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»Moramo doseči, da bodo ljudje spet bolj poslušali
naravo, ker narava ima vedno prav. Kadar hodimo
po njej, hodimo kratek čas, potem pa nam da po riti.
Naravi se vedno vse račune plača.«
To so besede prof. dr. Aleksandre Kornhauser Frazer,
s katero se je 10. februarja kot z nedeljsko gostjo
na Valu 202 pogovarjala Maja Ratej. Intervju toplo
priporočam v poslušanje prav vsem. Pri svojih dvaindevetdesetih letih prof. dr. Kornhauser Frazer še
vedno ustvarja. »Do stotega leta bom delala tako
kot doslej, potem pa se bom usedla h kakšni dobri
kavici in premislila, ali ne bi bilo dobro začeti nekaj
novega,” je dejala ob prejemu Zoisove nagrade pred
nekaj leti, v tokratnem pogovoru pa dokazala, da
dela, kar govori. Pravkar je izdala svojo avtobiografijo in že piše novo knjigo. Ob tem aktivno spremlja
dogajanje doma in po svetu. Njeno razmišljanje o
slednjem bi, če bi se vsaj bežno dotaknilo naših odločevalcev, lahko obrnilo smer iz tiste, v katero nas
vodijo zdaj, ko je vse podrejeno kapitalu, v smer, za
katero se trudimo in si jo želimo v samoorganiziranih skupnostih in IMZ. To pa je graditev skupnosti,
prijazne do vseh, ljudi in narave, ki bo upoštevala in
zaznala potrebe vseh, tako ljudi kot narave.
V pogovoru je tokrat nanizala toliko resnic in modrosti o aktualnih temah, da bi bilo možno že samo iz
njih sestaviti daljši uvodnik, kot je ta. Sama sem njene besede zapisala le za premislek in v upanju, da jo
posluša in predvsem sliši še kdo. Izbrala sem zgornji
citat, ker je zavedanja o tem, da nam bo narava slej
ko prej izstavila račun za vsa naša dejanja, zagotovo
še veliko premalo. Gluha so ušesa politikov in biro-

kratov, velikokrat tudi znanstvenikov, ob opozarjanju na posledice njihovih odločitev, ki smo jim priča:
vidno propadanje drevesnega fonda in posledično
umanjkanje dobrobiti, ki jih drevesa mestu prinašajo; vedno slabša samooskrba zaradi pozidave
najboljših kmetijskih zemljišč; ogrožanje podtalnice in s tem našega največjega bogastva – zdrave
pitne vode, s postavljanjem nevarnih industrijskih
obratov na vodovarstveno območje; povečevanje
hrupa in onesnaženja zraka z načrtovanim podaljšanjem letališke steze (spet na kmetijskih zemljiščih)
in posledično povečanje zračnega in tovornega
prometa … če se osredinimo le na delček dejstev z
lokalnega območja. Kadar so opozorila le preglasna,
so njihova usta polna populističnih puhlic – o zaviranju razvoja, o odžiranju delovnih mest brezposelnim in podobne fraze iz učbenikov kapitala. Če to
ne pomaga, so tu še grožnje in če še to ni dovolj, se
sprejme predpis, ki omogoči vse. Postavi se tovarna,
še preden so postopki končani, »ekološki tečneži«
pa postavljeni pred izvršeno dejstvo.
»Ne glede na to, kaj si mislimo o Magni, je treba
vedeti, da tovarna sedaj v Hočah stoji. Ne zagnati
proizvodnje bi bilo res nespametno in zadeve se
premikajo v pravo smer,« je izjavil premier Šarec za
Večer v soboto.
Res? To je prava smer???
Cilka Šušteršič, SČS Nova vas
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Privid nekega navideznega
soodločanja meščanov
Na zelo obiskanem zboru SČS Magdalena v torek, 12. 2., je podžupan MOM Samo Peter Medved ponovno pozval vse prisotne, naj v bodoče pogosteje uporabljamo spletno stran MOM
»Izboljšajmo Maribor«, kamor lahko sporočamo
svoje predloge in pobude glede ureditve in
vzdrževanja s področja prometa, komunale in
okolja. Na pripombe prisotnih, da ta stran svojega namena oz. funkcije v preteklosti ni opravila, predvsem zaradi nekonkretnih in šablonskih
odgovorov občanom, pa je podžupan zagotovil,
da se je to s prihodom nove ekipe spremenilo.
Zadolžitve in obveznosti pristojnih strokovnih
služb naj bi se povečale in pravilno porazdelile, kar bo odpravilo pomanjkljivosti, prebivalci
mesta Maribor pa bodo lahko prišli hitro do
konkretnih odgovorov na vprašanja in podane
pobude.
Žal zaenkrat to ne drži, v kar sem se že nekaj dni
po sestanku prepričal sam v primeru obnove
Koseskega ulice.
MOM je že v letu 2018 načrtovala delno obnovo Koseskega ulice, investicija je bila uvrščena v
proračun, dela pa naj bi se začela pred poletjem
lani. Ker pa je bila takrat v okviru tega posega
predvidena le obnova asfaltirane površine, brez
pločnikov in nove cestne razsvetljave, ter še to
le na odseku med Delavsko in Fochevo ulico, so
stanovalci temu nasprotovali in zahtevali celovito obnovo ceste od Kettejeve do Ceste proletarskih brigad. Ta bi morala zajeti ureditev kanalizacije, pločnikov, razsvetljave in obnovo asfaltne
prevleke na celotni dolžini ulice.
Tako smo v SČS vzpostavili dialog z MOM, kjer
smo izpostavili zahteve prebivalcev MČ Tabor
s tega področja. Rezultat dogovora je bil, da
pristanemo na zamik realizacije obnove za leto

dni, z MOM pa smo dobili zagotovilo, da bodo v
letu 2018 pridobili DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta) za to investicijo, ki je
pogoj za rekonstrukcijo v večjem obsegu (investicijsko vzdrževanje).
Na vprašanje SČS Tabor v mesecu decembru
2018, ali so zahtevani dokument pridobili, so
z Urada za komunalo, promet in prostor MOM
odgovorili, da je družba GEODATA, ki jo je MOM
izbrala za pripravo dokumentacije za celotno
obnovo ulice, odstopila od pogodbe, ker dokumentacije v pogodbenem roku ne morejo korektno zaključiti. O odgovornostih in sankcijah
enih in drugih za tak razplet seveda nič.
Ko sem tokrat postavil vprašanje na » Izboljšajmo Maribor«, kaj torej sedaj počne MOM s tem
projektom in ali bo obnova uvrščena v proračun
za leto 2019, sem bil spet deležen prav takšnih
odgovorov, kot smo jih na tej strani že vajeni iz
časa nekega drugega župana. Podučili so me,
da o tem, kaj bo v proračunu, sedaj res ne morejo govoriti, saj bodo tega v Mariboru sprejemali
šele aprila ter da mora tako biti pred takšnim
predlogom izdelana ustrezna dokumentacija.
In prav zato smo se lani zavestno odpovedali
načrtovani obnovi in bili pripravljeni potrpeti še
leto dni.
In s takšnim odgovorom v nadaljevanju lahkotno zapisali: »ZADEVA ZAKLJUČENA!« Za nas vsekakor ne.
Očitno upravljajo z navedeno stranjo in pripravljajo odgovore na vprašanja isti ljudje, z enakim
stilom in namenom kot pri prejšnji županski ekipi. Še naprej je torej stran sama sebi namen in
privid nekega navideznega soodločanja meščanov na področju infrastrukture mesta.
Dušan Batič, SČS Tabor
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PoroČilo o delu v
samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih
SKS Pekre, 6. 2.

Udeleženi so tokrat potrebovali večino zbora,
da so prečesali množico sklepov, ki so jih sprejeli prejšnjikrat, in ugotovili, ali je bila »domača
naloga« v popolnosti izpeljana ali ne. Razprava
o vsebini in zgodovini obravnavanih problemov
je bila marsikje ponovljena, saj se je zbora tokrat
udeležila predsedujoča svetu KS Pekre. Udeleženi so jo želeli bolje seznaniti s tem, kaj jih žuli, še
posebej zato, ker se je zavzela za to, da bi s krajani skupaj bojevali bitko za izboljšanje kakovosti
bivanja v tem koncu naše občine.
In kaj so bile teme? Še vedno je na dnevnem
redu problematika spremenjene avtobusne linije številka 18, ki je poleti dobila še nove razsežnosti. Cesta na Gorco je priročna obvozna pot
v primeru kakršnekoli zapore povezav Radvanje
– mesto. Tudi v primeru zadnjih obnovitvenih
del na Lackovi je bilo tako, zaradi česar je cesta
dodobra uničena, del ceste v neposredni bližini Pekrske gorce pa še nedokončan. Dobava
elektrike je v velikem kosu Peker prekinjena ob
vsakem malo močnejšem neurju, kot da bi živeli
v neobljudeni odročni hribovski vasi. Po trgovini
z življenjskimi potrebščinami je zdaj kraj zapustil
še edini bankomat. Kot da bi živeli v neobljudeni
odročni hribovski vasi.
Praktično nobena izmed tem ni nova. Je pa
nova garnitura izvoljenih predstavnikov te lokalne skupnosti. In s skupnimi močmi – tako kot
je treba, bodo v tem novem mandatu poskusili
zadeve premakniti na bolje.
SČS Tezno, 7. 2.

Na tokratnem zboru SČS Tezno so udeleženci
najprej pregledali sklepe s prejšnjega zbora. Na

dopise, ki so bili naslovljeni na mariborsko območno enoto Nacionalnega inštituta za javno
zdravje, še niso prejeli odgovorov.
Prav tako so se pogovarjali o lokaciji za nov
zdravstveni dom na Teznem. Trenutno izbrana
lokacija se udeležencem zdi neprimerna, saj je
precej oddaljena od javnega prevoza, prav tako
je težko dostopna za invalide. Zboristi se bodo
zato sestali tudi z direktorjem ZD Adolfa Drolca.
Prav tako se razvijajo stvari glede poligona varne vožnje. Aktivnosti se tedensko povečujejo,
tam se zdaj dnevno zvrsti nepregledno število
avtomobilov, avtobusov, tovornjakov, traktorjev
šol vožnje. Na poligon prihajajo vozila iz širše
štajerske regije.
Zboristi so obravnavali tudi tematiko pomanjkanja igrišč na Teznem, saj je trenutno v sprejemljivem stanju zgolj eno igrišče, kjer lahko mladi
igrajo košarko ali nogomet, pa še to igrišče je
potrebno obnove (novi koši, novi goli). Udeleženci ugotavljajo, da bi potrebovali več igrišč, v
zvezi s tem bodo poslali tudi dopis na pristojne
službe.
Velik problem predstavlja tudi pomanjkanje
pločnikov, zato je hoja za pešce zelo nevarna.
Pločnik manjka na ulici Kragujevških žrtev, na
delu Zagrebške itd.
Na koncu pa so zboristi sklenili, da bodo v prihodnje zbori potekali ob 18.00.
SČS Nova vas, 7. 2.

Na zadnjem, tokrat že 119., zboru so udeleženke in udeleženci največ besed namenili manku
dreves in njihovem mačehovskem vzdrževanju.
Samo v območju med Cesto proletarskih brigad, Ulico Pohorskega odreda, garažami ob njej
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Obglavljena drevo na funkcionalnem zemljišču v MČ Nova
vas

pa do blokov so našteli 94 dreves, ki so krepko ogrožena zaradi bele omele in se jih ne bo
dalo več rešiti. Po podatkih strokovnjakov bi na
desnem bregu potrebovali še okrog 75 hektarjev zelenih površin, da bi zadostili minimalnim
standardom, ki zahtevajo vsaj 5m2 na prebivalca. Številke so zares velike, vendar vse kaže, da
se bodo te še povečevale, če ne bomo jasno in
glasno zahtevali drugačnega odnosa do dreves.
Primer neprimernega vzdrževanja je drevo na
Radvanjski cesti, ki kaže ne nestrokovno obrezovanje, posledično odmiranje drevesa. Na to
drevo je opozoril udeleženec preko aplikacije
Izboljšajmo Maribor, vendar so mu z UKPP odgovorili, da gre za območje, na katerem ta urad
nima pristojnosti. MOM se na to ne bo mogla
več dolgo izgovarjati, saj novi odlok (ZUreP)
omogoča občinam določene pristojnosti tudi
na zemljiščih, ki niso v njihovi lasti. Tri leta je od
takrat, ko so samo v Novi vasi, Magdaleni, Taboru
in deloma v Koroških vratih postavili 400 tabel z
napisom Nekoč je tukaj raslo drevo, zahtevaj ga
nazaj, a se do danes ni kaj dosti spremenilo, zato

je treba pritiskati naprej.
V razpravi, kako se lotiti problema, kako ozavestiti čim več ljudi o pomenu dreves, je bil podan
predlog o popisu dreves. Z vzpostavitvijo take
evidence bi lahko vsi, ki jim ni vseeno, opozorili na opažene posebnosti na posameznem
drevesu – poškodbo, slabo vzdrževanje, morebiten posek ipd. Takšnega popisa se bodo lotili
zboristi v Novi vasi, kasneje pa ga bodo poskusili razširiti na celo mesto. Z zadovoljstvom so
sprejeli novico, da se bodo ob izgradnji skate
parka ob Pekrskem potoku ohranila vsa drevesa. Projektanti so jih torej želeli ohraniti, bati pa
se je, da jim to ne bo dopustila zajedavska bela
omela, ki jih že napada.
Govora je bilo tudi o tržnici Tabor, ki bi ji želeli
dodati vsebino. Na naslednji zbor bodo povabili predstavnico Snage, da se seznanijo z načrti tega koncesionarja, pristojnostmi, ki jih nad
tržnico imajo, predvsem pa, da se dogovorijo,
kako bi s skupnimi močmi tržnico oživili.
SČS Radvanje, 12. 2.

Udeleženci tokratnega zbora SČS Radvanje so
se ponovno pogovarjali o spremenjenih linijah
mestnega avtobusnega prometa. Zboriste žalosti, da nihče od pristojnih ne ponudi konkretnega odgovora ali rešitve za nastalo situacijo, ki
razburja vse več prebivalcev Radvanja in Peker.
Strinjali so se, da bo treba izpeljati protestno
akcijo, ki pa mora biti premišljena, da ne bo rezultat še bolj razburjeno prebivalstvo, temveč
ravno obratno.
Zboriste je prav tako zanimalo, če je župan oz.
nekdo iz njegovega kabineta že poslal kakršenkoli odziv na zahteve, ki so jih občani oblikovali
na srečanjih Skupaj za skupno. Ne, ni se.
Velik problem Radvanja ostaja pomanjkanje
prostora, na katerem bi lahko lokalna društva,
zbori, klubi in drugi akterji v skupnosti lahko objavljali vabila za svoje dogodke. Informirati sokrajane o aktivnostih, ki potekajo v kraju, je tako
precej težko. Zato bo zbor SČS Radvanje podal
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pobudo MČ Radvanje, da vzpostavi nek celovit
sistem informiranja krajank in krajanov.
SČS Magdalena, 12. 2.

Prebivalke in prebivalci, ki jih zanima usoda
Magdalenskega parka, so se v velikem številu
udeležili tudi naslednjega izmed zborov, posvečenega tej problematiki. Povabilu so se odzvale
tudi vse posebej povabljene pristojne osebe,
zato so udeleženi lahko nadaljevali razpravo
v krogu predstavnikov stroke, upravljavca in
vzdrževalca parka.
Zainteresirana javnost je na zboru najprej z veseljem sprejela informacijo, da je občina sprejela pobudo ljudi za celovitejšo obnovo Magdalenskega parka. A kasneje. V okviru obstoječega
projekta je predvidena le sanacija poškodb na
področju parka po izvedenih gradbenih delih.
Kaj več kot manjše spremembe niso mogoče.
Takšna sprememba bi lahko bila sprememba
materiala za utrditev sprehajalnih poti. Peščene
poti, ki jih zahteva Zavod za varstvo kulturne dediščine, se prebivalcem ne zdijo sprejemljive, saj
želijo, da bi jih lahko brez težav prečili vsi – tudi
osebe na invalidskih vozičkih. A se žal ZVKD in
javnost na tej točki še nismo našli, morda zato,
ker ni bilo jasno predstavljeno, kako močno
so utrjene peščene poti v obstoječih načrtih,
na drugi strani pa javnost očitno ni bila dovolj
glasna o dejstvu, da tudi sami ne želimo asfalta, temveč material, ki bo primeren v vseh ozirih – možnosti je najbrž kar nekaj. Nova delovna skupina bo zato na podlagi te in nadaljnjih
razprav na občino jasno skomunicirala, kaj želi,
potrebuje in zahteva. Med obravnavanimi vsebinami je bil namreč še sedaj legaliziran, prej na
črno postavljen, fitnes, razsvetljava znotraj parka, dodatne sanitarije v severnem delu, dostop
na železniško postajo za mobilno ovirane in
problematika nadomeščanja drevesnega fonda
– poškodbe, ki jih je utrpel park do sedaj, so namreč že presegle načrtovane.

5

Tiste na zboru, ki so poskušali zadnja tri leta
prepričati občino, da najde sredstva za odkup
zasebnih parcel s podrtijo na robu parka, so
šokirani sprejeli informacijo, da so parcele prodane, novi lastnik pa že ureja vse potrebno za
rušitev. In kaj se bo gradilo? Po veljavnih odlokih
investitor kaj veliko možnosti za gradnjo sicer
nima, a s spoštovanjem dogovorov imamo v
naši občini slabe izkušnje.
SČS Tabor, 13. 2.

Na tokratnem zboru SČS Tabor smo bile_i vesele_i novih obrazov in dejstva, da je v našem
mestu očitno veliko ljudi, ki jih skrbi za drevesa. Izpostavljeno je namreč bilo odmiranje
Betnavskega gozda, ki je delno posledica neurij, delno pa tudi popolnega umanjkanja pomlajevanja gozda. Zboristke_i upajo, da jim
bo Zavod za gozdove kot ponovni upravljalec
gozda prisluhnil enako učinkovito in hitro, kot
se je odzval na željo po postavitvi novih klopi
ob sprehajalnih poteh. Problematika, ki bo težje
našla rešitev, pač zaradi zasebnega lastništva, pa
je zanemarjen otoček s skoraj popolnoma izsušenim kanalom ob Betnavskem gradu.
Kaj se bo zgodilo s celovito obnovo Koseskega
ulice, ki je bila obljubljena za leto 2019, zdaj, ko
je izvajalec odstopil od pogodbe z MOM? Če ne
bo šlo drugače in če se podžupan ne bo odzval
na prošnjo za sestanek, bo tudi SČS Tabor organizirala zbor po vzoru SČS Magdalena in odgovorne povabila, da se v živo zagovarjajo oziroma
predstavijo načrte za obnovo s primerno časovnico, umeščeno v letošnje leto, seveda.
Govora je bilo tudi o avtomobilih, parkiranih na
pločnikih, ki ovirajo pešce na Goriški ulici, in o
onesnaženem parkirišču pred trgovino Tuš Kea.
Zbor je kot že mnogokrat ugotovil, da so nekateri problemi bolj povezani z neodgovornostjo
posameznic_kov in s pomanjkanjem občutka za
skupno dobro, kot pa s sistemsko neurejenostjo
določenega področja.
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SČS Pobrežje, 13. 2.

Udeleženci zbora SČS Pobrežje so na dnevni red
tokratnega postavili točko Uspehi in neuspehi
SČS Pobrežje in v sklopu te v razpravi ugotavljali,
da kar nekaj njihovih pobud ni bilo slišanih, v
nekaterih primerih pa se vseeno kažejo premiki
v pravo smer. Tako se bo, takoj ko bo to vreme
dopuščalo, uredila signalizacija na nevarnem
prehodu za pešce na Nasipni, nekateri indici so,
da se premika pri njihovi pobudi za ukinitev vinjet na hitri cesti čez Pobrežje, prizadeti pa so
dobili besedo na seji Mestnega sveta MOM, da
predstavijo svoje težave zaradi dovozne ceste
do bivše tovarne Svila … Vseeno pa menijo, da
bi morali uradniki večkrat na teren, da bi tam, na
mestu samem, spoznali probleme, s katerimi se
prebivalke in prebivalci spopadajo. V ta namen
so se odločili, da predstavnika zbora sodelujeta
na sestanku ob obisku predstavnika Urada za
komunalo, promet in prostor v MČ Pobrežje, ko
naj bi si skupaj ogledali tudi posamezne problematične točke.
Zboristi so izrazili začudenje ob napovedih, da

Tudi v MČ Pobrežje se drevesom ne godi prav dobro

bi se naj v MOM gradilo več mostov, medtem
ko se obnova nevarno načetega Malečniškega mostu kar naprej odmika. V leto 2006 sega
tudi obljuba o izgradnji nove dovozne poti do
bivše Svile, ki še vedno ni realizirana in za katero
zboristi in MČ Pobrežje vztrajajo, da bi se morala urediti skupaj z obnovo mostu. Potrpljenja
bo slej ko prej konec, pravijo najbolj prizadeti,
ki ugotavljajo, da bodo morali najbrž poseči po
bolj radikalnih načinih, da se bodo tudi odločevalci prepoznali resnosti problema.
SČS Center in Ivan Cankar, 14. 2.

Kako s skupnimi močmi živečih v lokalni skupnosti in njih uradnih predstavnikov sprožiti potrebne spremembe v okolju, je bila znova tema
tokratnega zbora, ki se dogaja v centru mesta
– zbora SČS Center in Ivan Cankar. Zaenkrat je
jasno izražena vzajemna želja, da dobro steče
komunikacija med ljudmi, aktivnimi na zboru,
ter obema svetoma mestnih četrti, s čimer se
bo zagotavljal vir informacij in osveževal vpogled nad življenjem v mestnem jedru. To bodo v
svetu nadgradili z anketo, ki so jo pripravili za
vse prebivalce v centru. Pokazalo se bo, koliko
je še volje za sodelovanje med ljudmi in predstavniki v četrti, ki ji je bila prej očitana servilnost
do občinske uprave na škodo kakovosti življenja njenih prebivalk in prebivalcev, in še, koliko energije so pripravljeni vložiti novoizvoljeni
predstavniki, da zadeve z mrtve točke premaknejo na bolje.
Kakovost bivanja ostaja seveda ena temeljnih
vsebin za razpravo, udeleženi pa so mnenja, da
je treba napore vložiti v iskanje rešitev, kako urediti promet, da se mestno jedro razbremeni avtomobilov. Sveti mestnih četrti v novi sestavi so
po mnenju udeleženih precej dobro podkovani
prav na tem področju in na področju obravnave
samega prostora, zato bi družno lahko kot skupnost delovali za pozitivne spremembe na zelo
kakovostnem strokovnem nivoju.
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Niste pristojni?
To ni več izgovor
Zahteva za celovito strokovno upravljanje z zelenimi površinami v mestu ostaja na dnevnem redu
zborov SČS in SKS.
Maja Šušteršič, SČS Magdalena
»Vaš je Magdalenski park, moji so vsi parki, ker
imam drevesa rada. Na Snagi bomo veseli vsake vaše pripombe, ki jo boste opazili. Samo
pokličite me,« je prisotnim na zboru SČS Magdalena, kjer se je razpravljalo o prihodnosti Magdalenskega parka, zaklicala Karin Bejo, predstavnica vzdrževalca parkovnih površin v naši
občini. Dokler vsi ne bomo razmišljali kot Karin
in se temu primerno tudi vedli, bo mariborski
okoliš vedno bolj poln betona in asfalta, od
avtomobilov pomendranih zelenic, pohojenih
grmovnic, bolnih in od prekomerne uporabe
rezil izmaličenih dreves. Smeti tokrat pustimo
ob strani.
Da je na desnem bregu za 75 hektarjev premalo
zelenih površin za dosego minimalnih dogovorjenih standardov kakovosti bivanja, smo v
zadnjem času večkrat slišali. Ali v to kalkulacijo
spadajo samo javne površine ali ta zajema tudi
zelena področja, ki pripadajo večstanovanjskim
stavbam (funkcionalna zemljišča po domače),
pa bi lahko bilo velikega pomena pri iskanju
rešitve na bolje, saj so ta področja kar obsežna.
A ne v stanju, v kakršnem pretežno so – včasih
zapostavljena, večkrat pa prav nasilno vzdrževana. Nehati se moramo slepiti, da lahko vsak,
ki zna v roko prijeti škarje ali žago, tudi pravilno
in brez posledic obreže drevo ali grm. Nestrokovnost, neznanje in napuh v odnosu do zelenega povzročajo mestu nepopravljivo škodo.
In pa dejstvo, da ima vsak kos zelenega svojega
vzdrževalca, pa najsibo to certificiran strokovnjak ali Jože z veseljem do »šnicljanja«.
Dr. Maja Simoneti je lani v prispevku Strategija

varstva in razvoja za učinkovito upravljanje
zelenih površin, objavljenem na spletni strani
Inštituta za politike prostora, o tem problemu
med drugim zapisala: »Slovenske občine so danes pri urejanju zelenih površin omejene, strokovno lahko ukrepajo zgolj na svojih zelenih
površinah, pogoje za urejanje na ostalih zelenih
površinah pa uveljavljajo mnogo težje.« Prav to
in pa kronično pomanjkanje sredstev nenehno
navajajo tudi pristojne občinske službe MOM
vsakič, ko se kdo, zgrožen zaradi samovoljnih
ukrepov, obrne nanje.

Odziv občinskih služb v sklopu portala Izboljšajmo
Maribor na vprašanje občana, ki se je glasilo “V Mariboru
so drevesa pogosto izpostavljena nestrokovnemu
obrezovanju, ki ima za posledico pohabljanje dreves,
njihovo odmiranje, pojav bolezni. En zadnjih primerov
je na Radvanjski cesti in je prikazan na sliki. Ali obstaja
zakon ali odlok, ki bi onemogočal pohabljanje dreves?
Če obstaja, kdo nadzira izvajanje?”
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Naj spomnimo: ena izmed zahtev opozorilne akcije
štirih SČS, Nekoč je tukaj raslo drevo, je bila ta, da se
pristojnosti za strokovno vzdrževanje zelenih površin razširijo izključno z javnih tudi na funkcionalne
površine. Enako zahtevajo predstavniki stroke. Odgovor poznamo: Nismo pristojni. Pa je to dejstvo
ali samo priročen izgovor? Če pogledamo Celje, na
primer, tam je volja očitno našla pot do rešitve, saj
so že pred časom storili prav to, kar zahtevamo v
Mariboru. Skrajni čas je, da se enako zgodi še pod
Pohorjem. Zakaj? Ker podlage za izgovore ni več.
Razlog za prej omenjeni prispevek dr. Simonetijeve
je bilo namreč sprejetje Zakona o urejanju prostora
(ZUreP – 2, 2017), »s katerim je država prisluhnila
občinam in predvidela, da bodo nekatere omejitve v upravljanju zelenih površin te lahko uredile
z Odlokom o urejanju podobe naselij in krajine
(ZUreP-2, 120. člen). Novi odlok bo gotovo dobrodošla podpora občinam pri prizadevanjih za uresničevanje ukrepov na izbranih zelenih površinah,
ki jih brez tega formalno ne morejo doseči.«
Ko sem minuli vikend pohajkovala po Novi vasi,

sem se sprehodila tudi mimo funkcionalnega
zemljišča, ki pripada petim ali šestim stanovanjskim blokom na Prušnikovi. Prav lepo je urejeno,
drevesa izgledajo zdrava, veje močne, niso obglavljena. Na novo je postavljeno otroško igrišče.
Pa pride mimo Rosana, ki tukaj prebiva. Na moje
vprašanje, kako jim uspeva takole vzdrževati funkcionalo, pripomni: »Najverjetneje zato, ker imamo
vsi bloki skupaj en svet stanovalcev. Skupaj načrtujemo, skupaj se zmenimo, en ureja.«
In to je to. Urbana narava je tako neprecenljiva v
smislu naše kvalitete življenja, da si zasluži strokovno in celostno obdelavo, sicer bomo v tem klimatsko spremenjenem svetu, nič ne pretiravam, tenko
piskali. Naj tisoče mariborskih vrtov, parkov, gozdov in drevoredov v naših srcih, v naši percepciji
in v našem ravnanju postane ena sama prelepa in
zdrava zelena oaza. Zagotovo nam ne bo žal.
Povezava do omenjenega prispevka:
ipop.si/2018/07/17/strategija-varstva-in-razvojaza-ucinkovito-upravljanje-zelenih-povrsin/

ČETRTNI IN KRAJEVNI ZBORI
Vključi se v Iniciativo Mestni Zbor in prispevaj svoj delež izboljšanju mesta! Pridružiš se nam lahko vsak
ponedeljek ob 18. uri, v pritličju Tkalke (Tkalski prehod 4). E-pošta: info@imz-maribor.org.

VABLJENI_E NA ZBORE
SČS Radvanje

torek, 26. 2., 18.00
SČS Magdalena
torek, 26. 2., 18.00
SČS Tabor
sreda, 27. 2., 18.00
SČS Pobrežje
sreda, 27. 2., 18.00
SČS Center in Ivan Cankar četrtek, 28. 2., 18.00
SČS Studenci
četrtek, 28. 2., 18.00
SKS Pekre
sreda, 6. 3., 18.00
SČS Tezno
četrtek, 7. 3., 18.00
SČS Nova vas
četrtek, 7. 3., 18.00
SČS Koroška vrata

četrtek, 21. 3., 18.00

MČ Radvanje, Lackova 43
MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
MČ Tabor, Metelkova 63
MČ Pobrežje, Kosovelova 11
Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
MČ Studenci, Erjavčeva 43
Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
MČ Tezno, Panonska 12
MČ Nova vas, Radvanjska 65
MČ Koroška vrata, začasna lokacija
Jurčičeva 8, 1. nadstropje

