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PRIDI IN POGLEJ,
PRISLUHNI IN POVEJ
Imamo rešitev za park ob Pekrskem potoku.
Že dolgo je govora o parku, ki bi se razprostiral
ob Pekrskem potoku. Samoorganizirana četrtna skupnost (SČS) Nova vas, ki se ji je pridružila tudi SČS Radvanje, že dobro leto aktivno
sodeluje s projektno pisarno MOM, Društvom
arhitektov Maribor in krajinskimi arhitekti, da
se ideja parka ob Pekrskem potoku tudi uresniči.
Pred dnevi je bil zaključen javni natečaj za idejne rešitve, komisija je izbrala najboljšo, zdaj pa
so spet na vrsti krajanke in krajani, da si rešitve
ogledajo in se z izbrano rešitvijo na predstavitvi podrobneje seznanijo.
Razstava prispelih rešitev bo na ogled v petek,
21. 12., po 12. uri, predstavitev nagrajenega
idejnega projekta pa ob 17. uri v dvorani MČ
Nova vas na Radvanjski 65.
V SČS Nova vas in Radvanje si želijo, da bi si
razstavo ogledalo in prisluhnilo predstavitvi
čim več krajank in krajanov. Na voljo bo knjiga
vtisov, svoje pripombe in predloge pa bodo
lahko podali tudi v razpravi po predstavitvi. Naslednja faza je namreč izdelava podrobnejšega
načrta za izvedbo parka, ki bi naj v kar največji

možni meri upoštevala mnenja tistih, ki jim je
park namenjen, to pa so prebivalke in prebivalci bližnjih naselij, šolarji kar štirih osnovnih šol v
tem delu mesta, pa tudi vsi drugi Mariborčanke
in Mariborčani, željni mirnih sprehodov in rekreacije v naravi.
Še več informacij o nastajanju parka na spletu:
https://sites.google.com/view/pekrskipotok
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Dragi_e prijatelji_ce!
V letu, ki prihaja, vam želimo vse lepo,
predvsem pa optimizma.

Optimizem
je strategija za
lepšo prihodnost!
Samo če verjamemo, da
je prihodnost lahko
lepša, bomo ukrepali in
prevzeli odgovornost,
da tako tudi bo.
S predvidevanjem, da ni
nobenega upanja, v
resnici ustvarjamo
brezup.
Če pa verjamemo, da
obstaja vsaj plaha želja
po svobodi, obstajajo
tudi priložnosti za
spremembo. Obstajajo
priložnosti, da
sodelujemo v kreiranju
boljšega sveta.
Izbira je naša.
Izbira je tvoja.

Optimistične ingverjeve možiclje je spekla in fotografirala moderatorka Kaja, misel pa smo
si izposodili od optimista devetdesetletnika, Noama Chomskega, ki je v originalu povedal:
“Optimism is a strategy for making a better future. Because unless you believe that the future can be
better, it’s unlikely you will step up and take responsibility for making it so. If you assume that there’s
no hope, you guarantee that there will be no hope. If you assume that there is an instinct for freedom,
there are opportunities to change things, there’s a chance you may contribute to making a better
world. The choice is yours.”
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PoroČilo o delu v
samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Magdalena, 20. 11.

V Magdaleni, kjer se srečujejo vsak drugi torek,
so prejšnjikrat obravnavali dopis za predlog
spremembe prometnega režima na Pupinovi.
Trenutno je situacija tam še bolj pereča, saj je
na območje slabo urejenega motornega prometa in neustreznega parkiranja na pot med
parkom in bloki speljan začasni prehod za peške_ce in kolesarke_je čez železnico. Udeleženke z dopisom, ki je nastal na podlagi obhoda terena in komentarjev podanih na lokacijah,
predlagajo Uradu za komunalo promet in prostor ustreznejšo prometno ureditev med Ulico
Moše Pijade in železniško progo. Tema je bila
že velikokrat obravnavana, do konkretnih sprememb še ni prišlo. Tokrat upajo na hiter odziv
odgovornih in korake v smeri boljšega življenja
v četrti. Letos se na zboru sestanejo še enkrat.
SČS Radvanje, 4. 12.

Na tokratnem zboru SČS Radvanje so zboristi
najprej govorili o delavnicah Skupaj za skupno, na katerih je pred lokalnimi volitvami nastalo 66 zahtev ljudi za skupno dobro. Zboristi
menijo, da končni dokument, ki je nastal iz
teh srečanj, ne sme iti v nič, ampak se morajo aktivnosti nadaljevati. Z zahtevami je treba
soočiti novo občinsko oblast. Radvanjčani zato
pozivajo udeležence preostalih zborov samoorganiziranih skupnosti, da izberejo predstavnika za sestanek z županom. Prav tako se bodo
z občinsko upravo dogovorili za sestanek, najverjetneje enkrat v drugi polovici januarja.
Udeleženci so se pogovarjali tudi o urabnistični
problematiki Radvanja. Osnovna ideja o razvoju Radvanja še zmeraj temelji na dokumentu iz

Urbanistična ureditev Radvanja se izvaja stihijsko

leta 1986, v vmesnih letih pa so temu dodajali
razne dopolnitve in popravke. Predvsem so ga
natančneje definirali z OPPN-ji. Podroben načrt
je bil izdelan za območje pod Pohorjem, a je
še vedno vezan na neizvedeno univerzijado.
Udeleženci zato pričakujejo, da bo prišlo do
številnih pobud za spremembe prostorskih aktov. Bojijo se, da bi občinska oblast ponovno
spregledala in preslišala lastne občane, saj se
je v preteklih letih izkazalo, da je občina dajala prednost interesom kapitala pred interes
skupnosti in kakovost življenja. Takšno početje
bodo skušali presekati.
Podana je bila še ideja o ustanovitvi kulturno-umetniškega društva Radvanje, ki bi se moralo
povezati s turističnim društvom.
Udeleženke in udeleženci so se tudi odločili,
da bo prihodnji zbor potekal v bolj sproščenem vzdušju, s kratkim kulturnim programom
ter jedačo in pijačo, ki jo bodo s seboj prinesli
udeleženke in udeleženci.

4

NA ZBORIH

SČS Pobrežje, 5. 12.

Na zboru samoorganizirane skupnosti na Pobrežju so udeleženci obravnavali pripravljen
dopis v zvezi z razpadajočimi športnimi objekti ob Puchovi, nasproti pokopališča. Ostanki
zgradb so ne le estetska katastrofa, temveč
tudi potencialna nevarnost za okolico. Tema
je bila odprta na prejšnjem zboru, po načelu
direktne akcije pa je udeleženec pripravil dopis in fotografiral razvaline. Dopis bo poslan
na Inšpektorat RS za okolje in prostor, mestni
četrti in Večeru. Udeleženci so bili seznanjeni
z informacijo, da je policija obravnavala njihovo pobudo za ureditev prehodov za pešce
na Nasipni ulici in jo posredovala MOM in Medobčinskemu inšpektoratu. Pozivajo jih, da z
namenom zagotavljanja čim večje prometne
varnosti na Nasipni ulici pobudo občanov
SČS Pobrežje preučijo oziroma obravnavajo v
okviru Komisije za tehnično urejanje prometa
Mestne občine Maribor. Naslednji zbor, zadnji
letos, bo bolj praznično obarvan. Dogovorili so
se, da prinesejo prigrizke in se po razpravi še
neformalno družijo ob koncu leta.
SČS Pekre, 5. 12.

V Pekrah se je minulo sredo, na Miklavževo, za
samoorganizirano skupnost zaključilo delovno
leto 2018. Karseda hitro – udeleženi so namreč

Težave z avtobusnimi prevozi se kar ne končajo

hiteli praznovat prvega decembrskega obdarovalca – so pregledali sklepe minulega zbora
in ugotovili, da so bile zaveze z njihove strani
udejanjene. Odgovorov na poslane pobude še
niso prejeli. Udeleženec se bo o načrtih za kanalizacijo v Turčini grabi pozanimal pri pristojnemu na uradu za komunalo, promet in prostor, kjer bodo ob pregledu načrtov izgradnje
manjkajoče kanalizacije lahko hitro informirali,
ali javni vod tam sploh bo zgrajen ali ne. Potem
je moč delati naprej, tudi s KS Pekre, na katero
je bila že prej naslovljena pobuda za reševanje
omenjene problematike.
Tudi obnova Lackove se bo najbrž zaključila
prej kot pa reakcija medobčinskega redarstva,
ki so jih samoorganizirani Pekrčani pozvali, da
opozorijo prebivalce na začasnih obvoznih ulicah (Rožnodolska, Ob ribniku, Lesjakova), da
avtomobile umaknejo s cest, za ograje na svoje
dovoze, kjer bi morali biti parkirani ter na tak
način pomagajo k čim boljši pretočnosti motornega prometa vsaj v času, ko se tukaj drenjajo na poti v Pekre in iz Peker tudi avtobusi.
S sklepom je bilo izraženo tudi soglašanje s pobudo iz Radvanja za prevetritev šestinšestdesetih zahtev Skupaj za skupno z novim občinskim vodstvom. Pa srečno!
SČS Center in Ivan Cankar, 6. 12.

Zbor je najprej potrdil pobudo iz SČS Radvanje, da bi se moral župan opredeliti glede
zahtev, ki so jih s pomočjo strokovnjakinj_ov
oblikovale_i udeleženke_ci zborov na delavnicah Skupaj za skupno. Ker tega ni storil že
v času volitev, so skeptične_i, kakšen je njegov odnos do samoorganiziranih krajank_ov.
Izpostavile_i so predvsem, da bi si želele_i
večjo dostopnost do župana, saj so bila sedaj
vrata Fištravčeve pisarne za občanke_e zaprta. Boljših odnosov si želijo tudi od četrtnih
svetnic_kov, saj so bili dosedanji njihovi poskusi neuspešni.
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o tem javno podjetje ni nikogar jasno in glasno opozorilo ter da se je postavka kar znašla
na položnicah. Na Studencih so se odločili, da
se namesto na prazničnem prednovoletnem
zboru sestanejo na po-novoletnem, v četrtek,
3. 1. 2019.
SČS Tabor, 12. 12.

Podaljšek Ceste Proletarskih brigad naj bi v 2019 le dočakali
SČS Studenci, 6. 12.

Na srečanju samoorganizirane skupnosti Studenci je udeleženec poročal o uspešnem prizadevanju za koš za smeti ob sprehajalni poti
okoli Pekrske gorce. Pove, da je sicer zelo dolgo
trajalo, a da koš tam končno stoji. To, da je večino časa poln, dodatno kaže, da je bil na lokaciji
zelo potreben. Glede na to, da koš ni zakomplicirana struktura, niti ni posebej zahtevne montaže, se ljudem zdijo birokratski postopki, ki so
potrebni za postavitev koša za smeti, smešno
dolgi. Seznanjeni so bili s kontaktom uradnice
na UKPP, ki je odgovorna za male koše za smeti
po mestu. Iz mnogih zborov poročajo, da se je
na njo smiselno obrniti ko gre za problematiko
te vsebine.
Poleg tega so bili seznanjeni tudi z aktivnostmi
SSVUJD in razprava se je na začetku zbora dotikala Nigradovih položnic, na katerih se po novem najde postavka za deževnico. Ker Nigrad
nima podatkov o tem, kam imajo ljudje speljano odtekanje s streh, bodo odvod zaračunavali
vsem. V primeru ponikalnic ali pa zajemanja
meteornih voda za nadaljnjo rabo ter v ostalih
primerih, ko voda ni speljana v kanale, je o tem
potrebno obvestiti Nigrad. Po pregledu le ti
izdajo odločbo in skladno s tem zaračunavajo
svoje storitve. Posebej problematično je to, da

Zadnji zbor v letu 2018 je bil delavno in praznično obarvan. Še preden so udeleženci nazdravili
s šampanjcem, so se lotili prispelega odgovora
z Urada za komunalo, promet in prostor. Ugotovili so, da občina ne namerava preurediti
Ceste zmage v enosmerno ulico. Morda bi v
enosmerno preuredili zgolj zadnji odsek ceste,
če se bodo s tem strinjali tamkajšnji stanovalci.
Ugotovili so tudi, da je družba Geodata, ki je
bila izbrana za pripravo dokumentacije za celostno obnovo Ulice Koseskega, odstopila od
pogodbe, zaradi česar se bodo dela na tej ulici
še bolj zavlekla. Prejeli so tudi odgovor s strani
MČ Tabor, da je postavitev ležečih policajev na
Goriški predvidena v tekočem investicijskem
načrtu. Zanimalo jih je tudi, ali na tej cesti
obstaja cona umirjenega prometa, zato bodo
poslali dopis na UKPP. Nato pa je sledilo zasluženo praznovanje.
SČS Tezno, 13. 12.

Zadnji letošnji zbor SČS Tezno je vnovič minil v razpravi o degradiranosti svojčas najbolj
industrijskega področja v mestu in državi. Do
projekta izgradnje poligona varne vožnje, ki
bi ga udeleženi z velikim veseljem zamenjali za športno-kulturno-zabavno zbirališče ali
park, se novoizvoljeni župan kljub pozivu še
ni opredelil, zaslediti pa je moč informacije, ki
nakazujejo, da odločitev o izgradnji poligona
na mestu siceršnjega bolšjega sejmišča še ni v
kamen vklesana. Tudi zato so odločeni, da ne
odnehajo z bojem, da bi na Teznem po dolgem
času končno zraslo kaj tudi dobrega za tamkaj-
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šnjo skupnost. Kot na primer zdravstveni dom,
ki je za tukajšnje prebivalke in prebivalce še
kako potreben, po mnenju udeleženih pa lokacijsko ponesrečeno umeščen na obrobje tezenske skupnosti. Zato res ni odveč skrb, kako
bo urejena dostopnost do zdravstvene oskrbe
za tiste, ki so vezani na javni prevoz. Ob javni
razgrnitvi projekta o tem vidiku zagotavljanja
javne storitve ni bilo še nič dorečenega, razen
da dostop do zdravstvenega doma ni problematika, ki bi jo projektanti stavbe morali obravnavati ali jemati v obzir pri svojem delu – da je
to stvar dogovora med lokalno skupnostjo, občino in prevoznikom. Udeleženi se bodo zdaj
po aktualne informacije obrnili na ZD Adolfa
Drolca.
V Radvanje pa pojdejo Tezenčani po informacije, kako se prepričati o kakovosti zraka.
Nedavni članek v Večeru o tem, da v sosednji
občini dihajo na tem območju najbolj s prašnimi delci onesnažen zrak, jih je spodbudil, da
prično iskati način, kako do neposrednih meritev zraka na Teznem. Ne verjamejo namreč, da
ob vsem prometu, industriji in deponijah tukaj
kakovost zraka ni vsaj sporna, če ne kaj več.
Pričenjajo tudi s popisovanjem vseh smetišč,
deponij in divjih odlagališč v četrti in pozivajo sokrajane, da jim pri tem pomagajo. Kako?
Opaženo odlagališče ali kup smeti poslikajo in
posredujejo na e-naslov tezno@imz-maribor.
si, zraven pa pripišejo lokacijo, kje se nesnaga
nahaja. Ko bodo informacije zbrane, bo to še
argument več, da se tudi na Teznem prične delati na višji kakovosti življenja.

nili pripravi razstave in predstavitve idejnih
rešitev za park ob Pekrskem potoku, ki bo v
petek, 21. 12., ob 17.00 v dvorani MČ Nova vas.
Sklenili so, da bodo čim bolje obvestili krajanke
in krajane Nove vasi in Radvanja, da si jih bo
čim več ogledalo razstavo in tudi sodelovalo
v razpravi. Projekta so se lotili celovito in dosedanja prizadevanja so dala rezultate. Dobro
sodelovanje krajank in krajanov s pristojnimi
občinskimi službami, arhitekti in krajinarji, kar
je in še bo plod tega sodelovanja, bi lahko bil
zelo dober primer, kako naj nastajajo in se izvajajo projekti v MOM. Prav pomanjkanje takega
sodelovanja in rokohitrskih, predvolilnih akcij
je pri rekonstrukciji Kardeljeve ceste povzročila zelo ogorčene odzive bližnjih stanovalk in
stanovalcev. Kaj bi naj s postavljanjem otokov
in otočkov tam nastalo, se pristojnim ni zdelo
potrebno pred začetkom del predstaviti prizadetim. Posegi so veliki, obnova površna. »Špar
program« ga je imenoval udeleženec, saj ne
bodo zakrpane ne stare, ne na novo skopane
luknje. Zbor se je poenotil le v tem, da je škoda
že storjena, da pa je treba pristojnim o samovoljnem predvolilnem posegu zastaviti vprašanja in zahtevati odgovore, da se kaj takega ne
bi več ponovilo.

SČS Nova vas, 13. 12.

Tokratni zbor SČS Nova vas je bil vsebinsko
zelo natrpan, zato je za vse predlagane točke
dnevnega reda zmanjkalo časa in jih bo treba
obravnavati na naslednjem srečanju, 27. 12.,
ki so ga udeleženke in udeleženci sicer želeli
obarvati bolj praznično. Največ časa so name-

Ponovno razkopavanje sveže pobarvanega dela ceste
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V čigavo korist deluje MOM?
Že dalj časa odprta razprava o parkirnih površinah pri UKC Maribor, kjer uporabniki, večinoma
bolniki, plačujemo visoko parkirnino, je ob postopku sprejemanja novega Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na zboru samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Nova
vas sprožila nekaj novih vprašanj. Prepričani, da bi z novim Odlokom lahko rešili nejasnosti starega,
smo vprašanja naslovili na pripravljavca, to je Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
(JPGSZ) Maribor. Vprašanja so zadevala predvsem pravno veljavnost in vsebino terminov kot so 'kdo
je zavezanec za plačilo nadomestila', 'kaj je zazidano in nezazidano stavbo zemljišče', 'kakšna je
realizacija zahtevkov za plačilo NUSZ' ipd.
Božo Šušteršič, SČS Nova vas
Na zastavljena vprašanja smo odgovore iz
JPGSZ resda dobili, so pa pomanjkljivi in zavajajoči, zato smo se na zboru odločili, da je treba
o tem javno spregovoriti. Posebej še, ker je bil
med tem novi Odlok o NUSZ v drugem branju
na Mestnem svetu Mestne občine Maribor (MS
MOM) sprejet po postopku, ki je po našem
mnenju prav tako sporen.
V odgovoru na naša vprašanja se na JPGSZ izgovarjajo na Zakon o stavbnih zemljiščih (še
iz bivše skupne države), ki pa je izhajal iz drugačnih temeljev in sicer, da so naravne dobrine, med katera sodijo poleg vode in zraka tudi
zemljišča, skupno javno premoženje in da se
zato za pravico uporabe posameznega zemljišča plača določeno nadomestilo. Obseg tega
je bil odvisen od koristi, ki jo ima uporabnik,
sama korist pa se je določala glede na vrsto in
obseg rabe, lokacijo in urejenost zemljišča. S
spremembo pravnega sistema se je spremenila tudi pravna podlaga nacionaliziranih zgradb
in gradbenih zemljišč. Uporabnik stavbnega
zemljišča je ponovno pridobil status lastnika,
česar pa zakonodajalec ni upošteval pri spremembi zavezancev, ki bi morali postati dejanski lastniki. Kako razpolagajo s svojo lastnino - ali to lastnino uporabljajo zase ali jo dajejo
v najem, za odmero te obveznosti ne more biti
pomembno.
Uporabnik parkirnega prostora (najemnik,
zakupnik ali trenutni urni uporabnik) nima
enakega vsebinskega pomena, kot ga je
imel uporabnik stavbnega zemljišča v druž-

beni lastnini, zato je razlaga, da so najemniki posameznih parkirnih prostorov v
garažnih hišah (GH) in parkiriščih zavezanci
za plačilo NUSZ, strokovno napačna in zavajajoča.
Pri poslovnih nepremičninah (nepremičninah,
ki ustvarjajo prihodek), ne more biti nobenega
dvoma, kdo je tisti, ki mora to nadomestilo plačevati, saj je podlaga za uvedbo nadomestila
prav korist, ki jo nudi stavbno zemljišče lastniku
nepremičnine – z njim ustvarja večjo ali manjšo zasebno korist. Stvar lastnika nepremičnine
je, kako jo v skladu z namenom uporablja. Če
parkirišče oddaja v najem, je po našem mnenju
njegova korist najemnina, iz nje pa mora poravnavati vse obveznosti, tudi NUSZ.
Ko so zbori SČS in SKS odprli problem visokih
parkirnin v GH in na parkiriščih pri UKC niso niti
slutili, koliko novih problemov so s tem odprli.
NUSZ za sploh ni plačeval lastnik GH, pač pa
do predlani kar UKC Maribor, kot knjižni lastnik
zemljišč, kjer GH stojijo in kamor spadajo tudi
ostala parkirišča, ki jih trži lastnik, zdaj GH Park,
Ljubljana. Šele po našem poizvedovanju so pri
JPGSZ začeli postopek prenosa obveznosti na
GH Park, a je podjetje našlo nov obvod za neplačevanje NUSZ. Z utemeljitvijo, da ima v GH
in na drugih parkiriščih pri UKC sklenjenih 1100
najemnih pogodb (to je več kot je tam sploh
parkirnih mest) in da so pravzaprav najemniki
zavezanci za plačilo NUSZ, se je ponovno poskusil izogniti plačilu.
Na naše vprašanje JPGSZ, ali so bile tem naje-
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mnikom izdane odločbe za plačilo, je bil odgovor negativen in z neprepričljivo obrazložitvijo.
S slabo utemeljitvijo, da gre za davčno tajnost,
pa nismo dobili odgovora niti na vprašanje,
kakšna je bila realizacija NUSZ v letu 2017 v
primerjavi z izdanimi odločbami. Gre za čisto
knjigovodski podatek, ki pa v proračunu MOM
pomeni pomemben prihodek. Z njim bi morali
biti zelo natančno seznanjeni mestni svetniki,
ko so sprejemali nov odlok, pa jim je bila podana le ocena, da se bo v proračunu z novim odlokom nabralo za okrog milijon manj sredstev,
da se bo na pobudo in v zadovoljstvo Štajerske
gospodarske zbornice znižala obremenitev
trgovcem in podjetnikom in da bo obremenitev za občane (stanovanjski objekti) ostala
približno enaka.
Dober gospodar bi ob takem podatku zastrigel
z ušesi in skrbno pretehtal posledice, vsekakor
pa ne bi brez razprave podprl odloka v drugem
branju, kot se je zgodilo na zadnji seji MS MOM.
Očitno večina naših izvoljenih predstavnikov v
MS, skupaj s statutarno pravno komisijo, odloka pred drugim branjem ni pregledala, ali pa ni

bila sposobna oceniti posledic za mestni proračun, ker sicer odloka ne bi sprejela. Tako je
potrdila odlok v celoti le na osnovi zagotovil
predlagatelja, da gre zgolj za nekaj redakcijskih
sprememb, ki pa so po našem mnenju predvsem zelo vsebinske, saj obsegajo veliko več
členov, kot je navedeno v obrazložitvi in znižujejo osnove prav tistim, ki z nepremičninami
ustvarjajo dobičke.
Ob vsem navedenem je jasno, da je Odlok
o NUSZ, kot je bil sprejet, za MOM škodljiv,
zato moramo zahtevati, da se v novem sklicu MS takoj loti priprave in sprejetja novega odloka, ki bo v korist proračuna MOM
ter njenih občank in občanov. Že samo
predvideno zmanjšanje proračuna za cca
1 % je dovolj velik razlog za to. S tem zneskom bi na primer lahko takoj izvedli participatorni proračun v čisto vseh četrtih in
krajevnih skupnostih in odpravili marsikatero pomanjkljivost znotraj njih.
V čigavo korist že bi naj delovala MOM oz. v
čigavo v resnici deluje?

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 Nova vas

četrtek, 27. 12., 18.00
SČS Center in Ivan Cankar četrtek, 3. 1., 18.00
SČS Studenci
četrtek, 3. 1., 18.00
SKS Pekre
sreda, 9. 1., 18.00
SČS Tabor
sreda, 9. 1., 18.00
SČS Tezno
četrtek, 10. 1., 17.00
SČS Magdalena
torek, 15. 1., 18.00
SČS Radvanje
torek, 15. 1., 18.00
SČS Pobrežje
sreda, 16. 1., 18.00
SČS Koroška vrata

četrtek, 17. 1., 18.00

MČ Nova vas, Radvanjska 65
Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
MČ Studenci, Erjavčeva 43
Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
MČ Tabor, Metelkova 63
MČ Tezno, Panonska 12
MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
MČ Radvanje, Lackova 43
MČ Pobrežje, Kosovelova 11
MČ Koroška vrata, začasna lokacija
Jurčičeva 8, 1. nadstropje

