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Drage someščanke, someščani,
drage sosede in sosedi!
Zelo sem vesel in ponosen, da nam je uspelo v tej sestavi sveta
MČ Koroška vrata ustvariti prvo številko glasila naše mestne četrti,
kljub temu da smo trenutno brez stalnih prostorov.
Minili sta že dve leti od kar ste nas na lokalnih volitvah leta 2018
izbrali za vaše predstavnike.
Svet mestne četrti za obdobje 2018–2022 predstavljamo:
• Damir Orehovec, predsednik,
• Lidija Dumanič, podpredsednica,
• Simon Medved, podpredsednik,
ter ostali člani po abecednem vrstnem redu:
Desanka Goličnik, Milan Hmelak, mag. Borut Jurišić, Grega Krajnc,
Bojana Krepek, Boštjan Marko, ddr. Luka Mesarec, Inge Vogrin Mlakar, Boris Popovič, Ines Poštrak, Mihaela Puppis in dr. Tina Tomažič.
Skupaj delujemo v dobrobit naše soseske v sklopu različnih komisij: komisija za komunalne zadeve, promet in okolje; komisija za informiranje in obveščanje; komisija za socialno skrbstvo in zdravstveno
varstvo; komisija za mladino in šport; komisija za kulturo in družabne
dejavnosti in varnostnega kolegija.
Izmed večjih nalog, ki jih imamo, je najpomembnejša zagotovo ta,
da prisluhnemo vašim željam in potrebam ter jih prenesemo nosilcem
javnih služb. Prav tako bdimo nad njihovo realizacijo, v kolikor je ta možna. Poleg že omenjenega pa spodbujamo tudi kulturno-umetniške,
športno-rekreativne ter ljubiteljske dejavnosti. Zato nam je zelo žal, da
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se je kljub obetavnemu začetku izgradnja doma MČ zakomplicirala in
tako že dve leti naša MČ nima svojih lastnih prostorov, ki so na Vrbanski 10 vrsto let zagotavljali izvajanje družbenih dejavnosti.
Medtem ko z Mestno občino Maribor iščemo najustreznejšo rešitev ureditve novih prostorov, se začasno nahajamo na Jurčičevi 8,
kjer se po najboljših močeh trudimo zagotavljati nemoteno delovanje društvenih dejavnosti. Upamo, da bo v najkrajšem možnem času
mogoče znova izvajati vse aktivnosti, kot je bilo zamišljeno ob pripravi načrtov za izgradnjo novega doma. Zahvaliti se vam želim tudi za
vašo zagnanost in pobude, ki jih prejemamo, še posebej pa se želim
zahvaliti vsem, ki vodite različne ljubiteljske dejavnosti, ki jih bomo v
nadaljevanju tudi predstavili. Brez le-teh naše delo ne bi bilo smiselno.
Hkrati pa bi se ob tem želel zahvaliti komisiji za informiranje in obveščanje ter naši referentki gospe Jasmini Strajnar, ki je vezni člen med
vsemi nami.
Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ Koroška vrata
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Predstavitev Mestne četrti Koroška vrata
Smo del Mestne občine Maribor, ki obsega območje od Pristaniške,
Strossmayerjeve in Trubarjeve ulice na vzhodu, do Vinarskega potoka na
zahodu, pobočja Kalvarije na severu ter reke Drave na jugu. To je pretežno stanovanjsko območje s 4480 gospodinjstvi.
Za predšolsko vzgojo skrbijo tri enote Vrtca Ivana Glinška (Smetanova, Ribiška in Kosarjeva), Montessori vrtec ter Zasebni zavod Vrtec
Želvica. Osnovnošolci so razdeljeni med dve šoli: OŠ Bojana Ilicha (ki se
nahaja v MČ Center) in OŠ Prežihovega Voranca (ki se nahaja v MČ Koroška vrata). Prav tako pa sta v MČ še OŠ Montessori in OŠ ter vrtec za
otroke z govorno-jezikovno motnjo, gluhe in naglušne otroke ter za otroke
z avtističnimi motnjami (v okviru Centra za sluh in govor).
Na področju srednjega šolstva imamo Srednjo elektro-računalniško
šolo, Srednjo gradbeno šolo in gimnazijo, Biotehniško šolo, III. gimnazijo
ter Škofijsko gimnazijo Antona Martina Slomška. Dijaki imajo na razpolago tudi sobe v Dijaškem domu Drava, Dijaškem domu Maribor in Dijaškem domu Antona Martina Slomška.
V MČ se nahajajo tudi fakultete Univerze v Mariboru, in sicer: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo; Fakulteta za strojništvo; Fakulteta za naravoslovje in matematiko; Filozofska fakulteta in Pedagoška fakulteta. Študentje lahko bivajo v
študentskih domovih na Gosposvetski in Koroški cesti.
Na področju športa delujejo tudi Univerzitetni športni center Leona
Štuklja, večnamenska športna dvorana AMS, Kopališče Pristan, celotni
kompleks športno-rekreacijskega območja Ljudski vrt ter medicinsko termalni center Fontana.
Za prebivalce je na voljo tudi več rekreativnih poti, kjer se Mariborčani vseh generacij lahko rekreirajo peš, s kolesi ali z drugimi oblikami
mobilnosti (ob Dravi, po Vinarski ulici do Račjega dvora, po kostanjevem
drevoredu, po kamniškem drevoredu in po Vrbanskem platoju).
Na žalost pa navkljub trudu v mestni četrti družabno življenje počasi
zamira, saj trenutno nimamo doma krajanov, ki bi bil na primerni lokaciji
znotraj same mestne četrti in dostopen vsem generacijam. Posledično
se trenutno odvijajo zgolj še nekatere aktivnosti na začasni lokaciji (Juričičeva 8 v MČ Center).
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Načrti za Koroška vrata
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Kot predstavniki mestne četrti večkrat prejmemo vprašanja glede načrtov mestne občine. Ker tudi sami vedno ne poznamo odgovorov, sta na
vaša vprašanja odgovarjala mag. Helena Kujundžić Lukaček (podžupanja za področja lokalne skupnosti, zdravstva, šolstva in predšolske vzgoje,
medgeneracijsko sodelovanje) in dr. Samo Peter Medved (podžupan za
področje komunale, prometa in športa).
Kapacitete vrtcev v Mariboru so na splošno zapolnjene. Kje vidi
občina rešitve te težave?
S prvim septembrom je ponovno pričela delovati enota Vrtca Ivana Glinška
na Ribiški, ki je bila nekaj časa zaprta zaradi obnove. Na Mladinski ulici pa načrtujejo izgradnjo novega vrtca, ki bo umeščen na območju športne infrastrukture
in parkovnih površin. Cilj novega šest oddelčnega vrtca bo vzpodbujati najmlajše
k telesni aktivnosti in športu, deloval pa
bo v okviru že obstoječe organizacijske
enote.
Zlasti starši smo bili pred kratkim zelo veseli nove pridobitve –
ograje okoli dvorišča OŠ Prežihovega Voranca. Vendar ne razumemo, zakaj se še vedno ni izvedla tudi načrtovana obnova šolskega
dvorišča.
Ureditev zunanjih športnih in ostalih površin na zemljišču OŠ Prežihovega Voranca je načrtovana za leto 2021.
Še v prejšnjem mandatu se je sprejela odločitev, da se dom krajanov na Vrbanski 10 poruši ter na njegovem mestu postavi nov
dom, financiran iz lastnih sredstev MČ Koroška vrata. Kako to, da
do izgradnje še ni prišlo?
Na mestni občini se problematike zavedamo in intenzivno delamo na rešitvi
novih prostorov za družabne dejavnosti mestne četrti
Koroška vrata. V ta namen
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je MOM naročila izdelavo idejne
zasnove Langerjeve vile, v kateri
je predvideno, da se del prostorov,
vključno z uporabo dvorišča, nameni MČ Koroška vrata. Prav tako pa
je potrebno povedati, da je v sklopu projekta obnove zahodne tribune stadiona Ljudski vrt predvidena
obnova oklice Zahodne tribune ter
ureditev promenade kot javnega
prostora, ki bo povezalo Gregorčičevo ulico z Mladinsko ulico in z območjem Partizana, kjer se načrtuje že
prej omenjeni »športni vrtec«. Prehod bi se nadaljeval do Kamniške ulice.
Občani so se kar nekaj časa bali, da bo obnova nabrežja Drave
negativno vplivala na MČ Koroška vrata, zlasti na lokacijo vrtca, ki
je bil do jeseni 2020 zaprt. Prav tako pa je kar nekaj pobud, da se zagotovi prometna varnost v okolici enote vrtca na Kosarjevi. Kakšne
načrte ima MOM za ta območja znotraj MČ?
Za območje vrtca Ribiška bo MOM izvedla arhitekturni natečaj. Za območje Lenta je pred dokončanjem izvedbeni projekt ureditve Lenta, ki bo
javno dostopen.
Z načrtovanimi deli na Medvedovi in Kosarjevi ulici pa se bo izboljšala
tudi varnost za predšolske otroke.
MČ ima na svojem območju različne rekreativne površine (od
Šteng na Kalvarijo do sprehajališča mimo Račjega dvora in srednje
Biotehniške šole v smeri proti mestnemu parku), ki pa prav tako
potrebujejo vlaganja. Ali ima MOM kakšne načrte za ureditev teh
površin?
Da, v pogovoru smo z Ministrstvom za kmetijstvo in Ministrstvom za
šolstvo in šport za ureditev lastniških raz-merij. MOM ima vizijo urediti to
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območje in pridobiti v lastništvo ter upravljanje objekt
Račjega dvora in vinogradov.
Na območju MČ se nahaja tudi vsem dobro
znan bazen Pristan. Na žalost so morale v šolskem
letu 2019/20 osnovne šole odpovedovati plavalne
tečaje v njem, saj ni bil varen in primeren za izvajanje tovrstne aktivnosti. Kdaj bo bazen obnovljen?
Po sedanjem terminskem planu bo obnova, ki predvideva tudi celovito energetsko sanacijo, zaključena do
avgusta 2021. Zaradi vseh zapletov z reklamacijami v
letošnjem letu plavanje v srednjem bazenu žal še ni bilo
možno.
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Potrebno je poudariti, da je svet MČ Koroška
vrata dne 29. januarja 2020 sprejel sklep, da se
nadaljuje postopek gradnje na prvotni lokaciji na
Vrbanski ulici 10. Vseh 11 prisotnih svetnikov je
sklep enotno podprlo.
Na lokaciji na Vrbanski ulici 10 se nahaja tudi zaklonišče, ki je namenjeno MČ Koroška vrata in
tudi delom KS Kamnica.
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Dejavnosti za naše someščane
Zaradi prostorske stiske v začasnih prostorih na Jurčičevi 8 se trenutno v okviru MČ Koroška vrata izvajajo le še sledeče skupine:
Ime skupine
PROANIMA
OPTIMISTI
AURORA
QI GONG
Ročnodeljski krožek
TAŠČICE
Klekljarstvo
TAŠČICE
Ročna dela DAME
Duhovno petje
Meditacijski pogovori
Pogovorna skupin
GINKO
Pevske vaje
KUD CODA

Vodja skupine

Jože Primožič

Termin izvajanja
1. in 3. ponedeljek
2. in 4. torek
2. in 4. sredo
Vsak četrtek

Darinka Ujčič

Vsak torek

Irena Krajnc

Vsako sreda

Darinka Ujčič

Vsak četrtek
1., 3. in 4. torek v mesecu
Vsako sredo

Nada Zidarič

Borut Falež
Mara Grahovac
Lea Gačnik

Vsak ponedeljek
Vskao sredo

Likovne skupine PRO ANIMA, OPTIMISTI in AURORA že vrsto let
delujejo v okviru mestne četrti Koroška vrata. Vodi jih diplomirana pedagoginja likovne vzgoje ga. Nada Žnidarič.
V svojih vrstah likovnice in likovniki združujejo ljubitelje slikanja in risanja.
Že vrsto let se srečujejo in spoznavajo
različne tehnike, svoje stvaritve pa razstavljajo tudi širom Slovenije.
Vodi jih misel: »Lepo se je družiti in
deliti veselje!« Prav to počno, ko v družbi ustvarjajo ter svoje likovne umetnine
razstavljajo. Tudi vi ste vljudno vabljeni v
njihove vrste.
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Taščice delujejo v MČ Koroška vrata že od
leta 1979. Zbrale so se gospe, ki jim je bilo mar
za kulturo in dediščino, domače obrti ročno izdelanih čipk in raznih vezenih izdelkov ter pletenja in
kvačkanja. Vsa ta leta je v krožku delovalo med
10 in 15 gospa. Vsako leto priredijo razstavo, kjer
prikažejo svoje izdelke. Še naprej pridno ustvarjajo in se pripravljajo, da
bodo v novih prostorih MČ imele razstavo in proslavile štirideseto obletnico zelo plodnega dela.
»S klekljanjem se srečujemo že 15 let. Začetna znanja nam je podajala
ga. Jana Dobnik, za kar se ji iskreno zahvaljujemo. Obvladamo razne tehnike klekljanja za
izdelavo lepih klekljanih izdelkov. Klekljarice so
s svojimi izdelki prisotne na vsakoletni razstavi.
Zelo ponosne smo na vabilo za sodelovanje na
Pagu na njihovem tednu paške čipke. Dvakrat
smo bile povabljene tudi v Prebold na njihove dneve. Vrhunec pa smo dosegle, ko smo
dobile vabilo iz Železnikov, da sodelujemo na
njihovem tradicionalnem tednu klekljanja in razstavimo naše izdelke.«
»Še naprej se trudimo napredovati v različnih tehnikah, vesele pa smo,
če se našemu krožku pridruži tudi kakšna nova moč, željna znanja klekljanja.«
Mešani pevski zbor KUD Coda
je leta 2016 pričel polniti dotlej obstoječo praznino med tekmovalnimi zbori
in zbori upokojencev. V zboru je kakovostno preživljanje časa našlo do tega
trenutka 15 pevk in pevcev različnih
starosti, ki se po zborovski literaturi
sprehajajo med lažjimi in zahtevnejšimi
skladbami najrazličnejših stilov. Zbor je
v tem obdobju pod vodstvom Lee Gačnik nanizal toliko nastopov, da za
naštevanje ne zadostujeta dve roki. Njihov zvok je med drugim odmeval v
krasnem ambientu Minoritske cerkve, Unionske dvorane in Evangeličanske cerkve v Mariboru.
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Prav tako tradicionalno nastopajo po božično okrašenih ulicah Maribora in tudi na rockerskih koncertnih lokacijah. Zelo radi se predstavijo tudi
izven naše občine; do sedaj so se predstavili v občinah Rogatec, Šmarje
pri Jelšah, Vojnik in Korena. Cilji zbora iz meseca v mesec, iz nastopa v
nastop, rastejo. Želja vseh vpletenih je redno polnjenje koncertnih dvoran
ter udeležba na nacionalnih tekmovanjih. Vaje Mešanega pevskega zbora
KUD Coda potekajo v Mestni četrti Koroška vrata vsako sredo.
Vsak četrtek je v prostorih naše mestne četrti dan za DAME! Katere?
Za nas KROŽKARCE, ki ustvarjamo okrasne predmete za različne priložnosti. In zakaj dame? Ker kljub letom in »ogroženim skupinam« še nismo
vrgle pušk v koruzo.
Ob dobri volji in elanu, ki mu ni para, se družimo, pomagamo druga
drugi, se tolažimo, smejimo in zapojemo. Pod našimi prsti pa stare in
neuporabne stvari spreminjamo v nove, spoznavamo nove tehnike oblikovanja in nove materiale, z izdelki pa razveselimo naše znance in prijatelje.
Nestrpno čakamo, da bomo lahko ustvarjale in razstavljale v novih prostorih mestne četrti Koroška vrata.
Največkrat pa je najpomembnejše kar lahko ljudem ponudimo možnost, da se preprosto
družijo. Za to skrbi pogovorna
skupina Ginko, kjer se že vrsto
let starejši občani med seboj
družijo, obujajo spomine, delijo
osebne zgodbe ter na sploh skrbijo, da ljudje tudi v najstarejšem
Pogovorna skupina za starejše: Ginko (2011)
življenjskem obdobju niso sami.
Za vzdrževanje ravnotežja in gibčnosti, spomina in
kognitivne sposobnosti, žleze z notranjim izločanjem,
imunskega sistema, tvorbo krvi, uravnavanje srčnega
utripa in krvnega tlaka, kapaciteto pljuč, zmanjševanje
stresa, izboljšanje spanja, izboljšanje prebave, upočasnitev procesa staranja ter tudi druženje pa skrbi g.
Primožič, ki vodi vaje Qi Gong.
Trenutno se aktivnosti izvajajo na lokaciji Jurčičeva 8 (zraven knjigarne
in papirnice Mladinska knjiga), v centru Maribora, kjer so začasni prostori
mestne četrti Koroška vrata.
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Kje Koroška vrata škripljejo?

12

Drage sosede in sosedje, kot vsepovsod, tudi v našem delu mesta
ugotavljamo, da je mnogo stvari, na katere smo ponosni, hkrati pa se
najdejo tudi stvari, ki jih je potrebno popraviti.
Iz vsakdanjih pogovorov smo že razbrali, kje v naši soseski škriplje
in predloge tudi posredovali pristojnim službam na občini. Največ pobud
je bilo s področja prometne varnosti. Če na kratko povzamem, ste nam
predlagali, naj se:
- umiri promet pri Mitnici, saj je tam priljubljeno rekreativno sprehajališče in prehod preko ceste, ki povezuje kostanjev drevored ob ploščadi s stopnicami na Kalvarijo.
- zagotovi varen prehod za pešce na Turnerjevi, ki preseka ulice kot
sta Medvedova ali Rosinova, brez da bi na njej bil en sam prehod za
pešce.
- uredijo Medvedova, Rosinova in Kosarjeva ulica. Te ulice nimajo
pločnikov, postajajo parkirišča, na njih pa je mnogo pešcev, med
njimi tudi otrok.
- Spremeni prometni režim v Sernčevi (enosmerni promet) ter ureditev pločnika.
- izboljša prometna varnost na stičišču Kmetijske, Turnerjeve in Vrbanske, kjer bi prav tako bilo smiselno urediti krožišče.
- uredi varen prehod ceste ob zaključku drevoreda na Vrbanski ter
avtobusno postajo na obstoječem postajališču za Raški dol.
- zagotovi avtobusna linija, ki bi po severni strani Ljudskega vrta (po
Mladinski) povezovala smer zahod-vzhod (torej Vrbanska, Mladinska
in Meistrova).
- zagotovi mini mestno vozilo (Meister), ki bi povezoval Kamniško,
mestni park in okolico sedeža mestne občine (Heroja Staneta).
- uredi bankine v Kajuhovi in Kamniški ulici.
- uredi ceste in pločnika od Račjega dvora proti Škofijski gimnaziji ter
pločnik od Biotehniške šole, mimo Kmetijskega zavoda, na Vinarsko.
- uredi lične elemente (npr. zasaditev grmovnic), ki bodo preprečile
parkiranje na travi;
Ob tem pa so bile podane tudi pobude za več površin za rekreacijo, kot
je fitnes na prostem ob športnem igrišču med Mladinsko in Kamniško,
pitniki za vodo ob priljubljenih sprehajališčih, kot je drevored ob Vrbanski,
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ureditev dvorišča OŠ Prežihovega Voranca ter ureditev izjemno priljubljene rekreacijske točke - stopnic na Kalvarijo.
Največ perečih težav se je izpostavilo v naselju Vinarje, kjer še vedno ni zagotovljena vsa potrebna bivanjska infrastruktura, kot je kanalizacija, javna razsvetljava, pločniki, kolesarska steza, pokritost s kabelskim
omrežjem in GSM signalom ter ureditev vodovodnih jaškov.
Desanka Goličnik,

Obnova ceste
od Račjega dvora do Kamniškega drevoreda
Stanovalci Vinarij smo zadovoljni, da se
nas je slišalo, ko smo predlagali rešitev za
cesto med Račjim dvorom in Kamniškim
drevoredom, saj ozka cesta ni prenesla prometa predvsem ob dnevnih konicah zjutraj
in popoldan. Promet do Škofijske gimnazije, vrtca in Biotehnične šole je bil usmerjen
na omenjeno cesto. Stara cesta je imela
visoke robnike na obeh straneh, kar je ščitilo kolesarje in sprehajalce, so se pa zaradi
robnikov težko srečevali avtomobili. Ko so
se dela pričela, je bil obvoz speljan po cesti med travniki, ki je omogočala promet do
končanja gradbenih del. Cesta je bila dokončana, robnike so odstranili in cesto razširili.
Preplastili so jo z novo prevleko asfalta.
Tam, kjer je bil prej pločnik, ki je na nek
način ščitil pešce in kolesarje, je zdaj samo
s črto označena cona za pešce.  Kot sem
že prej omenila je tukaj veliko sprehajalcev
in kolesarjev. Za njih je ta cesta postala nevarna.
Predlagamo, da se uredi še cesta, ki je v
tem obdobju služila kot obvoz. S spremembo prometnega režima bi se tako zagotovila
varnost na obeh cestah. Enosmeren režim
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od Račjega dvora do Kamniškega drevoreda in enosmerna cesta, ki je sedaj služila kot obvoz v smeri od Kamniškega drevoreda do Račjega dvora.
Bojana Krepek

Sprememba prometnega režima med Mladinsko,
Vrbansko, Sadjarsko in Kosarjevo

14

Vrbanska cesta je ena izmed vpadnic v mesto, ki postaja prometno
vedno bolj obremenjena. To se občuti zlasti v točki, kjer glavna prometna
smer nadaljuje po Mladinski in naprej mimo Ljudskega vrta proti centru.
Ob tem križišču se nahajata samopostrežna prodajalna Mercator in Kavarna Kalvarija (v objektu so tudi drugi ponudniki storitev – frizerski salon,
dentalni studio …).
Ker je prometna varnost okrnjena, predlagamo spremembo prometnega režima, s čimer bi se upočasnil promet iz smeri Kamnica – Maribor center; pridobila bi se dodatna parkirna mesta; in povečala cestno
prometna varnost. Hkrati s tem pa se naj uredi zelenica v trikotniku med
temi tremi cestami. Ker je v okolici mnogo lastnikov psov, predlagamo,
da postane park za pse, z urejenim stojalom, na katerem bi bile vrečke za
iztrebke.
To spremembo je smiselno izvesti skupaj z ureditvijo Kosarjeve in
Medvedove, ki je (kot omenjeno v načrtih MOM) predvidena v bližnji prihodnosti.
Borut Jurišić
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Seveda je pobud še mnogo več in da vam bomo lažje prisluhnili, vas
prosimo, da nam jih posredujete. V ta namen lahko izpolnite preprost vprašalnik, ali pa nam pišete na elektronski naslov: koroska.vrata@maribor.si.
O vaših pobudah nas lahko obvestite na naslednje načine:
- pobudo oddate v nabiralnik MČ na Vrbanski 10,
- pobudo oddate v nabiralnik MČ na Jurčičevi 8,
- po elektronskem naslovu koroska.vrata@maribor.si
- po telefonu 02/2201-845
- preko trenutne Facebook povezave
https://www.facebook.com/MČ-Koroška-vrata
ali pa s prenosnim telefonom poskenirajte to kodo:
Kaj je potrebno izboljšati?
Opišite problem (npr. slaba razsvetljava, prometni hrup…)

Kje je potrebno narediti spremembo?
Navedite lokacijo (npr. ob hišni številki).

Kaj se bo s tem izboljšalo?
Kaj pričakujete, da bo bolje (npr. z ureditvijo javne razsvetljave se bo
povečala varnost za sprehajalce)?

Ali bi nam ob tem želeli sporočiti še kaj drugega?
Podajte kakršnekoli komentarje, ki jih imate.
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Vigred v Mestni četrti Koroška vrata
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V letu 2020 žal nismo mogli izvesti tradicionalnega festivala Vigred. S
tem festivalom ob prazniku mestne četrti obeležimo prihod pomladi.
V preteklosti smo ob tej priložnosti testno sodelovali z lokalnim okoljem; zlasti s šolami (Biotehniška šola, III. gimnazija, OŠ Prežihovega Voranca), z nosilci ljubiteljske kulture (KUD Coda, Glasbena Matica Maribor)
ter seveda z društvi, ki svoje dejavnosti izvajajo v prostorih MČ. Kulturni
program vedno popestrijo različni gostje.
Osnovni šoli Prežihovega Voranca in zlasti gospe ravnateljici Barbari
Pernarčič pa bi se radi zahvalili, da so nam v času, ko ni doma krajanov na
Vrbanski ulici, omogočili odvijanje različnih dogodkov.
V letu 2019 smo tako na šoli organizirali tudi čajanko, kjer je potekala
avkcija izdelkov klekljarskega krožka TAŠČICE in vseh treh slikarskih skupin proanima, AVRORA in OPtimisTI. Kulturni program so popestrile tudi
pevke KUD Coda.
Posebno zahvalo bi namenili dolgoletni članici sveta MČ Koroška vrata
in glavni promotorki kulturnih dejavnosti, brez katere tudi festivala Vigred
najbrž ne bi bilo, gospe Zdenki Križanič,
prejemnici
zlatega
grba Maribora, ki še
vedno skrbi, da se ljudje različnih generacij
in interesov združujejo.
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Za najmlajše
Poveži spodnjo fotografijo s točko na zemljevidu.
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Labirint
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Za prispevke slikovnega gradiva, se uredništvo revije Kovratnik iskreno zahvaljuje članom društev, aktivnih v MČ Koroška vrata, zlasti Marinki Bečela (risba na
naslovnici), Lidiji Pišek, Neži Humski, Marjani Holc, Lei Gačnik, Mari Grahovac,
in Borisu Matejeku ter članom sveta MČ Koroška vrata, ki so prispevali fotografije iz lastnih osebnih arhivov.
Gradiva na straneh 6, 11 in 20 so bila prevzeta s spletnih strani: vrtec-ivanaglinska.si; net-tv.si; patch.com; google.com/maps;  vectorstock.com; pixabay.com
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vam v letu 2021 želi:
obilo zdravja, sreče, veselja, radosti
uspeha in blagostanja!

