Iniciativa mestni zbor
(TKALKA)Tkalski prehod 4, MB
T: 030 454 465
E: info@imz-maribor.org

#50
maj.17

Vsak otrok zna ločevati,
odrasli se bomo morali o tem
pogovoriti na mestnem zboru
Mastna embalaža za pico ne sodi v zabojnik za star papir, steklenice ne sodijo v zabojnik za embalažo
in plastika ne v zabojnik za biološke odpadke. Vsak tretješolec bi nam lahko izčrpno pojasnil, kam in
kako je treba razvrščati odpadke, odrasli pa imamo s tem še precej problemov – kar postane očitno, ko
se sprehodimo mimo kateregakoli otoka za ločevanje odpadkov.
Tudi zato se bomo v sredo, 17. maja, na tretjem mestnem zboru, ki se bo tokrat odvil v Kulturnem
domu v Kamnici, lotili izključno tematike ravnanja z odpadki.
Barbara Stojanov, SČS Nova vas
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UVOD

(Ne)ločevanje smeti, gradnja občinske megalomanske sortirnice, pomanjkanje košev na
javnih površinah, preredek odvoz odpadkov ...
Vse to so teme, ki se nas vseh neposredno tičejo, zato je prav, da se v reševanje problematike
aktivno vključimo.
Koliko plastičnih vrečk prinesete z enega izleta v trgovino? (In kje končajo?) Kdaj bomo
končno izkoreninili divja odlagališča in zlivanje
kemikalij v odtok? Vsi smo odgovorni za planet, na katerem bivamo nekaj kratkih desetletij. Noben župan, noben predsednik, nobena
vlada ne more preprečiti okoljske katastrofe,
dokler posamezniki ne bomo pri sebi razčistili, kakšen svet želimo ustvariti za svoje otroke.
Naš skupni (družbeni) cilj bi moral biti zmanjšanje celokupne količine odpadkov. To lahko
dosežemo z recikliranjem embalaže, papirja in
stekla, s predelavo in ponovno uporabo nekaterih izdelkov, s skrbnim ravnanjem z odpadki
in doslednim ločevanjem. Predvsem slednje je
lahko zelo problematično, saj je ves zabojnik
papirja neuporaben, če se po njem razlijejo
ostanki pijače iz plastenke. Prav tako se biološki odpadki v zavezani plastični vrečki ne bodo

Grafični prikaz sortirnice iz oglasa Snage

uspešno razgradili ... Pri odlaganju steklene
embalaže moramo biti še posebej previdni,
saj steklovina predstavlja tudi nevarnost za
delavce, ki odvažajo odpadke in se lahko poškodujejo na črepinjah. In kam z odpadki, ki jih
ne znamo razvrstiti? V Mariboru je več zbirnih
centrov (nam najbližji je Zbirni center Streliška), kjer nam prijazni uslužbenci pomagajo
z razvrščanjem v ustrezne zabojnike.
O perečih vprašanjih glede pomanjkanja košev,
neučinkovitega razvrščanja, (ne)osveščanja
prebivalstva o tem, kdaj je odvržen odpadek
smet in kdaj odpadna surovina za vnovično
uporabo, pa glede gradnje predimenzionirane
sortirnice in stroških storitev Snage bo, kot že
rečeno, govora na majskem tretjem mestnem
zboru samoorganiziranih četrtnih in krajevnih
skupnosti, ki bo potekal to sredo, 17. maja, v
Kulturnem domu Kamnica.
Pozivam vas, da razmislite, kaj vas najbolj žuli
in kako lahko pomagate pri reševanju tega
problema. Predvsem pa vas prosim, da razmislite, preden naslednjič odvržete plastično vrečko v koš za biološke odpadke.
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PoroČilo o delu
v samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih
SKS Kamnica, 3. 5.

Glavni temi tokratnega zbora SKS Kamnica sta
bili mestni zbor in pridobivanje novih udeležencev na zbore samoorganiziranih četrtnih
in krajevnih skupnosti. Ker bo tokratni mestni
zbor potekal v Kamnici, je udeleženec izrazil
željo, da bi obesil nekaj plakatov z vabilom na
mestni zbor, da bodo lokalni prebivalci obveščeni. Nato se je debata, ki jo je spodbudil tudi
zapis s SČS Center in Ivan Cankar, razširila še
na privabljanje novih zboristov. Velikokrat se
je zgodilo, da so ljudje prihajali na zbor, ko so
imeli problem, ki jih je neposredno zadeval. Ko
je bil ta problem razrešen, so zbor nehali obiskovati. Prav tako se je na zboru SKS Kamnica
izkazalo, da pride več ljudi takrat, kadar ima
zbor vnaprej izbrano vsaj eno temo, o kateri bo
tekla debata. Veliko ljudi je na primer prišlo na
zbor, ko je beseda tekla o kanalizaciji. Dobro bi
bilo tudi, če bi zboru uspelo prepričati mestne
svetnice, živeče v Kamnici, da bi se zbora kdaj
udeležile in se pogovorile s soobčani.
Padel je še predlog, da bi bil eden od naslednjih zborov tematski, tema bi lahko bila promet. Po okoliških cestah in klancih kolesarji in

Kolesarska pot v Kamnici

avtomobilisti vozijo zelo nepremišljeno, sekajo
nepregledne ovinke. Obstaja velika možnost
nesreč. Ta tema bi ljudi zagotovo zanimala.
Predlog o tematskem zboru je bil umeščen na
parkirišče idej, da se bodo udeleženci o njej
bolj natančno še pogovorili.
SKS Pekre, 3. 5.

Na preteklem zboru samoorganizirane krajevne skupnosti Pekre niso mogli mimo še vedno
nerazrešene problematike nezakonite navožene zemljine in zakrite kanalizacije v kareju
Lackova-Ulica Jelenčevih-Ipavčeva-Bezjakova.
Razloga sta dva. Po izreku ukrepa s strani inšpektorata za okolje in prostor, ki izvajalcu nalaga odstranitev nezakonito navožene zemljine
z več parcel, kamor zemljine ne bi smeli nasuti,
bi bilo treba zadevo urediti do konca minulega
meseca. Po poročanju udeležencev ni moč z
gotovostjo trditi, ali se je to tudi zgodilo, so se
pa dela tam zagotovo izvajala. Kako dosledno
bo preverila inšpekcija, ki je to odredila. Je pa
udeležence ujezil odgovor s strani Urada za komunalo, promet in prostor, na katerega se je
zbor obrnil s pobudo, da urad organizira sestanek vseh vpletenih deležnikov – to so prebivalci, krajevna skupnost, urad kot skrbnik javnega
kanalizacijskega omrežja, Nigrad kot izvajalec
ter lastnik parcele, kjer se nahaja kanalizacijski
krak, za katerega se ne ve, koliko je vzdržljiv
in ali bo zdržal še nove priklope. A preprosta
logika včasih na uradu ne velja – v odgovoru
ti namreč navajajo, da za zadevo niso pristojni
in se z njo ne mislijo ukvarjati. Ker udeleženci
kljub vsemu niso prepričani, če je urad pobudo
sploh razumel, mu bodo to poskušali še enkrat
pojasniti, pri tem pa bodo na pomoč spet priskočili delegati Samoorganiziranega sveta za
varstvo uporabnikov javnih dobrin.
Na naslednjem zboru bodo udeleženke in
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udeleženci spregovorili o participatornem proračunu, v katerega je letos vključena tudi Krajevna skupnost Pekre.
SČS Center in Ivan Cankar, 4. 5.

Na tokratnem zboru SČS Center in Ivan Cankar
so udeleženke_ci nadaljevale_i z razpravo, kako
pritegniti več mladih na zbore. S tem problemom se soočajo vse samoorganizirane četrtne
in krajevne skupnosti, zato so o tem razpravljale_i tudi na prvem mestnem zboru. Osredotočile_i so se predvsem na informiranje mladih
na punktih, kjer se zadržujejo mladi. Njihov
predlog je bil, da se plakate oblikuje z osebnim
motivacijskim nagovorom - zakaj se udeležujejo zborov, zakaj je povezovanje pomembno itd.
Ker živimo v individualizirani družbi, mladi ne
prepoznavajo povezovanja skupnosti kot nekaj
dobrega. O tem bo zato tekla razprava tudi na
naslednjih zborih. DS za mestni park, tri ribnike
in okoliške griče namerava glede nevarnih treh
dreves v parku, na katere že dlje časa opozarja,
vložiti prijavo na inšpekcijo. V soboto, 20. maja,
se bo priključila tudi delovni akciji, kjer bodo
na Piramidi in Mestnem hribu odstranjevali invazivne rastline v sodelovanju z Medobčinskim
uradom za varstvo okolja in ohranjanje narave,
Zavodom za gozdove Slovenije in Zavodom RS
za varstvo narave. Na zboru se je pridružil tudi
udeleženec iz Košakov, ki je izpostavil več problemov, s katerimi se soočajo. V sodelovanju
z občino bi morali urediti problematiko kompletnega oskrbovanja Košakov. Trgovina z živili
na Šentiljski cesti je že pred časom pogorela,
nadomestne trgovine pa najbrž ne bodo nikoli
dobili. Od takrat dalje se tamkajšnji prebivalci
in prebivalke oskrbujejo z živili in drugimi artikli na Tržnici na Kersnikovi, a je parkiranje skoraj
misija nemogoče, saj na tem območju puščajo avtomobile tisti, ki gredo nato v mesto, pa
seveda bližnji stanovalci. V slabem stanju pa
je tudi sam parkirni prostor. Zato bo udeleženec do naslednjega zbora pripravil dopis glede tega, ki ga nameravajo nato s priloženimi
podpisi vred v imenu zbora poslati na Urad za
komunalo, promet in prostor. Izpostavljena je

bila tudi problematika Koroške ulice, ki je bila
na zborih že podrobneje evidentirana. Na naslednjem zboru bodo udeleženke_ci razmišljale_i, kako prisiliti odgovorne, da bo tamkajšnje
prebivalstvo končno slišano.
SČS Radvanje, 9. 5.

Tokratni zbor samoorganizirane četrtne skupnosti v Radvanju je bil kar dobro obiskan, predvsem pa živahen. In to tako, da nam je za točko
razno zmanjkalo časa. Dve točki sta pritegnili
posebno pozornost razpravljavcev.
Najprej je Uroš Lešnik z Nacionalnega inštituta
za varovanje zdravja predstavil analizo meritev
onesnaženosti zraka v Radvanju v obdobju od
1. 7. 2016 do 30. 4. 2017. Čistoča zraka, ki ga
vdihavamo v Radvanju, je sicer nad povprečjem Slovenije, pa tudi boljši zrak imamo kot
na primer v centru mesta, vendar s tem nismo
zadovoljni in ne moremo biti. Če se gremo
zeleno, turistično destinacijo mesta, moramo
narediti vse, da to res postanemo. Zato pa je
potreben še bolj čist zrak, za katerega lahko
marsikaj storimo sami, vendar brez pomoči mestnega vodstva, Mariborske plinarne in
predvsem osveščanja krajanov, na primer preko šol, vrtcev in morda še koga, ne bo šlo.
Drugi problem, ki ljudi v Radvanju še posebej
muči, pa so skupnostni prostori, ki bi omogočili krajanom vsakodnevno druženje in popestritev življenja. V kraju moramo zato stopiti

Merilna naprava za kvaliteto zraka je bila znova tema zbora
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skupaj, predvsem pa pritisniti na občinsko
vodstvo, ki končno mora spregledati, kaj je njihova osnovna naloga - delati v interesu in za
potrebe krajanov.
SČS Tabor, 10. 5.

Na tokratnem zboru SČS Tabor so si udeleženci zastavili preobširen dnevni red, da bi ga v
dveh urah, kolikor trajajo zbori, lahko v celoti
spravili pod streho. Tako so si temi o novih cenah avtobusnih vozovnic Marproma in akciji
»Posvoji drevo« prihranili za naslednji zbor, ki
bo 24. maja. Tudi poročilo o sestanku mestne
delovne skupine (MDS) za promet na Uradu
za komunalo, promet in prostor so obdelali le
površno in bodo najverjetneje kaj več o tem
prav tako rekli prihodnjič.
Največ časa so tokrat namenili »ubijanju«
dreves na Cesti zmage, kjer naj bi poleti ob
celostni obnovi padlo kar 92 odraslih lip. Pomena drevoreda in koristi, ki jih bivanjskemu
okolju daje, se udeleženci dobro zavedajo.
Nepojmljivo se jim zdi, da jih o tako drastičnem posegu ni nihče nič vprašal. Še bolj nerazumljivo pa je, da je bila odločitev sprejeta
brez vsake razprave, sprva celo na dopisni seji
mestnega sveta. Mnenja so se kresala o tem,
ali se da obnoviti kanalizacijo, plinsko in vodovodno napeljavo brez poseka lip, pa o tem,
kaj če drevesa morda ne bodo vzdržala obnove in bodo pozneje shirala zaradi poškodb, ko
jih občina ne bo več pripravljena nadomestiti.
Pomisleki so se porodili tudi o tem, ali bo občina sploh izvedla planirano obnovo, če bodo
sprožili akcijo za zaščito lip. Na koncu so se
poenotili v tem, da do naslednjega zbora pridobijo mnenje arboristke o tem, v kakšnem
stanju je drevored, z Zavoda za varstvo kulturne dediščine pa še podatek, če morda ne
gre celo za spomeniško zaščiten drevored. Na
podlagi mnenj se bodo odločili, kako naprej.
Na zboru je bilo tokrat veselje čutiti duh mlajše generacije – z drugačnimi, svežimi idejami,
ki bodo morda na zbor pritegnile več sokrajanov, morda tudi mladih sovrstnikov. Na pobudo mladega udeleženca je zbor namreč spre-
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jel sklep, da vsak udeleženec zastavi osebno
akcijo, v kateri bo skušal pritegniti v razpravo
o samoorganiziranju, zborih, IMZ svoje sosede
in znance ter jim na ta način zbuditi zanimanje, da se aktivirajo tudi sami. Ob tem so še
sklenili, da se bolje spoznajo, zato se bodo na
začetku vsakega zbora na kratko predstavili v
»predstavitvenem krogu«.
SČS Pobrežje, 11. 5.

Tokratnega zbora SČS Pobrežje se je udeležilo
kar nekaj novih udeležencev, saj jih je zanimala problematika parkiranja na Ulici bratov
Greifov. Ta tema je bila odprta že na prejšnjem
zboru. Po mnenju udeležencev potrebuje ulica več parkirišč, saj so bila stanovanjska naselja grajena pred 30 in več leti, takrat pa niso
planirali z vizijo občutnega povečanja števila
avtomobilov. Na dan je prišlo več predlogov –
od tega, da bi ulico spremenili v enosmerno
in ob strani uredili parkirišča, pa do gradnje
celo garažne hiše. Udeleženci so na koncu
konsenzualno odločili, da poskusijo urediti
dodatna parkirišča z minimalnim posegom v
nekaj funkcionalnih zelenic, zato bo udeleženec najprej vstopil v kontakt z upraviteljem v
naselju, mu predstavil problematiko in predlog rešitve, o vsem skupaj pa poročal na naslednjem zboru.
Mestna delovna skupina je še poročala o rednem sestanku na uradu za komunalo, vendar pa tokrat problemi MČ Pobrežje niso bili
v ospredju. Z občine sporočajo to, da se pri
Malečniškem mostu načrtuje tudi označitev
kolesarske steze, boj za ukinitev vinjet na hitri
cesti, tudi čez Pobrežje, pa nadaljuje delovna
skupina na občini pod vodstvom podžupana
Luketiča. Eden od udeležencev je še izpostavil
vse gostejši promet na križišču Zagrebške, Nasipne in Belokranjske ulice, kjer bi bilo treba
ukrepati.
Na koncu je udeleženec še na kratko predstavil, kako je bilo na urbanem sprehodu po
Pobrežju, ki ga je organizirala prostovoljska
skupina Stopinje mesta. Obisk je bil izjemno
kvaliteten in zanimiv, udeležilo pa se ga je ve-
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liko ljudi, ki upajo, da se bodo taki dogodki še
odvijali.
SČS Nova vas, 11. 5.

85. zbor v Novi vasi je postregel z »rekordno«,
žal nizko udeležbo. Le pet udeležencev je
zborovalo, pa še med njimi je vladal nek nerazumljiv pesimizem, ki so ga na koncu pripisali
polni luni. Vzdušju primerna je bila tudi razprava in pomembnejših sklepov ni prinesla.
Udeleženci so potrdili primernost dopisa, ki
so ga pripravili v SSVUJD-u v zvezi s koncesijsko pogodbo Nigrada o vzdrževanju komunalne infrastrukture, strinjali pa so se s tem,
da se k ukrepanju pozove nadzorni svet MB
vodovoda v zvezi z izgubljeno tožbo proti koordinatorju SSVUJD-a, pa tudi, da se o tožbi
obvesti manjšinske delničarje. Niso pa našli
učinkovite rešitve za problem nizke udeležbe
na zborih, na katero opozarja poziv zbora SČS
Center in Ivan Cankar.
Negativizem je bilo čutiti tudi v razpravi o dogajanju v MČ Nova vas. MČ ne ponuja prireditev, ki bi razvedrile krajane, jim v teh težkih časih ponudile vsaj nekaj zabave. Nasprotno je
bilo mnenje, da so kulturne prireditve v Novi
vasi kvalitetne, da pa vedno zataji obveščanje
in da krajani tudi sicer ne čutijo prave potrebe, da bi se jih udeleževali.
So pa na koncu vseeno sklenili, da se bodo
tudi vnaprej trudili ozaveščati o delu skupnosti na zborih in k temu pritegniti čim več svojih
prijateljev, sosedov, znancev.
Na tretji mestni zbor se bodo v Kamnico
odpravili s skupnimi prevozi, na dan mladosti
– 25. maja – pa se bodo spet zbrali, tokrat že
na 86. zboru.
SČS Studenci, 11. 5.

Krajanke_i Studencev so na tokratnem zboru
SČS Studenci odprle_i vprašanja ureditve zbiranja in ločevanja odpadkov. Gre za pomembna vprašanja, ki zadevajo vse občane_ke
Mestne občine Maribor, saj se s tem neposredno odpira vprašanje o smiselnosti izgra-

Učna pot v studenškem gozdu

dnje sortirnice. Večina prisotnih na zboru je
nezadovoljna s sedanjim sistemom ločevanja
in zbiranja odpadkov, zato so se v preteklosti
že obračali na mestno četrt, Snago in druge
pristojne institucije. Ko se kesoni napolnijo,
ljudje vržejo smeti kar ob kesone, tako da
veter nosi različne vrečke po vsej ulici, vrane
brskajo in razmetavajo smeti itd. Niso krive_i
samo stanovalke_ci, saj tam odlagajo tudi drugi, ki v Studencih sploh ne živijo. Problematične so tudi same lokacije ekoloških otokov.
Na Ulici Pohorskega bataljona so udeležencu
postavili kesone tik pred njegovo hišo, kar pri
odvažanju in dovažanju smeti povzroča nenehen hrup. Mnogi sploh ne ločujejo odpadkov
in se znašajo nad kesoni. Udeleženke_ci so se
strinjale_i, da bi morali ljudi očitno vzgojiti, da
tega ne bi več počeli. Najboljše rešitve v zvezi
z ločevanjem in zbiranjem odpadkov vidijo v
Miklavžu na Dravskem polju. Tam vsako gospodinjstvo zbira odpadke po sistemu barvno
ločenih vreč in zabojnikov. Nadaljnje rešitve
na to temo pa bodo Studenčanke_i iskale_i
na mestnem zboru. Druga tema je bila nesmiselno izsekavanje dreves v Studenškem
gozdu. »Povsem neupravičeno je, da podirajo
zdrava drevesa. Kdo je tukaj odgovoren?« se
sprašuje udeleženka. Dodaja, da ne podirajo
zgolj dreves, ki so poškodovana, zato bodo
do naslednjega zbora preverili, kdo je lastnik
parcele.
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Hodi, opazuj, povezuj –
po Pobrežju
Tokratni sprehod smo Stopinje mesta organizirale pod okriljem svetovnega gibanja Jane’s Walk, ki
s sloganom “hodi, opazuj, povezuj” spodbuja povezovanje prebivalcev z lastnim bivanjskim okoljem in vabi k odkrivanju potencialov neizkoriščenih območij.
Saša Brdnik, Stopinje mesta
Gibanje je nastalo v spomin na urbanistko Jane
Jacobs, ki je kritizirala odtujeno urbanistično
načrtovanje in arhitekturo. Izpostavljala je, da je
perspektiva pešca s pločnika povsem drugačna
od perspektive iz avtomobila, poudarjala je, da
mora biti mesto primerno oblikovano za pešce,
da mora biti hodljivo in da mora ponuditi vrsto
družabnostnih funkcij, ne pa da je le funkcionalni
pripomoček za življenje.
Bivalna kultura po principu
kapitalista Josipa Hutterja

V duhu ideje gibanja Jane’s Walk smo se v soboto,
6. maja, dopoldan tudi sami podali na sprehod
po Pobrežju. Sprehoda se je udeležilo veliko prebivalcev iz Pobrežja, več udeležencev samoorganizirane skupnosti Pobrežje in nekaj ostalih navdušencev. Podali smo se po območju Hutterjeve
kolonije, kjer smo se seznanili z Josipom Hutterjem, z njegovim delom in s prispevkom, ki ga
je kot industrialec z izjemno močnim čutom za

Hutterjeva kolonija

dobrobit in zadovoljstvo svojih delavcev zapustil
Mariboru. Ogledali smo si danes že obnovljeno
delavsko kolonijo in arhitekturne nekonsistentnosti, ki so nastale ob obnovi. S pomočjo obiskovalcev smo obudili tudi spomine, ki se o Hutterju
prenašajo znotraj družin. Josip Hutter je bil kapitalist, ki je dobro poskrbel za svoje delavce, ponujal jim je višje plače kot konkurenca, reševal je
njihove stanovanjske probleme in nasploh cenil
svoje delavce, saj se je zavedal, kaj pomeni imeti
zadovoljne ljudi v svoji industriji.
Bivalna nekultura po principu
kapitala novega časa

Od Hutterjeve kolonije smo se podali naprej po
Čufarjevi cesti proti centru problematike, ki smo
jo s sprehodom želeli izpostaviti – dovozne poti
do nekdanje tovarne Svila. Ugotovili smo, da gre
za območje, o katerem se na glas ne govori veliko, gradnja pa poteka onkraj pravil, tudi brez
dovoljenj. Ustavili smo se na križišču med OŠ
Toneta Čufarja in med dovozno potjo do nekdanje Svile. Že laično oko je lahko ugotovilo, da je
cesta preozka za vožnjo avtobusov in tovornjakov, prav tako pa nevarna za pešce in kolesarje.
Svojo stisko so predstavili tudi prebivalci tega
območja – avtobusi jih pogosto že ob štirih ali
petih zjutraj zbujajo s hrupom, po ozki dovozni
cesti pa zvečer vozijo prehitro. Ob srečanju dveh
avtobusov ali avtobusa in osebnega vozila pa seveda nastane prometni kaos. Ta ozka cesta, ki se
v bližini šole zaključuje z nepreglednim križiščem,
je edina šolska pot učencem OŠ Tone Čufar, ki živijo na tem območju.
Prebivalci so z ostalimi tako podelili že 11 let trajajočo bitko, ki jo bijejo za svoje pravice. Cesta je
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po vseh določbah neprimerna za tako uporabo,
avtobusi motijo javni red in mir, na novo narisane
polne črte in postopno dvigovanje nivoja ceste,
pa je nekaterim prebivalcem onemogočilo, da bi
zgradili dovozne poti do svojih bivališč.
Te težave bi lahko rešili, če bi skupaj z obnovo
Malečniškega mostu, ki bi naj se pričela odvijati

Območje bivše tovarne Svila

še letos, zgradili tudi dovozno pot, za katero je
načrtovano, da se prav s tem mostom tudi poveže. A občina izgradnje dovozne poti v načrte
za Malečniški most ni vključila. Izgovarjali so se
(in se še) na to, da bodo skušali pridobiti državna
sredstva, kasneje so zgodbo nadgradili z mednarodnimi sredstvi za vzpostavljanje industrijskih
con, a vse to je še vedno stvar neke nedoločene, sicer baje ne prav dolge, a kljub temu – prihodnosti. Ne sedanjosti. V sedanjosti tamkajšnji
prebivalci ostajajo združba, ki, po izkazanem
ravnanju odgovorni sodeč, ne zasluži dostojnih
bivalnih pogojev.
Bližnji prebivalci so pripovedovali tudi o mačehovskem odnosu občine, ki “za teh nekaj otrok”,
ki morajo v šolo hoditi po nevarni dovozni poti,
ne bo hitreje ukrepala, kot pač namerava. Sprašujejo se, kaj se bo zgodilo, če se kateremu od
otrok res kaj zgodi? Takrat zatiskanje oči ne bo
več mogoče, vendar bo za nekatere takrat morda
že prepozno.

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.

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

sreda, 24. 5., 18.00
sreda, 24. 5., 18.00
četrtek, 25. 5., 18.00
četrtek, 25. 5., 18.00
torek, 30. 5., 18.00
torek, 30. 5., 18.00
sreda, 31. 5., 18.00
četrtek, 1. 6., 18.00
sreda, 7. 6., 18.00
četrtek, 15. 6., 18.00

MČ Pobrežje, Kosovelova 11
MČ Tabor, Metelkova 63
MČ Nova vas, Radvanjska 65
MČ Studenci, Erjavčeva 43
MČ Radvanje, Lackova 43
MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
KS Kamnica, Vrbanska 97
Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

Zbori ta teden: torek, 16. 5.: SČS Magdalena; sreda, 17. 5.: 3. Mestni zbor;
četrtek, 18. 5.: SČS Center in Ivan Cankar ter SČS Koroška vrata.

