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Vstavite:
- postavitev otroškega igrišča
- obnovo otroškega igrišča
- postavitev športnega igrišča
- obnovo športnega igrišča
- postavitev novih klopi
- obnovo starih klopi
- ureditev primerne osvetlitve
- postavitev košev za smeti
- ureditev skupnostnega vrta

POBUDA za

Spoštovani!
Na zemljišču s parcelno številko
ki je v

v katastrski občini
, bi si želeli

Opis željenega posega:

Spodaj je zbranih nekaj predlogov opisov željenih posegov. Če se za katerega odločite,
ostalo besedilo izbrišite.
- postavitev otroškega igrišča:
Ker v naši soseski živi veliko otrok, si želimo, da bi imeli varno igrišče, na katerem bi lahko
preživljali prosti čas. Ker je to zemljišče v vaši lasti/upravljanju, vas prosimo za pomoč.
Želimo si oživiti javni prostor, da bo ponovno postal prostor druženja in menimo, da bo
otroško igrišče v veliki meri pripomoglo k temu cilju.
- postavitev športnega igrišča:
naši soseski se nahaja dotrajano košarkarsko igrišče, ki je potrebno prenove. Prenoviti bi
bilo potrebno tlak in koše. S tem bi naša soseska pridobila prostor, kjer se vzpodbuja
športne aktivnosti in zdrav življenski slog.
- postavitev novih klopi:
Menimo, da naši soseki primankuje prostorov za druženje, zato predlagamo postavitev
novih klopi, ki bi prinesle več življenja na javne površine naše soseske.
- obnova starih klopi:
lopi v naši soseski so dotrajane in potrebne obnove. Pozivamo vas, da klopi obnovite. (*po
želji dodajte fotografije)
- poskrbeti za primerno osvetlitev:
Javni prostor naše soseske je ponoči pretemen. Zato se ljudje tega prostora izogibajo,
zaradi premajhne osvetljenosti fizičnih ovir pa je prostor tudi bolj nevaren. Želimo, da bi se
ta problem rešil s postavitvijo luči. Pozivamo vas, da osvetlitev vključite v vaše prostorske
načrte in nam pomagate narediti sosesko bolj varno in prijazno.
- postaviti koše za smeti:
Ker se v naši soseski čez dan zadržuje veliko ljudi, bi si želeli, da se v javni prostor postavi
koše za smeti, saj bi s tem poskrbeli za bolj snažen prostor in tako pripomogli k boljši
kakovosti življenja v soseski.
- skupnostni vrt:
Ker menimo, da bi lahko javne površine v naši soseki bolje izkoristili, si želimo organizirati
skupnostni vrt. Ta vrt bi lahko uporabljali vsi prebivalci soseske. Poleg ozelenitve soseske bi
ta prostor omogočal tudi druženje med stanovalci. Skupnostni vrt bi se nahajal v dvignjenih
zabojih/vrečah za krompir/gredah v parku/ … /, tako da tudi v primeru začasnega posega
odstranitev vrta ne bi predstavljala prevelikega stroška. Skupnostni vrt bi na tem zemljišču
zavzel ____ kvadratnih metrov, lokacija vrta na zemljišču pa je odvisna od dogovora z vami.
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Spodaj podpisani menimo, da bi ta sprememba pozitivno vplivala na bivalno okolje naše soseske.
Za vaš odgovor se vam zahvaljujemo.
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