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Četrtinka je glasilo samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora.

Ukrepi, ki jih vodstvo mariborske univerze že nekaj časa sprejema, so dokaz, da visokošolska
institucija tone v globine primitivizma, nemoralnosti in korporativnega upravljanja. Kar pa ni
presenetljivo, saj v neoliberalizmu ni časa za moralo, družbeno-politični boj in vsesplošni aktivizem,
ki stremi k pravičnejši družbi za vse.
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UVOD

nadaljevanje z naslovnice
Za brodolom smo odgovorni vsi: tako univerzitetni delavci_ke kot študentje_ke, ki sprejemamo trenutno stanje kot neizogibno usodo in to
stanje s svojo nevtralnostjo dejavno soustvarjamo.
Lahko razumemo, da se pri večini akademikov in
akademičark še ni pojavila vsaj senca dvoma v
trenutni ekonomski sistem in da se jim analiza in
razkritje mitov, ki se skrivajo za pojmi, kot so
demokracija, globalizacija ter razvoj, neprekinjeno izmika? Za osebo z doktoratom je to očitno
pretrd oreh. Tudi pasivno sprejemanje neumnih
stališč Univerze s strani študentov_k je mogoče
razumeti, kljub temu da imamo vsi za seboj
dvanajstletno izobraževanje, kjer nas naučijo, da
ni lepo krasti, lagati in povzročati škode drugemu.
Univerza s svojo akademsko skupnostjo učinkovito izvaja nadzor popolne indoktrinacije in skrbi
za sistemski preobrat v razumevanju družbene
vloge in funkcije izobraževanja. Stališča Univerze
so, da morajo biti kot akademiki nevtralni in se ne
smejo opredeliti ter imeti mnenja o družbenem
političnem dogajanju. Prav tako je Univerza
predstavljena kot apolitični prostor, kjer študentje_ke ne smemo naslavljati političnih tem. Slednje seveda velja samo za »radikalne« teme, ki
razkrivajo krizo sistema in družbe ter iščejo
alternativo za politično, družbeno in kulturno
spremembo. Za ohranjanje moči v rokah manjšine skrbijo vodilni na Univerzi, vodilni pri
Študentski organizaciji univerze v Mariboru
(ŠOUM) in študentski funkcionarji – zelo se
trudijo ohranjati status quo, zato stremijo k temu,
da študentom_kam nudijo obilo kruha (palačinke, kekse) in iger (čage). Tako je že lep čas na
Univerzi v Mariboru volk sit in koza cela.
Vsa gniloba pa je kot posledica neoliberalne
preobrazbe našega visokošolstva udarila na
plano s preteklimi aferami. Profesor Klavdij
Logožar, ki je diplomo svoje študentke kot lastno
avtorsko delo prodal DARS-u za 24.000 evrov, še
naprej nemoteno opravlja svoje delo. Vodilni pa
so ga za njegovo delo želeli celo nagraditi z
nazivom redni profesor. Prav tako svoje delo še

naprej nemoteno opravlja Teodor Lorenčič, ki je
nadlegoval svoje sodelavce in nad njimi izvajal
mobing, kar je ugotovila tudi posebna komisija,
ki je zadevo raziskala. A ne samo to, rektor Univerze v Mariboru Igor Tičar, se je odločil žrtvi, ki sta
nadlegovanje prijavili, premestiti na nižje plačani
delovni mesti, medtem ko Lorenčič ni bil deležen
prav nobene sankcije. Hkrati pa rektor še zasebno toži Marijo Javornik Krečič, sindikalistko in
profesorico, ker je očitno preveč na glas
opozarjala na hude kršitve. Rektor je prav tako
prepovedal izvedbo okrogle mize Kako strpni
smo do nasilja in kako nestrpni do žrtev?, ki so
jo študentje_ke najprej želeli organizirati na
Filozofski fakulteti. Rektor je namreč osebno klical
dekana Božidarja Kanteta in mu zagrozil s
kazenskim pregonom, če bi dovolil izvedbo
omenjene okrogle mize.

Okrogla miza Kako strpni smo do nasilja in kako
nestrpni do žrtev? je bila nato izvedena v Tkalki.

Kljub vse večji pasivizaciji in vse močnejšim
pritiskom prevladujoče ideologije, se je kopica
študentov_k s profesoji_cami in prostovoljci_kami uprla in prepoznala skupni interes. Zoperstavili smo se vse večjim kršitvam delavskih
pravic, patriarhalni dominaciji, nasilju, prevladujoči neoliberalni ideologiji in obstoječi hierarhiji
znotraj Univerze. Slednja je postala korporacija,
kjer je v ospredju le še želja po dobičku in ustvarjanje tržnega blaga: ponižnega, nekritičnega
delavca_ke. Protest pred Univerzo in okrogla
miza, ki sta potekala 5. 12., sta samo začetek. Ne
bomo dopustili, da naša ladja potone.
Tina Podbevšek
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Poročilo o delu
v samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Radvanje, 29. 11.
Zbor SČS Radvanje je tudi tokrat pričel z debato o
projektih participatornega proračuna, saj so s tem
namenom povabili tudi gostjo, gospo Pliberšek z
Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno,
socialno varstvo in raziskovalno dejavnost MOM.
Ugotovilo se je, da je pri umeščanju in zagotavljanju sredstev za projekte participatornega
proračuna, ki spadajo pod omenjeni urad, prišlo
do nejasnosti, kar povzroča nemalo skrbi.
Udeleženci in gostja so se strinjali, da je treba
izvajanje PP bolje urediti v formalnih postopkih,
da več ne bo prihajalo do šumov v komunikaciji.
Naslednja tema, ki so jo izpostavili, je bila bolj
vesela. Odločili so se za praznično okrasitev kraja
in tako z direktno akcijo razveseliti sokrajane ter
jim olepšati praznični čas. Tako so v sredo, 7. 12.,
organizirali ustvarjalno druženje, na katerem
bodo izdelovali obeske iz smrekovih storžev. Po
delavnici se bodo skupaj odpravili na sprehod po
četrti in z ljubkimi okraski razveseljevali sosede.
Upajo, da bodo tako v sodelovanju s Turističnim
društvom Radvanje začeli novo tradicijo in
dvignili kvaliteto bivanja v četrti, istočasno pa
izboljšali turistični profil kraja.

do prihodnjič pripravijo argumentacije za za
mestni zbor relevantne teme, in sicer zelene
površine, ločeno zbiranje odpadkov in manjko
služb v Mariboru. Udeleženke in udeleženci zbora
v Magdaleni tudi ne morejo mimo sramotno
vzdrževanega Magdalenskega parka, ne morejo
se zadovoljiti z odgovori, da bodo poti popravili
šele leta 2018, še bolj nesmiselna pa je obrazložitev, da bodo to počeli skupaj s projektom
izgradnje podvoza pod železnico. Magdalenski
park bi bilo nujno urediti že prej, sploh pa kakšno
vezo imajo potke po parku in podvoz pod
železnico. Za park gre pravzaprav za redno
vzdrževanje, ne pa za megalomanski projekt.

SČS Magdalena, 30. 11.
Na samoorganiziranih zborih ponovno uvajamo
parkirišče idej, kar je na zboru v Magdaleni spomnilo udeleženke in udeležence na teme, ki so se
jih v preteklosti že lotevali_e, pa do realizacije še
ni prišlo. Spomnili so se medsosedske izmenjave,
o kateri so precej razmišljali_e, a je zaradi pomislekov, da skupnost za to še ni dovolj trdna, niso
nikoli iz teorije spravili_e v prakso. Govora je bilo
tudi o hišici, v katero bi ljudje lahko nesli odvečno
hrano, iz nje pa bi si jo tisti, ki jo potrebujejo, brez
sramu pred komerkoli lahko vzeli. Poleg tega, da
so na parkirišče idej sparkirali_e dve temi, so
bili_e precej učinkoviti_e tudi z nabiranjem tem
za prihajajoč mestni zbor. Dogovorili_e so se, da

Magdalenski park: sprehajalna destinacija ali trekking izziv?

Dotaknili so se tudi zapuščenega območja v
četrti, na katerem je nedolgo nazaj nekdo
posekal vse, kar je tam zraslo, čeprav to po
mnenju udeleženk in udeležencev ni bilo potrebno. Samoniklo rastlinje je namreč oblikovalo zeleno oazo med okoliškimi bloki in varovalo okolico
pred dvigovanjem peska, kar je bilo včasih precej
problematično. Na eni strani torej čiščenje drevja
in grmičevja, tam kjer le to nikogar zares ne moti,
na drugi strani pa se Magdalenčanki vsakodnevno srečujeta z neustrezno vzdrževanim koščkom
zemlje v neposredni bližini svojega dvorišča.
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Pripovedujeta, da so včasih ta dotični košček
najemali in imeli tam zelenjavni vrt, od kar pa je
zadeva prešla v zasebno lastnino, se tam razraščajo invazivne rastlin, zadržujejo miši in podgane.
Pripravili sta dopis, ki ga bodo z zbora naslovili na
odgovorne inštance, z zahtevo, da se območje
ustrezno očisti. Poleg tega ne popuščajo uradu za
komunalo, promet in prostor, saj na njihove
neustrezne in nezadovoljive odgovore vztrajno
odgovarjajo s svojimi vprašanji in zahtevajo
celostnejši pristop k urejanju okolja in vzdrževanju narave.

SKS Kamnica, 30. 11.
Več kot 70 krajank in krajanov KS Kamnica se je
minulo sredo zbralo v mali dvorani kulturnega
doma, da bi s sogovorniki – predstavnikom
občinskega urada za komunalo, promet in
prostor in s predstavniki izvajalca javne službe,
podjetjem Nigrad, spet spregovorili o problematiki odvajanja odpadne in padavinske vode.
Konec lanskega leta sprejeta državna uredba
namreč postavlja točno določene standarde za
ustrezno odvajanje odpadne in padavinske vode
ter določa tudi rok, do katerega mora biti tem
standardom zadoščeno. Ker pa v Kamnici marsikdo ne ve, ali bodo standardom lahko ugodili s
priklopom na javno kanalizacijo ali pa ta do njih
ne bo speljana in bodo morali zato postaviti malo
čistilno napravo (MČN), so želeli od sogovornikov
izvedeti, kaj natančno občina načrtuje, da bodo
lahko do leta 2023, ko preteče prehodno obdobje
iz uredbe (na vodovarstvenih območjih rok poteče dve leti prej), ustrezno rešili zadeve in pri tem
ne obubožali.
Žal je bila volja za celostno reševanje problematike na obeh straneh precej šibka. Udeleženke in
udeleženci so očitno siti neizpolnjenih obljub, s
katerimi si politični cirkus vedno znova kupuje
volilne glasove in so zato le stežka sprejemali
informacije, ki tem obljubam ne sledijo. Med
njimi je bila seveda največkrat izpostavljena informacija pomanjkanje investicijskih sredstev. A prazna občinska blagajna pač ne more biti izgovor za
vse in tudi na tem mestu ne vzdrži, saj se je v
osnovi spraševalo po konkretnih načrtih (o oceni,
kje v Kamnici je še smotrno potegniti kanalizacijski vod) in ne o izvedbi.

Niti dogovora o tem, da bi občina vsaj zbrala
ustrezne informacije o možnostih reševanja
problematike in z njimi opremila tiste, ki jih vsebina prej omenjene uredbe neposredno naslavlja, na zboru ni bilo moč doseči. Mukoma je bil
dosežen sklep, da s strani občine in Nigrada
udeleženci prejmejo vsebino akcijskega načrta
Aglomeracija in dodatne informacije, na podlagi
katerih bodo lahko za svoje gospodinjstvo
preverili, ali se bodo kdaj lahko priključili na
kanalizacijski vod ali bodo postavljali MČN. Da bi
svojim sokrajanom, ki bodo morali problem
reševati sami, pomagali s subvencijami in tako
vsaj približno izenačili njihov položaj z ostalimi, pa
na občini sploh še niso razmišljali. A bodo morali.

SČS Center in Ivan Cankar,
1. 12.
Na tokratnem zboru so krajani delili svoje dvome
glede glasovanja za projekte Maribor ima
priložnost. Zastavljali so si mnoga vprašanja, od
tega, kdo bo sestavljal komisijo, kako nameravajo
na občini šteti glasove, je res vsako gospodinjstvo
prejelo glasovnico itd. Ugotovili so, da gre najbrž
za zavajajočo politiko, ki ustvarja lažen oz.
navidezen vtis, da bo oblast odločila tako, kot si
želijo Mariborčani. Na glasovnici je veliko neravnotežje med predlaganimi projekti, tudi s
finančnega vidika. Prav tako je časovni rok za
oddajo glasov izjemno kratek. Strinjali so se, da
gre za manipulacijo, zato so se odločili, da bodo
preverili na občini, kdo bo sestavljal komisijo in
kako bodo izvajali nadzor nad štetjem glasov.
Nato so se lotili področja vzdrževanja javnih
površin, ki je zelo slabo, saj peša nadzor oz. ga
sploh ni. Na Ulici kneza Koclja že od oktobra dalje
pada listje na pločnik in cesto, ki je na novo asfaltirana, zaradi česar so luknje za deževnico povsem
zamašene. Da nimajo zadosti zaposlenih, je zelo
priročen izgovor, ki udeležence spravlja v slabo
voljo. Komunalna podjetja bi morala učinkoviteje
opravljati svoje delo, zato predlagajo komisijo, ki
bi opravljena dela resnično nadzirala.
Na koncu so spregovorili še o problematičnih
prometnih trendih, ki vzbujajo precej nezadovoljstva. Menijo, da zoženje cest (Koroška cesta,
Ulica kneza Koclja, Maistrova) ne predstavlja
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dolgoročnih rešitev, temveč počasni promet,
zaradi česar prihaja do prometnih zamaškov,
večje pa je tudi onesnaževanje. Enako velja za
parkirna mesta. Zaradi zoženja ceste na Krekovi
ulici, kamor so postavili otoke in drevesa, so na
voljo tri parkirna mesta manj. Zdaj delajo enako
na Mai- strovi. Udeleženka pravi, da si po peti uri
ne upajo kam z avtom, ker ne vedo, če bodo na
poti nazaj kje našli parkirno mesto. Na dvorišču
imajo nekaj parkirišč, vendar so svojega odstopili
sosedom, zdaj pa ne morejo nikjer parkirati.

Prenovljena in “okrašena” Maistrova

Če bi občina podaljšala plačevanje parkiranja v
coni na Lentu, stanovalcem omogočila parkiranje
s prepustnico, kot je predlagala civilna iniciativa
na Lentu in če bi se v dogovoru s fakultetami v
času neuporabe odprla fakultetna parkirišča, bi
bilo že bolje. Podoben predlog glede ureditve
parkirnih mest v mestnem jedru bodo oblikovali
na naslednjem zboru. Udeleženke in udeleženci
bodo naslednjič spregovorili tudi o problematiki
Košakov.

SČS Pobrežje, 7. 12.
V začetku tokratnega zbora SČS Pobrežje so se
udeleženke in udeleženci seznanili z odgovorom
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slovenskih železnic na temo prekomernega
hrupa na posameznih odsekih železnice, ki tečejo
skozi mesto. Odgovor so zboru posredovali z
Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanja narave, na katerega je bilo vprašanje tudi
naslovljeno, ti pa so, kot se od javne službe
pričakuje, a ni vedno tudi praksa, odgovor poiskali na pristojni inštanci. Sicer je iskanje rešitev tudi
za omenjeno problematiko pogojeno s poprejšnjo izdelavo operativnega programa varstva pred
hrupom za mestni občini Ljubljano in Maribor, ki
je po besedah železnic v fazi priprave in bodo vse
morebitne rešitve odvisne od le-te. Pozabili pa so
povedati, da skrbniki za izvedbo operativnega
programa v letu dni še niso uspeli izbrati niti
izvajalca za izdelavo strokovnih podlag za oblikovanje operativnega programa, kar nakazuje na
tempo, v katerem bo nastajal dokument, od
katerega je v Mariboru odvisna vsaj še ustrezna
sanacija Ceste proletarskih brigad. Opozorilu, da
hrup povzročajo samo redke kompozicije –
namreč vagoni za rudo in ostali razsuti tovor ter
platojski vagoni za transport osebnih avtomobilov, in bi zadeve morda lahko rešili z ukrepom, da
bi se peščica omenjenih hrupnih tipov vagonov
morala približati standardom ostalih kompozicij,
niso posvečali pozornosti. To so namreč namenili
vnovičnemu pojasnilu, kako ekonomsko nevzdržne za državo so takšne in podobne želje ljudi po
mirnem spancu in dostojnem življenju nasploh.

SKS pekre, 7. 12.
Jari kači spornega nasipa sredi Peker ni videti
konca, udeleženci zbora pa ostajajo trdni v svoji
odločitvi, da konec vseeno najdejo. Tudi tokratni
odgovor mariborske enote inšpektorata za okolje
nima repa, še manj glave. Odgovori so le izgovori
in ne upoštevajo dejstev, ki so bila že davno
dokazana. Predvsem pa še vedno niti približno ni
jasno, kdo vse je to godljo kuhal in zakuhal.
Zadeva je že davno zrela za objavo v medijih, žal
pa med prizadetimi ni veliko takih, ki bi se bili
pripravljeni izpostaviti. Vsekakor je zbor še vedno
mnenja, da je treba s postopki nadaljevati; še in še
zastavljati vprašanja in zahteve po natančnih in
verodostojnih odgovorih ter ugovarjati nepopolnim. Udeleženka celo predlaga, da bi se na
prihajajočem mestnem zboru lotili teme, kaj so
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dolžnosti uradnikov, ali so dolžni odgovarjati in
predvsem, kakšni morajo biti ti odgovori in
informacije, ki jih dobivajo krajanke in krajani s
pristojnih uradov in drugih institucij. V podobnih
situacijah se namreč niso znašli le prizadeti Pekrčani ob spornem nasipu, pač pa se z mlini na
veter bori tudi krajan, ki mu po Nigradovem
spornem posegu na kanalizaciji, ob vsakem
večjem nalivu hišo zaliva odpadna voda, s fekalijami vred. Vse skupaj pa pravzaprav lepo sovpada z vsebino dopisa, ki ga na zbore v potrditev
pošiljajo z zbora SČS Center in Ivan Cankar in so
ga potrdili tudi udeleženci zbora SKS Pekre:
noben poseg v okolje, niti preureditev, ne sme
poslabšati dosežene kakovosti bivanja, kjer se tak
poseg opravi.

SČS Studenci, 8. 12.
Na zboru je bila znova odprta tema ekoloških
otokov. Zbiralniki zdaj stojijo pred hišami prebivalcev Studencev in so zelo moteči, saj ne
predstavljajo trajne rešitve in jih neredno praznijo. Ta zbirališča bi morali prestaviti na primernejše
lokacije.
Na zborih SČS in SKS se je začela uporaba
“parkirišča idej” – na parkirišče idej se zapišejo
vsebine, ki jih udeleženci trenutno še ne morejo
realizirati (neprimeren letni čas, pomanjkanje
motivacije itd.) ali pa niso njihova glavna skrb.
Udeleženci zbora so tokrat že predlagali 2 temi, ki
sta bili dodani na parkirišče, in sicer pekrski potok,
ki je vse bolj onesnažen, ter problematika Ilichove
in Studeniške ulice, ki sta nujno potrebni celovite
prenove. Na zboru je delegat SSVUJD poročal o
razpletanju zgodbe z mariborskim vodovodom
in o koncesijskih pogodbah, ki so trenutno preveč neopredeljene in nedoločene.

SČS NOVA VAS, 8. 12.
Na prejšnjem zboru so v Novi vasi zagovarjali
stališče, da funkcionarjev_k iz mestne četrti
posebej na zbor ne bodo vabili. Prepričani so bili,
da je to stvar posameznika_ice. Vsak, ki prebiva v
Novi vasi, na samoorganizirani zbor pride ali pa
ne. Vabilo je odprto, zbori potekajo ob istem času
na istem kraju vsakih štirinajst dni, mestna četrt
pa je o urniku sproti obveščena po e-pošti.

Na prejšnjih zborih se je razpravljalo tudi o
nezadostnem obveščanju s strani mestne četrti o
dogodkih, ki jih prirejajo ali gostijo za svoje
krajanke in krajane. Glede na to, da se ta tema že
zelo dolgo vleče, premikov pa ni, so se kljub
prejšnjemu sklepu tokrat odločili, da predsednika
povabijo na naslednji zbor. Na zborih sicer velja
pravilo, da so vsi enakopravni, da nihče ne nastopa v svoji profesionalni ali politični vlogi, skratka,
da so vsi krajani_ke. A naslednjič bo drugače, saj
bo predsednik na zboru v funkciji. Z njim bodo
udeleženci_ke spregovorili_e o specifičnih
temah, ki se tičejo delovanja mestne četrti in
komunikacije med njo in ljudmi v četrti.
Udeleženke in udeleženci zbora si sicer prizadevajo, da bi sodelovanje z mestno četrtjo potekalo
bolje, da bi prepoznali relevantnost srečanj
krajanov in krajank – vsaj z vidika informiranosti o
željah in potrebah v skupnosti, ter bi se srečanj
začeli tudi samoiniciativno udeleževati.

MČ Nova vas

Na zboru so udeleženci_ke pregledali_e tudi
realizacijo preteklih sklepov in sprejeli nekaj
novih. Predlagali so teme za drugi mestni zbor,
doma pa bodo v dveh tednih pripravili obrazložitev, s katero bodo skušali ostalim udeležencem_kam predstaviti temi kot vredni obravnave.
Naslednji zbor bo morda zaradi zasedenosti
dvorane potekal dva dni prej, torej v torek, 20. 12.
Administratorka e-maila se bo o tem pozanimala
in preko standardnih kanalov sporočanja obvestila ostale.

TEMA
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Radvanjsko »storžkovanje«
je začetek nove zgodbe
Na zboru SČS Radvanje smo sprejeli pobudo za
tematsko obarvano zimsko okrasitev kraja – da iz
naravnih materialov iz okolja zasnujemo unikatno
okrasitev, katere rdeča nit bo v prihodnjih letih
neka z Radvanjem povezana pripoved. Okrasitev,
ki naj postane radvanjska tradicija. V zadovoljstvo
krajanov in kot prispevek k boljši turistični podobi
Radvanja, saj je za privlačnost kraja kot vstopne
točke na Mariborsko Pohorje vidno premalo
poskrbljeno. Čeprav se mesto znatno zanaša na
pohorski turizem.
Zgolj objekti so premalo. Tukajšnjemu turizmu še
veliko manjka, od očem vidnega do neotipljivega
– to, kar v posledici navdušujoče prevzame
občutke, se nepozabno zapiše v spomin in se
potem kot dober glas širi naokrog. Morda je to
očarljiva urejenost okolja, dih jemajoče naravne
lepote, neskončna prijaznost ljudi, izvrstna
kulinarika ali karkoli podobno enkratnega ... Zato
smo se samoorganizirani krajani odločili za
droben korak naprej in k ideji povabili še Turistič-

no društvo Radvanje, šolo ter vrtec.
Začetek je tako imenovano »storžkovanje«: nabrali smo smrekove in borove storže, jih po svojih
domovih osušili, skupinsko praznično dekorirali
in opremili z dobro željo ali mislijo. Druženje z
obilo dobre volje je ustvarilo ljubke ročne
okraske, ki smo jih deloma razdelili po Radvanju,
deloma pa prihranili za podarjanje na radvanjskem božičkovanju. Radvanjski šolarji pa so svoje
storžke predstavili na šolskem bazarju.
Poleg tega smo v glasilu Radvanjske novice
krajane povabili k predlogom za zgodbo, ki bo
motiv bodočih okrasitev. Storžkovanje s svojo
povezano simboliko je tako le uvod v bodočo
radvanjsko idilo, ne samo v času adventa, ampak
vsaj do vsakoletne Zlate lisice. Smreka namreč
predstavlja stanovitnost, poštenost in pravičnost,
storž rodnost in izobilje, bor pa odločnost in
nesmrtnost. Vse dragocene vrednote. Verjamemo, da se da!
Milena Donaj
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V 2017 odpiramo nov
izobraževalno-informativni cikel,
zbiramo teme
V okviru IMZ je pričela z delom nova delovna skupina za dogodke, ki za naslednje leto med drugim
pripravlja nov izobraževalno-informativni cikel. Predavanja in delavnice bodo potekale enkrat mesečno, načeloma ob torkih pozno popoldne. V preteklosti ste že lahko pridobili znanja in veščine o temah,
za katere smo bili prepričani, da nam bodo vsem skupaj koristile, če si jih pobliže ogledamo. Tako smo
se učili kritične pismenosti, preučevali zakonske možnostih vključevanja v postopke upravljanja ter kako
pravilno zahtevati informacije javnega značaja, če naštejemo le nekaj vsebin.

Čas je, da vi poveste, kaj si želite in potrebujete.
V slabih štirih letih aktivnega delovanja v skupnosti smo bogatejši za marsikatero izkušnjo, ni pa odveč
razmisliti, katera znanja in informacije v svojih aktivnostih tako pogrešate, da se zato le stežka premaknete naprej ali pa ne najdete ustrezne ideje, kako se problema lotiti. In katere so za vas tiste vsebine, ki
so enostavno le zanimive? Na dan z besedo! Vaše predloge o temah za predavanja, delavnice ali
predstavitve, zbiramo do petka, 6. januarja na e-poštnem naslovu info@imz-maribor.org, lahko pa
informacijo predate tudi moderatorki_ju na vašem zboru.

ČETRTNI in KRAJEVNI ZBORI

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

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

sreda, 21. 12., 18.00
četrtek, 22. 12., 18.00
četrtek, 22. 12., 18.00
torek, 27. 12., 18.00
torek, 27. 12. , 18.00
sreda, 28. 12.,18.00
sreda, 28. 12., 18.00
četrtek, 29. 12., 18.00
sreda, 4. 1. 2017, 18.00
četrtek, 19. 1. 2017, 18.00

MČ Pobrežje, Kosovelova 11
MČ Nova vas, Radvanjska 65
MČ Studenci, Erjavčeva 43
MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
MČ Radvanje, Lackova 43
KS Kamnica, Vrbanska 97
MČ Tabor, Metelkova 63
Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
MČ Koroška vrata, Vrbanska 10
Zbori ta teden: SČS Magdalena in SČS Radvanje: 13. 12. ob 18.00; SČS Tabor in SKS Kamnica:
14. 12. ob 18.00; SČS Center in Ivan Cankar ter SČS Koroška vrata: 15. 12. ob 18.00.
POZOR!
Ker o terminu naslednjih zborov odločajo udeleženci_ke sami, obstaja možnost, da katerega
izmed zborov SČKS v zadnjem tednu letošnjega leta kljub zgornji napovedi ne bo. Zato vas
naprošamo, da se o tem pravočasno prepričate na spletu, na www.imz-maribor.org.

