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Drage someščanke, someščani,
drage sosede in sosedi!
Leto je naokoli in v Mariboru se je v preteklem letu marsikaj zgodilo,
še več stvari pa je napovedanih, da se šele bodo, zato vam želimo nekaj
tega predstaviti tudi v novi številki glasila KOVRATNIK, ki je pred vami.
Kot predstavniki naše mestne četrti, ki se razteza od Drave do Kalvarije in od Kamniškega potoka do Strossmayerjeve ulice, 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; varnostni
kolegij.
Izmed večjih nalog, ki jih imamo, je najpomembnejša zagotovo ta, da
prisluhnemo vašim željam in potrebam ter jih prenesemo nosilcem javnih služb. Ob tem pa spodbujamo kulturno-umetniške, športno-rekreativne ter ljubiteljske dejavnosti. Zato z nestrpnostjo čakamo, da bomo
ponovno imeli na razpolago svoje prostore, ki bodo na novi lokaciji ob
Mladinski cesti, v popolnoma prenovljenih prostorih meščanske vile.
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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Mestna četrt in mestna občina
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V letu 2021 je župan s svojo ekipo dvakrat uradno obiskal mestno
četrt Koroška vrata; prvič 18. 5. in drugič 3. 11. Ob obeh priložnostih je
pogovor tekel o delovanju MČ ter pobudah in vprašanjih, ko smo jih prejeli s strani stanovalcev.
Na obeh sestankih je bila osrednja tema dom krajanov MČ Koroška
vrata. Prejšnji dom na lokaciji Vrbanska 10 je bil porušen, nato pa je zaradi zapletov s pogrezanjem zemljišča izvedba
novega načrtovanega
doma postala bistveno
dražja, tako da sredstva
MČ niso več zadostovala. Mestna občina je
ob tem predlagala novo
rešitev v okviru Langerjeve vile ter uporabo
lokacije na Vrbanski 10
v druge namene. Poleg tega so bile teme
pogovora še pobude in
pripombe občanov, zlasti glede načrtovanih investicij na območju MČ
Koroška vrata, problematike parkiranja, zapiranja cest in ureditve javnega
potniškega prometa ter ureditve športno-rekreativnih in otrokom namenjenim površin na območju mestne četrti.
MČ Koroška
vrata je župan zagotovil nove prostore v Langerjevi vili, ki bi naj
bila obnovljena
do poletja 2023,
v njej pa bo tudi
večnamenska
dvorana za kulturne in druge
prireditve, s kate-
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ro bi upravljala MČ in tako omogočala izvajanje kulturnega programa, po
katerem je bila naša MČ v preteklosti vzor drugim v mestu.
Svet MČ Koroška vrata je 7. oktobra 2021 s 6 glasovi za, 3 proti
in 2 vzdržanima potrdil, da se strinja z vsebino dogovora med MO
Maribor in MČ Koroška vrata o zagotovitvi prostorov za delovanje
MČ Koroška vrata

Ureditev Medvedove, Kosarjeve, Rosinove 		
in Tomanove ulice
Na območju naše MČ je načrtovana Komunalna in prometna ureditev
območja omejenega z Vrbansko cesto, Turnerjevo ulico, Gosposvetsko
cesto in Kajuhovo ulico, za katero je že izdelana IZP. Kot opisuje predlog
rešitve, se bo na predvidenem območju izvedla kompleksna ureditev
ulic, rekonstrukcija vozišča, ureditev komunalne infrastrukture, ureditev
odvodnjavanja, posodobitev cestne razsvetljave in izboljšanje prometne
varnosti za vse udeležence v prometu.

Zračni posnetek območja
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V opisu predloga rešitve tako preberemo, da bo na območju med stanovanjskimi hišami ob Medvedovi in Rosinovi ter Kosarjevi in Tomanovi
prišlo do umiritve prometa in da bodo te ulice postale območja z omejeno hitrostjo do 20 km/h in do 30 km/h, kjer bo skupen prometni prostor
namenjen tako kolesarjem kot avtomobilom, v določenem delu pa tudi
pešcem. Izvedbe v posameznih delih bodo različne, kot lahko vidimo na
primeru Medvedove na spodnji risbi.
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Medvedova: 9 do krožišča

Medvedova: 23D do 17A

Križišče Kosarjeva - Rosinov
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Ker se na tem območju nahaja tudi vrtec, je bila posebna pozornost namenjena prav ureditvi okoli vrtca, kjer bo omogočeno parkiranje za starše,
ki pripeljejo in odložijo otroke v vrtec, hkrati pa bo poskrbljeno za varnost,
saj ogromno otrok v spremstvu staršev ali starih staršev v vrtec prihaja
tudi peš ali s kolesi.
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Krožišče Vrbanska-Mladinska

Do spremembe bo prišlo tudi v stičišču Mladinske in Vrbanske, kjer
bo ohranjena zelena površina v sedanjem trikotniku, a bo del Kosarjeve
prekinjen, stičišče pa bo urejeno v krožišče, ki bo dodatno umirilo promet.
Največja sprememba se bo zgodila na stičišču Medvedove, Kajuhove,
Gregorčičeve, Vrbanske in Gosposvetske (pri Mercatorju Maja), kjer bo
vzpostavljeno večje krožišče, hkrati pa se bo uredilo tudi parkirišče ob
trgovini. Enosmeren promet na Kajuhovi  bo potekal v nasprotni smeri,
s čimer se bo rešil tudi problem nepreglednosti v križišču Kajuhove in
Mladinske.
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Ureditev stičišča večih cest

Na celotnem območju, kot je še zapisno v IZP, se po potrebi in skladno
s projektnimi pogoji posodobi, zamenja oz. sanira dotrajana komunalna
infrastruktura ter predvidi orientacijska javna razsvetljava in ustrezna odvodnja.
Do sprememb bo prišlo tudi na Tomanovi ulici, s katere po novem ne
bo več izvoza na Gosposvetsko.

Tomanova se slepo zaključ
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Promet bo po novem torej bolj umirjen, za zagotovitev večje prometne
varnosti se bodo sanirane ceste, da na njih ne bo več luž, umirjen in urejen pa bo tudi promet na obrobju območja.
Posameznih rešitev je še več, zlasti vezanih na mikrolokacije, zato si
lahko celotno idejno zasnovo projekta ogledate na povezavi:
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42410.

Predvidena novogradnja na Lavričevi ulici
Po izidu lanske številke Kovratnika smo na MČ prejeli odprto pismo
etažnih lastnikov Lavričeve ulice 14 glede predvidene novogradnje v Lavričevi ulici, ki bi zajemala:
- izgradnjo stanovanjsko-poslovnega objekta,
- izgradnjo podzemne garaže in dodatnih 23 zunanjih parkirnih
mest,
- izgradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov za potrebe ožjega
območja,
- ureditev zunanjih površin in
- izgradnjo vse prometne, energetske, komunalne in ITK infrastrukture.

Predvsem so EL opozorili, da v vseh strokovnih podlagah ni bilo upoštevanih vplivov novogradnje na življenje tu že živečih stanovalcev ter
navedli razloge, zakaj zavračajo novogradnjo.
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Predstavniki MČ, ki predhodno niso bili seznanjeni z načrti novogradnje, so se vključili v proces ter pomisleke etažnih lastnikov posredovali
odgovornim na mestni občini, sodelovali pa so tudi v pogovorih z investitorji ter  proučili pomisleke stanovalcev in strokovne podlage.
Na 6. dopisni seji so se tako člani MČ (glasovalo je 12/15 članov, s čimer je bila zagotovljena veljavnost sklepanja) glasovali o sledečem sklepu:
»Svet MČ Koroška vrata daje pozitivno mnenje k predlogu Občinskega prostorskega načrta za del območja ob Lavričevi ulici in poziva investitorje ter projektante, da pri pripravi nadaljnjih dokumentov upoštevajo
sugestije soglasodajalcev. Predvsem pa zagotovijo, da bo objekt primerno umeščen v zeleni pas ob Dravi.«
Svet MČ Koroška vrata je 24. novembra 2021 potrdil, sklep, s
katerim daje pozitivno mnenje k predlogu Občinskega prostorskega
načrta, in sicer z 9 glasovi ZA in 3 glasovi proti.

10

Vizualizacija novogradnje

Svetniki, ki so podprli sklep, so mnenja, da se z investicijo trenutno
stanje degradiranega prostora izboljša, zato so podali pozitivno mnenje
glede predloga OPPN.
Mnenje tistih, ki so ga zavrnili, pa je, da se načrtovane gradnje ne da
primerno umestiti v zeleni pas in da bi se moralo bolj prisluhniti bližnjim
stanovalcem.
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Mestno čvekanje z Zdenko Križanič
Mestna četrt Koroška vrata je bila v
preteklosti ena izmed daleč najbolj aktivnih mestnih četrti v Mariboru in je bila
s svojim kulturnim programom za zgled
ostalim delom mesta. V veliki meri je k
temu prispevala prav gospa Zdenka Križanič, dolgoletna članica sveta MČ Koroška
vrata in še vedno zelo aktivna pripadnica
skupnosti, ki jo lahko vidimo na različnih
prireditvah. Tako je bil prav poseben užitek z njo pokramljati o vsem, kar se je v
preteklosti dogajalo, kakor tudi o tem, kaj
se bo v bodoče še lahko.
Gospa Križanič, vaš doprinos na področju kulturnih dejavnosti je vsekakor izjemen, a marsikdo verjetno ne ve, kako se je
vse skupaj začelo.
Oh, vse skupaj se je začelo že kar nekaj let nazaj, ko sem se sama
hotela vpisati na AGRFT, saj sem imela željo postati igralka, vendar
sem na koncu izbrala poklic učiteljice matematike. Saj veste, vsak dober učitelj mora biti do neke mere tudi igralec. Kot učiteljica pa sem delala z mladimi in tako mnogim pomagala, da so oni nastopali. Še zlasti
sem se zaposlila na OŠ Bratov Polančičev, kjer sem aktivno pripravljala
proslave in prireditve tudi v sodelovanju s
Tonetom Partljičem, čigar soproga Milka
je vodila dramski krožek na šoli.
Seveda pa me je ta strast do nastopanja in pripravljanja prireditev vodila tudi v
drugih sferah življenja. Ko sem tako postala svetnica mestne četrti, sem se aktivno
zavzela tudi za to, da se v domu MČ izvajajo prireditve, da se pomaga mladim stopiti
na oder in seveda, da se prične organizirati vsakoletna kulturna prireditev Vigred, ki
je prerasla v večdnevni (celo do deset dni
trajajoč) festival kulturnih dogodkov.
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Vigred in drugi dogodki, ki jih v MČ Koroška vrata organizirate,
so vsekakor izjemen dosežek. Kako vam je uspelo organizirati
in nato vsako leto znova prekositi samo sebe?
Veste, ena oseba vsekakor ni dovolj. V MČ sem imela srečo, ker
nisem bila sama, ki je tako razmišljala. V naši mestni četrti je vrsto let
deloval tudi g. Marjan Baček, ki je slovenski javnosti poznan kot idejni
oče festivala Dnevi komedije, katerega vsakoletno organizira SLG Celje.
Kar 16 let je bil član sveta MČ Koroška vrata in tudi njegov predsednik. Skupaj sva si marsikaj
namislila in tudi uresničila.
Tako sva kot tandem lahko spodbujala kulturo v naši
mestni četrti. Marjana smo
lahko pregovorili, da je nastopil in ljudje so ga z veseljem
prihajali gledat. Prav tako pa
smo lahko ponudili priložnost
mladim nadobudnežem, da
so naredili prve umetniške korake na odru ter se predstavili
občinstvu. Tako so bili tovrstni
kulturni dogodi priložnost za medgeneracijsko sodelovanje na področju kulture, ki so postali prava poslastica za občinstvo.
Naj omenim le nekaj imen, kot so Matjaž Latin, Petra Grajner, Ivan
Gorjup, Bojan Maroševič …, ki jih bralci Kovratnika verjetno prepoznajo, seveda pa je bilo teh imen še mnogo več, zato prosim, če ne
zamerijo, da sem koga izpustila.
Ob tem pa smo pomagali tudi različnim kulturnim društvom na področju zborovskega petja,
rokodelnih dejavnosti, slikarstva, kot so KUD Coda
ali Taščice, da so lahko
nemoteno izvajali in širili
svoje aktivnosti.
Izvrstno smo sodelovali in še vedno sodelujemo z edino OŠ na
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območju naše MČ, to je OŠ Prežihovega Voranca, kjer članice
društev sodelujejo z mladimi ter
skupaj ustvarjajo, na bazarjih pa
pridobivajo tudi sredstva, ki jih
namenimo šolskemu skladu.
A nič od tega se ne bi moglo
zgoditi, če ne bi bili tesno povezani tudi na osebnem nivoju.
Tako smo drug drugemu pripravljali presenečenja, praznovanja
…, kar nas je povezovalo kot ekipo in nam dajalo zamisli in
navdih za nadaljnje delo.
Brez aktivne ekipe z
dobro energijo se pač ne
more kaj dosti
premakniti.

Hvala
za
tale sprehod
med spomini.
Za konec pa bi
vas še vprašal,
kaj
trenutno
najbolj pogrešate.
Trenutno zagotovo najbolj pogrešam dom krajanov, kjer bi se lahko vse te aktivnosti ponovno izvajale. Sodelovanje z OŠ Prežihovega

2

13

KOVRATNIK

2

Voranca je sicer vzorno, tako da nam
tudi šola občasno odstopi prostore
za dogodke, saj, kot veste, trenutni
začasni prostori na Jurčičevi ulici ne
omogočajo organiziranja prireditev, a
to je zgolj krpanje lukenj, dokler ne
dobimo znova svojih prostorov.
Želim si le, da bom v doglednem
času povabljena na otvoritev novih
prostorov, ki jih želi občina urediti
v vili Langer (nekdanja restavracija
Ljudski vrt), da bom imela še dovolj
moči in energije tudi tam kakšno kulturno ušpičiti.
Foto: arhiv ge. Zdenke Križanič
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Kje Koroška vrata škripljejo?
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:
- uredijo divja parkirišča na Kamniški ulici ter vseh veznih ulicah
med Mladinsko in Kamniško, zlasti v času nogometnih tekem,
pa tudi sicer, saj je ogromno avtomobilov parkiranih na zelenih
površinah;
- spremenijo zapore Mladinske tekom tekem z večjim rizikom, da
se promet že prej preusmeri na Gosposvetsko in ne na Kamniško;
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- zagotovi naj se več kakovostnih igrišč za otroke, saj v MČ ni primernih igrišč, zlasti na dvorišču OŠ, ki pa bi bilo odprto tudi za
občane in ne le za šolske otroke;
- ponovno naj se zagotovijo parkirišča za stanovalce blokov ob Koroški cesti, ki so sedaj postala plačljiva;
- božična okrasitev po ulicah, zlasti na točkah, kjer se zbira več
ljudi (npr. okolica stadiona Ljudski vrt) in vidnih točkah (okrasitev
Kalvarije, stopnice, cerkvica Sv. Barbare);
- zaključek sanacije kopališča Pristan;
- ureditev stopnic na Kalvarijo;
- postavitev pitnikov, zlasti ob poteh, kjer je veliko sprehajalcev
(drevored ob Vrbanski in sprehajališče od Studenške brvi proti
Koblarjevem zalivu).
Največ pritožb in pobud pa je bilo povezanih z javnim potniškim
prometom, kjer se močno pozna tudi zaprtje Glavnega trga za promet
in s tem podaljšanje avtobusnih linij
in povezav med obema bregovoma
Drave, kakor tudi pomanjkanje določenih linij:
- predlog ureditve stičišča avtobusnih linij na območju zahodno od
tržnice (podobno, kot se več linij
sreča in je mogoče zamenjati linijo pri TC City – oz. bivša postaja
Slavija);
- vzpostavitev linije po Mladinski
v smeri iz zahoda proti vzhodu,
ki vsaj izmenično ne bi vozila po
Gosposvetski (dodaten ovinek
Vrbanska–Turnerjeva,
Gosposvetska, Strossmayerjeva bi naj
bil potreben zaradi povezanosti
SERŠa in Tretje gimnazije);
- razširitev območja, ki ga pokriva
Majsterček, da se vključijo tudi
lokacije Ljudski vrt, Mestni park
in Pedagoška fakulteta.
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Šestdeset let delovanja 				
Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru
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Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru praznuje v letu 2021 šestdesetletnico svojega delovanja. V njenem delovanju beležimo tri pomembne mejnike:
ustanovitev Pedagoške akademije, preoblikovanje Pedagoške akademije v Pedagoško fakulteto, razdružitev Pedagoške fakultete ter njen nadaljnji razvoj.
Izvršni svet Ljudske skupščine LRS je 26. junija 1961 razglasil Zakon o
ustanovitvi Pedagoške akademije v Mariboru. Pedagoška akademija je
četrt stoletja razvijala pedagoško izobraževanje na višješolski stopnji.
Razprava o preobrazbi pedagoškega šolstva v Republiki Sloveniji,
stalno posodabljanje in širjenje študijskih programov ter prizadevanje za
spodbujanje raziskovalnega dela na področju vzgoje in izobraževanja, je
prispevalo k temu, da je bila Pedagoška akademija 12. februarja 1986
v preoblikovana v Pedagoško fakulteto, s čimer je postala prva pedagoška fakulteta v Sloveniji. V obdobju med leti 1986 in 2006 beležimo na
fakulteti velik napredek tako v razvoju študijskih programov kot znanstvenoraziskovalnega dela. Poleg pedagoških študijskih programov je fakulteta razvijala tudi nepedagoške študijske programe. Velika programska in
znanstvenoraziskovalna pestrost takratne Pedagoške fakultete je odprla
vprašanje o njeni razdružitvi. Državni zbor RS je dne 6. aprila 2006 sprejel
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v
Mariboru. Kot novi članici Univerze v Mariboru sta se dodali Fakulteta za
naravoslovje in matematiko ter Filozofska fakulteta. Pedagoška fakulteta,
ki jo v vsakdanjem govoru, še posebej takrat, ko jo želimo ločiti od velike,
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Pedagoške fakultete, imenujemo vitka Pedagoška fakulteta, na magistrski stopnji izobražuje učitelje razrednega pouka, glasbe, likovne umetnosti, inkluzivne pedagoge, na visoki strokovni stopnji vzgojitelje predšolskih
otrok in športne trenerje. Izvaja pa tudi doktorski študijski program Edukacijske vede.
Torej Pedagoška fakulteta ostaja zvesta svojemu poslanstvu, to je razvoju kadrov na področju vzgoje in izobraževanja. Zgledno skrbi za profesionalni razvoj učiteljev, vzgojiteljev, inkluzivnih pedagogov in športnih trenerjev. S približno 1300 študenti na vseh treh stopnjah izobraževanja sodi
med večje fakultete na Univerzi v Mariboru. S 87 zaposlenimi pedagoškimi in nepedagoškimi delavci ter številnimi zunanji sodelavci izvaja svoje
pedagoško, strokovno, znanstveno-raziskovalno in umetniško poslanstvo.
Fakulteta si z obnovo predavalnic, kabinetov in drugih poslovnih prostorov
ter nenehnim posodabljanjem različne opreme prizadeva, da je delovno
okolje tako za študente kot za zaposlene čim bolj urejeno in spodbudno.
Na fakulteti smo še posebej ponosni na zavezanost h kakovostnemu
delu, pa tudi na stalno skrb za dobre medosebne odnose med zaposlenimi kakor tudi med zaposlenimi in študenti.
Pedagoška fakulteta je dobro vpeta tako v lokalno kot mednarodno
okolje. Na fakulteti se zavedamo, da kakovostno poučevanje temelji na
poglobljenem raziskovalnem delu in da nenehne družbene spremembe,
ki smo jim priča, zahtevajo hitre, strokovne in kakovostne premisleke o
razvoju vzgoje in izobraževanja. Delo učiteljev, vzgojiteljev in drugih peda-
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goških delavcev je dinamično, polno novih izzivov. Praktične izzive lahko
naši diplomanti odlično obvladajo zaradi širokega teoretskega znanja ter
dobrega sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi institucijami, kjer študentje v času študija opravljajo različne oblike praktičnega usposabljanja.
Praznovanje 60-letnice fakultete smo obeležili z osrednjo proslavo, ki
je potekala v četrtek, 30. septembra 2021, v amfiteatru na Koroški cesti
160 in s številnimi spremljevalnimi dogodki: to je z mednarodno znanstveno konferenco »Perspektive razvoja izobraževanja učiteljev« (30. 9.
2021–1. 10. 2021), odprtjem razstave likovnih del profesorjev z Oddelka
za likovno umetnost in koncertom profesorjev z Oddelka za glasbo (29.
9. 2021) ter s študentskimi stojnicami (30. 9. 2021).
Praznovanje 60-letnice delovanja fakultete smo povezali z dnevom fakultete, ki je vsako leto vezan na 5. oktober, svetovni dan učiteljev, saj
s tem poudarjamo, koga izobražujemo in kakšnim ciljem smo zavezani.
Prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, dekanica UM PEF
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Dogajalo se je …
V tednu poguma, ki je potekal med 18. in 22. oktobrom 2021 pod
naslovom POGUMNO SKUPAJ V LEPŠI JUTRI, so člani naših društev
sodelovali z učenci OŠ Prežihovega Voranca ter skupaj ustvarjali, telovadili in spoznavali lokalno preteklost.
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V istem tednu
je MČ sodelovala
tudi pri organizaciji
in izvedbi dogodka
Dan Maribor, in sicer na Piramidi.

Kot vsako leto je
tudi letos ob prvem
novembru potekala
komemoracija
pri
spomeniku padlim
športnikom Branika,
kjer je v sodelovanju
z OŠ Prežihovega
Voranca potekal tudi
krajši kulturni program.
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Od začetka veselega
decembra pa smo tudi v
naši MČ dobili okrašeno
zeleno površino.
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Dejavnosti za naše someščane
Zaradi prostorske stiske v začasnih prostorih na Jurčičevi 8 in na žalost
tudi še vedno trajajočih ukrepov za zamejitev epidemije SARS-CoV-2, se
trenutno v okviru MČ Koroška vrata izvajajo le še sledeče skupine:

Ime skupine
PROANIMA
OPTIMISTI
AURORA
Ročnodeljski krožek TAŠČICE
Klekljarstvo TAŠČICE

Vodja skupine
Nada Zidarič

Darinka Ujčič
Irena Krajnc
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V letu 2022 se bo pričela izvajati tudi dodatna aktivnost, in sicer Bralni
krožek. Za podrobnosti spremljajte spletno stran mestne občine Maribor,
kjer so najavljeni vsi dogodki MČ in KS v občini:
https://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=1375
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V Mestni četrti Koroška vrata pa načrtujemo tudi nove aktivnosti, seveda, če bo zanje dovolj interesa. Ena takšnih je psihosocialna pomoč
centra MENTALIS.
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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…)
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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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SREČNO
2022
PRAZNIKI IN/ALI DELA PROSTI DNEVI
PRAZNIKI, KI NISO DELA PROSTI DNEVI
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vam v letu 2022 želi:
obilo zdravja, sreče, veselja, radosti
uspeha in blagostanja!

