
 

DEJAVNOSTI MČ POBREŽJE 

Komisija za kulturo in šport 

Mestna četrt Pobrežje v sodelovanju z društvi Mestne 

četrti, objavlja aktivnosti za leto 2021/2022 

 

 
1. Društvo Svoboda, sekcija ZIMZELEN, vabi  

občanke in občane vseh starosti, k vpisu v pevsko 
skupino. Za več informacij se lahko obrnete na 
gospo Milko Tutek, tel.št. 040 788 748. Skupina 
deluje na sedežu MČ Pobrežje, Kosovelova 11. 
 

 

 
2. Društvo Svoboda, sekcija HARMONIKA, vabi vse 

občanke in občane, od najmlajših do najstarejših, 
k vpisu v harmonikarsko skupino. Za več 
informacij se lahko obrnete na gospoda Alojza 
Sumerja, tel.št. 040 834 108. Skupina deluje na 
sedežu MČ Pobrežje, Kosovelova 11. 

 

 
 

 

 
3. Kulturno društvo Svoboda, vabi k vpisu občanke 

in občane vseh starosti, v folklorno skupino, 
hkrati pa iščejo kandidata ali kandidatko - 
koreografa za vodenje sekcije folklore. Za več 
informacij se lahko obrnete na gospoda Venka 
Dimova, tel. št. 070 811 442. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

 
4. Društvo upokojencev Pobrežje Maribor, vabi k 

vpisu občanke in občane, v različne aktivnosti ki 
jih nudijo: Druženje, izleti in letovanja, telovadba, 
ples, ročnodelski krožek, šah, športni ribolov, 
streljanje z zračno puško, pikado, balinanje, 
rusko kegljanje. Uradne ure društva so vsak 
ponedeljek in sredo med 10.00. in 12.00 uro v 
prostorih društva, Cesta XIV. divizije 67, Pobrežje. 
 

 
 

 

5. Nogometni klub NK Pobrežje, vabi vse starše k 
vpisu svojih otrok, od najmlajših pionirjev do 
starejših mladincev. Za več informacij se lahko 
obrnete na gospoda Dejana Ramšaka, tel. št. 051 
636 350, Kosovelova ulica 11, Pobrežje. 

 

 

 
6. PGD Maribor – Pobrežje: Pozdravljeni občanke in 

občani Mestne četrti Pobrežje. V gasilske vrste 
PGD Maribor – Pobrežje, Zrkovska cesta 102, 
vabimo pionirje in mladince, bodoče gasilce. Za 
več informacij lahko pokličete na tel. št. 041 333 
724. 

 

 

 

7. Mestna četrt Pobrežje, vabi vse občanke in 
občane, da podajo pisne predloge in pobude glede 
problematike naše soseske Pobrežje. Vaše 
pobude in predloge sprejemamo na elektronski 
naslov: mc.pobrezje@maribor.si ali na telefonsko 
številko 031 410 947. Dodatne informacije vam 
bodo dostopne tudi vsak prvi ponedeljek v 
mesecu na Kosovelovi 11, sedež MČ Pobrežje,  med 
11.00 in 12.00 uro. 

 
 
 

 

 

mailto:mc.pobrezje@maribor.si

