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MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA ČETRT CENTER
SVET MESTNE ČETRTI CENTER

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 14. REDNI SEJI SVETA MESTNE ČETRTI CENTER

NASLOV GRADIVA:

Organizacija 2. praznika MČ Center

GRADIVO
PRIPRAVIL:

Služba za MČ in KS

GRADIVO
PREDLAGA:

Valerija VREČA, predsednica Sveta

POROČEVALEC:

Valerija VREČA, predsednica Sveta
Primož HRASTNIK, Služba za MČ in KS

PREDLOGI SKLEPOV:

1. SKLEP:
Svet Mestne četrti Center je obravnava predloge v zvezi z
organizacijo 2. praznika MČ Center, ter potrjuje ...................……..

OBRAZLOŽITEV:
Na 13. redni seji je Svet MČ sprejel odločitev, da se 16.2.2016 skliče 14. redna seja, kjer se bo
razpravljalo predvsem o organizaciji 2. praznika MČ Center. Vsak svetnik mora svoj predlog, idejo,… v
zvezi z praznikom posreduje v tajništvo MČ, kjer se bodo predlogi zbrani in predstavili na sami seji.
Predlog:
- ga. Melita Cimerman:
»Razstava v Univerzitetni knjižnici (dogovor z dr. Evo Stavbar - 02 2507400) G. Kacafura se je javil, da
se bo z njo pogovarjal o tem, prosim da ga obvestite.
2. Razstave na šolah ali seminarske naloge na temo elektrika v Mariboru - osnovne in srednje šole
3. Priznanje MČ (društvom, skupinam ali posameznikom za njihove aktivno sodelovanje pri izboljšanju
življenja v MČ) 4.Vključitev Univerze Maribor v proslavo (letos bi se morali že začeti pripravljati na
obletnico pomembnega dogodka, ki je omogočil industrijski razvoj Maribora, leta 1918 je bila
dokončana HE Fala), lahko bi organizirali tudi vsakoletno strokovno srečanje na temo elektrika) letos
smo žal prepozni, čeprav je Univerza pripravljena sodelovati 4. Priprava radijskih oddaj na lokalnih
radijskih postajah, člankov za časopise ipd. (promocija) 5.Panoji, ki smo jih lani izdelali postaviti na
frekventnih mestih v centru (dogovor z lastniki ustreznih izložb) 6. Zavod za turizem (naj pripravijo
kakšno prireditev ali dogodek za turiste, podobno kot je to strojeno za staro trto), stojnica in delitev
letakov, če jih bomo natisnili.«
- g. Eduard Fleisinger:
»in sicer, da se na ta dan center ozaljša z zastavami. To verjetno pomeni sestavo kratkih dopisov o
pomenu tega praznika, ki bi jih odposlali lastnikom stavb v centru. To je hkrati dobra promocija
praznika
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