
Eden izmed središčih elementov participatorne de-
bate  se vrti okoli predpostavke, da so participanti 
tudi odločevalci. Dejansko se je v Braziliji vse od de-
vetdesetih let naprej dojemalo kot samoumevno, da 
je lahko participatorni proračun le »odločevalski pro-
ces« (torej model, v katerem imajo prebivalci pravico 
odločati o prioritetah in inštitucije spoštujejo odločit-
ve prebivalcev znotraj finančnih okvirjev). Vendar je 
v drugih državah in na kontinentih vedno obstajala 
določena težnja vzpostavljanja »posvetovalnih« mo-
delov participatornih proračunov. V teh modelih pre-
bivalci izrazijo svoje želje in predloge, vendar na kon-
cu odločitve o tem, kateri predlogi bodo dejansko 
financirani, sprejmejo odločevalci. Ta posvetovalni 
model so v strokovni literaturi opredeljevali na raz-
lične načine, vendar se vedno pojavlja ob pridevni-
kih, ki kažejo »šibko«, »slabo«, »nizko« zavezanost in 
nižjo stopnjo inovativnosti v primerjavi z obstoječimi 
izkušnjami participacije občanov v sprejemanju jav-
nih politik in projektov. V komparativni analizi med 
petinpetdesetimi evropskimi participatornimi prora-
čuni, ki jo je med letoma 2005 in 2009 izvedla usta-
nova Centre Marc Bloch pod vodstvom profesorja 
Yvesa Sintomerja, so takšne modele označili z opi-
som »selektivnega poslušanja«. Analiza je poudarila 
potrebo po uvajanju visoke stopnje odgovornosti ali 
povratnih informacij, s katerimi je možno občanom 

zagotavljati pregledno in močno argumentacijo, 
podrobne informacije in jasne kriterije, s katerimi bi 
pojasnili, zakaj v posvetovalnem modelu oblasti ne-
katere projekte izvedejo, nekatere pa zavrnejo. Edino 
s tako robustnim sistemom politične odgovornosti 
bi bilo mogoče nekatere posvetovalne modele, ki 
so se samooklicali za participatorne proračune (kot 
je Orsa na Švedskem ali večje število nemških mo-
delov), sploh šteti v družino participatornih proraču-
nov. Obstajajo skupine svetovalcev za participacijo 
po svetu (Portugalska, Združene države Amerike), ki 
popolnoma zavračajo sodelovanje s posvetovalnimi 
oblikami participacije. Mnoga radikalna gibanja zav-
račajo posvetovalne modele participatornega prora-
čuna kot mehanizme »brez vpliva« v smislu dosega-
nja sprememb politične kulture, kajti puščajo moč 
odločanja v istih rokah, ki bi te iste odločitve spreje-
male tudi, če participatorni proračun ne bi obstajal. 
Ti kritiki poudarjajo, da javni organi, ki zagovarjajo 
posvetovalne oblike, pogosto »instrumentalizirajo« 
participatorne procese in jih usmerjajo v prej zastav-
ljene izbire in poskušajo legitimizirati svoje odločitve 
z reintrepretacijo tistega, kar so povedali prebivalci. 
Takšni procesi potem ne spodbujajo resnične de-
bate glede alternativ, prav tako pa ne sprejemajo 
»presenečenj«, ki se pogosto pojavljajo v fazah javne 
deliberacije v participatornih procesih.

Iniciativa mestni zbor
Od železnici 16, MB

T: 030 454 465
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Brezplodnost posvetovalnega 
participatornega proračuna
Strokovni viri opozarjajo na neučinkovitost posvetovalnih oblik particpatornega proračuna, kot ga želi 
uvesti mariborska občina. Takšne oblike v resnici sploh niso več participatorne, niti nimajo vpliva na 
prerazporejanje sredstev. Predstavljamo preveden del poglavja, ki ga lahko v izvirniku najdete v knjigi 
Hope for democracy – 25 years of participatory budgeting worldwide (2014).



SČS Studenci, 2. 11.

Na zboru SČS Studenci so se udeleženci po-
novno ukvarjali s prometom in odpadki. Pred-
log za preureditev Kamenškove ulice med šte-
vilkama 2 in 11 v enosmerno ulico so poslali 
na MČ Studenci, vendar udeleženci na odgo-
vore še čakajo. Trenutno tudi še ni jasno, kako 
se bo spremenil prometni režim Studencev, ko 
bo zgrajen podaljšek ceste Proletarskih brigad. 
Udeleženci upajo, da bodo z mestne četrti do-
bili kakšen konkreten odgovor.
Prebivalce Studencev skrbi tudi gost in prehi-
ter promet po šolskih poteh, predvsem mimo 
šolske poti do OŠ Janka Padežnika. Nekate-
re ulice, po katerih hodijo šolarji, nimajo niti 
pločnikov, po njih pa poteka gost promet. Za-
radi tega se bodo udeleženci povezali s šolo in 
skušali iskati rešitve.
Prav tako še vedno zelo moti neurejenost Stu-
dencev, predvsem t.i. »ekološki otoki«, ki niso 
ekološki, ampak so vseskozi zasvinjani. Mnoge 

občine imajo podoben sistem zbiranja odpad-
kov, vendar so tam postavljeni pravi ekološki 
otoki, kjer je vse čisto, kesoni pa so zagrajeni 
tako, da se ob močnejšem vetru ne vozijo gor 
in dol po cestah oz. se ne prevračajo in okoli 
njih ni smeti, saj jih dovolj pogosto odvažajo. 
S tem problemom se ukvarja tudi SSVUJD, ki je 
na Snago že poslal dopis za izboljšanje stanja. 
Zelo neurejeno je tudi nabrežje Drave zgolj 
kilometer naprej od Lenta, srca mariborskega 
turizma. V takšnih zadevah se kažeta sposob-
nost in volja občinske oblasti.

SČS Nova vas, 2. 11.
Na tokratnem zboru SČS Nova vas nas je na 
začetku presenetila novinarska ekipa BKTV, ki 
je posnela izjave udeležencev glede projekta 
ureditve Pekrskega potoka. Nato smo začeli z 
zborom. Udeleženci in udeleženke so najprej 
komentirali, da je delavnica o ureditvi parka 
ob Pekrskem potoku zelo dobro uspela. Jasno 
je bilo, da je skupna želja vseh udeležencev, 
da se potok ohrani oz. se zanj začne ustrezno 
skrbeti. Jasno in glasno so zapisali, da bodo pri 
izbiri predlogov soodločali tudi krajani. Zelo 
pomembno je, da so dosegli, da bodo v vse 
faze projekta vključili tudi krajane. Nato so se 
odločili, da bodo pohiteli s kontaktiranjem 
osnovnih šol, saj bi te lahko uporabljale park 
ob Pekrskem potoku tudi za izobraževalne na-
mene. Čim hitreje želijo pridobiti tudi informa-
cije glede poplavne ogroženosti (te podatke 
še posebej čakajo tisti, ki dvomijo, da bi bilo 
mogoče potok in bližnjo okolico urediti, kot si 
želijo krajani). Zato bodo v imenu zbora poslali 
poziv na Ministrstvo za okolje in prostor, da se 
to čim hitreje reši. V mesecu novembru se bo 
DS za Pekrski potok sestala tudi s strokovnjaki, 
zato bi bilo dobro, da bi imeli do takrat čim 
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PoroČilo o delu
v samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih
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več informacij. Udeleženi so spregovorili še o 
spornem modelu participatornega proračuna, 
kakršnega predlaga MOM, ko gre zgolj le še za 
nekakšno posvetovanje z občani, odločanje 
o vsebinah pa je prestavljeno na predstavni-
ški inštanci. Nobenega zagotovila ni, da bodo 
podani in »izglasovani« predlogi zares upo-
števani. MOM je tako zadnja in edina inštan-
ca, ki bo odločala o tem, katere predloge bo 
upoštevala in katere ne. Glasovanje torej nima 
nobenega smisla. Zato bo zbor SČS Nova vas 
pozval župana, naj preimenuje svoj model, ker 
to, kar se gre naša občina, pač ni Participator-
ni proračun. Občina je tako zopet dala vedeti, 
da ji je malo mar za ljudi, zato bo treba nanje 
krepko pritisniti.

SČS Radvanje, 7. 11. 
Storžki za srečo in storžki za nasmeh, vsi sku-
paj pa za večjo povezanost Radvanja in obli-
kovanje skupnosti, za kakršno si prizadevajo 
udeleženci in udeleženke zborov SČS Radva-
nje že štiri leta. Storžkovanje so poimenovali 
zamisel, ki so jo  lani prvič tudi uresničili. Letos 
jo dopolnjujejo in širijo ter si želijo, da postane 
tradicionalna. V njej z ročno izdelanimi obeš-
ankami iz storžkov za srečo ali le nasmeh ob 
poklonu obdarjajo sokrajane za srečo v priha-
jajočem letu. Storžkovanje skupaj organizirajo 
SČS Radvanje, Turistično društvo in MČ Radva-
nje. Tokrat bodo dogodek popestrili s tekmo-
vanjem za najbolj izvirne kreacije iz storžev, 
verjetno bodo tudi tamkajšnji gostinci ponu-
dili kakšno slaščico ali podobno v znamenju 
storžev. Več o letošnjem Storžkovanju najdete 
tudi v nadaljevanju te Četrtinke. Udeleženci 
zbora SČS Radvanje vabijo, da se jim pridru-
žite.
Zbor se je posvetili nasprotujočim se infor-
macijam o izvedenih projektih, izglasovanih v 
pilotnem projektu participatornega proračuna 
(PP) v MČ Radvanje. Medtem ko se župan hva-
li, da je izvedenih 80 % projektov, jih po prido-
bljenih informacijah z MOM na realizacijo čaka 
še več kot tri četrtine. Brez natančnih obraču-
nov, ki jih predvideva PP in jih občina ne vodi, 

je sicer težko opredeliti, koliko in za kaj so bila 
porabljena sredstva, a se da izračunati, da je 
bilo od predvidenih 97.000 evrov do zdaj po-
rabljenih le 23.000. Jasno je tudi to, da se volja 
Radvanjčanov v celoti ne odraža v nobenem 
od do zdaj izvedenih projektov, da nekaterih 
sploh ne bodo izvedeli in da vodstvo občine 
že od začetka PP uvaja s figo v žepu. Še slabše 
kaže temu, kar na občini sami sicer imenujejo 
participativni proračun in ga po njihovih iz-
javah širijo na tri KS in tri MČ. Tokrat se obči-
na niti na papirju z ničemer ne obvezuje. Ne 
predvideva nobenih sredstev, niti tega, da se  
izglasovani predlogi upoštevajo v proračunu 
in izvedjoi. O njih bodo namreč po glasovanju 
občanov odločali še Sveti MČ in KS, jih uvrstili 
v svoje plane za proračun (ali pa ne), ki jih bo 
župan upošteval (ali pa ne) v proračunu za leto 
2019 (po občinskih volitvah).
Ne samo Radvanjčani, mi vsi potrebujemo 
storžek za srečo! Ali vsaj malo bolj srečno roko 
pri izvolitvi župana prihodnje leto.

SČS Magdalena, 7. 11. 
Zbor SČS Magdalena je minil predvsem v zna-
menju prebiranja dopisov in potrjevanju od-
govorov pristojnim uradom. Tako so govorili 
o poteku dogodkov glede stanja nesnage na 
Jezdarski ulici. Razpravljali so o odgovoru IR-

3
NA ZBORIH

MČ Magdalena



4
NA ZBORIH

SOP glede dogajanja na Ruški 2, v katerem po-
jasnjujejo, da so predali napisano naprej. Ude-
leženci so se tudi pogovorili o informacijah, ki 
so jih prejeli od MČ Magdalena. Pozdravljajo 
odločitev predsednice, da se na informacije z 
zbora odziva z dodatnimi informacijami, ki so 
jih pridobili na  MČ. Tako bo MČ zbor obvestila, 
ko se bo odvijalo informiranje o poteku del iz-
gradnje podvoza pod železnico na Ljubljanski 
– projekt, ki so ga na zboru predstavili že pred 
leti, vendar povratne informacije na pisno po-
dane pripombe nikoli niso našle poti nazaj. 
Govorili so tudi o soustvarjanju novoletnega 
programa z MČ, vendar je zbiranje zamisli še 
čas.
Udeleženke so tudi izrazile nestrinjanje s tem, 
kako občina izrablja naziv koncepta participa-
tornega proračuna, saj je več kot očitno, da pri 
tem ne gre za PP. Problematično je, da ni vnap-
rej določene količine sredstev za izpeljavo in 
ne ve se, kako dejansko poteka odločanje 
o izbranih projektih. Prebivalci bi sicer imeli 
možnost glasovanja o morebitnih projektih, 
vendar jih skrbi, da občina ni zavezana izpeljati 
izglasovanih projektov, ampak se lahko odlo-
čevalci odločijo drugače.  

SČS Tabor, 8. 11.
Po nekaj časa so zboristi znova odprli temo 
Ceste zmage, katere prenova se bliža zaključ-
ku. Ugotavljali so, da informacije o projektu še 
vedno niso znane in kljub temu, da se projekt 
že zaključuje, javnosti še vedno onemogoča-
jo vpogled v projektno dokumentacijo. Poleg 
tega je onemogočeno izvedeti, kaj se je do-
gajalo z starimi drevesi, saj je ta dela opravljal 
podizvajalec, ki javnosti ni dolžan obveščati o 
ničemer. 
Na zboru se je obravnavalo tudi posvetovanje 
z občani, na katerem MČ Tabor zbira nezave-
zujoče predloge za manjše investicijske pro-
jekte. Zboristi so ugotavljali, da kljub trditvam 
MOM, da gre pri tem posvetovanju za parti-
cipatorni proračun, to ne more biti res, kajti 
zagotovljenih ni nobenih sredstev za izvedbo, 
poleg tega se nihče ni zavezal, da bo izkazano 

voljo občanov tudi upošteval. Kljub temu so 
se odločili, da bodo v posvetovanju sodelo-
vali in sklenili, da bodo na naslednjem zboru 
odprli tudi razpravo o zamislih za investicijske 
projekte. Delovna skupina za drevesa je poro-
čala, da je pred kratkim nekaj večjih podjetij v 
Mariboru pozvala k doniranju sredstev za zasa-
ditev dreves. Z veseljem so ugotovili, da se jih 
je nekaj že pozitivno odzvalo.

SČS Pobrežje, 8. 11.
Na zboru SČS Pobrežje je bila najprej na spo-
redu avtobusna linija 13. Gospod Kosi z UKPP 
je odgovoril, da oni ne morejo spreminjati svo-
jih odgovorov, samo zato, ker nam niso všeč. 
Vendar je udeležencem ponudil termin za se-
stanek, na katerem bodo ti lahko predstavili 
svoje predloge za izboljšanje linije mestnega 
avtobusa 13. 
Prav tako je za občino že pripravljen dopis gle-
de neurejenega prometa v ulici Heroja Vojka, 
h kateremu bodo udeleženci dodali še vpra-
šanje o malečniškemu mostu. Nesmiselno in 
nevarno se jim zdi, da čez most avtobusi lahko 
vozijo nemoteno, medtem ko je promet čez 
most prepovedan za vsa tovorna vozila, čeprav 
avtobusi niso nič lažji. Udeleženci so govorili 
še o izvozu iz trgovine Spar, ki je nepregledno, 
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saj je znak v krožišču kar naprej podrt.
Udeleženci so na koncu spregovorili še o non-
šalantnih, nespoštljivih in celo žaljivih odgo-
vorih, ki jih občinarji podajajo na njihova vpra-
šanja, predloge in pozive. Jasno je vidno, da 
razni funkcionarji in uradniki živijo v povsem 
svojem svetu, ki je odrezan od sveta prebival-
cev mesta.

SKS Pekre, 8. 11.
V Pekrah se srečujejo vsako prvo sredo v me-
secu. Na prejšnjem zboru so pregledale_i pre-
tekle sprejete sklepe in preverile_i njihovo re-
alizacijo. Večina pogovora je tekla o spornem 
nasipu, s katerim se krajanke_i ukvarjajo že 
nekaj časa. Tokrat so prišle_i še z informacijo, 
da zaradi neupoštevanja postopkov v prete-
klosti sedaj ljudje po vseh zakonskih korakih 
ne morejo do gradbenih dovoljenj, pač pa se 
postopki podaljšujejo. Pav tako obravnavali 
odgovor inšpekcije na dopis o odstranitvi pre-
več navožene zemljine na nasipu, v katerem 
službe pojasnjujejo, da se postopek izvršbe 
nadaljuje. 
Beseda je nanesla še na trgovino, za katero se 
po informacijah udeleženke že urejajo primer-
na zemljišča. Ko bodo ta urejena, bi se naj pri-
čelo z iskanjem ustreznega ponudnika. Odprla 
se je razprava o pomenu trgovine za kraj in 
njene dodatne družabne vloge za starejše pre-
bivalke_ce. Ker prva sreda v decembru pade 
na Miklavž, so se odločile_i, da bo naslednji 
zbor šele prvo sredo v 2018. Pa srečno!

SČS Center in Ivan Cankar, 9. 11. 
Udeleženci tokratnega zbora SČS Center in 
Ivan Cankar so se najprej seznanili z dopisoma 
o zasaditvi dreves na Partizanski stezi in kole-
sarski stezi na Šentiljski cesti. Udeleženka, ki je 
na prejšnjem zboru izpostavila to problemati-
ko, ni zadovoljna, da so na Šentiljski na cesti 
narisani zgolj pasovi za kolesarje, saj je tam 
promet zelo gost in kljub zarisanim pasovom 
ogroža kolesarje. Treba bi bilo zgraditi pravo 
kolesarsko stezo, ki bi bila dvignjena.
Udeleženec, član delovne skupine Mestni 

park in tri ribnike , poroča, da so v skupini že 
večkrat opozorili občino, da je treba več dre-
ves ob cesti pri treh ribnikih porezati. Drevesa 
so že močno nagnjena na cesto in grozi, da se 
bodo vsak čas podrla. Občina zaenkrat še nima 
posluha za reševanje tega problema. Delovna 
skupina je prav tako ponovno začela s peticijo, 
saj so na občini ponovno dali prazne obljube o 
obnovi razsvetljave ob 1. in 2. ribniku. 
Moderator je na koncu udeležence še povabil 
na delavnico branja proračuna, ki bo potekala 
14. 11. ob 18.00 v Infopeki. Prav tako je ude-
ležence seznanil s potekom participatornega 
proračuna, kot so si ga zamislili na občini. Na 
občini namreč ne nameravajo rezervirati no-
benih finančnih sredstev in je tako glasovanje 
o projektih brez pomena, če ni zagotovil, da 
bodo izglasovani predlogi sploh kadarkoli ure-
sničeni. Prav tako način izvedbe, kot ga je pos-
tavila občina, ne zagotavlja, da bodo res izbrali 
tiste predloge, ki bodo dobili največ glasov, 
tako da občani v resnici ne bodo o ničemer 
odločali. Na MOM delajo škodo instrumentu 
participatornega proračuna, ne samo v Mari-
boru, ampak tudi drugje, kjer razmišljajo, da bi 
ga uvedli.
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MARIBORSKI VODOVOD
VODARINA: stroški za opravljanje storitev oskrbe 
s pitno vodo. Obračunavajo se na dobavljeno ko-
ličino pitne vode.
OMREŽNINA: strošek infrastrukture javne oskrbe 
s pitno vodo (črpališča, cevovodi). Določi se glede 
na zmogljivost priključka (premer vodomera) in 
se zaračunava za vsak obračunski vodomer ali pa 
za vsako stanovanjsko enoto v večstanovanjskih 
zgradbah.
Cene vodarine in omrežnine so oblikovane v 
skladu z metodologijo MEDO in so podane v ela-
boratu, ki ga pripravi izvajalec gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo in ga potrdi mestni 
svet MOM.

Trenutno veljaven cenik:

Storitev Cena

VODARINA 0,6832 €/m3

OMREŽNINA* 3,4100 € na mesec

*Omrežnina za vodovod se obračunava od  maja 
2014.

Vir in ostale informacije: 
http://www.mb-vodovod.si/

NIGRAD
ODVAJANJE: Odvajanje komunalne odpadne 
vode (kanalščina). Obračunava se glede na pora-
bljeno pitno vodo.
ČIŠČENJE NA CČN: Čiščenje na centralni čistilni 
napravi je strošek, ki ga uporabnik plačuje konce-
sionarju – lastniku Aquasystems. Obračunava se 
glede na porabljeno pitno vodo.
OKOLJSKA DAJATEV:  Prispevek, ki ga vsak upo-
rabnik pitne vode in posredno odpadne vode 
plača občini kot dajatev za onesnaževanje okolja. 
Določena je v Uradnem listu RS 80/12, 98/15. Ob-
računava se glede na porabljeno pitno vodo.
ODSTRANJEVANJE BLATA: storitev, ki je opredelje-
na v Odloku o načinu opravljanja GJS odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
v MOM (Medobčinski vestnik - MUV 11/2016). 
Cena je določena v elaboratu skladno z metodo-
logijo MEDO in jo potrjuje mestni svet MOM.
OMREŽNINA: Strošek oskrbe infrastrukture go-
spodarske javne službe odvajanje komunalne 
odpadne vode (kanalizacija) in se zaračunava po-
dobno kot pri oskrbi s pitno vodo.

Storitev Cena

ODVAJANJE 0,294900 €/m3

ČIŠČENJE NA CČN 1,305600 €/m3

OKOLJSKA DAJATEV 0,052825 €/m3

ODSTRANJEVANJE BLATA S CČN 0,148500 €/m3

OMREŽNINA* 3,880000 € mes.

* Omrežnina za čiščenje odpadne vode se zaraču-
nava od 1. 2. 2017.

Opomba: Vse cene veljajo za gospodinjski odjem 
(DN ≤  20) in s priklopom na CČN. Za MČN in greznice 
so cene na razpolago na spletni strani koncesionarja.
Vse cene so brez DDV, ki za storitve znaša 9,5 %.
Vir in ostale informacije: https://www.nigrad.si/
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CENE VODE NA POLOŽNICAH
Pregled stroškov za gospodarsko javno službo Oskrba s pitno vodo ter Odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode v MOM



Lahko pa stopite še korak naprej in se pridružite 
tekmovanju. Ustvarite umetniško delo, ki bo iz-
razilo pomen in vaš odnos do narave in našega 
kraja! Lahko je skulptura, mozaik ali kolaž, nare-
jen iz naravnih materialov - storžev. K sodelova-
nju na natečaju vas vabimo SČS Radvanje, TD 
Radvanje in MČ Radvanje.

Smreka, ki je v našem okolju obilno prisotna, 
predstavlja stanovitnost, poštenost in pravič-
nost, storž pa je simbol rodnosti in izobilja. 
Vse to želimo za krajanke in krajane Radvanja. 
Povežimo se s skupnim simbolom, ki predsta-
vlja naš kraj in popestrimo praznično vzdušje.

TEMA NATEČAJA: 
»Življenje v naravi!«

TEHNIČNA PRAVILA: 
- skulptura naj bo narejena iz naravnih materia-

lov, osnova pa je storž iglavcev;
- velikost ni določena.

SODELUJOČI:
- vsi krajani: posamezno, družina, skupina
- predšolski otroci: posamezno, skupina
- šolska mladina: posamezno, skupina
- odrasli: posamezno, skupina

OCENJEVANJE:
Izdelki bodo razporejeni glede na starost in šte-
vilo sodelujočih pri izdelavi izdelka. Ocenjeni 
bodo na podlagi glasovanja na javni prireditvi 
Božičkovanje, ki bo 15. 12. 2017 ob 17.00 na 
Radvanjskem trgu ob Pohorski ulici, v organiza-
ciji TD Radvanje. 

Kriteriji: originalnost, kreativnost, izrazna moč 
izdelka.

PRIJAVA:
Na natečaj se prijavite s kratkim opisom izdelka, 
ki ga bomo uporabili za predstavitev in podatki 
izdelovalcev (ime, starost). 

Podatke pošljite do 10. 12. 2017 na elektronski 
naslov: minka.godec@gmail .com

Izdelke prinesete na dan prireditve, 15. 12. 2017, 
ob 16.00 na Radvanjski trg.
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STORŽKOVANJE 2017 – 
1. RADVANJSKI NATEČAJ
Že lansko leto je marsikdo v Radvanju razveselil svoje bližnje s storžem z lepo mislijo. Slišati je bilo veliko 
pozitivnih odzivov ljudi, ki so storž dobili ali nastavili. Veseli smo, da je bila naša pobuda uspešna in predla-
gamo, da jo izvedete tudi letos. Torej! Storžu dodajte trakec, na katerega privežite listič z lepo mislijo in ga 
podarite. Podarite ga osebno ali pa le obesite na sosedovo ograjo, drevo … Pomislite, kako se boste poču-
tili, ko boste našli storž na kljuki vaših vhodnih vrat. Zagotovo lepo.



S sodelovanjem na natečaju dovoljujete, da se 
vaši izdelki uporabijo za razstavo v kraju, foto-
grafiranje in objavo v občilih in spletnih straneh 
TD Radvanje, SČS Radvanje in MČ Radvanje.

NAGRADE:
Posamezniki:
- za vse starostne skupine: 9 knjižnih – glasbe-

nih  nagrad Založbe Pivec.

Skupine:
- predšolski otroci: plesna urica z značilnostmi 

ljudskega plesa in iger (AFS Študent);
- šolska mladina (največ 30 članov): tri šolske 

ure spoznavanja golfa z vaditeljem na vadišču 
Golf kluba Branik pod Pohorjem, podarja Golf 
klub Branik;

- družina (največ 8 članov): dve uri badmintona 
v športni dvorani Draš in 4 pice, podarja Špor-
tni center Draš;

- odrasli (največ 10 članov): deset vstopnic za 
City kino premiero, podarja Radio City.
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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 Radvanje torek, 21. 11., 18.00 MČ Radvanje, Lackova 43

SČS Magdalena torek, 21. 11., 18.00 MISC INFOPEKA, Ob železnici 8

SČS Pobrežje sreda, 22. 11., 18.00 MČ Pobrežje, Kosovelova 11

SČS Tabor sreda, 22. 11., 18.00 MČ Tabor, Metelkova 63

SČS Center in Ivan Cankar četrtek, 23. 11., 18.00 Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

SKS Kamnica sreda, 29. 11., 18.00 KS Kamnica, Vrbanska 97

SČS Nova vas četrtek, 30. 11., 18.00 MČ Nova vas, Radvanjska 65

SČS Studenci četrtek, 30. 11., 18.00 MČ Studenci, Erjavčeva 43

SČS Koroška vrata četrtek, 21. 12., 18.00 MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

SKS Pekre sreda, 10. 1. 2018, 18.00 Dom kulture Pekre, Bezjakova 4

Zbori ta teden:  sreda, 15. 11.: zbor SKS Kamnica; četrtek, 16. 11.: zbor SČS Nova vas, zbor 
SČS Studenci ter zbor SČS Koroška vrata.

VABLJENI_E NA ZBORE


