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NEVIDNO LJUDSTVO
V vsaki demokratični državi se ljudstvo razume kot suvereno – oblast ima ljudstvo, voljo ljudstva pa v njihovem
imenu izvajajo izvoljeni predstavniki. Da pa bi ti izvedeli, kaj si ljudje, ki naj bi jih predstavljali, sploh želijo, obstaja
kopica mehanizmov. Tako je v teoriji, praksa pa pokaže nekoliko drugačno sliko.

Kako deluje participacija nosilcev
oblasti je mogoče dobro razumeti pri pregledu pravnih mehanizmov, ki so državljanom za
izvajanje te oblasti na voljo. Na
nivoju države je najbolj očiten
način izražanja volje ljudi referendum. Je mehanizem direktne
participacije ljudstva v postopkih
odločanja, a je zelo omejen. Nimamo namreč pozitivnega referenduma, takega, na katerem bi
državljani zahtevali sprejetje nekega ukrepa. Prav tako je prepovedano na referendumu odločati
o temi, ki bi imela vpliv na
državne ali občinske finance.
Zato je v Sloveniji referendum
neuporaben kot orodje odločanja za veliko večino problemov, ki
nas kot državljane tarejo.
Naslednja možnost participacije
je ljudska iniciativa. Če državljani
zberejo dovolj podpisov podpore, lahko prosijo svoje predstavnike za sprejetje kakšnega ukrepa. A ljudska iniciativa za odločevalce ni zavezujoča. Nalaga jim le
to, da morajo nanjo odgovoriti.
Na nivoju občine je za participacijo občanov predviden zbor
občanov, ko se ti zberejo in

zahtevajo določen ukrep od svojih
predstavnikov. Zakon pa dopušča
vsaki občini, da sama določi, pod
kakšnimi pogoji bo upoštevala
zbor občanov in ali bodo odločitve
občanov za njih sploh zavezujoče.
Večina občin je v svoje statute
zapisala, da jih take odločitve obča
nov ne zavezujejo. Maribor je tu
izjema. Zbor občanov je za mestne

svetnike zavezujoč, a se participaciji izogibajo na drug način.
Zbora občanov ne priznavajo za
legitimnega, če se ga ne udeleži
vsaj 4.620 občanov, kar je seveda
neizvedljivo.
Vidimo, da je vsa "participacija"
državljanov in občanov zreducirana na moledovanje in podajanje
predlogov. Kako pa to zgleda v
praksi? Prav te dni je Center
nevladnih organizacij Slovenije
objavil poročilo, kako dosledno
vlade izvajajo sicer z zakonom
zapovedane postopke, ki zapovedujejo, da morajo vladni organi
vsak predpis za 30 dni prepustiti
javni obravnavi, preden ga obravnavajo. Tokratna vlada je v prvih
sto dneh delovanja sprejela 138
predpisov, od teh pa v 95 primerih (oz. 67 %) kršila zakon in ni
dala nobene možnosti za vključevanje javnosti. Torej je onemogočeno tudi zgolj podati mnenje.
Zelo ilustrativno je stanje pred
domačim pragom ...
nadaljevanje na strani 2
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V Mariboru je pobuda občanov predlagala uvedbo novega mehanizma soodločanja o porabi
javnih sredstev – participatorni proračun. Pobudo so podprle prav vse samoorganizirane četrtne
in krajevne skupščine, večje število nevladnih
organizacij in nenazadnje več tisoč občanov s
podpisi podpore. V predvolilnem času so jo
podprli tudi vsi županski kandidati, vse stranke in
liste, ki sedaj sedijo v mestnem svetu, župan
Andrej Fištravec je izjavo podpore celo podpisal.
In kaj se zgodi, ko se ustvari resna želja po participaciji? Občina se je zavila v molk. Po volitvah
nima več časa za tako postranske stvari kot so
občani. Kljub večkrat posredovanemu predlogu
uvedbe participatornega proračuna (sicer je
javno objavljen in dostopen vsakomur),

večmesečnemu moledovanju za sestanek in
vsakodnevnih klicev v županov kabinet, župan še
zmeraj molči. Občanom tako ne preostane
drugega, kakor da ga obiščejo neposredno na
seji mestnega sveta in zahtevajo, da se jim
končno prisluhne. Župan, kakor se je zgodilo na
seji mestnega sveta, 29. 1. 2015, nato mirno
odvrne, da "še čaka, da ga kontaktiramo".
Takšna je zgodba o tem, kako si oblastniki
predstavljajo izvajanje volje ljudstva. Najprej se
onemogočijo vsakršne zakonske možnosti vpliva
ljudstva na oblast, če pa to slučajno ne zaleže, se
še vedno lahko pretvarjajo, da enostavno ne
vedo, kaj od njih želimo.
Vprašanje je, kaj nam je v taki situaciji storiti?

Poročilo o delu v samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih
SČS Center in Ivan Cankar, 21. 1. 2015
Na preteklem zboru so udeleženci največ
skupnostih
časa namenili pogovoru s četrtno svetnico
SČS Radvanje, 20. 1. 2015
V Radvanju si še naprej prizadevajo za lepše
okolje v njihovi četrti. V ta namen bodo
pozvali redarsko službo, da ukrepa v primerih
parkiranja na pločnikih in zelenicah pod
Vzpenjačo. Pripravljajo pa tudi novo akcijo.
Povezali se bodo s šolarji in njihovimi starši ter
izvedli akcijo označevanja smetnjakov. Zbor je
podprl tudi Delovno skupino za komunalo, ki
zaradi neodzivnosti župana razmišlja o
samoorganizirani ustanovitvi Sveta za varstvo
potrošnikov javnih dobrin. Eden izmed bolj
perečih problemov, s katerimi se ukvarja zbor,
je še vedno parkirišče na Lackovi 43. Delovna
skupina je že pridobila nekaj dokumentacije,
ki jo bodo pregledali skupaj z geodetom.
Delovna skupina za Južno obvoznico se bo
ponovno povezala z delovnimi skupinami, ki
se ukvarjajo s prometom v sosednjih četrtih.
Prepričani so, da se s sodelovanjem lahko
veliko reši.

Melito Cimerman. Tako z njene strani kot s
strani udeležencev, je bila izpostavljena želja
po sodelovanju med Mestno četrtjo Center in
zborom. Ponovno so se dotaknili še okolice
Treh ribnikov. Ugotovilo se je, da niso vsi
ribniki v lasti občine, eden je v zasebnh rokah.
Zato bodo udeleženci preverili, kdo je lastnik
in ga pozvali, da ribnik uredi ali pa vsaj dovoli,
da ga uredijo udeleženci zbora.
Udeleženci so se strinjali s samo ustanovitvijo
Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
Takšen korak predlaga Delovna skupina za
komunalo, ki že mesece neuspešno poskuša
vzpostaviti dialog z županom. Na župana je
bilo naslovljeno tudi pismo, v katerem zbor
Samoorganiziranih četrtnih skupnosti Center
in Ivan Cankar poziva, da se prostori v lasti
krajevnih skupnosti in mestnih četrti ne
prodajajo. Ni bilo odgovora. Prebivalcev pa to
ne ustavlja. Še naprej se bodo organizirali in
sami reševali težave v lokalnem okolju.
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SKS Pekre, 21. 1. 2015
Peti zbor samoorganizirane krajevne skupnosti Pekre je, z napovedano temo izgradnje
vrtca v Pekrah, privabil veliko število krajanov.
Udeleženci so sicer pričakovali večje število
mlajših, ki pa so jih dobro zastopali dedki in
babice. Da želijo ohraniti enoto vrtca v Pekrah,
so s svojo prisotnostjo potrdile ravnateljica
vrtca Studenci, vodja pekrske enote in
predstavnica sveta staršev. Žal pa se tudi
tokrat na vabilo ni odzval nihče z Urada za
vzgojo in izobraževanje, kar jasno kaže na
odnos uradnikov do te problematike. Tudi v
razpravi se je pokazalo, da bi, če bi vsak
opravil svoje delo, za katerega je plačan, vrtec
v Pekrah že stal. Vsemu trudu zaposlenih in
staršev navkljub, pa so bila že pridobljena
sredstva izgubljena in ostale so samo obljube.
Udeleženci so se strinjali, da morajo stopiti
skupaj, če želijo ohraniti vrtec, nad katerim
visijo odločbe inšpekcijskih služb, ker ne
odgovarja več standardom. Če bodo dopustili, da enoto vrtca v Pekrah zaprejo, je verjetno
nikoli več ne bodo imeli. Zato so ustanovili
delovno skupino, v katero se je vključilo kar
osem udeležencev. Ta bo odslej pripravljala
predloge ukrepov za povečan pritisk na
odločevalce.
Kljub temu, da so se v Pekrah začeli samoorganizirati šele pred kratkim, so nekateri
premiki že vidni. V pol leta naj bi v Pekrah spet
poslovala trgovina z osnovnimi potrebščinami, lotevajo se komunalne problematike, zbori
pa so vedno bolje obiskani.

Vrtec Pekre se nahaja v spodnjem delu precej dotrajane
stanovanjske hiše. Slike smo si sposodili od pri vrtec-studenci.si
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SČS Nova vas, 22 .1. 2015
Tema lastništva funkcionalnih zemljišč je na
pretekli zbor privabila veliko udeležencev.
Delovna skupina za okolje, ki se ukvarja s to
problematiko, je pripravila gradivo, ki vsebuje
napotke, kako urediti lastništvo. Navodila bodo obesili po blokih in objavili na spletu, da
informacije dosežejo čim več ljudi. Prav tako
bodo na upravnike naslovili poziv, da prebivalcem pomagajo pri urejanju lastnine funkcionalnih zemljišč. Udeleženci so pozdravili samoorganizirano ustanovitev Sveta za varstvo
potrošnikov javnih dobrin. Spet pa je bila izpostavljena širša problematika okolja. V Novi
vasi je veliko mest, ki so neurejena in se ne
čistijo. Rešitve bodo iskali na naslednjem
zboru.
SČS Tabor, 28.1.2015
V prijetnem vzdušju je potekal tudi tokratni
zbor. Kljub temu da so se ga nekateri udeležili
prvič, so zaznali priložnost ustvarjanja
skupnosti na takšnih srečanjih in so se v delo
zbora tudi aktivno vključili. V že aktivno Mestno delovno skupino za komunalo se je javil
nov udeleženec, komunikacijo z Uradom za
okolje, promet in prostor pa je prav tako prevzel novinec na zboru. Skupaj s še enim prostovoljcem bosta Uradu poslala na zboru ugotovljene pomanjkljivosti v MČ Tabor ter se
dogovorila za sestanek. Prav tako bosta poslala dopis Mariborski škofiji kot lastnici večjega dela Betnavskega gozda, da poskrbi za
svojo lastnino in očisti gozd, ki je poln vejevja
še od lanskega žledoloma. O teh pomanjkljivostih je večinoma tekla razprava na zboru.
Udeleženci so se strinjali, da se enaki problemi
pojavljajo v večjem delu Maribora, kjer so
ceste in ulice v obupnem stanju in da je na
tem področju nujno določiti prioritete, ker
denarja v proračunu ni dovolj za vse. Istočasno pa so si enotni, da je za nekatere probleme,
kot so manjkajoči prehodi za pešce, pločniki
polni avtomobilov in podobno, potrebna bolj
kot ne le dobra volja. Nekatere packe v okolju
bi lahko odpravili tudi sami, saj se prenekateri
spomnijo, da so včasih sami očistili tudi
Betnavski gozd, so še menili.
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SČS Pobrežje, 28. 1. 2015
Krajani so se po 14 dneh spet zbrali, da bi
razpravljali o problematiki ogrevanja, o
prednostnih lokacijah koškov za pasje kakce
in napovedani prometni ureditvi Ulice XIV.
divizije. Na povabilo SČS Pobrežje se je zbora
tokrat udeležil tudi udeleženec zbora SČS
Nova vas, hkrati predstavnik Mestne delovne
skupine za komunalo. Predstavil je problematiko ogrevanja v Mariboru s poudarkom na
Pobrežju, kjer v določenih soseskah prebivalci
plačujejo ogromne zneske, pa če so njihovi
radiatorji odprti ali ne. Podrobneje je
predstavil tudi delovanje Mestne delovne
skupine za komunalo in njen predlog o samo
ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov
javnih dobrin. Zbor je bil navdušen nad idejo
in jo podpira.
Tudi Delovna skupina za promet, v kateri
raziskujejo podrobne načrte glede Ulice XIV.
divizije, se stvari premikajo. Predstavnik zbora
se bo udeležil sestanka z direktorico Pogrebnega zavoda, ki mu bo predstavila načrt za
prometno preureditev tega dela mesta.

Kaj le prinaša preureditev prometa v širšem področju
pokopališča? foto: maribor24.si

Kar nekaj prebivalcev, ki sodelujejo v Delovni
skupini za promet na ravni SČS Pobrežje ni
bilo na zboru, zato se je nekaj tematik
predstavilo na naslednji zbor kot npr.
prednostni lokaciji za koške za pasje kakce in

sklep, da se na zbor povabi direktorja Staninvesta. Moderatorka je na koncu zbora
predstavila še pobudo iz SČS Magdalena o
ustanovitvi Mestne delovne skupine za okolje
ter varstvo kulturne in naravne dediščine.
Zbor pobudo podpira. Prebivalci so
prepričani, da je potrebno za naslednji zbor
plakatirati, saj zbori po novem potekajo v
sredo in ne več v petek, kar bo najverjetneje
pripomoglo tudi k večji udeležbi.
SČS Magdalena, 29. 1. 2015
Na SČS Magdalena je Mestna delovna skupina za komunalo predstavila svoje delo in
poročala o vse večji podpori krajanov. Pod
drobnogled bodo vzeli vsa javna podjetja po
vrsti. Razčistili bodo premnoge nejasnosti
delovanja mariborskih javnih podjetij, ki vse
predolgo že rezultirajo v tankih denarnicah
občanov. Vse večjo podporo dosega tudi Delovna skupina za okolje ter varstvo kulturne in
naravne dediščine, ki se bo v naslednjih
tednih začela srečevati na mestni ravni. Žal
podobne podpore s strani občinske uprave in
aktualnega župana še ni na vidiku. Dogovorili
smo se za organizacijo javne predstavitve
projekta izgradnje kogeneracije na lesno
biomaso na območju nekdanje tovarne TVT
Boris Kidrič, ki daje slutiti ustanovitev še
enega obvodnega zasebnega podjetja
mariborske Energetike.
SČS Studenci, 29. 1. 2015
Tokrat je zbor potekal ob minimalni udeležbi,
a zato nič manj ustvarjalno. Posredovane
informacije o delovanju delovnih skupin na
nivoju mesta, v drugih samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih skupnostih ter v SČS
Studenci utrjujejo potrebo po delovanju in
aktiviranju čim večjega števila prebivalstva.
Izpostavljeno je bilo, da v MČ Studenci nimajo
nekega skupnega javnega prostora kot je na
primer trg, kjer bi se lahko krajani družili z
različnimi nameni, zato bi morda veljalo bolje
izkoristiti zgradbo, v kateri se odvijajo zbori
SČS Studenci, ter zemljišče okrog nje. Izmenjanih je bilo nekaj predlogov, kako nagovoriti
krajane za večjo udeležbo na samoorganiziranih zborih prebivalcev Studenc.

TEMA
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ČIGAVA SO FUNKCIONALNA ZEMLJIŠČA?
Ste se že vprašali, na čigavem zemljišču parkirate? Kako je z otroškim igriščem pred vašim
blokom? Čigava je dovozna pot do vašega stanovanja? Če se še niste, je skrajni čas, da to storite.
Delovna skupina (DS) za okolje v Samoorganizirani četrtni skupnosti (SČS) Nova vas je zaradi
večkrat izpostavljenega vprašanja na zborih SČS
poskusila pridobiti čim več informacij v zvezi s
prenosom lastništva parkirišč in drugih pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim objektom. Na
osnovi tega smo člani DS pripravili najosnovnejša navodila, kako se lotiti postopka prenosa.
Ob sprejetju stanovanjskega zakona (Jazbinškov
zakon) so se v večini primerov v večstanovanjskih stavbah lastninila in vpisovala v zemljiško
knjigo le stanovanja in skupni prostori, medtem
ko se je funkcionalno zemljišče, pripadajoča
parkirišča in druga zemljišča (igrišča, dovozne
poti, prostor za smetnjake ….) vpisalo v zemljiško
knjigo kot pripadajoča zemljišča le, če je bila
opredeljena pravica uporabe na tem zemljišču,
sicer pa so ta zemljišča »formalno« postala
občinska.
Po gradbeni in lokacijski dokumentaciji ter
drugih prostorskih aktih so pripadajoča zemljišča
določena, vsakokratni etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah jih tudi uporabljajo, v zemljiški
knjigi in podatkih Geodetske uprave (GURS) pa
niso vpisani kot lastniki. Nekatera od teh zemljišč
pripadajo tudi več zgradbam hkrati in ni odveč
bojazen, da bodo tam, kjer iz dokumentov ni
natančno razvidno, katerim zgradbam so namenjena, etažni lastniki ostali brez tega lastništva,
ker jih bo v postopku nekdo prehitel. Tudi prodaje teh zemljišč se ne da izključiti, saj Mestna občina Maribor ni zainteresirana vzdrževati zemljišč,
ki jih ne uporablja, še manj pa zanje plačevati
davek, ko bo nepremičninski zakon sprejet.
Zbor SČS je na osnovi teh ugotovitev sprejel
sklep, da z navodili, ki jih je pripravila delovna
skupina, seznani sokrajane v večstanovanjskih
objektih, na njih samih pa je, ali bodo sprožili
postopke potrebne za vpis v zemljiško knjigo.
Predlog za določitev pripadajočega zemljišča
lahko na nepravdni oddelek sodišča vloži uprav-

nik večstanovanjskega objekta v dogovoru z
lastniki, lahko pa tudi vsak etažni lastnik, po
Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog
pridobitelja posameznega dela stavbe in o
določanju pripadajočega zemljišča k stavbi
(ZVEtL), pridobitelj dela stavbe. Sodišče k
postopku pozove tudi ostale lastnike oz. posreduje predlog za uvedbo postopka.
Taki postopki na sodišču so dolgotrajni, ker je
potrebnega veliko preverjanja, da se lahko
ugotovi dejansko stanje. Razlikujejo se od primera do primera. Sodišče bo za obdelavo vseh
dokazov v postopku potrebovalo tudi pomoč
različnih izvedencev, kar bo za udeležence v
postopku predstavljalo določene stroške. Ti
stroški naj bi se krili iz rezervnega sklada večstanovanjskega objekta. Ni nepomembna višina
omenjenih stroškov, zato je smotrno, da postopke, čeprav jih bo v imenu etažnih lastnikov vodil
upravnik, ti spremljajo in jih nadzorujejo.
Treba je še opozoriti, da se z določitvijo pripadajočega zemljišča in prenosom lastništva na stanovalce, nanje prenesejo tudi obveznosti upravljanja in vzdrževanja teh zemljišč. Marsikje so
stanovalci ta zemljišča vzdrževali tudi sicer, kjer
pa tega niso počeli, ali pa so zemljišča skupna
več objektom, bo potreben dogovor tudi o tem.
V vsakem primeru so etažni lastniki tisti, ki se
bodo morali odločiti, ali bodo zavarovali
svoje pravice na pripadajočih zemljiščih s
postopkom na sodišču in s tem prevzeli tudi
obveznosti, ki iz tega nastanejo ali bodo
pustili stvari kot so in upali, da se ne bo nič
spremenilo. S tem pa seveda prevzamejo
riziko, da se bodo za svoje pravice morali
kasneje boriti na rednem sodišču, kjer bodo
postopki morda še daljši, bolj stresni in dražji.
Že so znani primeri v Ljubljani, Velenju, pa
tudi v Mariboru, ko se je to zgodilo.
Navodila najdete v nadaljevanju Četrtinke

| SČS Nova vas

ST E S E ŽE V P RAŠA L I, N A ČI GAV E M Z E M LJ IŠČU
PA R K I RAT E?
K AKO JE Z OTROŠKIM IGRIŠČEM PR ED VAŠIM BLOKOM?
ČIGAVA JE DOVOZNA POT DO VAŠEGA STANOVANJA?
ČE SE ŠE NISTE, JE SKRAJNI ČAS, DA TO STORITE.
Nekateri so zaznali, da lahko postane neurejeno knjižno
stanje na tem področju problem in, da se lahko zgodi, da
ostanejo brez zemljišča, za katerega so bili prepričani, da
pripada stanovalcem v njihovem bloku. Na zboru
samoorganizirane četrtne skupnosti Nova vas so izpostavili
problem, ki ga je delovna skupina za okolje po svojih močeh
obdelala. Iz zbranih informacij je nastal poenostavljen
postopkovnik, ki naj vam bo v pomoč, če se boste odločili in
začeli urejati lastništvo zemljišč, ki jih imate v uporabi.

Preverimo parcelne
številke zemljišč

1

Preverimo vse - stavbe, parkirišča in druga pripadajoča zemljišča, ki jih
ima v uporabi vaš stanovanjski blok, za katerega boste začeli postopek.

Preverimo status
zemljišč

2

V zemljiški knjigi preverimo, kdo je knjižni lastnik zemljišč, ki nas
zanimajo: je to MOM, gradbeno podjetje ali kdo tretji?

Zberemo
dokumente in dokaze

3

Zberemo čim več dokumentov in dokazov (podatki GURS, gradbena
in lokacijska dokumentacija iz časa gradnje, trenutni prostorski načrti,
stanje v zemljiškem katastru, opis trenutnega stanja…).

Predlog za uvedbo
postopka

4

Na nepravdni oddelek sodišča damo predlog za uvedbo postopka,
skupaj s čim več zbranimi dokumenti in dokazi.

Zaznamba
postopka
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V zemljiški knjigi opravimo zaznambo postopka. Ker so taki postopki
na sodišču dolgotrajni, je priporočljivo, da to opravimo ob vložitvi
predloga na sodišče in s tem preprečimo, da v času postopka ne pride
do kakih sprememb.

Sodišče preveri
predlog

6

Sodišče bo preverilo predlog in tudi samo opravilo zaznambo v
zemljiški knjigi. Če bo predlog dovolj utemeljen, bo tudi postopek
preverjanja hitrejši.

Obvestilo sodišča

7

Sodišče bo obvestilo knjižnega lastnika (občino, gradbeno
podjetje….).

Povabilo
v postopek

8

V postopek bo sodišče povabilo tudi druge etažne lastnike ali druge
osebe, ki imajo na zemljišču pravni interes.

Postopek lahko začne posamezen etažni lastnik, vendar ga je lažje urejati preko upravnika zgradbe, ki že ali vsaj naj bi
razpolagal z nekaterimi dokumenti. Ste pa seveda vi tisti, ki morate upravnika pooblastiti, da to opravi in ga tudi
nadzorovati, predvsem pa stopiti skupaj in se o tem dogovoriti.
Več informacij o tem, zakaj se je dobro postopka lotiti, najdete na spletni strani Iniciative mestni zbor
www.imz-maribor.org.

INFO

7

BREZPLAČNA DELAVNICA O
ZAKONSKIH MOŽNOSTIH VKLJUČEVANJA V
POSTOPKE UPRAVLJANJA
10. FEBRUAR 2015 ob 17.00 v prostorih Infopeke, Ob železnici 16, 2000 Maribor
V lastni okolici smo pogosto soočeni s težavami,
ki močno vplivajo na kvaliteto bivanja v soseski.
Ko pa poskušamo pri pristojnih organih doseči,
da se te težave odpravijo, pa naletimo na nezanimanje, ignoriranje, pošiljanje iz pisarne v pisarno,
formalistične odgovore ipd.. Mnogokrat si uradniki takšno početje lahko privoščijo, ker občani
nismo informirani o svojih pravicah in ne poznamo uradnih postopkov, ki uradnike zavezujejo k
delovanju. Ker občani običajno pristopajo do
organov telefonsko in v kontekstu prošenj je
tako uradnikom omogočeno, da te prošnje ignorirajo, skrivajo podatke, ne odgovarjajo. Takšne
situacije pa se da v dokajšnji meri preprečevati z
uporabo pravilnih uradnih postopkov, ki uradne
osebe zavezujejo k delovanju.

Na delavnici bo udeležencem podrobneje
predstavljeno sledeče:
• kaj je politična participacija in kako deluje;
• kaj je država;
• kakšna je vloga civilne družbe;
• kako deluje lokalna samouprava;
• kako se lahko občani in občanke vključimo;
• kateri organi so pristojni za katera področja;
• kako do informacij javnega značaja;
• kako se lotiti reševanja težav v življenjskem
okolju;

Prijave: infopeka@infopeka.org
Zadnji datum prijave: 9. 2. 2015

ČETRTNI ZBORI: KJE IN KDAJ SE SREČAMO?
SČS Tabor

sreda, 11. 2. 2015 | 18.00

MČ Tabor, Metelkova 63

SKS Kamnica

sreda, 11. 2. 2015 | 18.00

KS Kamnica, Vrbanska 97

SČS Pobrežje

sreda, 11.2. 2015 | 18.00

MČ Pobrežje, Kosovelova 11

SČS Magdalena

četrtek, 12. 2. 2015 | 18.00

MISC INFOPEKA, Ob železnici 16

SČS Studenci

četrtek, 12. 2. 2015 | 18.00

MČ Studenci, Erjavčeva 43

SČS Radvanje

torek, 17. 2. 2015 | 18.00

MČ Radvanje, Lackova 43

SKS Pekre

sreda, 18. 2. 2015 | 17. 00

Dom kulture Pekre, Bezjakova 4

SČS Center in Ivan Cankar

sreda, 18. 2. 2015 | 18.00

Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

SČS Nova vas

četrtek, 19. 2. 2015 | 18.00

MČ Nova vas, Radvanjska 65

SČS Koroška vrata

četrtek, 19. 2. 2015 | 17.00

MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

Zbori ta teden: SČS Radvanje, 3. 2. 2015; SKS Pekre, SČS Center in Ivan Cankar ter SČS Nova vas, 4. 2. 2015;
SČS Koroška vrata 5. 2. 2015.
Izdaja glasila je podprta s
sredstvi finančnega
mehanizma
EGP 2009 -2014.

