
In o enem takih primerov govorimo tokrat. Gre za 
transportno in špedicijsko podjetje F. A. MAIK, ki v 
Poslovni coni TAM že nekaj časa pretovarja in skla-
dišči velike količine nevarnih kemikalij, trenutno 
pa čaka na okoljevarstveno soglasje, da bi lahko te 
količine enormno povečalo. Za enomesečno jav-
no razgrnitev dokumentacije, s katero je podjetje 
vložilo zahtevo za spremembo okoljevarstvene-
ga dovoljenja, je zbor SČS Tezno izvedel slučajno 
in jo le za las ujel. Zanjo niso vedeli niti tisti, ki bi 
morali po uradni dolžnosti sodelovati v postop-
ku. Informacijo so prejeli šele takrat, ko jih je na 
problem opozoril zbor SČS Tezno. O tem ni imel 
pojma Odbor za okolje pri Mestnem svetu MOM, 
za razgrnitev je šele po opozorilu svetnice in čla-
nice tega odbora izvedel tudi Medobčinski urad 
za varstvo okolja in ohranjanje narave (MUVOON). 
Le naključju, da so dan pred uradno zaključenim 
postopkom uradniki razgrnitev zaprli, gre zahvala, 
da je MUVOON lahko izsilil ponovno enomesečno 
razgrnitev in možnost, da se morda v tem času le 
še kdo prebudi.
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Javno naznanilo je bilo ponovno 
objavljeno na »krajevno običajen 
način«, kar v MOM pomeni »čim bolj 
zakrito«, da zanj izve čim manj ljudi
Bil je TAM, bila je Metalna! Dva propadla velikana, na katerih pogoriščih sta nastali dve poslovni coni, 
z velikim številom večjih in manjših podjetij, ki so vrnile Teznu veliko izgubljenih delovnih mest. Žal sta 
ga istočasno pomagali spreminjati v najbolj degradiran mestni predel z dejavnostmi, ki v naseljena 
območja sploh ne sodijo. Še huje je, da prebivalke in prebivalci za nekatera teh niti ne vedo, škodljivosti 
drugih pa se večina sploh ne zaveda. Franc Žiberna in Stanko Cehner

Objave na “krajevno običajen način” je humorno opisal 
že Douglas Adams v svojem romanu Štoparski vodnik po 
galaksiji. 

“Načrti so bili javno objavljeni …”
“Objavljeni? Moral sem se podati v 
klet, da sem jih na koncu našel.”
“No, tam je urad za javne objave.”
“Rabil sem baterijsko svetilko.”
“No ja, luči so se verjetno pokvarile.”
“Pa stopnice zgleda ravno tako.”
“Ampak, no, konec koncev ste načrte 
vendarle našli, mar ne?”
“Da,” je rekel Artur, “našel sem jih. 
Bili so na dnu zaklenjene železne 
omarice v zapuščenih toaletnih 
prostorih, kjer je na vhodnih vratih 
pisalo “Pozor, leopard.”



V nadaljevanju objavljamo pritožbo, ki jo je zbor 
SČS Tezno poslal Odboru za urejanje prostora, 
varstvo okolja in varstvo narave pri MS MOM.
Agencija republike Slovenije za okolje (ARSO) je z 
dopisom 35492/2017-10 z dne 22. 3. 2019 najavila 
spremembo okoljevarstvenega dovoljenja skla-
diščnega obrata F. A. MAIK, št. 35492-2/2013-14 z 
dne 4. 5. 2015, ki se nahaja na lokaciji z naslovom 
Perhavčeva 10, 2000 Maribor.
Na podlagi javnega naznanila, s katerim je MOM 
obvestila javnost, da je upravljavec F. A. MAIK tran-
sport, špedicija, skladiščenje d. o. o. iz Voličine, ki 
ga zastopa direktor Marjan Bezjak, sprožil upravni 
postopek za spremembo okoljevarstvenega do-
voljenja, je zbor 18. 4. 2019 sprejel sklep, da se dva 
udeleženca razgrnitve udeležita. Pripomnimo naj, 
da je bilo javno naznanilo ponovno objavljeno »na 
krajevno običajen način«, kar v MOM pomeni »čim 
bolj zakrito«, da se razgrnitve udeleži čim manj pri-
zadetih.
Po pregledu mape, ki je bila na razpolago, in kljub 
dejstvu, da udeleženca nista ravno strokovnjaka 
na področju nevarnih snovi, ki se skladiščijo, pre-
tovarjajo in pretakajo v tem obratu, je bilo vseeno 
ugotovljeno, da dejavnost predstavlja zelo veliko 
tveganje in grožnjo: 
•	 za	 dijake	Tehniškega	 srednješolskega	 centra	

(s cca 700 dijakov),
•	 za	vse	zaposlene	v	coni	TAM,	(ki	jih	je	po	naši	

oceni cca 5.000),
•	 za	obiskovalce	kramarskega	sejma,	največje-

ga v Sloveniji (obišče ga običajno do 10.000 
ljudi),

•	 za	prizadete	 lastnike	hiš	v	neposredni	bližini	
objekta,

•	 za	 obiskovalce	 dveh	 večjih	 nakupovalnih	
centrov in dveh črpalk ter

•	 za	stranke	ZPIZ	Maribor.
Neverjetno je, da teh nevarnih okoliščin ni pred 
tem nihče zaznal in skušal preprečiti ali vsaj 
zmanjšati obremenitve okolja, ki je že brez tega 
poslovnega obrata dodobra degradirano. Okoliški 
prebivalci so prestrašeni, ko vidijo pri pretakanjih 
nevarnih tekočin prisotne gasilce Gasilske briga-
de Maribor. To vzbuja veliko negotovosti in stalni 

strah pred večjimi nesrečami, predvsem požari, 
ki so danes redno prisotni v takšnih in podobnih 
obratih po Sloveniji. Zarisano vplivno območje v 
vrednosti 700 metrov nas ne prepriča, da je skla-
dišče s 100 tonami zelo lahko vnetljivih snovi tako 
malo škodljivo. Že v Vrhniki so bili vplivi na okolico 
dosti večji pri manj skladiščenih nevarnih snovi, 
kot jih beležimo v tem obratu na Teznem. 
Kot krajani MČ Tezno se čutimo odgovorne, da ne 
sprejemamo možnih groženj, četudi se le te na 
papirju z lepo besedo rade prikrivajo. V preteklosti 
je v bližini podjetja F. A. MAIK že zagorela Snagina 
deponija odpadkov, pri čemer smo smrad in saje 
občutili daleč naokoli po Teznem. Tu so še Surovi-
na in Dinos s svojimi deponijami, ki stalno in kon-
tinuirano onesnažujejo naše bivalno okolje.
Agencija za okolje je avstrijsko-kanadskemu avto-
mobilskemu gigantu Magna izdala okoljevarstve-
no soglasje za projekt v poslovni coni Hoče. S tem 
je bil storjen dodaten korak do pridobitve grad-
benega dovoljenja, ki je bil dolgo v odločanju, 
čeprav so bili postopki po našem mnenju dosti 
bolj nadzirani. V primeru podjetja F. A. MAIK, ki ga 
obravnavamo v tej pritožbi, pa se razna naravo-
varstvena društva niso niti angažirala, ker očitno 
niti ne vedo, kakšna dejavnost se v Poslovni coni 
Tezno opravlja.
Na vas kot pristojni organ za takšne zadeve na 
Mestnem svetu MOM se zato udeleženci zbora 
SČS Tezno obračamo z zahtevo, da odreagirate in 
odgovornim odločevalcem preprečite izdajo do-
voljenja obstoječemu obratu za širitev poslovne 
dejavnosti skladiščenja nevarnih snovi na tej loka-
ciji. Še več, dajemo pobudo, da se obrat F. A. MAIK 
v doglednem času prestavi na drugo lokacijo.
Ker se javna razgrnitev z današnjim dnem za-
ključuje, pričakujemo, da boste TAKOJ pregledali 
priložen osnutek dovoljenja s strah zbujajočimi 
količinami nevarnih snovi in na resnost situacije 
opozorili že na današnji izredni seji MS MOM.

Zapis je bil dne 25. 4. 2019 poslan članom Odbora za 
urejanje okolja, varstvo narave in varstvo okolja, ki 
deluje v sklopu MS MOM.
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VABILO: Iniciativa mestni zbor v sodelovanju s Časopisom za kritiko znanosti organizira 
predstavitev slovenskega prevoda knjige Revolucija v Rožavi, ki bo v torek 11. 6. 2019 v GT22 na 
Glavnem trgu 22 ob 18 uri. Na dogodku bodo sodelujoči predstavili knjigo, pa tudi najdrznejši 
demokratični eksperiment na svetu, ki se je v preteklih letih izvajal na severu Sirije. Organizacija 
družbe, ki so jo vzpostavili sirski Kurdi je posebej zanimiva, saj temelji na zborih prebivalcev, kar je 
dejstvo, ki kar samo ponuja vzporednice z delovanjem zborov SČKS. Obeta se zanimiv pogovor.  
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Maribor, torek 11. 6. ob 18.00 
GT22

Knjiga Revolucija v Rožavi:  demokratična avtonomija in osvoboditev 
žensk v sirskem Kurdistanu ,  prinaša izčrpen opis delovanja struktur 
in instituci j  neposredne demokraci je ,  ki  so se v času državljanske 
vojne in intervenci j  regionalnih ter globalnih imperialističnih sil 
razvile v multietničnih in multireligioznih predelih severne Siri je .

Predstavitev knjige 
R E V O L U C I J A  V  R O Ž A V I 



SČS Magdalena, 21. 5. 
Zbor je tokrat prejel razveseljiv odgovor, da je 
MOM ugodila večletnim prizadevanjem zbo-
ristov SČS Magdalena in podpisala pismo o 
nameri za odkup zapuščene zgradbe v kotu 
Magdalenskega parka z namenom, da se jo 
spremeni v vsebino, skladno s parkom. Prav 
tako je zbor prejel sporočilo, da se je upoštevalo 
pripombe zbora pri prostorskem posegu v park, 
kar se tiče poti v parku in razsvetljave. Pozivu na 
sestanek glede zapuščene parcele v kareju Jez-
darske, Žitne, Žolgarjeve in Betnavske se je od-
zvala tudi MČ Magdalena in v kratkem se bodo 
zboristi na to temo sestali s predsednikom sveta 
MČ. Manj pozitivni premiki so prišli na dan, ko je 
predstavnica zbora v Samoorganiziranem svetu 
za varstvo uporabnikov javnih dobrin poveda-
la, da se MOM še vedno ne odziva na pozive 
SSVUJD, da bi izvajala lastni odlok, ki predvideva 
ustanovitev Sveta za varstvo potrošnikov javnih 
dobrin. Prav tako MOM še vedno ni odpravila 
nepravilnosti pri oblikovanju cen za odvajanje 
odpadnih voda za imetnike greznic in malih či-
stilnih naprav, na kar SSVUJD (z odločbo pa tudi 
Ministrstvo za okolje) občino opozarja že dlje 
časa. Dodatno se aktivni v SSVUJD-u bojijo, da 
se nepravilnosti dogajajo tudi pri dvigu cen za 
storitve odvoza komunalnih odpadkov, saj su-
mijo, da se v ceno javne storitve vključujejo stro-
ški, ki nimajo z izvajanjem javne službe prav nič.

SČS Tabor 22. 5.
SČS Tabor je tokratni zbor začela s prebiranjem 
večjega števila odgovorov pristojnih institucij na 
dopise, ki so jih nanje naslovili v preteklih me-
secih. Tako so se med drugim seznanili z odgo-

vorom podžupana Medveda, da so priprave za 
vnovični razpis za pripravo dokumentacije za ce-
lostno obnovo Koseskega ulice praktično konča-
ne. Po razočaranju v lanskem letu, ko je izvajalec 
decembra odstopil od priprave dokumentacije, 
močno upajo, da bo letos le storjen korak naprej. 
Odgovor Inšpektorata RS za okolje in prostor je 
potrdil, kar so udeleženke_ci domnevale_i. MOM 
namreč res krši Uredbo o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaženja okolja. Inšpektorat je 
MOM naložil, da mora do 30. 6. 2019 vso javno 
razsvetljavo nadomestiti s takšno, ki bo skladna z 
uredbo. Udeleženke_ci so se odločile_i, da bodo 
na prvem jesenskem zboru ponovno odprle_i to 
temo in inšpektorat povprašale_i, kakšni ukrepi 
čakajo MOM, če ta uredbe ne bo upoštevala. 
Zbor je izrazil zadovoljstvo, da so na Fochevi uli-
ci spet zasajena drevesa, udeleženi pa pozivajo 
Nigrad, naj uredi neurejeno površino, ki se na-
haja med Koseskega ulico in Radvanjsko cesto.
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Ali bo Koseskega ulica vendarle dočakala prepotrebno 
celovito prenovo?

PoroČilo o delu v 
samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih



SČS Pobrežje, 22. 5.
Zelo raznolikih tem so se tokrat lotili udeleženci 
zbora SČS Pobrežje – od pomanjkanja otroških 
igrišč, preko zanemarjene javne razsvetljave in 
stalnih prometnih zagat, do zbirnega centra za 
odpadke. Otroci in mladi so nekatere prostore za 
igro in druženje izgubili zaradi nestrpnih sokraja-
nov, vrtčevska igrišča se menda zaradi vandaliz-
ma po novem zaklepajo, zato bodo zboristi svoji 
mestni četrti predlagali, da se povežejo in skupaj 
poiščejo prostor za igrišče. 
Da nameravajo skupaj s podjetniki in šolami na 
Pobrežju najti rešitev za manko igrišč, jim je potr-
dil tudi predsednik sveta MČ, ki se jim je na zboru 
pridružil. Odgovoril je še na nekaj drugih vprašanj. 
Tako naj bi se semaforiziralo nevarno in v konicah 
zelo obremenjeno križišče Nasipne in Zagrebške 
in se prestavile neposrečeno postavljene klopi na 
Puchovi. Dodali naj bi še dve novi klopci, ob vseh 
pa namestili še koše za odpadke. Žal se še ved-
no ne kaže rešitev za ureditev Ceste k Dravi oz. 
dovozne poti do bivše tovarne Svila. Trenutno bi 
naj za ublažitev kaosa pred Osnovno šolo Toneta 

Čufarja v jutranjih urah del Zrkovske spremenili v 
enosmerno. 
Se pa udeleženci niso zedinili o pobudi, da pri 
Snagi na Pobrežju odprejo nov zbirni center za 
odpadke, ki ga v MČ ni. Prevladalo je mnenje, da 
so dovolj blizu drugi zbirni centri.

SČS Studenci, 23. 5. 
Tokrat so na zboru SČS Studenci vnovič družno 
iskali rešitve za probleme, ki jih povzroča ne-
obstoj veljavnih prostorskih načrtov ali pa zgolj 
samo dejstvo, da jih nihče ne upošteva. Vedno 
znova se namreč zgodi, da na lokacijah v nepo-
sredni bližini stanovanjskih objektov nekdo izvaja 
pridobitne dejavnosti, ki so hrupne, onesnažuje-
jo okoliški zrak, uničujejo obstoječo infrastruktu-
ro in obenem po vsej črti kršijo predpis za pred-
pisom. Zakaj? Ker lahko. 
Ker se lahko med stanovanjskimi hišami izvaja 
špediterska dejavnost, vključno s servisom in raz-
gradnjo vozil, kljub temu da je tovorni promet na 
cestah, ki vodijo do tja, prepovedan. Ker lahko v 
središču stanovanjskega naselja, po tem, ko služ-
be ugotovijo, da so dela zelo hrupna, izpusti del-
cev v zrak pa zahtevajo namestitev posebnih fil-
trov, proizvodnja celo predrzno razširi izven meja 
hale na prosto. In ko ljudje v želji, da bi vendarle 
kak dan preživeli v relativnem miru, stopijo v ak-
cijo in prepričajo organe nadzora, da je ravnanje 
podjetij napačno, dobi dovoljenje za opravljanje 
dejavnosti (ker kako bi sicer to sploh bilo možno) 
spet nekdo drug. In kolo se vnovič zavrti.

SČS Center in Ivan Cankar, 23. 5. 
Na samoorganiziranem zboru združenih mestnih 
četrti Center in Ivan Cankar so po pregledu 
skupnostnega dogovora in ročnih signalov ter 
sestavi dnevnega reda pregledale_i tudi sklepe, 
ki so jih sprejele_i pred štirinajstimi dnevi. Reali-
zacija le-teh je bila zelo dobra. Vse_i, ki so se po 
principu direktne akcije prejšnjič zavezale_i, da v 
dobro skupnosti opravijo kake naloge, so na zbor 
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Rezultat nestrokovnega obrezovanja drevja na Pobrežju



prišle_i z novimi informacijami ter besedili, ki so 
bila tema nadaljnje razprave. Zboristke_i so tako 
skupaj – 
preden se oba odpošljeta v njihovem imenu – 
dodelale_i dva dopisa, prvega glede podrtih dre-
ves na Piramidi in drugega v zvezi z lokomotivo 
na mestni železniški postaji. Kar nekajkrat so na 
zboru govorile_i o tem, da imamo ustrezne služ-
be, ki so, da opravljajo svoje naloge, plačane iz 
davkoplačevalskega denarja, a tega ne počnejo, 
kot bi bilo potrebno. Polemizirale_i so, ali je dob-
ro, da ljudje prevzemajo določena dela oziroma 
opozarjajo na zadeve, ki bi jih morale_i videti in 
reševati plačane_i uslužbenke_ci. Udeleženka je 
povzela, da se ji zdi delo in trud aktivnih krajank_
ov zelo pomembno in da ta prizadevanja vidi 
kot lobiranje s pozitivno konotacijo, kot namig 
s terena službam, ki imajo določene pristojnosti. 
Hkrati pa so govorile_i o smiselnosti povezova-
nja interesov prebivalk_cev in njihovih predstav-
nic_kov na mestni četrti. Iz obeh četrti so namreč 
mnenja, da potrebujejo pobude ljudi in da lahko 
skupaj spremenimo Maribor na boljše. 

SČS Nova vas, 30. 5. 
 Na minulem zboru samoorganizirane četrtne 
skupnosti Nova vas, ki je bil v četrtek, 30. 5. 2019, 
so udeleženke_ci zbor začele_i s Parkom ob 
Pekrskem potoku. Odločene_i so, da bodo na se-
stanku s projektno pisarno MOM skušale_i ugo-
toviti, kakšne postopke ima občina v mislih, ter 
pridobiti garancijo, da se bo projekt izvedel, kot 
je bilo predvideno v zmagovalni natečajni nalogi. 
Podoben sestanek se je že zgodil, in sicer pred 
samim natečajem. Svoje dosedanje sodelovanje 
s projektno pisarno in strokovnjaki_njami, aktiv-
ne_i krajanke_i vidijo kot zelo dobro in plodovito, 
želijo si, da načrti ne ostanejo v predalih, ampak 
zapolnijo splošni manko grajenih zelenih površin 
na območju Maribora. Nadalje so obravnavale_i 
tudi zaključni račun MOM za leto 2018, v katerem 
se najde nemalo premeščanj sredstev med po-

stavkami in to kar s sklepom župana. Spraševa-
le_i so se, kakšen je torej pomen razprave o pro-
računu in vloga mestnih svetnic_kov, ko pa lahko 
župan s sklepi prerazporedi 3 milijone evrov. Ker 
očitno zaključni račun niti v javnosti niti med sve-
tniki_cami ni bil deležen podrobne obravnave, 
bodo svoje ugotovitve v dopisu razposlale_i med 
svetnike_ce, mestni upravi, Večeru in nadzorne-
mu odboru, ki pa je sicer zaključni račun obrav-
naval, a o njihovih zaključkih informacij nimajo.

SČS Tezno, 30. 5.
Na zboru SČS Tezno so veliko besed namenili ur-
banim gozdovom, še posebej gozdu med trgo-
vino Hofer in priključkom obvoznice na Ptujsko 
cesto. Ta je že v procesu prodaje, vendar se zanj 
še ni našel kupec, so sporočili udeleženci. Zbo-
risti nasprotujejo nameri, da bi javni gozd pristal v 
zasebnih rokah, saj ga prebivalci ne bi mogli več 
uporabljati za rekreativno preživljanje prostega 
časa, predvsem pa so drevesa, ki imajo med dru-
gim tudi očiščevalno funkcijo zraka, nujna za že 
tako zelo degradirano četrt, kot je Tezno. O tem 
bodo govorili tudi na naslednjem zboru. 
Udeleženi so se pogovarjali tudi o javnih zbiral-
nicah odpadkov, kamor ljudje odlagajo večje 
količine odpadkov, kesoni pa so premajhni, zato 
se smeti odlagajo poleg kesonov in jih pogosto 
razpihne tudi veter. Zlasti problematična je Ulica 
kragujevških žrtev, kjer se nahaja takšen ekološki 
otok. 
Nov udeleženec je izpostavil tudi problem ne-
pravilnega parkiranja na Jerovškovi ulici, kjer si 
že nekaj časa prizadeva, da stanovalci ne bi več 
parkirali ob cesti in na zelenicah, temveč v svojih 
garažah. Kljub temu da na cesti ni vzdolžne črte, 
kar pomeni, da ob cesti ni dovoljeno parkirati, 
na občini in na Nigradu zaenkrat niso pokazali 
posluha za takšno namero, zato se je udeleženi 
obrnil na zbor po pomoč. Na zboru so tudi po-
ročali, da so se sestali s svetniki Sveta MČ Tezno. 
Svet je na začetku kazal precej nezaupanja do 
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IMZ v okviru aktivnosti Živih dvorišč v uvodu letošnjega Festivala Lent 15. junija dopol-
dne pripravljamo aktivni pogovor med someščankami_i, skozi katerega nadaljujemo is-
kanje neke vrste skupnostnega dogovora - na kak način bivati drug z drugim in drug ob 
drugem, da imamo kar največ pozitivnega od tega vse_i tukaj živeče_i, naše okolje in 
tiste_i, ki v tem okolju iščejo zaslužek. 

V soboto, 15. 6. 2019, vas ob 11.00 zato vabimo na dvorišče 
Pokrajinskega arhiva na Glavni trg 7. 

Srečanje bo namenjeno skupnemu premisleku o medsosedskih odnosih – o tem, kako jih oblikuje-
mo, kako vzdržujemo ter kako le-ti vplivajo na kakovost bivanja v našem mestu. 
Veliko je zadev, ki jih lahko naslavljamo in rešujemo skupnostno in smo tako veliko uspešnejše_i. 
Že leta udeleženke_ci samoorganiziranih skupnosti opozarjajo na manko Odloka o javnem redu in 
miru, ki bi služil kot opora in vodilo, kakšna ravnanja v okolju in družbi spodbujamo, kakšna dopuš-
čamo in kakšnih ne. Do kod seže svoboda posameznika, da ta ne posega v svobodo drugih bitij? 
Smiselno bi torej bilo, da se oblikuje nek »Družbeni (ali skupnostni) dogovor o sobivanju«, ki 
bo bolje urejal razmerja (pravice, odgovornosti) med vsemi deležniki v skupnosti (prebivalke_ci, 
okolje, uprava, kapital).
Na druženju bomo primerjale_i izkustva in kakovost medsosedskih odnosov nekoč in danes, na 
kratko predstavile_i delo aktivnih krajank_ov na področju identifikacije problemov v mestu, ki 
bi jih lahko reševale_i s takšnim dogovorom o sobivanju, in poskušale_i že dognano nadgraditi. 

Več glav več ve!
Več nas je, močnejše_i smo!
Skupaj dognano, družno spoštovano.
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svojih aktivnih sokrajanov, zdaj pa si želijo sku-
pnega sodelovanja. 
Udeleženi so se še dogovorili, da bodo do nasled-
njega zbora pripravili tudi dopis v zvezi z izgra-
dnjo pločnika ob cesti, ki vodi do azila. Naslovili 
ga bodo na Urad za komunalo, promet in prostor 
(UKPP), obenem pa opozorili še na Zagrebško 

cesto, ki ni primerna za gibalno ovirane udele-
žence v prometu. Na UKPP bodo poslali tudi svo-
je komentarje v zvezi z neustrezno umestitvijo 
poligona varne vožnje v bližino stanovanjskih 
hiš, ki bodo zaradi tega še dodatno izpostavljene 
hrupu in prahu. Problem ostaja tudi F. A. MAIK.

Vabimo na Lent
Družbeni dogovor o 
sobivanju
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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, 12. 6., 18.00 MČ Tabor, Metelkova 63
SČS Tezno četrtek, 13. 6., 18.00 MČ Tezno, Panonska 12
SČS Nova vas četrtek, 13. 6., 18.00 MČ Nova vas, Radvanjska 65

SČS Koroška vrata četrtek, 13. 6., 18.00 Osnovna šola Prežihovega Voranca, 
Gosposvetska 10

SČS Magdalena torek, 18. 6., 18.00 MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
SČS Radvanje torek, 18. 6., 18.00 MČ Radvanje, Lackova 43
SČS Pobrežje sreda, 19. 6., 18.00 MČ Pobrežje, Kosovelova 11
SČS Center in Ivan Cankar četrtek, 20. 6., 18.00 Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
SČS Studenci četrtek, 20. 6., 18.00 MČ Studenci, Erjavčeva 43
SKS Pekre Ponovno septembra Dom kulture Pekre, Bezjakova 4

VABLJENI_E NA ZBORE

BLIŽA SE ZBOROVSKI POLČAS. IN PIKNIK!
Že nekaj junijev vas IMZ vabimo, da skupaj zaključimo predpoletno serijo zborov 

samoorganiziranih skupnosti. Gre za PIKNIK OB POLČASU, kjer se sosede in 
sosedje, aktivni na zborih samoorganiziranih skupnosti podružimo, pogovorimo 

in pozabavamo, preden se za vsakogar po svoje pričnejo poletne počitnice.
Naj vas z veseljem povabimo tudi tokrat. 

REZERVIRAJTE POPOLDNE 
V NEDELJO, 23. JUNIJA!

Natančnejše informacije sledijo.

PIKNIK OB POLČASU


