
VABILO K SODELOVANJU: PILOTNI PROJEKT »TEZNO DELUJE« 

Maribor, 10.9.2021

Spoštovani,

ponovno vas toplo vabimo k sodelovanju pri projektu »Tezno deluje«, ki smo ga predvideli 
17.7. 2021, a smo ga zaradi deževnega vremena morali odpovedati. Sedaj smo odločeni, da ga 
bomo speljali in sicer v soboto, 25.9.2021, na »modrem« igrišču, ob Janševi ulici na Teznu. 

Gre za pilotni projekt, s katerim želimo povezovati prebivalcev mestne četrti Tezno z nevladnimi 
organizacijami, Mestno občino Maribor in ostalimi deležniki, ki neprofitno delajo z ljudmi. 
Želimo neposredno dostopati do prebivalk in prebivalcev Tezna, jih vzpodbuditi k 
medsebojnemu in samoorganiziranemu reševanju težav in hkrati vzpostaviti nov način dela s 
prebivalci mesta na četrtni ravni. 

Mestne četrti Tezno nismo izbrali naključno. Izvedli smo sociodemografsko analizo, ki je pokazala, da 
je Tezno ena od bolj socialno degradiranih mariborskih mestnih četrti. Najbolj negativno izpostavljeni 
populacijski skupini sta mladostniki in upokojenci, predvsem upokojenke vdove. Mladostniki na 
Teznem nimajo prostorov in dejavnosti za druženje, upokojenke in upokojenci pa so povišano 
izpostavljeni vsaj nevarnosti nevidne revščine in socialne osame. 

Vabimo vas, da na dogodku svoje delo predstavite prebivalkam in prebivalcem Tezna ter z njimi 
vzpostavite neposreden kontakt. Ob igrišču bomo postavili stojnice, na katerih boste lahko razstavili 
promocijski material, izdelke ali kako drugače predstavili vaše dejavnosti. Mariborska kolesarska 
mreža bo, na primer, postavila mobilno popravljalnico koles. Vsekakor vas pozivava, da nam čim 
prej sporočite kakšne potrebe imate. Aktivnosti, ki nam jih boste pravočasno sporočili (npr. 
merjenje krvnega tlaka ipd.), bomo lahko navedli na vabilu za občanke. Letake z vabili bomo 
dostavljali v poštne nabiralnike.

Nevladne organizacije bomo z neposrednim pristopom pridobile dragocene informacije o stanju v 
mestni četrti, ki nam bodo pomagale oblikovati naše nadaljnje delo. Na ta način bomo 
zainteresirani v nadaljevanju vzpostavili nov model dela s prebivalci, mestno upravo pa vzpodbudili 
k novim pristopom in morda zasnovali tudi kakšno skupno projektno idejo.

Prvi del dogodka je namenjen medsebojnemu spoznavanju, informiranju in povezovanju, drugi del 
pa igranju košarke. Natančnejši opis dogodka je dodan v nadaljevanju. Na dogodku bomo izvedli 
kratko anketo o potrebah prebivalk in prebivalcev, ter jih povabili na kasnejše delovno srečanje, kar 
predstavlja nadaljevanje projekta. Med drugim bomo opozorili tudi na možnost participacije, ki jo 
ponuja participativni proračun. Morda ob tem ni odveč pripomniti, da smo bili prav sodelavci Zavoda 
PIP pobudniki ponovne izvedbe participativnega proračuna v Mariboru, pripravili strokovne podlage 
in sodelovali v delovni skupini za izvedbo. 

Projekt »Tezno deluje« je nastal na pobudo Zavoda PIP in Mihe Lovšeta, SZOTK, »Zdravo na 
zabavo«, ob dobrem sodelovanju s Službo za mestne četrti in krajevne skupnosti Mestne občine 
Maribor ter z učenjem na izkušnjah Samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti ter 
Iniciative mestni zbor (glej http://imz-maribor.org/Zakaj-samoorganiziranje-v-lokalnem-
okolju.html). 

»Program regionalnih stičišč se izvaja v okviru Javnega razpisa za podporno okolje
za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023 in se financira iz Sklada za razvoj NVO.«




