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Četrtinka je glasilo samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora.

Zahtevamo
neomejen

ROG

trajanja!

Drage soborke, dragi soborci!
Čeprav vemo, kako težko vam je bilo, so nas razveselile novice o vašem odločnem in uspešnem odporu.
Odporu ne le proti poskusu rušitve kupa betona in
opek, marveč proti rušitvi ideje, ki ste jo v Rogu
gradili desetletje. Pokazali ste, da zahtevate biti
slišani, ne pa izbrisani. Da zahtevate mesto mnogih
idej, mnogih vizij, ne pa le enega vrhovnega načrta.
In da boste neomajno stali nasproti nasilju kapitala
za vsako ceno. Za ta uspeh vam iskreno in od srca
čestitamo!

Vsi pa vemo, da bo borba za Rog še trajala. Struktura oblasti je pripravljena poseči tako po pravnih kot
po zločinskih sredstvih. Zato vam želimo v tem boju
izraziti popolno solidarnost. K vašem boju bomo
prispevali po naših zmožnostih, ker se na koncu
koncev borimo skupaj, v enem boju. Boju zatiranih
proti zatiralcem, boju malih ljudi proti šerifom, boju
pravice proti krivici, na koncu koncev boju za boljši
jutri. Tega ne bodo napisali v nekakšni pisarni in ga
izvajali s podzakonskimi akti. Tega si bomo zgradili
sami!
S tovariškimi pozdravi,
Iniciativa mestni zbor
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Poročilo o delu
v samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Tabor, 8. 6. 2016
Na zboru na Taboru je bilo tokrat kar nekaj novih
obrazov. Privabila jih je informacija, da bo govora o
prostorih, kjer je na Regentovi včasih delovala
samopostrežna trgovina, in propadajočem igrišču v
njeni neposredni bližini. Udeleženke in udeleženci
so se strinjali, da bi trgovina tam še kako prišla prav,
saj so prostori v nevzdržnem stanju. Povedali so, da
se s problematiko ukvarjajo že nekaj časa, saj so
ugotovili, da prostor ponujajo za visoko najemnino
in bi ga bilo potrebno sanirati. Pri direktni akciji, ki je
ključno načelo delovanja samoorganiziranih zborov, je malce zaškripalo. Udeleženkam in udeležencem je bilo jasno, da bi bilo potrebno preveriti in
ugotoviti, v čigavi lasti je objekt, ga kot nevarnega
prijaviti na inšpekcijo in nato od njegovega lastnika
zahtevati, da ga ponovno spravi v uporabo. Poročali
so o že neuspelih poskusih in prizadevanjih, saj so k
problemu pristopili kolektivno in ga z vršenjem
različnih skupnih pritiskov poskusili rešiti, pa ni šlo.
Dogovorili so se, da bodo zadevo poskusili rešiti s
pomočjo mestne četrti, zato se bodo oglasili pri
tajnici, ki bo spisala in odposlala material v zvezi s
trgovino in igriščem. Zaradi ne preveč produktivne
debate je na koncu zmanjkalo časa za teme, ki bi jih
bilo potrebno obdelati, zato so bili na hitro informirani o sestanku mestne delavne skupine za promet
in se dogovorili, da dokumentirajo neustrezno
urejene zadeve v svojem okolju, ki bi jih bilo vredno
urejati z Odlokom o javnem redu in miru.

SČS Pobrežje, 8. 6. 2016
Kako bodo na Pobrežju nadaljevali s poskusom
reševanja izjemno dragega parkiranja v garažni hiši
UKC Maribor, se bodo udeleženci dogovorili na
enem naslednjih zborov, ko pridobijo še stališča
dveh vpletenih subjektov – UKC Maribor in upravitelja garažne hiše. Odgovor mariborske občine, ki
so ga že prejeli, je bil namreč pričakovan – v zasebno lastnino občina nima dovoljenja posegati, kar
velja tudi za prakse, ki se tam izvajajo. Kljub temu
udeleženci ne morejo kar tako pogoltniti dejstva,
da se tukaj služi na izjemno ranljivi skupini, na
bolnikih, ki že tako in tako prestajajo težke čase,
dolgotrajna zdravljenja, preiskave in ostali opravki,
ki jih v bolnišnici zadržujejo veliko časa, pa so zaradi
zaračunavanja najvišje parkirnine v mestu prava
dodatna naložba.
Med tem ko je zaračunavanje višjih cen storitve na
območjih, kjer je povpraševanje veliko, precej
logično poslovno vedenje, pa so na Pobrežju
mnenja, da bi bilo v primeru parkiranja v UKC v
ceno nujno potrebno vključiti humani in socialni
vidik večine uporabnikov ter cene znižati ali kako
drugače poskrbeti, da so vsi vpleteni zadovoljni. In
tudi tukaj, so si enotni na Pobrežju, občina ne more
kar tako dvigniti rok od svoje zaveze o skrbi za
meščanke in meščane s kratkim odgovorom, da za
reševanje te problematike niso pristojni..
Neurejeno igrišče na Regentovi, prazna trgovina je čez cesto.
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SČS Nova vas, 9. 6. 2016
V četrtek so se v Novi Vasi na samoorganiziranem
zboru sestali zadnjič pred zaključnim piknikom in
poletno pavzo. Na termin, ko bi zbor moral potekati, je v dvorani mestne četrti namreč proslava,
udeleženke in udeleženci pa so sklenili, da perečih
tematik ravno nimajo odprtih, zato se bodo čez
poletje sestali po potrebi. Na zboru so imenovali
članico mestne delovne skupine za promet, ki se je
v začetku meseca že sestala in pripravila izhodiščne
točke svojega delovanja. Prav tako so ponovno
govorili o Odloku o javnem redu in miru. Najbolj
smiselno se jim zdi, da se z ostalimi SČKS dogovorijo za sestanek, ki bi se ga udeležil vsaj eden član iz
vsakega zbora, nato pa skupaj pripravijo material, ki
ga bodo poslali na občino z zahtevo, da jim pojasnijo če in kateri zakoni opredeljujejo problematične
točke javnega videza, reda in mira, kdo jih nadzira in
sankcionira. Če bo iz odgovora razvidno, da področja niso ustrezno urejena, bodo zahtevali, da
občina končno ponovno pripravi odlok, katerega
določila bo budno spremljalo mestno redarstvo, saj
gre za odlok na mestni ravni, torej občina sama
pripravi določila in tako tudi izvaja nadzor nad njimi.
Beseda je nanesla tudi na protokole, ki opredeljujejo, da morajo vse občinske zadeve iti v javno
obravnavo in morajo biti občanke ter občani
povabljeni k sodelovanju pri urejanju svojega mesta. Gre za evropska določila o sodelovanju občank
in občanov pri oblikovanju pravnih aktov, ki jih je
Slovenija ratificirala, so obvezujoči, žalostno pa je,
da jih nihče ne upošteva. Udeleženke in udeleženci
so sklenili, da jih je smiselno predočiti odgovornim,
da svojih del ne opravljajo skladno z evropsko
zakonodajo. Po zadnjem zboru pred poletjem so se
udeleženke in udeleženci še malce podružili in se
dogovorili, da se vidijo na pikniku, kjer bodo srečali
tudi udeleženke in udeležence ter moderatorke in
moderatorje ostalih zborov.

SČS Studenci, 9. 6. 2016
Na tokratnem sestanku so udeleženci izrazili
zaskrbljenost glede spornega davka na meteorne
vode, ki za enkrat še ni sprejet s strani občine.
Pojavlja se namreč veliko vprašanj, kot je npr., kako
bi se odmerila voda itd. Predstavnik SSVUJD-a je
poročal o mnogih nepravilnostih s strani Mariborskega vodovoda, zato bodo nadalje pritiskali
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na nadzorni odbor MOM in javnost čim bolj
informirali o samovoljnem obnašanju javnih
podjetij in občine. Glede nevarnega železniškega
prehoda so prejeli informacije, da je poškodovana
ograja v lasti občine, zato bodo dopis dopolnili s
fotografijami in ga poslali na MOM. Kaj se bo
zgodilo s Cesto proletarskih brigad, še ni jasno.
Državnim poslancem so skupaj z Iniciativo Limbuška cesta posredovali peticijo s podpisi ter sprejete
sklepe. Videli bodo, kaj bodo odgovorili. Kar se tiče
Odloka o javnem redu in miru so predlagali, da se
uredijo gostinska parkirišča na Limbuški cesti. Na
koncu so sprejeli pobudo Zavoda za gozdove in
Gozdarskega društva za ureditev statusa mestnih
gozdov, v kateri si prizadevajo, da bi se sprejel odlok
o upravljanju mestnih gozdov, saj jih je zaradi
lastniške razdrobljenosti nemogoče vzdrževati.
Zadnji zbor bo potekal v četrtek, 23. 6. 2016, ob
18.00 uri v zgradbi MČ Studenci. Po zboru pa se
bomo družili še v bolj sproščenem in neformalnem
vzdušju ob pijači.

SČS Magdalena, 14. 6. 2016
Na tokratnem zboru SČS Magdalena so udeleženke
obravnavale dopis, ki ga je mestna četrt samoiniciativno posredovala samoorganiziranemu zboru. Gre
za odgovor medobčinskega inšpektorata v zvezi s
problematičnimi točkami v Magdaleni, na katere je
mestna četrt opozarjala s svojim dopisom omenjenemu inšpektoratu. Opozorili so na propadajočo
hišo na Jezdarski, na hišo v prav tako slabem stanju
pri Hoferju, na zapuščeno gradbišče in na še eno
območje, kjer bi bil potreben poostren nadzor. Iz
inšpektorata so dobili navedenih nekaj odlokov in
odgovor, da jim ukrepanja in sankcioniranja
neustreznega ravnanja ne omogočajo. Odgovor je
odličen dokaz tega, da je odlok o javnem redu in
miru, za katerega si udeleženke in udeleženci
samoorganiziranih zborov prizadevajo že dalj časa,
več kot potreben. Udeleženke so nadaljevale s
pogovorom o tem, da bi bilo smiselno probleme
nasloviti na višje instance. Če občinske službe
nimajo pristojnosti, jih imajo morebiti državne, zato
so se dogovorile, da se obrnejo nanje. Nadaljevale
so s temo mestne delovne skupine za promet, ki se
je sestala v začetku meseca in je že odposlala 3
dopise z namenom, da se informirajo o aktualnih
infrastrukturnih projektih. Govorile so tudi o
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pobudi, ki so jo SČKS v prejšnjem tednu posredovale županu in mestnim svetnikom, da se MOM
razglasi kot TTIP prosta cona in z veseljem ugotavljale, da do zdaj zadeve dobro tečejo. Pobudo sta že
podprla mestni svetnik in svetnica, prav tako je po
neuradnih informacijah župan temo že predlagal
kot točko dnevnega reda naslednje seje mestnega
sveta, ki bo potekala konec junija. Na koncu sta
moderatorki še povabili udeleženke na piknik ob
zaključku sezone, katerega se bodo vse z veseljem
udeležile.

idejo doživljajskega parka in muzeja na prostem,
kako se lotiti medsosedske pomoči itd. V nadaljevanju so z veseljem sprejeli novico, da je postopek
iskanja tajnikov mestnih četrti zaključen in v
ponedeljek z delom prične oseba, ki je rezervirana
le za Radvanje. Ta bo povabljena tudi na zbor, da se
spoznajo. V sklepnem delu zbora so ugotovili, da
kljub zelo številnim aktivnostim obstaja zelo malo
foto ali drugačnega arhivskega gradiva o akcijah
zbora. Zato so sklenili, da se v prihodnje poskuša
vsaj fotografirati vsako akcijo. Prav tako so se
pridružili pozivu, ki so ga potrdili ostali zbori SČKS,
da se Maribor razglasi za "TTIP free zone" in tako na
načelni ravni pokaže nasprotovanje skrivnim
prostotrgovinskim sporazumom.

SKS Kamnica, 15. 6. 2016

Za reševanje problematik okoli propadajočih nepremičnin
v mestu občinski inšpektorat nima nikakršnih vzvodov ...

SČS Radvanje, 14. 6. 2016
Kot že nekaj zborov je tudi tokrat največji del zbora
zasedla točka participatorni proračun. Ker je bilo na
prejšnjem zboru sklenjeno, da se MOM poskuša
pomagati pri praktični izvedbi projektov, se je tokrat
predebatiralo prav vsakega izmed 14 izglasovanih
projektov. Pri vsakem so udeleženci formirali
predlog za izvedbo, ki bi službam MOM pomagal
pri reševanju lokacijskih, pravnih ali drugih težav.
Tako so našli rešitve za pravne težave glede obnove
trga, poiskali primerne lokacije za koše, osnovali

Na zboru SKS Kamnica so najprej načrtovali jesensko združitev prebivalcev obeh krajevnih skupnosti
v SKS Kamnica in Bresternica, saj v Bresternici zbora
še ni, krajani pa si sodelovanja želijo. Obravnavali so
tudi pobudo za mestne gozdove, pri kateri bodo
najprej pridobili več informacij o odloku, katerega
sprejetje naj bi podprli. Iz pobude namreč ni jasno,
za kakšen obseg in za katere gozdove gre. O pozivu
SČS Studenci za debato o Snagi in ločevanju
odpadkov so se odločili, da ga umestijo kot prvo
temo prvega jesenskega zbora. Jeseni bodo
organizirali tudi ekskurzijo v Radlje ob Dravi, kjer si
bodo ogledali ekološke čistilne naprave, ki so jih
zgradili s podporo občine in stroke. Do naslednjega
zbora bodo poskušali še poizvedeti, kakšen načrt
ima Nigrad z dokončanjem kanalizacije v Kamniški
grabi in kdaj bodo ponovno odprli cesto, saj prebivalci informacije o tem še niso dobili.

SKS Pekre, 15. 6. 2016
V Pekrah je bilo na tokratnem zboru veliko novih
udeležencev, saj so obravnavali problematiko
gradbene parcele v kareju Bezjakove, Ul. Jelenčevih,
Ipavčeve in Lackove ceste. Gre za parcelo, kamor
nasipavajo zemljo že od leta 2008. Krajani so v 2012
zavrnili spremembo prostorskega načrta (PUP),
vendar anonimni investitor nadaljuje s svojimi deli.
Leta 2011 so dobili okoljevarstveno soglasje za
navoz v višini 2 m, a je višina nasipa danes visoka že
od 5 do 7 m. Zaradi poškodovane ceste, po kateri
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tovornjaki dovažajo zemljo, in vdiranja vode v
stanovanjske objekte, so se oškodovanci že obrnili
na inšpekcijo, vendar od njih ne dobijo nobenih
konkretnih informacij. Cesta, ki jo uporabljajo za
dostop do gradbišča, ni namenjena za tovorni
promet. Tamkajšnji prebivalci so jo financirali z
lastnimi sredstvi, zato razmišljajo, da bi jo zaprli.
Vprašljivo je tudi to, kakšno zemljo so vozili. Čeprav
prihaja do sumov, ni nobenih dokazov, da bi prišlo
do onesnaženja podtalnice. Nobenih informacij ne
dobijo niti na krajevni skupnosti. Govori se o
odkupu parcel, dovozu kontejnerjev, ne vedo pa,
kdo je lastnik, da bi ga kontaktirali. Oškodovanci so
odkrili, da je gradbeno dovoljenje za hišo na omenjenem območju v postopku pridobivanja, kar
pomeni, da gre za črno gradnjo, od pristojnih služb
pa nihče ne ukrepa. Prijavo so že poslali na gradbeno inšpekcijo.
Oblikovala se je delovna skupina, ki se bo ukvarjala
z opisano problematiko. Pekrčanom bodo pomagali tudi iz drugih četrti. Prizadevati si je treba, da se
škoda odpravi – da to stori tisti, ki jo je tudi
povzročil.

SČS Center in Ivan Cankar,
16. 6. 2016
Ne, ne gre za kričanje tečnih starcev, ki mladini ne
dovoli, da se zabava. V Iniciativi Akterji Koroške
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ceste, ki združuje lokalne prebivalke in prebivalce
pa tudi tamkaj delujoče podjetnike, želijo ta
osrednji del starega mesta, kamor spadata Koroška
cesta in Lent, oživiti z novimi vsebinami. Dokler pa
ne bo jasne odločitve o prometnem režimu, ki naj
bi veljal za omenjene dele mesta, in bo obstala
jasna zaveza, da se končni odločitvi sledi tudi v
nadaljnji prenovi področja, tako dolgo ni moč
narediti nič konkretnejšega. Zato si v tem trenutku
prizadevajo za ureditev nevzdržnega stanja na
Koroški v nočnih urah. Ob torkih, petkih in sobotah
ni moč mirno spati, najhuje pa je med tretjo in šesto
uro zjutraj, ko se glasne množice zadržujejo pred
pekarno in iščejo primeren taksi za pot naprej ali
domov. Menijo, da svoj del odgovornosti nosijo
lokali, kjer se na obratovalni čas požvižgajo, na
vrtovih pa ne opozarjajo gostov, da spoštujejo
pravico do počitka bližnjih sosedov. A največ težav
zagotovo nastane izven lokalov, ko se posamezniki
zadržujejo na ulici in brezobzirno nadaljujejo z
glasno veselico. Kako pričeti nagovarjati očitno
pomanjkanje obče kulture in spoštovanja do
sočloveka v mestu, je še odprto vprašanje, so pa v
iniciativi oblikovali pismo, ki ga naslavljajo na vse, ki
so v mestu odgovorni za vzdrževanje reda in miru,
da pristopijo k reševanju problematike z vsemi
obstoječimi pristojnostmi. Pismo so podprli tudi
udeleženci zbora SČS Center in Ivan Cankar,
problematiko pa umestili tudi med vsebine,
primerne za Odlok o javnem redu in miru.

Koroška cesta bo naslednji teden spet polna vsebin in dogajanja ter namenjena izključno pešcem. V Inciciativi Akterji Koroške
ceste si novih vsebin želijo in jih želijo tudi soustvarjati. Želijo pa si tudi, da bi ponoči vsaj nekaj ur dostojno počivali.
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SČS Center in Ivan Cankar

NE MOREMO DOVOLITI, DA
DEMOKRACIJO UPORABLJA VSAK!1
Na spletu med komentarji, ki so v zadnjih nekaj dneh sledili prispevkom o UGM2 v Večeru,
zasledim tudi takšne, ki govorijo o »skupini vznesenih protestnikov« in »nekem
protestniškem gibanju, katerega udeleženci sploh ne vedo ničesar o stvarnem problemu«.
Premišljujem o zadnjih dogodkih v zvezi s preselitvijo »UGM v SDK3 « in mi na pamet padejo zgornje
besede. V zadnjem tednu se je zgodilo kar nekaj
stvari, ki kažejo na razmerja moči v demokratični (?)
družbi in trenutno stanje duha v mestu.
Wikipedia4 pravi, da je »demokracija vladavina
ljudstva, vendar so danes uveljavljeni modeli predstavniške demokracije, v katerih ljudstvo izbere
svoje politične predstavnike, ki jim podeli mandat
vladanja za določeno časovno obdobje«. Definicija
v Slovarju slovenskega knjižnega jezika5 izpostavlja
načelo »enakopravnosti pri odločanju v življenju
kakega kolektiva«.

bivše SDK. Predstavitvi sta bili podprti z velikim
številom gradbenih in finančnih podatkov ter celo s
fotografijami primerjalnega projekta in objekta6 na
Cetinju v Črni gori, ki je nastal kot rezultat dela
slovenskega arhitektnega tima.

V Sloveniji naj bi imeli predstavniško
demokracijo. Ali to pomeni, da izbranim
predstavnikom ni potrebno poslušati
kolektiva, ki jih je izbral?
Eno od osnovnih pravil v projektnem načrtovanju
je, da prepoznaš in upoštevaš interese vseh
deležnikov. Smo bili dovolj prepoznani in priznani
kot deležniki v zgodbi o UGM? Brez nas, obiskovalcev kulturnih prireditev in s tem enakopravnih
deležnikov, kultura nima veliko smisla. Enako tudi
zdravstveni sektor nima smisla, če ne prepozna, da
so pacienti njihov pomemben deležnik.
Na spletu med komentarji, ki so v zadnjih nekaj
dneh sledili prispevkom o UGM v Večeru, zasledim
tudi takšne, ki govorijo o »skupini vznesenih
protestnikov« in »nekem protestniškem gibanju,
katerega udeleženci sploh ne vedo ničesar o
stvarnem problemu«. S temi besedami se, seveda,
ne morem strinjati. Zelo dobro se še spomnim dveh
javnih predstavitev, ki jih je UGM organizirala
februarja in marca 2014, da bi vsem nam predstavili
svojo vizijo in načrte umestitve galerije v prostore

Cetinje, Črna gora: Stavbo z enakim starostnim in
arhitekturnim predznakom, kot ju nosi stavba bivše SDK,
so slovenski arhitekti preuredili v galerijo. (vir: Plan B arhitekti)

Nato smo maja 2014 direktorico UGM, Bredo Kolar
Sluga, povabili tudi na sestanek SČS Center in Ivan
Cankar ter se po njeni podrobni predstavitvi odločili, da podpremo idejo o selitvi. Že junija 2014 smo z
dopisom pozvali tudi župana, da podpre idejo. Ker
odziva ni bilo, so sledile naslednje aktivnosti:
1. Poziv ministrstvu za kulturo julija 2014;
2. Drugi poziv ministrstvu za kulturo aprila 2015;
3. Javni poziv mestni občini v okviru projekta
»Gibanje za javni govor« oktobra 2015;
4. Poziv ministrstvu za javno upravo marca 2016;
5. Poziv predsedniku vlade aprila 2016;
6. Javni poziv v okviru prve novinarske konference
na Trgu Leona Štuklja aprila 2016;
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Gibanje za javni govor, junij 2016 (vir: UGM)

7. Odgovor na županovo izjavo (objavljeno 14.
aprila 2016 v rubriki Pisma bralcev v Večeru) 26.
aprila 2016;
8. Javni poziv v okviru druge novinarske konference na Trgu Leona Štuklja, maja 2016.
Medtem so se javno oglasili tudi arhitekti, urbanisti,
kulturniki, dispečerji in zdravstveni delavci. In vsi so
proti dispečerskemu centru v objektu nekdanje
SDK. In, ja, vsi so enakopravni deležniki, ki bi bili radi
slišani v tem kolektivu, ki mu rečemo Maribor.
Politični predstavniki, ki smo jih izbrali, pa vseeno
odločajo mimo mnenj vseh teh deležnikov!
Zato se ne strinjam z epilogom zgodbe »UGM v
SDK«, ki je objavljen na spletni strani galerije7. Zdi se
kot nekrolog. Nadaljnje dogajanje je v veliki meri
odvisno od naše volje in izbire. Bomo vrgli puško v
koruzo?

Opombe:
1 Citat iz knjige »Broz protiv Tita« avtorja Pera Simića. Izjava
Josipa Broza Tita med intervjujem za zagrebški časnik
Vjesnik leta 1972: »Ne možemo dozvoliti, da se demokracijom koristi svako!«.
2 Umetnostna galerija Maribor
3 Služba družbenega knjigovodstva
4 https://sl.wikipedia.org/wiki/Demokracija
5 http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=demokracija
6 Črnogorska umetnostna galerija Miodrag Dado Đurić, ki se
je odprla 18. maja 2012 v adaptiranem objektu nekdanjega
Trgoprometa,
http://planb.si/blog/portfolio/mesto-sreca-umetnost/
7 http://www.ugm.si/razstave/razstava/n/ugm-v-sdk-epilog-3044/

Maribor ima po novem garažo v samem srcu mesta. Kolturno! (vir: UGM)

Jasna Djordjević
Delovna skupina za oživitev mestnega jedra
SČS Center in Ivan Cankar

INFO
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Naj vas, preden se vsi odpravimo na poletne počitnice, spet povabimo na samoorganizirano skupnostno druženje.
Celo jesen, zimo in pomlad smo zelo resno delali, vzemimo si zdaj čas za globok vdih, refleksĳo in čestitke.
Po tretjem letu delovanja še vedno dokazujemo, da lahko z vztrajnostjo, neposredno akcĳo in pritiski na oblast
dosežemo, kar smatramo da je prav in potrebno.
Za vas na pikniku pripravljamo vege specialitete in različne družabne aktivnosti. Živa muzika je na sporedu v
večernih urah. Veseli bomo, če boste gurmansko doživetje popestrili tudi vi,
s kakšnim doma nastalim priboljškom ali pĳačo.

PRIJATELJI IN DRUZI
SLI TUDI
NSKI
O
D
O
CLAN
R
B
I!
DO

IMZjev
PIKNIK OB POLCASU!

sobota, 2. 7. 2016, ob 15.00
v Magdalenskem parku

ČETRTNI in KRAJEVNI ZBORI
Te zanima, kako lahko zbori sploh potekajo brez politikantov in kako lahko ljudje aktivno
soodločajo? Želiš pridobiti spretnosti javnega nastopanja in moderiranja? Postani moderator/-ka samoorganiziranih mestnih zborov! Pridružiš se nam lahko vsak ponedeljek ob 18.
uri, v pritličju Tkalke (prostori CAAP, Tkalski prehod 4). E-pošta: info@imz-maribor.org.

VABLJENI NA ZBORE:
SČS Pobrežje
SČS Tabor
SČS Studenci
SČS Magdalena
SČS Radvanje
SKS Kamnica
SKS Pekre
SČS Center in Ivan Cankar
SČS Koroška vrata

sreda, 22. 6., ob 18.00
sreda, 22. 6., ob 18.00
četrtek, 23. 6., ob 18.00
torek, 28. 6., ob 18.00
torek, 28. 6., ob 19.00
sreda, 29. 6., ob 18.00
sreda, 29. 6., ob 18.00
četrtek, 30. 6., ob 18.00
četrtek, 30. 6., ob 18.00

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

