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Drugi mestni zbor
prihaja v mesto!
Dočakali smo drugi mestni zbor. Dogodek, kjer prebivalke_ci Maribora pridejo na kup in dve uri intenzivno in s skupnimi močmi rešujejo probleme, ki jih v mestu zaznavajo. Ljudje različnih starosti, socialnih in političnih ozadij, ki se sicer vsakih štirinajst dni srečujemo na zborih samoorganiziranih četrtnih in
krajevnih skupnosti (SČKS). In kar je najpomembneje – ne bo ostalo samo pri debatah, jamranju ali celo
prepiranju. Ne, načelo konsenza, načelo direktne akcije, nekaj letni trening opolnomočenja v razmišljanju in v skupnostnem delovanju ter spoznavanje različnih taktik in orodij civilnodružbenega boja bodo
prispevali k temu, da bo razprava rezultirala v družbeni akciji.
Urška Breznik
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UVOD

*nadaljevanje s prve strani

Teme tokratnega mestnega zbora, ki se bo zgodil
v začetku marca, bodo promet v mestu, skrb za
zelene površine ter participatorni proračun.
Udeleženci_ke zborov SČKS smo jih izbrali_e z
mislijo na dobrobit vseh prebivalcev_k mesta.
Kaj torej lahko pričakujemo, da
se bo na mestnem zboru
naslavljalo?

Na področju prometa bodo zagotovo izpostavljeni izzivi, ki se dotikajo celega mesta,
kot so vzpostavitev celostne prometne strategije, umirjanje prometa in zmanjšanje prometne obremenitve v središču mesta (obvozne
ceste, izboljšanje javnega prevoza, ureditev
zunanjih parkirišč »park and ride«), nagovorjeni pa bodo tudi bolj specifični problemi, kot
sta neurejena dovozna pot na območju nekdanje tovarne Svila in uporaba vinjete na stari
hitri cesti skozi Maribor.
Zelene površine so prebivalcem_kam mesta zelo ljube, kar vedno znova dokazuje tudi
dejstvo, da so pogosto teme zborov in da se
vsako pomlad odvije kar nekaj delovnih in
aktivističnih akcij na to temo. Tokrat bomo
opozarjali_e na slabo vzdrževana in manjkajoča drevesa v parkih, drevoredih in na drugih javnih in funkcionalnih površinah, na vse
večjo prisotnost t.i. invazivnih rastlinskih vrst,
predvsem pa na neusklajenost nalog urejanja
in vzdrževanja zelenih površin v mestu. V MO
Maribor ima koncesijo za vzdrževanje parkov
in drugih parkovnih površin podjetje Snaga,
obcestne zasaditve ureja Nigrad, medtem ko
nasade na funkcionalnih zemljiščih, ki, mimogrede, lastniško večinoma sploh niso urejene,
vzdržujejo ali pa ne bližnji stanovalci.
Participatorni proračun (PP) je vzniknil na
zborih SČKS, kjer so udeleženci_ke prepoznali_e pomen soodločanja prebivalcev_k pri
porabi proračunskih sredstev. Ker se pri njegovi uvedbi na MO Maribor zatika in ker nas po
uvedbi pilotnega projekta PP v MČ Radvanje
(prvi PP v Sloveniji) leta 2015 pri vključevanju

prebivalcev_k v soodločanje sedaj že prehitevajo male in malo večje občine, je očitno, da
bo potrebno skupaj razmisliti, kako političnim odločevalcem_kam dopovedati, da smo
prebivalci_ke tisti_e, ki najbolje vemo, kaj v
svojem bivalnem okolju potrebujemo in pogrešamo. In seveda skupaj najti način, kako
zavlačevanju pri kreiranju soodločevalskega
okolja v mestu narediti konec. V lanskem letu
bi moral biti PP izveden v šestih MČ in KS, letos že po vsej občini, pa postopki in sredstva
tudi letos niso opredeljeni niti za širitev. Širi se
tudi komunikacijska kampanja, v kateri se ljudi
prepričuje, da jih, razen glasovanja na volitvah,
demokratični postopki ne vključujejo.

Promet v MČ Pobrežje

Udeleženke_ci samoorganiziranih četrtnih in
krajevnih skupnosti, lepo torej vabljeni_e na
vaš mestni zbor v torek, 7. 3. 2017, ob 18.00
v veliko dvorano Vetrinjskega dvora, na
Vetrinjsko 30. S seboj prinesimo dobro voljo, strpnost in predloge za rešitve problemov,
usmerjene v dobrobit skupnosti. Tudi trma in
vztrajnost ne bosta škodili, saj veste: “Skrivnost
letenja je učenje, kako se vreči na tla in jih
zgrešiti.” (Douglas Adams: O življenju, vesolju in
sploh vsem)

TEMA
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»Mesarjenju z drevesi smo priča
od leta 1991, ko je obžagovanje
postalo velik posel«
V prilogi časopisa Delo je 1. februarja izšel intervju, ki obravnava tematiko dreves v mestih. V njem je novinarka govorila z Matjažem Mastnakom, svetovalcem v Arboretumu Volčji Potok, ki je po izobrazbi diplomiran inženir gozdarstva. Čeprav je tema – skrb za zelene površine, ki bo obravnavana na mestnem
zboru – širša, kot je zgolj obrezovanje dreves, se zdi, da je to v Mariboru in, kot je razvidno iz članka, tudi
v drugih mestih velik, predvsem pa zelo viden problem.
uredil: Marko Samec
Smiselno je izpostaviti nekatere odgovore gospoda Mastnaka, ki jasno kažejo ter opozarjajo,
da je »obrezovanje«, kot ga v veliki večini izvajajo v mestih, zgolj ubiranje najkrajše in najbolj ekonomične poti do kratkoročne rešitve
ter hkrati neusmiljeno izživljanje nad drevesi.
Temeljna skrb naročnikov in/ali izvajalcev teh
posegov je le zaslužek, vse dolgoročne posledice pa jih kratko malo ne zanimajo – tako se
vsaj zdi.
Kakšna je funkcija dreves v mestih, zakaj jih sadimo?

Drevesa v mestih ustvarjajo človeku prijazno
okolje. Ne gre samo za to, da je urejena okolica
estetska, da imajo drevesa v ustvarjanju naselij oblikovno funkcijo, temveč nam predvsem
poleti dajejo senco, vlažijo zrak, znižujejo temperaturo – to so vse funkcije, zaradi katerih je
bivanje z njimi prijetnejše. Pomembno je, da
so nasadi dreves, s katerimi so načrtovalci zaokrožili naselje, oskrbovani v enem mahu. To,
da skupnosti stanovalcev ali hišniki z najemom
nestrokovnih izvajalcev klestijo vsak po svoje,
je znamenje izrojenosti pri upravljanju zelenih
površin. Mestna drevesa morajo biti ne samo
lepa in koristna, ampak tudi varna. Začne se s
tem, da so pravilno izbrana, v nasprotnem prerastejo prostor, ki smo jim ga namenili. Napak
pri izbiri dreves v projektih je ničkoliko. Z lahkoto se rešujejo edino z motorno žago, tako da
se drevesa porežejo pri koreninah in nadomestijo z vrstami, ki ostanejo manjše.

Drevesa ob II. Gimnaziji
Kdo lahko odloča o mestnih
drevesih, kdor jih je zasadil,
lastnik zemljišča, upravljavec
naselja?

Za ravnanje z njimi je pristojna stroka arboristika,
ki zna drevo pravilno izbrati, posaditi, oskrbovati in
pravi čas odstraniti. Lastniki seveda imajo pravico,
da delajo po svoje, vendar lahko to delajo prav ali
pa narobe – to je stvar njihovega obzorja ali samozaverovanosti. Področje danes ni regulirano, saj se
lahko z obrezovanjem dreves ukvarja vsak. Zdaj se
za arborista v slovenskem izobraževalnem sistemu
sploh ne moreš izšolati. Tukajšnji arboristi s certifikati so izpite opravili v tujini. Da bi vzgojili generacijo s
primernim znanjem, si prizadevamo, da bi področje
vključili v višje strokovne šole ali sistem pridobivanja
nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Strokovnjaki za ar-
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boristiko so zaposleni na Gozdarskem inštitutu Slovenije, certificirane arboriste izvajalce zaposluje nekaj podjetij, a to za slovenske potrebe niti približno
ne zadostuje. Pri nas je na tem področju začelo orati
ledino ljubljansko podjetje Tisa, ki je leta 2005 izdalo tudi evropska navodila za obžagovanje dreves. S
tem področjem se ukvarjamo tudi v Arboretumu,
čeprav arboriste, ki delajo z drevesi, formalno šele
izobražujemo. Glavni problem še vedno vidim pri
naročnikih, ki želijo imeti čim manj stroškov ali urediti posel svojim prijateljem. Zagotovo je strokovno
obrezovanje veliko zamudnejše kot pa mesarjenje,
pri katerem drevesu odbiješ tri četrtine krošnje.
Imam občutek, da v dojemanju dreves v naseljih
prevladujeta skrajnosti: na eni strani jih ljudje branijo pred posegi, tudi če so bolna, na drugi so do
njih sovražni, saj okolico njihovih domov nastiljajo
z listjem, s krošenj na avtomobile kakajo ptice, poleg tega zgodaj zjutraj zganjajo hrup, krošnje delajo
senco. Ponekod so zato drevoredi lepo raščenih
dreves postali podobni opustošenemu koruzišču.
Veliko ljudi drevesom priznava, da so živa bitja,
zato si zaslužijo dostojanstvo s tem, da se do njih

Mural v Beogradu

spodobno obnašamo. Drevesoljubstvo je pri nas
pogosto dvorezno: vsako drevo ima namreč svoj življenjski lok, in ko se enkrat začne naglo starati, postane njegovo vzdrževanje v mestu ne samo zelo
drago, ampak tudi nevarno. Navzlic temu se mnogi
čustveno zelo angažirajo in zavračajo tudi smiselne
ukrepe, medtem ko denimo ne opazijo zlorabljanja
mladih dreves vsenaokrog. Ta so poteptana, ranjena, oskubljena in nosijo posledice takšnega ravnanja vse življenje, pa se nihče ne zmeni zanje. To je
najbrž tudi posledica nepoznavanja razmer.
Če se za hip zadržim še na drugem polu: da z dreves pada listje, ve vsak, ki hodi po svetu z odprtimi
očmi. Če nočete imeti listja, pač ne imejte dreves; če
hočete živeti v puščavah, v katerih so okrog stanovanjskih blokov le tlakovane in asfaltirane površine,
izvolite, ampak lepo in prijetno vam ne bo.
Vabljeni, da na povezavi preberete celoten članek.
http://www.deloindom.si/drevje-grmicevje/mestna-drevesa-nedopustno-je-drevesu-odvzeti-vec
-kot-desetino-krosnje
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PoroČilo o delu
v samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Radvanje, 7. 2.

Zbor prebivalcev SČS Radvanje je bil tokrat
izredno delaven, celo tako delaven, da je na
koncu zmanjkalo časa, da bi spregovorili še o
predlogu SKS Pekre v zvezi z aplikacijo iHelp in
prostovoljnimi prispevki za izdajanje Četrtinke.
Tako kot že nekaj zborov nazaj je za Radvanjčane_ke glavna tema realizacija projektov, izglasovanih v okviru participatornega proračuna.
Tokrat je bil v ospredju projekt Pohorski park
doživetij. Po predstavitvi na Medobčinskem
uradu za varovanje narave in ohranjanje okolja,
kjer so sodelovali_e tudi predstavniki_ce SČS
Radvanje, se je zbor podrobno seznanil s samo
vsebino projekta, njegovo vrednostjo in časovnico izvedbe. Zboristi_ke so bili navdušeni nad
projektom, še posebej pa nad sodelovanjem
med posameznimi uradi mestne uprave, ki za
projektom čvrsto stojijo. Po pregledu realizacije sklepov zadnjih dveh zborov se je razprava v
glavnem vrtela okrog odnosa predsednika sveta mestne četrti, ki s svojimi dejanji in izjavami
v zvezi s podporo participatornemu proračunu
v celoti negira celo sklepe sveta mestne četrti. Zbor je ob temi promet za obravnavo na
mestnem zboru podprl še temo participatorni
proračun ter skrb za zelene površine.
Soglasno podporo je na zboru dobil konkreten Predlog dopolnitve proračuna MOM za leti
2017 in 2018 v zvezi z uveljavljenjem participatornega proračuna – oblike neposrednega soodločanja občanov_k pri odločitvah o investicijah in projektih v svojih lokalnih skupnostih.
SČS Magdalena, 7. 2.

Na zboru SČS Magdalena so udeleženke spregovorile o možnosti samoorganiziranja lastnega zbora. Idealno bi bilo, da bi zbori postali

Jugozahodni kot Magdalenskega parka

samostojni, aktivisti_ke IMZ pa bi se lahko
posvetili_e še drugim aktivnostim v Mariboru in se kot občani_ke udeleževali_e svojih
zborov. Za lažji prehod v samoorganiziranje
zborov pa bi vsaj za določen čas potrebovali
enega moderatorja_ko na zbor. Neprijeten občutek udeleženkam zbora vzbuja zavlačevanje
s participatornim proračunom (PP), ki mu, kot
je vidno iz medijev, nasprotujejo že predsedniki MČ in KS. Širitev izvedbe PP na šest mariborskih četrti ali krajevnih skupnosti je bila obljubljena že za lansko leto, Svet MČ Magdalena pa
je občini posredoval interes za sodelovanje. Kaj
se dogaja sedaj? Zbor SČS Magdalena se je odločil poizvedeti, ali se bo v MČ Magdalena letos
izvajal PP in bo s tem občanom_kam omogočeno, da predlagajo projekte, ki se jim zdijo bistveni za izboljšanje bivanja v svoji četrti.
Še vedno pa udeleženim ni jasno, zakaj občina porabi toliko časa samo da izbere četrti, ki
bodo sodelovale pri širitvi PP. Ker se približuje
mestni zbor, se bo zbor SČS Magdalena aktiviral pri pripravi na temo skrb za zelene površine,
ki bo po vsej verjetnosti obravnavana. Temo so
predlagali_e tudi sokrajani_ke z zbora v centru
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mesta, zato se bosta zbora povezala. V iskanje
alternativnih rešitev želi zbor SČS Magdalena
vključiti tudi delovno skupino za drevesa, v kateri sodelujejo tudi nekateri posamezniki_ce iz
zborov SČS Tabor in Nova vas.
SKS Kamnica, 8. 2.

Udeleženec zbora SKS Kamnica, ki se že od začetka trudi, da bi Kamničani_ke glasneje naslavljali probleme v svoji skupnosti in jih skupaj
reševali, upa, da je za slabšo udeležbo na zboru
kriv dolgotrajen mraz s poledico in da se bo to
z otoplitvijo spremenilo. Problemov je veliko in
nanje je treba pristojne stalno opozarjati, kot je
treba tudi pohvaliti pozitivne spremembe. Tako
je zbor tokrat pohvalil vzdrževalca ceste Medič
– Brestrniška graba, ki je bila to zimo vedno normalno prevozna, sproti splužena in posipana,
za razliko od tiste v Kamniški grabi.
Zbor se je pridružil opozorilom s strani SČS
Center in Ivan Cankar o zaraščanju kmetijskih
površin, ki so v lasti republiškega sklada kmetijskih zemljišč, saj je tudi na njihovem področju
takih zemljišč vse več. Okolica Kamnice, ki naj
bi bila v večini kmetijska, se prav tako zarašča
z invazivnimi rastlinami, ki jih nihče ne iztreblja. Celo alergeno ambrozijo je ob poteh moč
opaziti.
Opozorili_e so še, da nekdo spet nastavlja strup
psom in mačkam. Ker taka opozorila prihajajo z
različnih delov Mestne občine Maribor, so sklenili_e, da pozovejo veterinarsko inšpekcijo, da
okrepi nadzor na sprehajalnih poteh in v parkih.
SČS Tabor, 8. 2.

Kljub kulturnemu prazniku so udeleženke_ci
tudi to sredo pridno zborovale_i. Predsednik
MČ Tabor se tokrat ni mogel udeležiti zbora, so
se pa udeleženci_ke odločili_e, da ga povabijo
na naslednje srečanje. Kot menijo udeleženke_ci zborov SČS Tabor, se je zagotovo smiselno povezovati z MČ, saj smo v naših zahtevah
do MOM skupaj še močnejše_i. Na zboru je bila
izpostavljena problematika TEŠ 6 in novica, ki je

v tem tednu zaokrožila po televizijskih kanalih,
da naj bi izgubo te nespametne naložbe v prihodnosti krile_i vse_i odjemalke_ci električne
energije. Posebej žaljivo je to v luči dejstva, da
sta širša in strokovna javnost s področja okoljevarstva temu projektu že ves čas nasprotovali,
sedaj pa politika pričakuje, da bomo prebivalke_ci plačevale_i za to napako. Do naslednjič
bo SČS Tabor pripravila na to temo dopis in za
podporo prosila ostale samoorganizirane skupnosti. Dopis se bo nato poslal na ustrezne organe.

Cesta zmage

Na zboru je bila izpostavljena tudi pobuda za
obnovo mestne knjižnice iz sredstev, namenjenih za izvedbo vsebin Trajnostne urbane strategije. Na Taboru bodo tako pripravile_i dopis
tudi na to temo in ga z morebitno podporo tudi
ostalih skupnosti poslale_i mestnim svetnikom
MOM.
Udeleženke_ci zbora SČS Tabor se veselijo tudi
prihajajočega mestnega zbora in razprav, ki
bodo takrat na vrsti.
SČS Center in Ivan Cankar, 9. 2.

Na preteklem zboru prebivalcev_k samoorganizirane četrti Center in Ivan Cankar so kot
zmeraj sestavili_e dnevni red in pričeli_e z razpravo. Tokrat je bilo govora o participatornem
proračunu, prihajajočem mestnem zboru ter
o že napisanem dopisu o zanemarjenih kmetijskih in drugih površinah. Glede dopisa so se

NA ZBORIH

odločili_e, da ga s podporo ostalih zborov odpošljejo na predvidene naslove. Član delovne
skupine za mestni park in tri ribnike je poročal,
da je gostoval v oddaji »Iz našega arhiva« na
TV Maribor, kjer je govoril predvsem o pestrem
zimskem in poletnem dogajanju na prvem
ribniku in okoli njega. Razprava se je razživela
po prebrani pobudi zbora SČS Tabor v zvezi z
obnovo Rotovške knjižnice. Ugotavljali_e so,
da po mestu kroži mnogo različnih informacij
in zaradi tega nastaja precej konfuzna situacija.
Ljudje ne vedo več, kaj drži in kaj ne. Zgodba
z obnovo knjižnice se vleče že dolgo časa, v
letu EPK je bilo že vse načrtovano, a kot mnogo
drugih načrtov nerealizirano. Glede na to, da se
sedaj o obnovi govori v okviru trajnostne urbane strategije, v okviru katere pa bi se naj po
najnovejših informacijah financirale t.i. mehke
vsebine in ne infrastrukturni projekti, je tudi ta
obnova vprašljiva. Ob koncu točke je udeleženec vprašal ostale, ali menijo, da se bo prej zgodila obnova knjižnice ali premestitev. Mnenje je
bilo večinsko in ne ravno optimistično. Ali se bo
knjižnica nekako obnovila ali pa se ne bo zgodilo popolnoma nič. Dopis s Tabora so seveda
podprli_e.
SČS Pobrežje, 15. 2.

Med tem ko se lahko v Muzeju narodne osvoboditve podate po poti spominov na bleščečo
mariborsko industrijsko preteklost, je današnjost, v kateri se v Mariboru trudimo pretekle
uspehe nekako obuditi, diametralno nasprotna.
Če bi bil v času obstoja Svile transport v in iz
tovarne tako močan, da bi kakorkoli obremenjeval bližnje stanovalce_ke in uničeval infrastrukturo, vprašanje o novi ustrezni poti sploh
ne bi bilo vprašanje, temveč dano dejstvo, ki ga
je treba nemudoma uresničiti. Ker je bil tiste dni
človek še kaj vreden. Ker je bila tiste dni veliko
vredna srečna in zadovoljna skupnost.
Vse odtlej so prebivalci_ke ob cesti k Dravi drugorazredni državljani_ke, ki na prioritetni listi
takšnih in drugačnih domnevnih pravic zasebnega kapitala enostavno nimajo svojega mesta.
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Območje nekdanje Svile, sedaj baza Marproma in nekaterih
drugih podjetij

Vse od vstopa Cestnega podjetja Maribor na
ta teritorij je tako. Nova dovozna pot do bivše
Svile, kjer se zdaj razvija transportna in skladiščna dejavnost, naj bi se urejala skupaj s prenovo
Malečniškega mostu. No, ta se bo letos res saniral, dovozne poti pa še vedno ne bo. V obdobju
dveh let naj bi se zanjo pridobila mednarodna
sredstva! V vsem tem času pa dejavnosti v bivši
Svili niso in ne bodo ustavili, čeprav brez ustreznih infrastrukturnih ureditev, kot je dovozna
pot, poslovati sploh ne bi smeli.
Začudenje, kako po tolikih letih mestna oblast
ne premore toliko človečnosti, da obremenilne
dejavnosti odmakne od zasebnih življenj, zdaj
senči srd – v času, ko temo obravnava zbor SČS
Pobrežje, sta bili neposredno ogroženi že dve
mladi življenji. Kako bodo reagirali, če katero
med njimi dejansko ugasne, si ne znajo predstavljati. Tega bi se morali zavedati tudi odgovorni.
SČS Nova vas, 16. 2.

V SČS Nova vas so se deset dni pred četrtim rojstnim dnevom zbrali_e na že 80. zboru. Tokrat
so z njega poslali_e pobudo vsem ostalim zborom samoorganiziranih skupnosti, da se pridružijo zahtevi po spremembi Stanovanjskega zakona in drugih nanj vezanih predpisov, ki pred
prebivalce_ke postavljajo nesmiselne birokratske ovire, kadar si le ti_e želijo izboljšati svoje
bivanjsko okolje. V naselju Nova vas so namreč
stanovalci_ke enega vhoda večstanovanjske

NA ZBORIH

8

stavbe, ki pa stoji na parceli z več večstanovanjskimi stavbami, za postavitev zunanjega dvigala
ob svojem vhodu prisiljeni_e pridobiti soglasje
vseh 450 etažnih lastnikov na tej parceli. Misija
nemogoče! V prepričanju, da se problem pojavlja
tudi v drugih soseskah po Mariboru in po Sloveniji, zato na Ministrstvo za okolje in prostor, mariborsko enoto tega ministrstva in na mariborske
poslance naslavljajo pobudo, da vložijo predlog
za spremembo Stanovanjskega zakona in Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine, da bosta urejala
področje bolj življenjsko.
V drugem delu so se dotaknili_e dela mariborskih svetnikov, njihove prisotnosti na sejah, predvsem pa glasovanja o posameznih sklepih, kjer se
vedno pogosteje dogaja, da se svetniki ne opredelijo niti za niti proti. Po mnenju udeležencev_k
so svetniki_ce tam zato, da nas predstavljajo in
se v našem imenu odločajo, ne pa da se izogibajo odgovornosti. Z zbora so zato poslali zahtevo po informaciji javnega značaja o tem, kako
je kdaj posamezen_na svetnik_ca v tem sklicu
mestnega sveta glasoval_a. Udeleženci_ke so
nato razpravo razširili_e na predlog občinskega

proračuna 2017, 2018, zanimalo pa jih je tudi, kaj
pridobimo ali izgubimo v Sloveniji s sprejetjem
sporazuma CETA v evropskem parlamentu.
SČS Studenci, 16. 2.

Na preteklem zboru SČS Studenci, ki je bil v četrtek, 16. 2., so izbirali_e teme za prihajajoč mestni
zbor. Odločili_e so se, da želijo z ostalimi prebivalci_kami Maribora razpravljati o zbiranju smeti – temi, ki so jo predlagali_e v Magdaleni. Na
Studencih se s to temo soočajo že dalj časa. Nezadovoljni_e so z načini odvoza odpadkov, ki se
jih poslužujemo v Mariboru. Prepričani_e so, da
bi s pomočjo primerov dobrih praks lahko uvedli
nek boljši, učinkovitejši sistem. Poleg smeti pa bi
na mestnem zboru govorili_e še o participatornem proračunu, saj so trenutno zadeve nekoliko
v zraku. Smiselno bi bilo stakniti glave in ugotoviti, kako vršiti pritisk, da se projekt kmalu razširi na
še pet četrti oziroma krajevnih skupnosti, kasneje
pa na vse mesto. Obravnavali_e so tudi dopis z
zbora SČS Tabor, s katerim želijo podpreti obnovo
Rotovške knjižnice.

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 NA ZBORE
SČS Pobrežje
SKS Pekre
SČS Nova vas
SČS Studenci
MESTNI ZBOR
SKS Kamnica
SČS Tabor
SČS Center in Ivan Cankar
SČS Koroška vrata

sreda, 1. 3., 18.00
sreda, 1. 3., 18.00
četrtek, 2. 3., 18.00
četrtek, 2. 3., 18.00
torek, 7. 3., 18.00
sreda, 8. 3., 18.00
sreda, 8. 3., 18.00
četrtek, 9. 3., 18.00
četrtek, 16. 3., 18.00

MČ Pobrežje, Kosovelova 11
Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
MČ Nova vas, Radvanjska 65
MČ Studenci, Erjavčeva 43
Vetrinjski dvor, Vetrinjska 30
KS Kamnica, Vrbanska 97
MČ Tabor, Metelkova 63
Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

Zbori ta teden: SČS Magdalena in SČS Radvanje: 21.2.; SČS Tabor in SČS Kamnica: 22.2.;
SČS Center in Ivan Cankar: 23.2. ob 18.00.

