
arhitekture in okolja. Debata je bila zanimiva, 
želje in predlogi krajanov pa so postali osnova 
za urbanistični natečaj. Krajani so poudarja-
li predvsem revitalizacijo potoka in možnost 
aktivnega preživljanja prostega časa za vse 
generacije, predlagali so tudi čebelnjake in sa-
dno drevje; čutiti je bilo vznemirjenje in veliko 
pričakovanje! Vsi udeleženci so tako delavni-
co kot samo idejo o sooblikovanju našega ži-
vljenjskega prostora dobro sprejeli in pokazali 
pripravljenost za nadaljnje sodelovanje.
Kmalu je sledila delavnica, na kateri smo se 
predstavniki delovne skupine srečali z arhitek-
ti, krajinskimi arhitekti, urbanisti in strokovnja-
kinjama za ekoremediacijo. Udeležili so se je 
tudi predstavniki Projektne pisarne MOM, ki 
nas je prijetno presenetila s pripravljenostjo 
za neposredno sodelovanje s krajani. Beseda 
je tekla o določanju parkovnih površin, finanč-
nih sredstvih in možnostih za ureditev težko 
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Predstavitev zmagovalnega natečajnega predloga za ureditev Parka ob Pekrskem potoku dne 21. 12. 2018

Trnova pot do Parka ob 
Pekrskem potoku
Že sedaj ocenjujemo sodelovanje s Projektno pisarno kot uspešno in si želimo, da bi tovrstna interakcija 
s krajani postala standard za vse prihodnje urbanistične projekte v MOM.

Barbara Stojanov, zbor SČS Nova vas
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Grafični prikazi idejne rešitve



pričakovanega parka. Predvideli smo celostno 
urejanje območja: z ekoremediacijskimi pris-
topi bi najprej uredili strugo potoka in njego-
vo neposredno okolico. Revitaliziran potok bi 
ponovno postal življenjski prostor nekoč že 
prisotnim živalim in rastlinju. Okolico bi nato 
lahko nadgradili s t. i. učilnicami v naravi, da 
bi obiskovalce parka ozavestili o ekologiji in 
pomenu ohranjanja življenja v potoku in ob 
njem; povezali bi se lahko s študenti različnih 
strokovnih smeri ter z bližnjimi osnovnimi šo-
lami. Nenazadnje pa je treba zagotoviti tudi 
ustrezno infrastrukturo: klopce, koše za od-
padke, točke za dostop do vode, igrala za vse 
generacije in podobno. Želja je bilo ogromno, 
predstavljene so bile dobre prakse iz tujine ... 
Vedno znova pa se vse začne in konča pri – 
denarju. 
Večino sredstev za PPP naj bi občina pridobi-

la iz evropskih skladov. Člani delovne skupine 
smo se zavezali, da bomo MOM vztrajno spod-
bujali k pravočasni prijavi projekta, oddaji do-
kumentacije ipd., saj smo bili Mariborčani že 
prevečkrat priča neuresničenim obljubam.
Po dolgi, zaspani zimi se je sestala natečajna 
komisija, v katero smo uspešno “podtaknili” 
tudi svojega predstavnika, krajana Nove vasi, 
Danijela Rebolja. Uspeh! Oblikovali so termin-
ski načrt, čisto zares se bo nekaj premaknilo!
Še Stopinje mesta so navdušeno pozdravile 
naša prizadevanja in organizirale sprehod ob 
Pekrskem potoku, na katerem so imeli ude-
leženci ponovno možnost izraziti svoje pot-
rebe, želje in pričakovanja. Zastavljeni roki so 
se sicer nekajkrat zamaknili, vendar smo sep-
tembra 2018 vendarle dočakali javni natečaj 
za PPP. Prispelo je več dobrih rešitev in komisija je 
imela težko delo, sredi decembra pa se je izbirni 
postopek zaključil.
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Vse podrobnosti o prispelih idejnih rešitvah, 
vključno seveda z  zmagovalno, najdete na
https://sites.google.com/view/pekrskipotok



SČS Nova vas je držala besedo in v prostorih 
mestne četrti 21. 12. 2018 pripravila javno razsta-
vo prispelih rešitev, ki ji je sledila predstavitev 
prvonagrajene. Predstavitve se je udeležilo precej 
krajanov, ki so na koncu – kot obljubljeno – spet 
dobili besedo v razpravi. 
Ali si lahko krajani Nove vasi in Radvanja že oddah-
nemo, ker bomo končno dobili dolgo pričakovani 
park? Niti slučajno. Do PPP je verjetno še dolga 
pot. Zdaj je na potezi MOM, da pripravi prostorski 
načrt in zagotovi zemljišča, uspešno pridobi pred-
videna evropska sredstva in seveda izbere ustre-
znega izvajalca ter izvede projekt v razumnem 
roku. Kljub temu da smo s Projektno pisarno ves 
čas zelo korektno sodelovali, je po zaključku zelo 
uspešnega razpisa ostalo nekaj grenkega priokusa. 
Zakaj? Ponovno je prišlo do izraza nenavadno po-
slovanje MOM, kjer leva roka ne ve, kaj dela desna! 
Že v prvotni zasnovi za park so bile predvidene 
nekatere parcele za odkup oz. dolgoročni najem. 
Na zborih SČS smo izrazili skepso glede realnih 

finančnih zmožnosti za odkup novih zemljišč, niti 
v sanjah pa nismo pomislili, da bi MOM katero iz-
med predvidenih prodala ...! Na križišču Radvanj-
ske in Letonjeve je občina npr. predvidela razširitev 
parka iz ozke poti ob potoku v zelenico z otroškimi 
igrali. Pred kratkim pa nas je presenetila novica, 
da je bilo zemljišče prodano zasebniku. Kakšna je 
usoda preostalih občinskih zemljišč, predvidenih 
za park? Dokler ne bo sprejet podroben občinski 
prostorski načrt (OPPN), je očitno še vse v zraku. 
Člani delovne skupine za PPP bomo zato naše iz-
voljene predstavnike še naprej opominjali na dane 
obljube in načrte. 
Želimo si čimprejšnji uspešen zaključek zastav-
ljenega projekta ter ustrezno dolgoročno skrb 
za parkovne površine in infrastrukturo. Že sedaj 
ocenjujemo sodelovanje s Projektno pisarno kot 
uspešno in si želimo, da bi tovrstna interakcija s 
krajani postala standard za vse prihodnje urbani-
stične projekte v MOM.
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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 Tabor sreda, 23. 1., 18.00 MČ Tabor, Metelkova 63
SČS Tezno četrtek, 24. 1., 17.00 OŠ Martina Konšaka, Prekmurska ulica 67
SČS Nova vas četrtek, 24. 1., 18.00 MČ Nova vas, Radvanjska 65
SČS Magdalena torek, 29. 1., 18.00 MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
SČS Radvanje torek, 29. 1., 18.00 MČ Radvanje, Lackova 43
SČS Pobrežje sreda,  30. 1., 18.00 MČ Pobrežje, Kosovelova 11
SČS Center in Ivan Cankar četrtek, 31. 1., 18.00 Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
SČS Studenci četrtek, 31. 1., 18.00 MČ Studenci, Erjavčeva 43
SKS Pekre sreda, 6. 2., 18.00 Dom kulture Pekre, Bezjakova 4

SČS Koroška vrata četrtek, 21. 2., 18.00 MČ Koroška vrata, začasna lokacija 
Jurčičeva 8, 1. nadstropje
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