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Naš ekonomski model temelji na rasti. Uspeh ekonomije se meri z
rastjo bruto družbenega proizvoda, uspeh vsakega podjetja pa s tem,
koliko več od vloženega je podjetje pridobilo. Tak model dolgoročno
deluje le pod pogojem neskončnega prostora za ekspanzijo, ekološka
kriza pa nam daje vedeti, da je prostora zmanjkalo.
>> str. 2
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KONEC RASTI
Prispevek z naslovnice
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Matic Primc

Naj začnem z indijsko legendo. Govori o nekem
kralju, ki je s Krišno za stavo odigral partijo šaha, če
ga premaga, pa je Krišni obljubil karkoli si želi.
Krišna je kralja seveda premagal. Kot nagrado si je
zaželel riž, in sicer na način, da mu na prvi kvadrat
šahovske plošče položi zrno riža in potem na
vsakem naslednjem število riževih zrn podvoji.
Kralj se je zasmejal in pričel izpolnjevati obljubo,
vendar je hitro ugotovil, da obljube dejansko ne
more izpolniti. Že na trideseti kvadratek bi namreč
moral položiti milijardo zrn, na zadnji kvadratek pa
bi spadalo več kot 9 milijard milijard zrn, kar bi bilo
dovolj, da bi z zrni riža prekrili celotno zemeljsko
oblo, vključno z oceani. In to dvakrat.
Zgodba sicer služi kot podlaga za običaj, kjer
romarjem servirajo riževo jed Paal Paysam in s tem
odplačujejo dolg kralja, je pa tudi močna
ilustracija eksponentne rasti. Z relativno malo
podvojitvami lahko pridemo od enega zrna riža
do več zrn, kot jih je bilo skupaj pridelanih v
celotni zgodovini človeštva. Pomembno je tudi
razumeti, da je vsaka podvojitev večja kot vsota
vseh prejšnjih podvojitev.
Enako velja za naš ekonomski model. Ker le ta
temelji na eksponentni rasti, tudi zanj veljajo
pravila podvojitev, ki jih je relativno enostavno
izračunati. Rast ekonomije merimo z rastjo bruto
družbenega proizvoda (BDP), ki predstavlja
vrednost vseh izdelkov in storitev, proizvedenih v
enem letu. Če predvidevamo rast približno tri
odstotke na leto, potem se bo količina proizvodnje podvojila v približno 23 letih in pol. Tudi za
ekonomijo velja enako – vsako obdobje podvojitve vsebuje večjo vrednost kot celotna zgodovina do tedaj.

Kaj ima rast z okoljsko krizo?
Ekonomija je sistem, ki ureja proizvodnjo,
razdelitev in potrošnjo dobrin. To pomeni, da je
ekonomski sistem tisto, kar določa, kaj in koliko
naravnih virov (zraka, vode, zemlje, rudnin itd.)

bomo vzeli, kaj bomo iz njih proizvedli, kako
bomo proizvode razdelili in kako jih bomo
porabili. Vsak biološki prostor ima svoj biološki
limit, v okviru katerega lahko v njem živijo živa
bitja. Vsak sistem, ki ima kot cilj rast, bo po logiki
stvari prej kot slej presegel biološki okvir in ekološka kriza, ki smo ji priča, je jasen znak, da ta okvir
krepko presegamo.
Znanstveniki že desetletja spremljajo razmerje
med količino virov, ki jih proizvede narava, in
količino virov, ki jih porabimo ljudje. To razmerje
spremljajo na več področjih: globalno segrevanje,
izguba biodiverzitete, dušikov cikel, fosfor, voda,
deforestacija, zakisanost oceanov, ozonska plast.
Ugotavljajo, da smo varne limite presegli v vseh
točkah, razen pri ozonski plasti, ki si je od 90-ih do
določene mere opomogla.

Globalno segrevanje
Eden izmed trenutno najbolj relevantnih področij
ekološke krize je globalno segrevanje. Ljudje smo
z različnimi posegi v okolje, predvsem pa s
sežiganjem fosilnih goriv, spremenili koncentracijo toplogrednih plinov v atmosferi, predvsem
ogljikovega dioksida in metana. S tem smo
okrepili toplogredni učinek atmosfere, ki zato
zadržuje več toplote, katero na Zemljo izseva
sonce. S tem smo porušili zelo delikatno
ravnovesje faktorjev, ki je omogočilo primerno
okolje za razvoj človeške civilizacije. Celotna
Zemlja se zaradi tega ogreva in v preteklem
stoletju se je povprečna temperatura na planetu
že dvignila za približno 1 stopinjo Celzija glede na
predindustrijsko dobo. In tudi nadaljnje dvigovanje povprečne temperature je že zagotovljeno.
Toplogredni plini namreč delujejo podobno kot
drva, ki jih naložimo na ogenj, namreč, toplota se
ne sprosti v trenutku, ko les položimo na ogenj,
ampak šele, ko les zgori. Enako je z izpusti
toplogrednih plinov – koncentracije, ki so v
ozračju danes, bodo povzročile dodatni dvig
temperature v prihodnjih letih.
Izpusti so kumulativni in z vsakim dodatnim
kilogramom CO2 v atmosferi se ravnovesje še bolj
ruši. Leta 2018 je bila koncentracija CO2 v atmos-
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feri na stopnji 407 ppb (delcev na milijardo) v
primerjavi z 277 ppb, ki predstavlja koncentracijo
pred industrijsko dobo. Ta koncentracija se še
zvišuje z vsakim izpustom. Znižanja izpustov, kar
je cilj držav, pomenijo le, da se koncentracija
povečuje počasneje.

Kakšne so pričakovane posledice?
Kljub na prvi pogled majhnim spremembam
temperature so posledice že opazne in bodo le še
hujše. Klimatologi opozarjajo, da moramo ustaviti
dvig temperature, preden ta preseže 1.5 stopinje
Celzija. Pri tej meji bodo posledice hude, vendar
vzdržne. Pri 1.5 stopinje se predvideva, da bodo
ekstremni vremenski dogodki desetkrat pogostejši, suše bodo hujše, neurja bodo bolj intenzivna, temperaturni ekstremi bolj pogosti in nepredvidljivi, vodna gladina morij se bo dvignila za 40
centimetrov. Ogrožena bo pridelava hrane, ki jo
takšni dogodki zelo prizadenejo, ne bodo pa
povzročili celovite spremembe ekosistemov.
Pri dvigu temperature za dve stopinji pa je slika že
precej drugačna. Poleg vsaj dvakrat hujših prej
opisanih pojavov bi takšen dvig temperature
predele jugovzhodne Azije in dele bližnjega
vzhoda napravil za neprimerne za življenje, saj bi
bila takoimenovana mokra temperatura na teh
območjih tako visoka, da bi povzročila smrt tudi
zdravih odraslih oseb. Poleg tega se pri tej
temperaturi predvideva upad letin poljščin za
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polovico. Izginili bi vsi koralni grebeni, obstajala bi
resna nevarnost, da bi izginil Amazonski pragozd
in se stopila Sibirska tundra, kar bi povzročilo še
dodatne ogromne izpuste toplogrednih plinov in
še pospešilo segrevanje.
Pri dvigu nad 4 stopinje znanstveniki ne znajo več
natančno predvidevati, kakšne bi bile spremembe, so si pa enotni, da bi to pomenilo konec
človeške civilizacije, kot jo poznamo danes.
Pri dvigu povprečne temperature nad 6° C je
govora o možnem izumrtju človeške vrste.
Trenutni trendi izpustov kažejo na dvig temperatur nekje med 3 in 4 stopinje Celzija.

Kako se ukrepa?
Leta 1990 je IPCC (Intergovernmental panel on
climate change oz. Medvladni forum za
podnebne spremembe) podal prvo poročilo o
nevarnosti, čeprav so posamezni znanstveniki na
težave opozarjali že v sedemdesetih letih. Države
se kot posledica kriznega stanja od leta 1995
vsako leto sestanejo na srečanjih COP (Conference of parties) in usklajujejo aktivnosti za zmanjšanje izpustov. Kljub skoraj petindvajsetih letih
prizadevanj je rezultat izredno klavrn. Izpusti se
niso znižali, ampak so se zvišali, in sicer so danes
za 62 % višji, kot so bili leta 1990, ko je IPCC objavil
prvo poročilo. Razen v obdobju ekonomskih kriz
vsako leto podremo nov rekord. Tudi cilji, ki si jih
države zastavljajo, so zelo nizki. Če bodo vse

Foto: Steffen M. Olsen (Danski meteorološki inštitut Lokacija: Inglefield Bredning fjord, Datum: 19-6-2019.
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države izpolnile vse zaveze glede znižanj izpustov,
potem se lahko nadejamo 2.9-stopinjskega dviga
temperatur do konca stoletja. Če pa gledamo, kaj
države dejansko počnejo, pa je najverjetnejši dvig
za 3.2 stopinje z 10-odstotno možnostjo, da
preseže 4 stopinje Celzija, kar bi pomenilo
kataklizmične posledice.
Slovenija na tem področju še posebej
peša. Medtem ko je Danska uzakonila
70-odstotno znižanje izpustov do leta
2030 in se EU dogovarja o 55-odstotnem
znižanju izpustov, pa Slovenija, kot izhaja iz
trenutnega osnutka podnebnega načrta,
cilja na manj kot 25-odstotno znižanje, pa
še to ob nerealističnih predpostavkah.

Kje se zatika?
Dogovori o ukrepih temeljijo na političnih
pogajanjih med državami. Vsaka pa seveda
zastopa svoje interese in poskuša izigrati druge
države. Če si lahko neka država izbori več časa,
preden se mora prilagoditi, ji bo to omogočalo še
kakšno leto neomejene rasti, zato bo posledično v
boljšem položaju napram državam, ki prej začnejo omejevati lastne izpuste. Pač politika
kratkoročne preračunljivosti. Problem je, ker se s
političnimi igricami poskuša rešiti problem
podnebne fizike. Fizika pa je neizprosna, z njo se
ne da pogajati, neodzivna je na prošnje, ne zmeni
se za izgovore.
Drug problem pa je, da se išče rešitve, ki se
izogibajo dveh področji. Obravnavajo se samo
rešitve, ki ne ogrožajo rasti BDP (ker se politiki
bojijo odziva kapitala), in pa rešitve, ki ne bodo
resneje posegle v življenja prebivalcev (ker se
politiki bojijo odziva prebivalstva). Na tej točki se
vrnimo nazaj na uvodno legendo oziroma
ilustracijo eksponentne rasti. Enostavno je
nemogoče dolgoročno hkrati zniževati izpuste in
povečevati proizvodnjo. S povečevanjem
energetske učinkovitosti in zmanjševanjem
izpustov CO2 pri proizvodnji energije se lahko
kratkoročno izpusti do neke mere zamejijo. Ker pa
ne obstaja vir energije brez vpliva na okolje in ker
se lahko učinkovitost v procesih poveča le za

omejen faktor, bi s takšnimi ukrepi ekološki kolaps
le za nekaj let zamaknili.
Potrebne bodo spremembe, ki bodo
precej koreniteje posegle v našo družbo.
Tega se na primer zavedajo pripravljavci
danskega načrta znižanja izpustov CO2. Ti
poudarjajo, da mora cilj znižanja zasesti
prvo mesto na prioritetnih listah držav.
Sami predvidevajo, da se bodo za dosego
cilja morali vsaj v srednjem roku odpovedati gospodarski rasti.
Po drugi strani pa to pomeni, da se bomo morali
tudi prebivalci navaditi na spremembe življenjskega sloga, saj brez korenitih sprememb potrebnih zmanjšanj enostavno ne bomo dosegli. To
pomeni tako spremembe v bivanju (bolj energetsko učinkovite zgradbe, manjša kvadratura na
osebo, bolj nakopičeno bivanje, zamenjava grelnih sistemov, manj vlaganj v asfalt, več vlaganja v
zelene in vodne površine itd.), spremembe v
mobilnosti (na splošno manj potovanj, zmanjšanje rabe avtomobilov, več hoje peš ali s kolesom,
uporaba javnega prevoza, več dela od doma itd.),
spremembe v prehrambenih navadah (močno
zmanjšanje vnosa mesa, lokalno pridelana hrana,
manj čezmorskega sadja), spremembe v potrošniških navadah (nič več izdelkov za enkratno
rabo, nič več menjavanja tekstila vsak teden itd.).
Vse te ukrepe bo treba uveljavljati z zakonodajo,
ne le s trkanjem na vest potrošnikov.
Vsekakor pa je potrebno biti pozoren in paziti, da
se breme reševanja okoljske krize, kot se je že pri
reševanju ekonomske krize, enostavno ne preloži
na pleča najrevnejših med nami, ki bodo s svojim
znižanim življenjskim standardom omogočali
bogatim, da bodo nemoteno nadaljevali s trenutnim stilom življenja.
A vendarle je potrebno rešitve najti in udejaniti
čim hitreje, kajti s fiziko se ne da pogajati in dlje
kot se bomo kot družba upirali spremembam,
toliko bolj boleče bo prilagajanje v prihodnosti.
Vsaka prilagoditev, ki bo posledica spremenjenih
ekoloških danosti, bo slabša od takšne, ki bo plod
zavestnega načrta. Ne pozabimo, da je eden
izmed možnih scenarijev izumrtje človeške vrste.
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Poročilo o delu
v samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih skupnostih
Sčs pobrežje, 27. 11.

Na tokratnem zboru SČS Pobrežje so udeleženke in udeleženci najprej obravnavali odgovor na
dopis glede načrtovane prenove križišča na
Nasipni ulici. Z Urada za komunalo, promet in
prostor so dobili odgovor, da bi bilo krožišče
(namesto križišča) mogoče narediti, vendar
takšna rešitev ne bi bila dovolj varna. Prav tako
naj bi bil projekt že tako daleč, da ga zdaj več ni
možno spreminjati. Udeleženke in udeleženci
zbora se s prejetim odgovorom ne strinjajo,
semaforizirano križišče na Nasipni ulici bo
zagotovo povečalo gnečo in onesnaženost
zraka. Tam vozi tudi veliko število tovornih vozil,
kar bi se dalo preprečiti z namestitvijo ustrezne
table za prepoved.
Zboristi in zboristke so se prav tako pogovarjali
o slabi razsvetljavi v Ulici heroja Vojka in prečnih
ulicah. Tam ni pločnikov, razsvetljava pa je
izredno slaba in je ponoči tam skoraj nemogoče
hoditi. Sicer pa je problem z razsvetljavo v
celotni MOM, občina zaradi neupoštevanja
novih standardov za javno razsvetljavo prav tako
že plačuje kazni.

pretek. Na novo se je vprašanje odprlo, ko so
izrazili skrb nad sušečo se smreko, za katero so
želeli, da se, preden kaj ali koga poškoduje,
odstrani. Verjeli so, da ta rase na javni površini (v
bližini je električni transformator), nakar so jim
sporočili, da gre za njihovo funkcionalo.
Skratka, naj bo to njihova funkcionala ali ne,
stanovalke več ur tedensko porabijo tudi, da s
parkirišč očistijo listje. Za te namene dodatno
kupujejo tudi ustrezne vreče. Prepričane so, da
bi to moralo početi javno podjetje, a njih vidijo
edinole takrat, ko ti čistijo površine po zgornjem
prenovljenem delu Ceste zmage. In nato zavijejo na Metelkovo. Kljub vsej vestnosti pa
parkirišča večino časa ne morejo uporabiti, saj je
venomer polno. Želele bi si, da bi stanovalci
visokih blokov na drugi strani Ceste zmage svoja
vozila parkirali v podzemni garaži, ki jo imajo, in

SČS tabor, 27. 11.

Na Taboru so na predzadnjem letošnjem
samoorganiziranem zboru udeleženi vnovič
spregovorili o Cesti zmage, natančneje o delu te
ulice, ki se vzdolž zapuščenega športnega
igrišča zaključuje tik pred Cesto proletarskih
brigad. Prebivalke nižjih blokov na tej ulici
verjamejo, da živijo v od vseh pozabljenem
predelu mesta. Zakaj? Gre za del Ceste zmage, ki
edini ni doživel prenove, čeprav je bilo načrtovano drugače. O tem, do kam sega funkcionalno
zemljišče teh blokov, je različnih informacij na

“Pozabljeni del” Ceste zmage
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pustili prostor njim, ki te možnosti nimajo.
Poročajo še, da se po novem parkira tudi na
zapuščenem športnem igrišču. Po zagotovitvah
zasebnika, ki je igrišče ne tako dolgo tega kupil,
bi že letos spomladi to moralo zasijati v novi
podobi, pa žal ni tako.
Pogovor je stekel tudi o prenovi Koseskega
ulice. Udeleženi si bodo prizadevali, da tej temi
več pozornosti namenijo tudi na MČ Tabor.
Vedno pa smo veseli, tako tudi tokrat na Taboru,
ko se zasadi kakšno novo drevo. Tokrat na
Metelkovi.

SČS tezno, 28. 11.

Na tokratnem zboru SČS Tezno je bilo kljub
majhnemu številu udeleženih potrjenih kar
nekaj dopisov, saj so udeleženci in udeleženke
uresničili vse sklepe prejšnjega zbora. Sprva so
prebrali in potrdili dopis o merilni napravi za
merjenje onesnaženosti zraka. Merilna naprava
se trenutno nahaja ob stavbi MČ Tezno, ki je
oddaljena 500 do 1000 metrov od glavnih
onesnaževalcev, kot so Cona Tezno in Ptujska
cesta, med tem ko je od Stražunskega gozda
oddaljena le približno 200 metrov. Udeleženci
se sprašujejo, ali je lokacija merilne naprave
primerna, zato so se z vprašanjem obrnili na
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.
Pripravil se je tudi dopis, v katerem so zapisani
ključni razlogi za neprimernost lokacije poligona varne vožnje. Med drugim ima MČ Tezno že
poligon AMD-TAM na Zagrebški cesti; četrt pa
se po zadnjih raziskavah iz leta 2018 tudi
najhitreje in najbolj segreva v primerjavi z
drugimi četrtmi v MO Maribor. Udeleženi še
naprošajo Urad za komunalo, promet in prostor,
da urgira pri čiščenju neurejenega pasu
grmičevja in drevja na Panonski ulici od hišne
številke 17 do 35, saj je občinska zelenica postala med drugim tudi lokacija odlaganja odpadkov.
Na koncu srečanja so udeleženci potrdili tudi
poročilo o okoljski problematiki MČ Tezno, ki ga

je članica skupine IMZOS (Iniciativa mestni zbor
– okoljska skupina) s pomočjo zbora pripravila
za geografski oddelek na Filozofski fakulteti
Maribor, za skupino Mladi za podnebno
pravičnost in za Nacionalni inštitut za javno
zdravje.

SČS nova vas, 28. 11.
Tokratna tematika na zboru SČS Nova vas je bila
obširna in raznolika. Že pri pregledu sklepov
preteklega zbora je bilo vsebine za razpravo
veliko – o problemu odvajanja meteornih vod, o
Odloku o komunalnem prispevku, pa hrupu na
C. proletarskih brigad (CPB), poplavljanju kleti in
garaž v S23. Vsaj slednji problem je uspelo
premakniti z mrtve točke, saj so si problematično kanalizacijo skupaj ogledali predstavniki
Nigrada, upravnika objekta Staninvest in stanovalcev ter se dogovorili za naslednje korake.
Razveseljivo je tudi dejstvo, da so pripombe, ki

Na Cesti proleterskih brigad hrup ni edini problem
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so jih v zvezi s predlogom Odloka o komunalnem prispevku s preteklega zbora naslovili na
svetnike MS MOM, le ti vzeli resno in jih na MS
tudi predstavili. Čeprav počasi, a premika se tudi
pri izgradnji parka ob Pekrskem potoku, kjer je v
izdelavi OPN. Manj razveseljive pa so informacije
o hrupu na CPB. Tako so izvedeli, da tožba
prizadetih prebivalcev, ki so jo vložili leta 2015,
še vedno ni rešena in je trenutno na vrhovnem
sodišču. Je pa bila na MOM letos sprejeta
Strateška karta hrupa, ki bi naj bila osnova za
sprejetje ukrepov v zvezi s tem. Ali in kakšni
ukrepi se pripravljajo (sprejeti naj bi bili do
2020), je udeleženec povprašal na Medobčinski
urad za okolje in prostor, a na odgovor še čaka.
Prav tako še ni bilo odgovorov strokovnih služb
občinske uprave v zvezi s predlagano spremembo prometnega režima na Štantetovi, niti ni
podal mnenja Svet MČ Nova vas, ki pa se v
vmesnem času tudi ni sestal.
Na novo so tokrat na zboru obravnavali Osnutek
sprememb stanovanjskega zakona. O njem se je
prav ta dan končevala javna razprava, zato so z
zbora poslali še svoje pripombe. Nanašale so se
na predlog, da se odslej skupni stroški v več
stanovanjskih hišah (razsvetljava stopnišč,
dvigal, odpadki, čiščenje skupnih prostorov)
obračunavajo na osnovi stanovanjske površine
in ne več po številu oseb, ki na tej površini prebivajo, kar je po mnenju udeleženk in
udeležencev nelogično, nepošteno in nesprejemljivo.

SČS Magdalena, 3. 12.
V Magdaleni so se na samoorganiziranem zboru
zadnjič v letu 2019 sestale_i v torek 3. decembra. Udeleženec je poročal o novostih glede
hrupa zračnikov/ventilatorjev iz UKC. Od
minulega zbora je spremljal, kdaj se hrup pojavlja in o tem redno ter sproti obveščal UKC
Maribor, dogovorjen sestanek z odgovorim je
žal odpadel, a občutek ima, da bo bolnica
motnjo odpravila. Na zboru je bilo tudi opozor-
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jeno na neustrezno ureditev kolesarskih poti po
odprtju podvoza pod železniško progo in
obnovi okoliških cest ter pločnikov. Kolesarska
pot je namreč iz predela ob avtobusni postaji pri
bolnici v smeri centra mesta izginila. V duhu
hitre direktne akcije so na zboru sestavile_i krajši
dopis, v katerem odgovorne na UKPP sprašujejo,
če so dela še nedokončana oziroma je v smeri
centra za kolesarke_je predviden spremenjen
režim.

Govorile_i so tudi o zastojih, ki se v času prometnih konic pojavljajo na Ljubljanski in Trgu
revolucije, ter sedaj še na okoliških cestah pred
podvozom. Ocenjujejo, da podvoz problema
prometnih zamaškov ne rešuje, ter problematizirajo to, da se večina prometa dogaja v center
preko glavnega mosta, ki deluje kot vpadnica
tja, od koder bi bilo promet smiselno redčiti.

Foto izposojen s strani maribor24.si
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Najprej so udeležene_i na zboru pregledale_i,
ali so bili realizirani vsi sklepi, ki so jih sprejele_i
prejšnjič. Ugotovile_i so, da so bili vsi dopisi
poslani in da je MČ Center veliko bolj odzivna
kot v preteklosti, saj je njihove pobude hitro
poslala dalje na ustrezne urade. Tako glede
Košaškega nadvoza, na katerem jih skrbijo
razpoke, enako na stebrih med Šentiljsko cesto
in progo, kot tudi glede reklamnih tabel propadlih podjetij udeleženke_ci zdaj čakajo odgovore
z Urada za komunalo, promet in prostor. Z UKPP
čakajo tudi odgovor v zvezi z Einspielerjevo
ulico, za katero se zavzema ena izmed novonastalih delovnih skupin na zboru. Glede Ulice
heroja Šlandra so ugotovile_i, da ministrstvo
nima nobene pravne podlage, da bi karkoli
urgiralo, je pa možnost, da se pregleda lokalne
akte, nato pa opozori Urad za komunalo, promet
in prostor, da trenutna enosmerna prometna
ureditev ni v skladu z lokalnimi predpisi.

Zbor je končno prejel tudi odgovor v zvezi z
obnovo stare lokomotive pred železniško postajo, vendar ne s strani Slovenskih železnic,
temveč s strani občinskega Urada za kulturo,
kjer predlagajo skupni sestanek s Slovenskimi
železnicami. Čeprav imajo udeleženke_ci
večkrat občutek, da se borijo z mlini na veter, se
stvari počasi premikajo naprej.

Košaki

ČETRTNI in KRAJEVNI ZBORI

Postani moderator_ka samoorganiziranih mestnih zborov! Pridružiš se nam lahko vsak
ponedeljek ob 18. uri v CAAP (Volkmerjev prehod 4). E-pošta: info@imz-maribor.org.

VABLJENI NA ZBORE:
SČS Tabor
SČS Pobrežje
SČS Tezno
SČS Nova vas
SČS Koroška vrata
SČS Magdalena
SČS Radvanje
SKS Pekre
SČS Center in Ivan Cankar
SČS Studenci
Zbori ta teden:

sreda, 8. 1. 2020, 18.00
sreda, 8. 1. 2020, 18.00
četrtek, 9. 1. 2020, 18.00
četrtek, 9. 1. 2020, 18.00
četrtek, 9. 1. 2020, 18.00
torek, 14. 1. 2020, 18.00
torek, 14. 1. 2020, 18.00
sreda, 15. 1. 2020, 18.00
četrtek, 16. 1. 2020, 18.00
četrtek, 16. 1. 2020, 18.00

MČ Tabor, Metelkova 63
MČ Pobrežje, Kosovelova 11
MČ Tezno, Panonska 12
MČ Nova vas, Radvanjska 65
OŠ Prežihovega Voranca, Gosposvetska 10
MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
MČ Radvanje, Lackova 43
Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
MČ Studenci, Erjavčeva 43

sreda, 11. 12.: SČS Pobrežje in SČS Tabor; četrtek, 12. 12.: SČS Tezno, SČS Nova vas, SČS
Koroška vrata

