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Kaj je bilo prej, 
kura ali jajce?

S perspektive skrbi za urejanje prostora je me-
tafora grenko duhovita, kritično animalistično 
niti to ne. A primera reprodukcije narativa iz-
koriščanja drugih živali ne izpostavljam izoli-
rano od konteksta dogodka. Menim, da logika 
šale povzema protislovja iz kasnejše dvourne 
razprave.

Pred polno predavalnico je projektant Gostin-
čar takoj povedal, da ne živimo v najboljšem 
času - verjetno tudi mestu ne -, za podvoze, 
kaj šele parke. S tem je na lep način predstavil 
samoumevno superiornost prometnega infra-
strukturnega objekta, ki na kasneje v razpravi 
problematiziran način vzpostavlja hierarhično 

Krajinski arhitekt, Robert Gostinčar, ki je v torek, 29. 1. 2019, zvečer predstavil projekt revitalizacije 
Magdalenskega parka v mestni četrti Magdalena, je tako začel zagovor svojega projekta. S 
tem je povzel retorično vprašanje: kaj je bilo prej, projekt revitalizacije parka ali projekt gradnje 
avtomobilskega podvoza pod koroško železnico in ploščadi postajališča? Odgovoril je s šalo slovitega 
radia Erevan: »Prej je bilo oboje.« Igor Dragišić, u.d.i.a., SČS Tezno
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prioriteto avtomobilskega prometa. Nakar je 
precej hitro preskočil na najbolj problema-
tičen tehnični del - na zamenjavo asfaltnih 
parkovnih stez z nasutjem. To pa zahteva spo-
meniško varstvo in (če povzamem) da bo tu 
eventualno, a ne prav verjetno, je še mogoče 
doseči kakšne popravke.
Razprava je bila energična, oglašali so se ljud-
je z omejitvami gibanja, bilo je slišati o odsot-
nosti urbanizma v mestu, o deficitu parkovnih 
površin na desni strani Drave, kjer potrebuje-
mo še vsaj 73 hektarjev zelenih površin, da bi 
zadostili minimalnim standardom 5m2 na pre-
bivalca. Po zares lepi in na trenutke prav sijajni 
debati, v odlični moderaciji mariborske IMZ, 
je prišlo do neke ravnine splošnega ogorče-
nja in tudi upora, če si to znamo predstavljati 
kot ravnino in ne točko, kot se običajno pove. 
Točka upora. Ne, nekakšna platforma upora.
Takrat sem projektanta z vprašanjem posku-
sil ustaviti in povabiti k razmisleku. Podvoz je 
zdaj že dejstvo, a oba veva, da je to narobe 
dejstvo. Ljubljanska cesta bi morala v strate-
giji biti kolesarska in peš vpadnica, torej bi 
se kvečjemu železnica poglobila (nekoč, če 
in kako ...). Park je že zdaj fragmentiran, hor-
tikulturna celota je sesuta. Tu so se krajinarju 
zaiskrile oči. Že prej je z velikim žarom govoril 
o drevesih in je jasno, da mu ni vseeno za no-
beno, ki pade. Že železnica je presekala park. 
Kaj pa peš cona? Povezava z neko okrasno za-
plato čez cesto, ki je tu zato, da tloris bolje 
zgleda ...
Arboristka je povedala o gradbenem učin-
ku na koreninski sistem in o življenjski dobi 
mestnih dreves, ki se zasajajo sedaj, ki je za-
radi vedno bolj neugodnih razmer v mestih 
v povprečju samo še deset let. O kolesarjih, 
psih, golobih, o spomeniku, ki ga je Kangler 
postavil nekemu indijskemu guruju (pozlače-
na konfekcija) in bi naj gledal proti Dobravi, 
ker so tam bili poboji, je bilo govora.

Torej, kaj je bilo prej? Park je bil pred železnico, 
pred parkom so se nam pridružili golobi, še 
pred tem psi. Pred človekom je bila kura, sku-
paj s svojimi jajci, neka majhna ptičja vrsta iz 
enega manjšega predela v Indiji. Začetek del 
je bil predviden po septembru. Če bi karkoli 
v tej anketi predlagal (tako, preden do konca 
zberem vtise), je, da se zlati kipec obrne proti 
klavnici Košaki, na levem bregu, petkrat bližje 
od Tezenske Dobrave. Tam so zdaj poboji.

Nestrokovni posegi med gradnjo ogrožajo obstoječe drevje

Z angažmajem krajanov bo park v veselje še mnogo let
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SČS Center in Ivan Cankar, 17. 1. 
Zbor se je tokrat začel z razpravo o precej nera-
zumljivem odgovoru Nigrada v zvezi s postavko 
o padavinskih vodah na njihovih položnicah, na-
daljeval pa s temo, ki so jo  odprli na preteklem 
zboru, to je sodelovanje  SČS z novo izvoljenima 
svetoma MČ Center in MČ Ivan Cankar. Da si so-
delovanja želijo, sta potrdila tudi svetnika iz svetov 
obeh četrti, ki sta se udeležila zbora, v razpravi pa 
je tekla beseda o tem, kako sodelovati in kako MČ 
in KS povrniti pristojnosti, ki so jim bile odvzete. 
Na marsikaj so z zborov v skoraj šest letnem de-
lovanju SČS in SKS že opozorili, skupna delovna 
skupina za lokalno samoupravo je nekaj konkret-
nih predlogov naslovila na mestni svet, žal pa jih 
je bilo upoštevanih bore malo. V občinskih doku-
mentih je predvidena koordinacija predsednikov 
svetov MČ in KS, ki bi morala imeti tudi formalno 
moč (da lahko na primer, neposredno zastavljajo 
vprašanja MS in na njih dobijo tudi odgovore), so 
menili na zboru. In da je sodelovanje med izvolje-
nimi in aktivnimi prebivalci v četrti ne le želeno, 
pač pa tudi zelo potrebno in koristno. Zbori SČS in 
SKS so si pri dosedanjem delu nabrali že veliko iz-
kušenj, izvedli kar nekaj akcij, ki bi jih odslej lahko 
organizirali skupaj s sveti MČ in za eno tako je na 
koncu že padla ideja. Gre za staro lokomotivo na 
železniški postaji, ki jo najeda rja in ki vedno bolj 
zapuščena in v smeteh čaka na boljše čase. Zbo-
risti so se dogovorili, da poizvedo, kaj odgovorni 
na Železnicah kanijo z njo, potem pa se bodo do-
govorili, kako bodo ukrepali.  

SČS Koroška vrata, 17. 1. 
Na tokratnem zboru so udeleženci odprli nekaj 
starih problematik, ki še niso razrešene. Na Gos-

posvetski cesti, tik pred stanovanjsko zgradbo, še 
vedno stojijo avtobusi - zakaj Marprom ne poišče 
bolj primernih točk, kjer bi avtobusi mestnega 
prometa čakali na izravnavo časa? 
Udeleženci so prav tako izvedeli, da se bo v tem 
letu povečala odmera plačila za nadomestilo 
stavbnega zemljišča. Zanima jih predvsem, na 
kakšen način se izračuna višina nadomestila in po 
kakšnih kriterijih so nekatere lokacije višje ocenje-
ne od drugih. Ena od udeleženk se je odločila, da 
bo spisala dopis v zvezi s to tematiko. 
Udeležence prav tako skrbi, kaj se bo zgodilo z 
mestno tržnico, saj je večina tržnice že prodana 
zasebniku, v občinski lasti je edino še območje z 
dežniki, ki pa naj bi bilo tudi prodano. Udeleženci 
in udeleženke menijo, da je tržnica srce mesta in 
da občani ne bi smeli dopustiti, da se privatizira.

SČS Tabor, 23. 1.
Za tokratni zbor SČS Tabor so udeleženci pripravili 
več predlogov dopisov, ki zadevajo probleme Ta-
bora. S prvim bodo o slabem stanju javne razsvet-
ljave v četrti obvestili novo izvoljenega župana 
in podžupana, drugi opozarja na katastrofalno 
stanje križišča Ljubljanske in Ceste proletarskih 
brigad, s tretjim predlagajo spremembo prome-
tnega režima za kolesarje na delu Žitne ulice.
Udeleženci so z nejevoljo sprejeli novico, da z 
obnovo Koseskega ulice spet ne bo nič, saj je 
projektantsko podjetje odstopilo od pogodbe z 
MOM in za zdaj več ne pripravlja projektne doku-
mentacije. Udeleženci se sprašujejo, kaj je Urad za 
komunalo, promet in prostor počel od maja, ko je 
bilo dogovorjeno, da se bo MOM lotila prepotreb-
ne prenove te ulice, do novembra, ko je podjetje 
odpovedalo pogodbo. Odločili so se, da to odpo-

PoroČilo o delu v 
samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih



vedano pogodbo pridobijo in pregledajo.
Tokrat je razprava tekla tudi o vinjetnem sistemu 
na hitri cesti čez Pobrežje, kjer udeleženci SČS Ta-
bor podpirajo udeležence SČS Pobrežje v njihovih 
prizadevanjih za izvzetje tega dela hitre ceste iz vi-
njetnega sistema. Nekateri udeleženci so bili sicer 
mnenja, da bi morali izvesti bolj konkreten pritisk 
na odgovorne, morda z demonstracijami, vsi pa 
enotno podpirajo aktivnosti SČS Pobrežje in so pri 
njihovih aktivnostih tudi pripravljeni sodelovati in 
pomagati.
Na koncu je moderatorka zboriste obvestila še 
o tem, da bo na zboru SČS Magdalena potekala 
razgrnitev projekta revitalizacije Magdalenskega 
parka. Sklenili so, da s plakati na razgrnitev pova-
bijo tudi Taborčane, ki jih stanje in plani z Magda-
lenskim parkom prav tako zadevajo.

SČS Tezno, 24. 1.
Tudi tokrat so se prebivalke in prebivalci Tezna 
na zboru srečali v Osnovni šoli Martina Konšaka, 
saj odgovora s strani sveta MČ Tezno na vlogo za 
uporabo prostorov za namene srečevanja kra-
janov do srečanja še ni bilo. Svet mestne četrti 
naj bi zasedal ob istem času, kot je potekal zbor, 
udeleženi slednjega pa so mnenja, da bo vsakršna 
odločitev, ki ne bo dobrodošlica sokrajanom v 
skupnostnih prostorih, zanje veliko razočaranje in 
pokazatelj, v kakšni maniri bo delovala nova gar-
nitura predstavnikov ljudi na Teznem.
Udeleženi so tokrat nadaljevali z obravnavo pro-
blematik, ki jih trenutno rešujejo. Med njimi je kar 
nekaj nevšečnosti s prometom po poteh vzdolž 
meje Stražunskega gozda. Te se vse bolj obreme-
njene tudi s tranzitnimi potniki, hkrati pa za takšne 
vrste obremenitve infrastruktura ni primerna, 
je dotrajana in ne vključuje varnih koridorjev za 
pešce in kolesarje. To bodo sporočili pristojnemu 
uradu.
Delovna skupina, ki se je lotila poizvedovanja o 
kakovosti zraka na Teznem, je sestavila pregled 
dejstev, ki pričajo o upravičeni zaskrbljenosti, da 

se na Teznem diha zelo onesnažen zrak. Kako 
onesnažen, ne vedo, saj na tem področju merilne 
postaje ni, zato si bodo najprej prizadevali, da jo 
pridobijo. Le tako se bo sploh možno pogovarjati, 
kako se, nujno skupaj z vsemi deležniki – teh pa je 
na Teznem ogromno, zavzeti za neškodljivo ozra-
čje v skupnosti.
Z ZD Adolfa Drolca se še niso oglasili na zastav-
ljena vprašanja o načrtovanem priključku s Ceste 
heroja Nandeta do objekta novega zdravstvene-
ga, za katerega na zboru menijo, da je neprimeren 
z vidika varnosti udeleženih v prometu. Zanima jih 
tudi organiziranje javnega avtobusnega prometa 
do zdravstvenega doma, saj je glede na izbrano 
lokacijo, ki je za mnoge na Teznem kar odročna, ta 
nujno potreben. Da je to stvar lokalne skupnosti 
in javnega prevoznika, so predhodno že sporočili 
z nagovorjenega pristojnega urada, na zboru pa 
so bili mnenja, da je kakovostna storitev stvar ce-
lostnega pristopa, zato je vpletenost ponudnika v 
vse vidike svoje ponudbe nujna.
Zapleti z razumevanjem funkcije zaklonišča – pol-
no funkcionalnih je v Sloveniji le še peščica in ta 
na Tezenski dobravi je eden takih -, naj bi bili po 
posredovanih informacijah s strani udeleženega 
kmalu rešeni, iskanje informacij v zvezi s streliš-
čem na Teznem pa se nadaljuje. Nov predlog za 
obravnavo na zboru pa se nanaša na sanacijo 
športnega igrišča ob Janševi. Po besedah ude-
leženega je to igrišče pomembna skupnostna 
točka, košarkarsko in nogometno igrišče pa bi 
se dalo sanirati z relativno majhnim vložkom. Na 
zboru so mnenja, da bo takšna pobuda naletela 
na pristojnem uradu na plodna tla.

SČS Nova vas, 24. 1.
Na 118. zboru samoorganizirane četrtne skupnos-
ti  (SČS) Nova vas pretekli četrtek so udeleženke 
in udeleženci polni dve uri razpravljali o zadevah, 
ki se na dnevnem redu zborov kar pogosto po-
javljajo tako v Novi vasi kot tudi v drugih četrtih. 
Taki temi sta bili prepolni ekološki otoki in slabo 
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vzdrževano drevje v četrti in mestu. Razmišljali so 
o popisu vseh dreves v četrti. Vedo, da podatki na 
mestni ravni obstajajo, da so bili pridobljeni z dav-
koplačevalskim denarjem, da pa niso ne ažurirani 
ne v javni rabi, kaj šele, da bi bila ta raba interak-
tivna. Korak naprej bi bila aplikacija, ki bi bila pre-
prosta za uporabo in bi z njeno pomočjo lahko 
spremljali karakteristike dreves in njihovo stanje 
ter vanjo sproti s terena tudi vpisovali najrazlič-
nejše atribute. Dogovorili so se, da v kratkem 
organizirajo obhod po četrti, na katerem bodo 
preverili, v kakšnem stanju so drevesa, informaci-
je zabeležili in vzpostavili aktualno bazo zelenega 
fonda v četrti. Razprava o drevesih je spodbudila 
tudi člane mestne delovne skupine za drevesa, 
da skličejo sestanek in na njem začrtajo nadalj-
nje korake in akcije za izboljšanje stanja dreves  v 
mestu.
Na zboru se tudi tokrat niso izognili Kardeljevi 
cesti, spregovorili pa so še o Taborski tržnici, za 
katero oživitev si prizadevajo. Beseda je tekla tudi 
o parku ob Pekrskem potoku ter razstavi najbolj-
še rešitve, ki bo zaokrožila po šolah v neposredni 
bližini parka, pa tudi stavbah sosednjih mestnih 
četrti. Najbrž pa jo bo največ ljudi videlo prav v 
nakupovalnem središču Qlandia, kjer bo med 17. 
februarjem in 3. marcem. Veseli so, da je svet MČ 
Nova vas že zavzel sklep, da pozove župana k čim 
hitrejšemu sprejetju OPPN za področje parka ob 
Pekrskem potoku, spremljajo pa tudi dela, ki so 
se že začela na novem skate parku. Nekoliko jih 
skrbi le, kaj se bo zgodilo s tamkajšnjim drevjem, 
ki bi ga bilo treba ohraniti.  Z željo, da ostanejo, se 
bodo obrnili na pisarno, ki vodi projekt.
Na koncu so se strinjali,  da podprejo tudi kam-
panjo »Stop ISDS« in k podpisu peticije preko 
mailing liste SČS Nova vas povabijo svoje sok-
rajanke in sokrajane. Na ta način bodo oddali 
svoj glas proti poskusom korporacij, da v če-
zatlantskih sporazumih uveljavijo pravila, ki jih 
postavljajo nad zakonodajo posamezne države 
podpisnice.

SČS Radvanje, 29. 1.
Na tokratnem zboru SČS Radvanje so udeleženke 
in udeleženci najprej pregledali sklepe prejšnjega 
zbora, ki so bili vsi izvedeni. Odgovora na najbolj 
pereč problem – katastrofalno onesnaženje Rad-
vanjskega potoka – z občine še ni bilo. Javila se je 
inšpekcijska služba, a je bil njihov odgovor zgolj 
poln izgovorov in prelaganja ter odlaganja odgo-
vornosti in pristojnosti.
Prav tako je še naprej problematično vprašanje 
Užiške ulice, kjer so se stvari že začele odvijati v po-
zitivni smeri, a zdaj je vse skupaj ponovno obstalo. 
Zelo malo je posluha za skupnost in skupno delo-
vanje med ljudmi. Tudi občina ni dovolj odločno 
pristopila k reševanju tega problema. Kako je mo-
goče, da imajo stanovalci Užiške hišne številke 15 
normalen dostop do ulice in svojih hiš, od številke 
16 naprej pa stanovalci dostopa do svojega zem-
ljišča nimajo.
Nadalje so zboristke in zboristi obravnavali še 
komunalne in prometne probleme v Radvanju, 
izpostavili so prioritetne stvari, ki jih je treba čim 
prej rešiti. Med te spadajo čiščenje odtočnih kana-
lov, da se voda več ne bo razlivala na ulice in v kle-
ti, redno vzdrževanje sprehajalnih poti, ureditev 
parkiranja, takojšnja ureditev ekoloških otokov in 
ureditev zemljišča ob zbirnem centru za odpadke. 
Tam je sicer vzpostavljeno zaščiteno območje Na-
tura 2000, zato se udeleženci sprašujejo, kako je 
tam sploh mogoče zbirati smeti?
Na koncu pa so si zboristke in zboristi še ogledali 
razstavo projekta parka ob Pekrskem potoku, ki se 
je medtem iz Nove vasi že preselila v prostore MČ 
Radvanje.

SČS Magdalena, 29. 1.
»Na desnem bregu v Mariboru manjka še vsaj 73 
hektarjev zelenih površin, da bi dosegli minimal-
ni standard 5 m2 na prebivalca, tudi na levem jih 
manjka še 20,« je stanje v Mariboru opisal krajin-
ski arhitekt Niko Stare, ki se je udeležil zbora SČS 
Magdalena, tokrat namenjenega projektu revitali-
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zacije Magdalenskega parka. Z nekaj mesečno za-
mudo in po večkratnih pozivih zbora so prebivalci 
Magdalene predstavitev le dočakali. Da jim ni vse-
eno, kaj se s parkom dogaja, so pokazali s številno 
udeležbo, zaradi katere so morali celo zamenjati 
premajhno dvorano za večjo.
Krajinski arhitekt, avtor projekta prenove g. Robert 
Gostinčar, je predstavil predele, ki se obnavljajo, 
skozi razpravo pa se je vedno bolj kazalo, da park 
ne bo doživel večjih sprememb. Večina teh bo le 
posledica posegov zaradi gradnje podvoza pod 
železnico na Ljubljanski cesti, park, že zdaj prese-
kan z železniško progo, pa bo še bolj razdeljen. Ob 
tem so v parku predvidene peščene poti, nepri-
jazne invalidom, materam z vozički in še komu, ki 
ob tem zahtevajo še več vzdrževanja. Projekt se 
ne ukvarja niti z delom parka z razpadajočo stav-
bo niti s sanitarijami – te menda zajema projekt 
nove železniške postaje. Na zgled in zasaditev v 
parku bo nenazadnje vplival tudi še tretji projekt, 
to je ploščad nad podvozom, in povsem nespre-
jemljivo se je udeleženim zdelo, da se predstavlja 
le obnova parka in da je ta, za prebivalce tako po-
memben košček zelenega, obravnavan tako ma-
čehovsko.  »Pri celovitem načrtovanju bi moralo 
biti: imamo park, skozi park gre podvoz in park 
bomo obnovili tako, da bo park ostal park!« Ker 
temu ni tako in ker želijo popolne odgovore, so 
se dogovorili, da na naslednji zbor, ki bo 12. 2. ob 
18.00 v Infopeki, povabijo odgovornega projek-
tanta podvoza in predstavnika Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, od koder izhaja zahteva, da 
morajo biti poti v parku peščene.

SČS Pobrežje, 30. 1.
Kako je, ko lahko računaš na izvoljene predstav-
nike v skupnosti, da te opremijo z informacijami, 
po katerih si povpraševal, lahko na lastnih izkuš-
njah povedo aktivni krajani na Pobrežju. Ti tudi v 
novem mandatu skozi skupno razpravo ali preko 
pisne komunikacije naslavljajo vsebine, relevan-
tne za Pobrežje, skupaj s predsedujočim svetom 

te mestne četrti. Ta se je tudi tokrat udeležil zbo-
ra samoorganizirane skupnosti, da bi posredo-
val informacije o problematiki neizkoriščene in 
zapostavljene pobreške tržnice, o kateri so se na 
minulem zboru pogovarjali. Povedal je, da o pro-
blematiki že tečejo pogovori z JP Snaga, ki je kon-
cesionar za tržnice v naši občini, največji izziv pa 
naj bi bilo oživljanje tega področja za funkcijo tr-
žnice, kar pomeni, da bo treba spremeniti navade, 
ki so se v tem času razvile, kot na primer uporaba 
tržničnega prostora za parkiranje in uničevanje 
tržničnega inventarja.
Udeleženi so, misleč da bodo temo le načeli in 
se dogovorili kje poiskati relevantne informacije 
v zvezi z načrti širitve stanovanjskih kapacitet na 
Pobrežju, na licu mesta dobili tudi te. Izvedeli so, 
da se je MČ Pobrežje kot dober gospodar v zvezi z 
načrti že odzvala in problematizirala, da se ob na-
črtovani izgradnji več kot 400 novih stanovanjskih 
enot na Pobrežju nujno zagotovijo ustrezne pro-
metne povezave, ki ne bodo dodatno obremenje-
vale obstoječe infrastrukture, da se ustrezno ojača 
kapacitete že obstoječega kanalizacijskega omrež-
ja, ki je za Pobrežje in Brezje že prešibko, ter se ga 
nadgradi, da bo kos novim potrebam. Izpostavlje-
no je bilo vprašanje vzgojno-izobraževalnih kapa-
citet – vrtci in osnovne šole so na Pobrežju že zdaj 
praktično polno zasedeni, zagotovo pa ni želja, da 
bi morale nove mlade pobreške družine te javne 
storitve iskati v drugih lokalnih skupnostih. Odpira 
se potreba po dodatnih lekarniških in morda tudi 
zdravstvenih kapacitetah, parkirne kapacitete pa 
bodo nujno morale pod zemljo.
Morda se zdi nenavadno, da takole izpostavljamo 
ravnanje novega sveta mestne četrti, a takšna 
proaktivnost v skrbi, da se kljub načrtovanim ve-
likim spremembam kakovost bivanja v skupnos-
ti ne poslabša za nikogar, med našimi voljenimi 
predstavniki ni prav v navadi. To nazorno izkušajo 
na primer v Radvanju, ko stanovanjskemu bumu 
pod vznožjem Pohorja načrtovalci niso sledili z 
nadgradnjo podpornega sistema, zato se danes 
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Prvi zbori leta 2013 so hitro ugotovili, da je na te-
renu kopica dolgotrajno nerešenih problemov, ki 
jih organi MČ in KS niti nimajo pooblastil samos-
tojno reševati. Ko so se občani angažirali, da bi 
težave pričeli reševati, so spoznali, da je obstoječi 
sistem občanom neprijazen, temelji na nadlego-
vanju in prosjačenju in občanom ne nudi nobe-
nega uporabnega formalnega mehanizma, kako 
bi demokratično vplivali na dogajanje v lastnem 
življenjskem okolju. Vzniknilo je zavedanje, da je 
lokalna samouprava neprimerno organizirana in 
le nominalno demokratična.
Participatorni proračun se je pokazal kot dobra 
praksa iz tujine, ki bi lahko z obstoječim modus 
operandi presekal in spodbudil pričetek premi-
kanja v bolj demokratično upravljanje z mestom. 
Pot do uvedbe participatornega proračuna pa 
je bila trnova. Prizadevanja za uvedbo so se na 

MOM sprva srečala z ignoranco, zavlačevanjem 
in iskanjem ovir. Kasneje, ko je župan za potrebe 
predvolilne kampanje obljubil uvedbo PP, je ob-
čina le pristopila k njegovemu udejanjanju. Prvi 
poskus v Sloveniji je bil tako izveden jeseni 2015, 
a smo kasneje ugotovili, da je župan Fištravec to 
počel s figo v žepu, kajti projekti, ki so jih izbrali 
krajani, v letu 2016 niso bili izvedeni, večine jih 
tudi do danes nismo dočakali.
Kljub jasno dani obljubi se je MOM zahtevam po 
razširitvi te prakse na vse MČ in KS nato upirala 
več kot leto dni. Šele po ostrem pritisku je pričela 
s pripravami na širitev šele v letu 2017. Župan je 
vnovič aktiviral svojo figo v žepu, saj je namera-
val PP izvesti, brez da bi zagotovil en sam evro 
za uresničitev projektov. Prav tako je naša občina 
vztrajala, da v novi izvedbi PP občani ne morejo o 
ničemer več odločati – lahko predlagajo, nato o 

preobremenjenost infrastrukture nazorno kaže 
vsem pred očmi, na primer v obliki potoka fekalij, 
ki se ob večjih nalivih zlije vzdolž Pohorske ceste.
Če je imel predsedujoči svetu MČ Pobrežje v mi-
nulem mandatu težave s zanesenostjo članov in 
voljo za delo v skupnosti, pa se tokrat kaže dru-
gačna slika. Aktivni predstavniki in aktivni krajani 
skupaj so prava popotnica za premik na bolje.

SČS Studenci, 31. 1.
Na tokratnem zboru SČS Studenci je bila najprej 
na sporedu debata o sodelovanju med zborom 
SČS in MČ Studenci oziroma svetom le te. Zboristi 

se strinjajo, da je bilo sodelovanje do sedaj dobro 
in si želijo, da bi bilo v prihodnosti še tesnejše.
Delegat Samoorganiziranega sveta za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD) je poročal, 
da pripravljajo dopis za mariborsko občino, v ka-
terem jih bodo pozvali, naj natančno razložijo, na 
kakšen način zaračunavajo zbiranje padavinskih 
voda – kakšna so merila pri določanju cene?
Prav tako je SSVUJD kontaktiral župana glede 
tega, da bi občina vendarle ustanovila tak organ, 
kot je SSVUJD in ga predvideva tudi statut občine. 
Zaenkrat iz županovega kabineta še niso dobili 
datuma sestanka.

Nič ne more ustaviti ideje, 
katere čas je prišel
Zboristi SČS in SKS kot tudi moderatorji IMZ že leta nizajo poskuse, da bi participatorni proračun (PP) 
uspešno zaživel in da bi v Mariboru končno občani lahko odločali o porabi dela občinskega proračuna. 
Nov župan, nov poskus.

Matic Primc



predlogih tudi glasujejo, a končna odločitev jim 
je odvzeta –, s čimer se je posledično participa-
torni proračun v Mariboru končal, čeravno se je 
občinska piarovska služba trudila prikazati, kot da 
MOM PP dejansko izvaja.
Ne bi mogli zameriti, če bi iz prebranega kdo 
sklepal, da je PP doletel neuspeh. V resnici pa 
takšno sklepanje ne bi moglo biti dalje od res-
nice. Izven Maribora je PP zgodba o uspehu. Pi-
lotni izvedbi PP v Mariboru so hitro sledile dru-
ge občine, ki so prevzele s strani IMZ oblikovan 
model PP in ob pomoči IMZ svetovalcev uvedle 
lastne participatorne proračune. Število občin, 
ki so ga uvedle, je skozi leta vztrajno naraščalo, 
prav tako pa je naraščala pripoznanost prakse na 
nacionalnem nivoju. Ministrstvo za javno upravo 
je razvoj PP vključilo v strategijo razvoja lokalne 
samouprave v Sloveniji, Računsko sodišče se je 
opredelilo pozitivno do uvedbe te prakse, Skup-
nost občin Slovenije izvaja izobraževanja o PP in 
število parlamentarnih strank, ki podpirajo uva-
janje PP, se vztrajno veča. Temu dogajanju sledi 

tudi medijska pozornost, zato je vse večja tudi 
prepoznavnost participatornega proračuna med 
prebivalci občin. Prepoznavnost je poskrbela, da 
je bila uvedba PP v marsikateri slovenski občini 
ena izmed glavnih predvolilnih tem lokalnih vo-
litev.
Organizacija Danes je nov dan je v kooperaciji 
z IMZ sledila stališčem kandidatov za županska 
mesta in preštevala zaobljube, kdo bo v primeru 
zmage na volitvah uvedel participatorni prora-
čun po modelu IMZ. Volilni rezultat je na koncu 
pokazal, da se bo, če bodo kandidati držali bese-
do, participatorni proračun v tem mandatu uvajal 
v Kopru, Kranju, Novi Gorici in na Ptuju, v Velenju, 
Slovenj Gradcu, Murski Soboti in še petdesetih 
drugih občinah širom Slovenije. Ena izmed teh 
sedeminpetdesetih občin, kjer je zmagovalni 
kandidat in novi župan obljubil uvedbo partici-
patornega proračuna, pa je tudi ... Mestna občina 
Maribor in njen župan Aleksander Arsenovič.

Nič ne more ustaviti ideje, katere čas je prišel!
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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 Radvanje torek, 12. 2., 18.00 MČ Radvanje, Lackova 43
SČS Magdalena torek, 12. 2., 18.00 MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
SČS Tabor sreda, 13. 2., 18.00 MČ Tabor, Metelkova 63
SČS Pobrežje sreda,  13. 2., 18.00 MČ Pobrežje, Kosovelova 11
SČS Center in Ivan Cankar četrtek, 14. 2., 18.00 Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
SČS Studenci četrtek, 14. 1., 18.00 MČ Studenci, Erjavčeva 43
SČS Tezno četrtek, 21. 2., 17.00 OŠ Martina Konšaka, Prekmurska ulica 67
SČS Nova vas četrtek, 21. 2., 18.00 MČ Nova vas, Radvanjska 65

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

SKS Pekre sreda, 6. 3., 18.00 Dom kulture Pekre, Bezjakova 4

VABLJENI_E NA ZBORE


