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MOM zapostavlja
skrb za okolje
V obdobju, ko morajo mesta začeti razmišljati o prilagajanju na podnebne spremembe, MOM ne
izkazuje niti osnovne skrbi za okolje in zdravje prebivalk_cev mesta, temveč daje prednost zasebnim in
komercialnim interesom. Na nas je, da zahtevamo pravico do mesta, kar med drugim pomeni čist zrak,
več zelenih površin in dreves ter manj površin za avtomobile.
Urška Breznik

Bela omela, ki se nenadzorovano širi počasi uničuje celoten
drevesni fond v mestu

Ena izmed pogostih tem na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti je skrb
za kakovostno bivanjsko okolje. Udeleženke_ci
izpostavljajo vedno večje število tovornjakov,
ki se vozijo skozi naselja in parkirajo na ulicah,
naraščajoče število avtomobilov, ki parkirajo
na zelenicah, sekanje dreves, razraščanje bele
omele in krčenje zelenih površin, onesnažen
zrak, neurejenost ekoloških otokov, umeščanje obratov, ki proizvajajo ali v proizvodnji
uporabljajo okolju škodljive snovi, neposredno v soseske, naraščajoče število betonskih
površin ipd. Veliko omenjenih in tudi drugih
problemov povezanih s skrbjo za čisto okolje
in posledično tudi za zdravje prebivalk_cev
mesta, poskušajo reševati sami. V sedmih letih od kar potekajo zbori samoorganiziranih
skupnosti, so bile izvedene številne čistilne
akcije, od čiščenja Piramide, okolice Pekrskega
potoka, nabrežja Drave, Stražunskega gozda in
Betnavskega gozda, do opozorilne akcije Nekoč je tukaj rastlo drevo in izobraževalnih urbanih sprehodov na temo pomena dreves in
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zelenih površin za mesto.
Nekatere okoljske probleme, ki jih je težje nagovoriti z delovnimi ali ozaveščevalnimi akcijami, pa naslavljajo na pristojne državne ali
občinske organe. Ravno slednji se pogosto odzovejo povsem nerazumno, brez upoštevanja
širšega konteksta ali želje po urejanju mesta na
način, ki bi omogočal kakovostno bivanje prebivalk_cev. Da o tem, da vodstvo MOM očitno
še niti začelo ni razmišljati o prilagajanju mesta
na podnebne spremembe, niti ne govorimo.
Poglejmo si samo nekaj primerov okoljskih
problemov, ko se je MOM odzvala ali je ravnala
povsem neprimerno.
Cesta zmage, Mestna četrt Tabor
V letu 2017 se je pričela prenova Ceste zmage,
ki je bila ena izmed redkih preostalih ulic v Mariboru, ki se je še lahko pohvalila z mogočnim
drevoredom. Med prebivalkami_ci ulice, četrti
in celega mesta je močno odjeknila novica, da

naj bi lipe posekali, kljub temu, da je arboristična ocena lip na Cesti zmage pokazala, da je več
kot 60 odstotkov dreves v drevoredu zdravih.
Del prebivalk_cev ulice se je s posekom strinjalo, saj je želelo več parkirnih prostorov, motilo
jih je listje, senca dreves in ptičje petje, del prebivalk_cev, ki se pa zaveda pomena dreves za
okolje in njihovih funkcij pri blaženju posledic
ekstremnih vremenskih razmer, zadrževanju
padavinskih vodo in zmanjševanju toplotnega
učinka mest, pa je bilo odločno proti, da bi se
zdrava drevesa z mogočnimi krošnjami podrla.
Kljub možnosti, da ob prenovi drevesa ostanejo, se ta pri izvedbi sploh ni upoštevala. Kljub
predlogom v arborističnem poročilu, kako
drevesa ohraniti, ti nikoli niso bili obravnavani.
Ali so bili v ozadju finančni interesi ali karierne
ambicije ali neznanje, nismo izvedele_i do danes, saj javne razgrnitve projekta nikoli ni bilo.
Vemo pa, da smo bile_i v komunikacijo s predstavniki MOM in MČ Tabor soočene_i z arogan-

Še zadnje nezazidano območje v MČ Magdalena, primerno za javne zelene površine ostaja namenjeno gradnji novih blokov,
kljub temu, da je v četrti toplotni otok
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co, zavajanjem in nepoznavanjem trajnostnih
urbanističnih načel.
Zapuščeno gradbišče v kareju JezdarskaŽitna-Žolgarjeva-Betnavska, Mestna četrt
Magdalena
Gradbišče, ki je iz stečajne mase prešlo v last
DUTB in se prodaja, se nahaja v soseski, kjer je
veliko blokov z velikim številom prebivalstva.
Tukaj je še ogromno avtomobilov, saj so v neposredni bližini med drugimi tudi bolnišnica,
gostinski obrati in izobraževalne ustanove.
To je kraj, kjer primankuje zelenih površin in
dreves. Piko na i dodaja tudi dejstvo, da sta v
neposredni bližini dva toplotna otoka. Zato ni
čudno, da so se prebivalke_ci soseske obrnile
na MOM, naj zemljišče odkupi in tukaj uredi
park ter prispeva k bolj kakovostnemu bivalnemu okolju. Odgovor, ki so ga prejele_i s strani MOM, se teh problematik sploh ne dotika,
zdi se celo, da so ta del uradnice_ki pozabile_i
prebrati. Zbor SČS Magdalena je dne, 15. 4.
2019, županu in obema podžupanoma MOM
poslal daljši dopis, v katerem je med drugim
izpostavil sledečo problematiko:
»Najnovejša raziskava prof. dr. Igorja Žiberne Vročinski valovi v Mariboru v obdobju 1961-2018 je
razlog za temeljit razmislek vseh odločevalcev pri
načrtovanju razvoja mesta in zdravega življenja
v njem. Priča smo stalnemu naraščanju temperatur v mestu. Zaradi pomanjkanja zelenja in preveč pozidanih površin se v posameznih mestnih
predelih ustvarjajo vročinski otoki, kjer se poleti
temperatura dvigne tudi za 10 stopinj Celzija više
kot drugje v mestu. Izstopajo štirje takšni toplotni
otoki. Eden od njih je območje na Taboru, s središčem v Magdalenskem parku. Ta je zaradi podvoza izgubil veličastna drevesa in jih bo verjetno
še izgubil, česar predvidena revitalizacija ne bo
mogla zadovoljivo nadomestiti. (priloga: toplotni
otoki v mestu, vir: Igor Žiberna)«
V istem dopisu zbor predlaga spodnjo rešitev:
»Od vodstva MOM pričakujemo upoštevanje
znanstvenih ugotovitev prof. dr. Igorja Žiberne o
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akutnem toplotnem pregrevanju v tem mestnem
predelu in dejstva, da na desnem bregu Drave primanjkuje najmanj 73 hektarjev zelenih površin za
zadostitev minimalnega standarda 5m2/prebivalca. Na tej osnovi apeliramo, da prepozna kare
Žitna, Jezdarska, Betnavska, Žolgarjeva kot velik
javni interes in spremeni OPPN v korist zelenih oz.
športnih površin, v okviru celovitega, trajnostno
naravnanega razvoja mesta Maribor.«
Na to točko dopisa so s strani podpisanega podžupana Gregorja Reichenberga in sekretarke
Lidije Kodrić Vuk 12. 6. 2019, prejele_i naslednji
nejasen odgovor:
»Za konkretno območje je sprejet izvedbeni prostorski načrt, ki je v skladu s hierarhično nadrejenim prostorskim aktom - urbanistično zasnovo
mesta Maribor. S samim izvedbenim aktom, z izjemo objektov ni načrtovano veliko dodatnih utrjenih površin-utrdijo se intervencijske poti, notranje peš poti in uvozno-izvozne rampe ter zunanje
parkirišče 7 PM za obiskovalce. V fazi realizacije
projekta se lahko kot nadomestno ukrepanje
predvidijo zelene strehe/stene.«
Poligon varne vožnje, Mestna četrt Tezno
Mestna četrt Tezno je ena izmed najbolj, če ne
celo najbolj degradirana mestna četrt v Mariboru. Poleg industrijske cone imajo tam dve
zbirališči odpadkov, številne avtohiše in to nesrečo, da jih na polovico deli cestna vpadnica.
Od sedaj naprej je tam tudi poligon za učenje
varne vožnje, kljub temu, da so udeleženke_ci
SČS Tezno v primeru izgradnje opozarjale_i
na dodatno obremenitev s hrupom in še večjo onesnaženost zraka ter na posek manjšega
gozdička, ki je bližnje hiše ločeval od industrijske cone. MOM jim ni prisluhnila, še več,
vztrajno je ignorirala njihove dopise. Šele, ko je
mestna svetnica na seji MS MOM na željo prebivalk_cev izpostavila to vprašanje, je z Urada
za komunalo, promet in prostor MOM prispel
odgovor. V odgovoru uradnica iz Sektorja za
urejanje prostora UKKP MOM na dopis SČS
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Tezno o problematičnosti umestitve poligona
za učenje vožnje v že tako z industrijo, bencinskimi črpalkami, tovornjaki in avtohišami
degradirano Tezno med drugimi nerazumnimi
stvarmi zapiše, da je potrebno skrbeti za konkurenčnost mariborskih avtošol. Očitno MOM
bolj kot za okolje in zdravje prebivalk_cev,
skrbi za konkurenčnost privatnih podjetij.
»Izhodišče za pripravo prostorskega akta, ki ne
generira trajnih rešitev (gre v večji meri za nivojske
ureditve, kjer je v nadaljevanju mogoče izvajati
kvalitetno gradnjo) je bilo dejstvo, da Maribor kot
regijsko središče ne razpolaga z ustrezno površino za trening mladih voznikov, preden le-ti kot
kandidati usposabljanje nadaljujejo na cestah.
Ker je takšno usposabljanje v postopku potrebno,
so mariborski kandidati za ta namen uporabljali
površine na Ptuju, Murski Soboti ali kot alternativo na praznih parkiriščih trgovskih centrov, kjer
pa ni bilo mogoče postaviti poligonov. S tem se je
konkurenčnost avtošol na tem območju zmanj-

ševala. Predlog lokacije je obravnavala posebna
delovne skupina, ki je hkrati ugotovila, da v tem
trenutku v občini nimamo drugih ustreznih lokacij, ki bi bile primerne za tovrstno dejavnost.
Predlog umeščanja poligona v infrastrukturni
koridor na vzhodu mesta, ki je bil podan s strani
občanov, ni bil realen, saj v tem delu ni stavbnih
zemljišč, na katera bi bilo mogoče poligon umestiti, zato je bila lokacija na Teznu potrjena kot
najprimernejša.« (citiramo del odgovora Urada
za komunalo, promet in prostor MOM z dne, 7.
1. 2020, na svetniško vprašanje mestne svetnice
Tatjane Frangež).
V obdobju, ko morajo mesta začeti razmišljati
o prilagajanju na podnebne spremembe, MOM
ne izkazuje niti osnovne skrbi za okolje in zdravje prebivalk_cev mesta, temveč daje prednost
zasebnim in komercialnim interesom. Na nas
je, da zahtevamo pravico do mesta, kar med
drugim pomeni čist zrak, več zelenih površin in
dreves ter manj površin za avtomobile.

Pri vzpostavitvi poligona varne vožnje se izsekava pas dreves, ki je stanovanjsko območje ločeval od industrijske cone Tezno
Foto: Večer
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PoroČilo o delu v
samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Pobrežje, 19. 2.

Kljub neurju, ki se je razdivjalo tik pred minulim
zborom SČS Pobrežje, je nekaj udeleženkam in
udeležencem le uspelo priti na zbor, kar je moderatorja prijetno presenetilo. Nadaljevali so
s pogovorom o Nasipni ulici, saj so le srednje
zadovoljni z dogovori, ki so jih uspeli skleniti
z MOM. Sprejeta je bila odločitev, da se bodo
prebivalke Nasipne ulice organizirale in začele
zbirati podpise v podporo krožišču ter jih nato
predložile pristojnim na MOM. Udeleženec je
poročal o obisku podžupanje pristojne za lokalno samoupravo v mestni četrti Pobrežje, kjer si
je med drugim ogledala najbolj problematične
točke. Med temi je bila tudi betonarna -Tlakovci
Podlesnik, ki z odpadnim materialom in prahom
v zraku močno onesnažuje okolje, predstavlja
pa tudi tveganje za zdravje prebivalcev. Vedno
večja prisotnost različnih oblik proizvodnje, ki z
onesnaženjem, povečanim prometom s tovornimi vozili in hrupom vplivajo na zdravje in dobro počutje prebivalcev mesta ter ogrožajo naravo, se izkazuje kot eden izmen najbolj perečih
problemov skoraj v vseh mariborskih mestnih
četrtih.
SČS Nova vas, 20. 2.

V Novi vasi pretekli četrtek, so se udeleženi
spomnili, da se bliža sedma obletnica od kar so
se prvič sestali na zboru samoorganizirane četrtne skupnosti. Tako je, samoorganiziranje se
je v Mariboru začelo prav v Novi vasi, od takrat
naprej ljudje že sedem let periodično prihajajo na srečanja v svoji četrti in si prizadevajo za
izboljšanje splošnega stanja v četrti, mestu in
širše. Sočasno z zborom je potekala tudi seja

mestnega sveta, na kateri so svetnice in svetniki
sprejeli odločitev, ali bodo rebalans proračuna
MOM za letos sprejemali po hitrem postopku ali
po redni dvostopenjski obravnavi. Nad odzivom
mestnih svetnic_kov na njihov dopis z opozorilom, da je rebalans več kot potreben obravnave
in ga ne bi smeli sprejeti po hitrem postopku,
so bili razočarani, saj so dobili so le en odgovor.
Očitno je večini naših predstavnic in predstavnikov v mestnem svetu vseeno, da besede o tem,
kaj se dogaja s proračunskim denarjem, nimajo.
Je pa zbor dobil Informacijo o sestanku mestne
četrti s predstavniki občine, kjer je beseda tekla o Tržnici Tabor, Pengovi ulici, Trgu Dušana
Kvedra in parku ob Pekrskem potoku. Največ
pozornosti je bil na zboru deležen projekt parka ob Pekrskem potoku, v katerem zelo aktivno
sodelujejo že od samega začetka, oziroma lahko
rečemo, da so zaslužni za to, da se je k projektu
pristopilo, tako kot se je. V bližnji prihodnosti je
načrtovana predstavitev izsledkov sestanka na
uradu za prostor ter izhodišč za pripravo OPN
za ta park kjer bodo ljudje lahko seznanjeni z
aktualnimi načrti in časovnico. Na zboru so bili
mnenja, da je smiselno začrtati kontrolne točke in tako spremljati napredek projekta. Nekoliko razočarani pa so bili tudi nad dejstvom, da
problematična prometna ureditev na Stantetovi, v Novi vasi 2 ni bila tema sestanka med MČ
in MOM, saj sta obe strani dobro seznanjeni s
problematiko, konkretnih odgovorov in rešitev
pa ni. Upajo, da bodo na naslednjem zboru že
lahko razpravljali o ukrepih za manjšanje hrupa
na problematičnih točkah v Mariboru, kjer posebej izstopa Cesta proletarskih brigad. Ukrepe
je pripravila Skupna služba varstva okolja, izvesti
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pa jih mora država, saj gre za infrastrukturo v državni lasti.
SČS Studenci, 20. 2.

Dnevni red zadnjega zbora SČS Studenci je bil
kar obsežen. Obravnavane tematike se, kot je že
v navadi, sučejo okoli prometne preobremenjenosti te mestne četrti ter razmaha industrijskih
dejavnosti v stanovanjskih soseskah, ki presegajo še sprejemljivo obrtniško dejavnost, s tem
pa otežujejo sobivanje ljudi in podjetništva na
istem prostoru.
S policijske uprave so prejeli v vednost utemeljitev, kako bi bilo treba označiti področja, kamor
tovorna vozila ne morejo dostopati na način, da
bi bila prepoved in njene izjeme nedvoumne
vsakomur. S tem so dobili potrditev, da označba
na Sokolski, ki so jo s poslano pobudo problematizirali, te nedvoumnosti ne izraža in na tak
način dopušča kršitve. Sedaj pričakujejo odziv

občine in medobčinskega inšpektorata, ki jima
je bila problematika odstopljena v reševanje.
Občani bodo podjetje Ecolab obvestili o morebitni kršitvi dogovora, da se v času, ko podjetje
ne posluje, v neposredni okolici izven podjetja
ne sme nahajati nobeno tovorno vozilo dobaviteljev oziroma prevoznikov. Prejšnji konec
tedna je bilo namreč za podjetjem, na travniku
ob železnici, opaziti tovorno vozilo italijanske
registracije, s tablo, ki je označevala prevoz kemikalij. Udeležene je predvsem zaskrbelo, ali
so v podjetju v nedeljo varovalne službe, ki bi
morebiten škodni dogodek ali nezgodo, če bi se
zgodila, lahko preprečile ali se nanjo odzvale. V
času, ko je bil tovornjak opažen, takšne osebe
namreč ni bilo na spregled.
Udeleženi so razpravljali še o ločenem zbiranju
odpadkov, obilici smeti in sortirnici, pa o sestankih delovne skupine na občini, ki se tičejo
zahtev Skupaj za skupno. Poročal je delegat
samoorganiziranega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Z opravičilom pa se bo zbor
obrnil še na mestno četrt. Zaradi zdrsa v prenosu informacij se povabljeni občani namreč niso
udeležili sestanka četrtnega odbora za komunalo. Upajo, da s tem ne bo oškodovano dobro
sodelovanje med mestno četrtjo in prebivalci, ki
se je končno vzpostavilo.
SČS Magdalena, 25. 2.

Cisterna z nevarnimi kemikalijami je bila parkirana kar na
travi ob obratu Ecolab

Udeležene na zboru SČS Magdalena še vedno
zaposluje nova infrastruktura, prometna ureditev in ureditev zelenega oz. vsega povezanega
z izgradnjo izvennivojskega križanja železnice in
Ljubljanske ulice. Želeli bi si, da se v varnega in
umirjenega uredi prometni režim okoli UKC, da
se vzpostavi režim vzdrževanja nove infrastrukture in okolice. Težko že čakajo maj, ko naj bi bila
zaključena sanacija in širitev Magdalenskega
parka, za katerega upajo, da bi čimbolj zelen in
prijeten za vse, ki v njem iščejo mir ali navdih, ali
pa ga samo prečkajo.

NA ZBORIH
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Maj je tudi mesec, ki med drugim obeležuje
mednarodni dan sosedov. Morda ga letos praznujejo prav v Magdaleni.
SČS Radvanje, 25. 2.

MČ Radvanje je županu poslala pobudo, da bi
župan sklical zbor krajanov, na podlagi tega so
zbirali tudi podpise, vendar kot kaže, pobuda
sploh ni prišla do njega. Kako je to mogoče, so
se spraševali na zboru. Lansko leto novembra je
bila pobuda predana ustreznim službam, zdaj
pa so jim z MOM odgovorili, da se je pobuda
izgubila. Zaskrbljujoče se zdi, da z županom ni
možna nobena komunikacija. Očitno je, da jim
ne preostane drugega, da gredo osebno do njega. Udeleženka izpostavi tudi motenje hišnega
reda in miru. V njihovem stanovanjskem bloku
nov najemnik lokala ne upošteva nobenih pravil, kljub vsem opozorilom. Včasih zganjajo hrup
celo do pol enih zjutraj. Hrupno je tudi po zaprtju lokala, saj ponoči pospravljajo zaboje. Udeleženci predlagajo, naj se v tem primeru, če se
nič ne premakne, udeleženka obrne na inšpekcijo. Ideja, da bi imeli vsak mesec nek dogodek,
neko temo za druženje krajanov, je prišla tudi v
MČ Radvanje. V torek, 3. 3., ob 17.00 bosta dve
strokovni delavki predstavili Center za pomoč
na domu Maribor, kaj so njihove naloge, kakšne
vrste pomoči nudijo itd. Poleg delavno-terapevtskih pripomočkov (hojice, pripomočki za
razgibavanje itd. ) bosta predstavili tudi hrvaški
projekt CrossCare – projekt integriranega pristopa oskrbe starejših ljudi na domu. Udeleženci
zbora upajo, da se bo predstavitvene delavnice
udeležilo čim več ljudi.
SČS Tabor, 26. 2.

Zboristi so se najprej prepričali, da so bili sklepi
prejšnjega zbora izvršeni, nato pa namenili večino zbora debati o kvaliteti zraka v MČ Tabor.
Kot posebej slabo so izpostavili stanje pri sta-

Občasno se v blokih na Regentovi širi močan smrad po
kemikalijah iz bližnjega obrata

novanjskih zgradbah ob industrijskem obratu
Weiler (bivši Swaty), kjer se občasno, po navadi
čez vikend, širi močan smrad. Velik del slabega
zraka v četrti menijo, gre pripisati individualnim
kuriščem, kjer so še vedno prisotni kotli na trdo
gorivo in kjer posamični krajani sežigajo marsikaj, ne le klasičnih energentov. Želijo si, da bi se
četrt z dolgoročnim načrtom lotila odpravljanja tega problema. Obžalujejo, da svet MČ na
pereče teme v četrti ne sklicuje več posvetov
s krajani, kot se je to počelo včasih. Spomnijo
se, da so bili v preteklosti takšni posveti plodni.
Obžalujejo, da je župan snedel predvolilno obljubo in ni uvedel participatornega proračuna,
še posebej, ko se lahko vidi, da ga uvaja vse več
drugih občin.
SČS Center in Ivan Cankar, 26. 2.

Udeleženke in udeleženci tokratnega zbora SČS
Center in Ivan Cankar so najprej načeli rebalans
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proračuna MOM, ki je bil sprejet po hitrem postopku. Menijo, da je tak »ekspresni« način sprejemanja proračuna neprimeren, saj bi se morala
ob tem razviti debata, prav tako bi morali imeti
občani možnost podajati pripombe.
V februarju se je ponovno sestal tudi SSVUJD,
kjer so govorili o rebalansu proračuna in o dvigu cen komunalnih storitev. Tudi s podražitvami cene v MOM ne odstopajo od cen v drugih
primerljivih občinah, so pa ugotovili, da so cene
storitev nekaterih javnih gospodarskih družb
močno obremenjene s stroški, ki so namenjeni
za delovanje uprave teh podjetij.
Ponovno so govorili o Einspielerjevi ulici, a se od
sestanka na občini še nič ni premaknilo naprej.
Naslednja tema je bila ponovna uvedba obveznega naborništva za vojsko, kar ima v pogodbi
zapisano potencialna nova vlada. Udeleženci so

podali mnenje, da je takšna odločitev slaba in
nepremišljena, saj je neumno ljudi siliti v vojsko
in jim za določeno število mesecev dobesedno
vzeti prostost. Zbor SČS CIC je tudi pozval ostale
zbore, naj spregovorijo o tej temi.
Izpostavljeno je bilo še neprimerno vzdrževanje
ruševin gradu na Piramidi. Odgovorni najprej
pustijo, da se povsod razrasteta trava in plevel,
nato pa delavci vse to čistijo z nitkarcami, pri čemer poškodujejo ostanke gradu. Občino se bo
zato pozvalo k bolj previdnemu vzdrževanju..
Na koncu pa je udeleženka poročala še o lokomotivi pred železniško postajo. V mesecu in pol,
kolikor je minilo od sestanka vseh odgovornih,
se ni zgodilo nič, čeprav naj bi se začel klobčič
odmotavati že po enem tednu. Odgovornim je
še naprej vseeno oz. se še naprej sprenevedajo.

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 prostorih CAAP (Volkmerjev prehod 4). E-pošta: info@imz-maribor.org.

VABLJENI_E NA ZBORE
SČS Radvanje

torek, 10. 3., 18.00
SČS Center in Ivan Cankar četrtek, 12. 3., 18.00
SČS Koroška vrata
četrtek, 12. 3., 18.00
SČS Pobrežje
sreda, 18. 3., 18.00
SČS Tezno
četrtek, 19. 3., 18.00
SČS Studenci
četrtek, 19. 3., 18.00
SČS Nova vas
četrtek, 19. 3., 18.00
SČS Magdalena
torek, 24. 3., 18.00
SČS Tabor
sreda, 25. 3., 18.00
SKS Pekre
sreda, 1. 4., 18.00

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

Zbori ta teden: sreda, 4. 3., SČS Pobrežje in SKS Pekre; četrtek, 5. 3., SČS Tezno in SČS
Nova vas

