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Betnava, kje je 
tvoja slava?

Stopinje mesta vas to nedeljo, 12. 5. 2019, ob 10:30 vabijo na urbani sprehod 
po Betnavskem gozdu. Dobimo se pri potki v Betnavski gozd ob stičišču 
Ljubljanske in Pasteurjeve ulice. 



V okviru globalne akcije Urbani sprehodi Ja-
ne’s Walk, ki poteka po celem svetu, se bomo 
v Mariboru z geslom »hodi, opazuj, povezuj« 
sprehajale_i po Betnavskem gozdu. Gre za 
priljubljeno zatočišče ljubiteljic_ev gozdnih 
poti in drugih vragolij pod krošnjami dreves v 
neposredni bližini bivanjskih naselij. Žal pa se 
gozdna masa v zadnjih letih krči, tla so vse bolj 
zbita in mestni gozdič ni razen sanitarne sečnje 
deležen nobenih drugih konkretnih, ustrezno 
načrtovanih obnovitvenih posegov. Se je pa v 
preteklosti v gozdu že marsikaj zgodilo na po-
budo aktivnih krajank_ov.
Nedolgo nazaj je družba Slovenski državni goz-
dovi, upravitelj Betnavskega gozda, organizira-
la akcijo zasaditve 40 medovitih dreves. 
Na tokratnem sprehodu bomo skupaj pre-

mislile_i o pomenu gozda v urbanem okolju, 
naslovile_i probleme neustreznega ravnanja 
z zelenim fondom na občinski ravni, se spom-
nile_i aktivnosti, ki so se v gozdu dogajale. Ne 
bomo pa izpustile_i niti Betnavskega gradu, 
ki s svojo nekdaj idilično okolico že nekaj let 
žalostno propada. Na sprehodu se nam bodo 
pridružile_i tudi z Zavoda za gozdove Sloveni-
je, Območne enote Maribor, saj si prizadevajo, 
da bi skupaj z obiskovalkami_ci gozda našle_i 
ustrezne rešitve, da se ne bi več spraševale_i 
“Betnava, kje je tvoja slava?”.

Stopinje mesta so program prostovoljk_cev 
MISC INFOPEKA. Udeležba na sprehodu je 
brezplačna. Sprehodi se izvajajo ob vsakem 
vremenu. Vabljene_i!
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Pobudo je prišla s SČS Tabor



SČS Nova vas, 18. 4. 
Ne odločevalci in ne birokrati v MOM še niso 
pripravljeni na sodelovanje javnosti pri obliko-
vanju mesta in mestne politike. Tudi pri Projektu 
Parka ob Pekrskem potoku (PPP), kjer so aktivni 
prebivalke in prebivalci, ki se zbirajo na zborih 
SČS Nova vas, sodelovali od začetnih idej pa do 
sprejetja idejnega načrta, se zdaj zatika. Sesta-
nek, na katerem bi sodelujoči v projektu zasta-
vili nadaljnje korake, pristojni na občini že nekaj 
časa odlagajo. Nič se ne premika niti pri pripravi  
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(OPPN) za območje parka , za katerega so z zbora 
in s svetov MČ Nova vas in Radvanje že v začet-
ku leta podali pobudo, da se pripravi in sprejme 
na mestnem svetu.  Še več, na občini celo trdijo, 
da OPPN ni potreben, s čimer se udeleženke in 
udeleženci na zboru ne strinjajo, pritrjujejo pa jim 
tudi na Društvu arhitektov Maribor. Kako neki se 
bo lahko brez OPPN ščitil javni interes na predvi-
denem območju parka, se sprašujejo zboristi. 
Še več vprašanj se jim zastavlja ob delu novega 

mestnega sveta. Proračuna za 2019 in 2020 sta 
bila sprejeta brez poročila o sodelovanju javnosti, 
kar predvideva Poslovnik o delu MS MOM. Pred-
vsem proračun za leto 2020 bi moral biti v 30 
dnevni javni obravnavi, brez poročila o tem pa se 
ne ve niti ali so o proračunu razpravljali in podali 
pripombe sveti MČ in KS, kaj šele da je sodelova-
la ali bila celo upoštevana zainteresirana javnost. 
Čudi tudi skoraj brez razprave sprejet zaključni 
račun MOM za lani in da nihče od prisotnih sve-
tnikov ni problematiziral dejstva, da je bilo lani za 
več kot tri milijone evrov prerazporejenih prora-
čunskih sredstev zgolj s sklepom župana.  So pa 
bili udeleženke in udeleženci zbora veseli, ker je 
že prvi dogodek, ki ga je za oživitev Tržnice Tabor 
pripravilo JP Snaga ob pomoči MČ Nova vas, po-
polnoma uspel. Na kar 80 stojnicah so domačini, 
veliko med njimi je bilo otrok, ponujali rabljene 
otroške potrebščine od oblačil do igrač in špor-
tne opreme. Pohvalno in upamo, da se bo tako 
uspešno nadaljevalo. Naslednji dogodek naj bi 
bil že v maju.

SČS Tezno, 18. 4.
Pred prazniki so se na zboru v svoji četrti zbrali 
tudi Tezenčani. Ti so najprej preučili še dva od-
govora s strani svetniških skupin v mariborskem 
mestnem svetu, ki sta prispela kot odziv na pisa-
nje o obremenitvah na okolje in kakovost bivanja 
v tej industrijsko in trgovsko prepredeni mestni 
četrti. Ker prav vsi odzivi izkazujejo zaskrbljenost 
in sočutje, le del njih pa podaja pripravljenost  za 
kakršnokoli konkretno namero za premik, so ude-
leženi na tokratnem zboru SČS Tezno sklenili, da 
se najprej obrnejo po strokovno pomoč in obli-
kujejo konkretne predloge ukrepov, ti pa bodo 
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PoroČilo o delu v 
samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih

Pri pripravi OPPN za Park ob Pekrskem potoku se zatika
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nato podlaga za nadaljnje aktivnosti, v katere se 
bodo lahko vpletli predstavniki ljudstva.
Tudi naslednji dve temi, obravnavani v nadalje-
vanju zbora, sta bili omenjeni v pismu svetniškim 
skupinam. Ena je domnevno črno odlagališče 
odpadkov na bivši lokaciji Dom smreka. Udeleže-
ni si bodo prizadevali, da se v preučitev razlogov 
za vnovično kopičenje odpada na tej lokaciji in 
v ukrepe za odpravo obstoja deponije vpletejo 
pristojne inšpekcijske službe. 
Druga tema pa je vloga za spremembo okolje-
varstvenega dovoljenja, ki ga je na ARSO vložilo 
podjetje F. A. Maik. Omenjeno podjetje izvaja de-
javnost med drugim tudi v Poslovni coni Tezno, a 
udeleženi niso prepričani, da vedo, kaj konkretno 
te dejavnosti so. Vedo le to, da so priča prevozu 
cistern sem in tja, vedno v spremstvu gasilcev, 
kar jim govori, da dejavnost morda ni povsem 
nedolžna. K odpravi nelagodja prav tako ni po-
magalo, da je bilo tokratno JAVNO NAZNANILO, s 
katerim naj bi se o omenjeni nameri podjetja ob-
vestilo zainteresirano javnost in ji dalo možnost, 
da se do odločitev v pripravi opredeli, objavljeno 
na krajevno običajen način. »Krajevno običajen 
način« je v MOM že dolgo priljubljen način infor-
miranja javnosti, cilj pa je z informacijami sezna-
niti čim manj ljudi – najbolje nobenega, a hkrati 
zadostiti minimalnim zakonskim določilom. Jav-
no naznanilo je bilo na spletu najdeno povsem 
slučajno, zboristi pa bodo izkoristili teh par dni, ki 
jih še imajo na voljo, da se z dokumentacijo sez-
nanijo in po potrebi ukrepajo. Izvod naznanila so 
po zboru pustili tudi na oglasni deski v MČ Tezno, 
saj sumijo, da tudi svet MČ o zadevi ne ve ničesar, 
kar ni prav, saj bi morala skupnost biti seznanje-
na z dogajanjem v srčiki njihovega bivanjskega 
okolja.

SČS Radvanje, 23. 4. 
Na tokratnem zboru SČS Radvanje so udeleženi 
najprej poročali o uspešni čistilni akciji gozdička 
med Pliberškovo ulico, Varlovim naseljem in ulico 

Ob ribniku. Udeležilo se je je veliko ljudi, akcija pa 
se je zaključila z veselico. Dogovorili so se tudi že 
za nadaljnjo čistilno akcijo, ki bo tokrat potekala 
še med Pliberškovo in Pirnatovo ulico, in sicer v 
soboto, 27. 4. 2019, od 9.00 naprej; na akcijo so 
lepo vabljeni vsi krajani. Zboristi so se prav tako 
dogovorili, da bi počistili nov park ob Macunovi 
ulici, čistilna akcija bo prav tako potekala v sobo-
to 27. 4. 2019, vendar od 10.00 naprej. Udeležen-
ci zbora so se prav tako pogovarjali o tem, da v 
Radvanju le redko opazijo čistilne službe, ki bi 
čistile mestno četrt, medtem ko v drugih četrtih 
to počnejo precej pogosteje. Ker je Radvanje eno 
od turističnih središč Maribora, se jim zdi prav, da 
bi MOM morala čistoči Radvanja nameniti več 
pozornosti, v zvezi s tem pa so sestavili tudi dopis 
za MČ Radvanje.
Za konec so zboristi načeli še temo neurejene 
okolice pri OŠ Gustava Šiliha, kjer se redno zbirajo 
mladi, ki pa za seboj nikoli ne počistijo steklenic, 
papirčkov in drugih smeti. Zboristi zato podpirajo 
prizadevanja ravnateljice in MČ Radvanje, da bi 
postal del šolskega dvorišča zagrajen z ograjo.

Del območja OŠ Gustava Šiliha naj bi se zagradil z ograjo
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SČS Magdalena, 23. 4. 
Pred prazniki udeležene na zboru SČS Magdalena 
niso odpirale novih tem, so pa pregledale, kako 
je z uresničevanjem preteklih obvez. Pobudo za 
zaustavitev prodaje zapuščenega delovišča, ki je 
ob stečaju gradbenika MTB v domeni DUTB, je 
na občini v reševanje prevzel pristojni podžupan 
Reichenberg. Pobudniki, ki želijo, da se na tem 
mestu uveljavi javni interes (pobudniki se zavze-
majo za zeleni prostor, za to pa imajo konkretne 
argumente), bi se o tem želeli pogovoriti tudi s 
predstavniki lokalne skupnosti, a s strani MČ Ma-
gdalena na pobudo za sestanek še ni odgovora. 
Kup odsluženega tekstila, ki je nekomu padel 
mimo zbiralnika, je bil odstranjen. Sicer se s stra-
ni nagovorjenih Snage in inšpekcijskih služb ni 
oglasil nihče, a tudi oblačil tam ni več. Smatramo 
kot urejeno.
Tudi Jezdarske ne bodo v prihodnje, ko se bo 
gradil nov zdravstveni dom na lokaciji starega, še 
enkrat trgali narazen. Kot gre sklepati iz odgovora 
občine, ki je prispel na pobudo zbora, so pristojni 
že in še bodo uredili vse potrebno v sedanjem 
času, ko je Jezdarska razkopana zaradi izgradnje 
podvoza pod železnico.
Udeležene so spregovorile tudi o načrtovanem 
(in zdaj že sprejetem) povišanju cen odvoza 
komunalnih odpadkov. S tem v zvezi sicer niso 
sprejele nobenega sklepa, se pa strinjajo, da je 
kar nekaj nejasnosti, ki izhajajo iz postopka inve-
sticije v sortirnico ter lokalne politike, ki je investi-
cijo predstavljala v javnosti. V končni fazi pa svoje 
breme nosi tudi politika zadnjega dobrega dese-
tletja, ki je cene na položnicah vedno izrabljala za 
kupovanje glasov.

SČS Tabor 24. 4.
Neodzivnost organov na vseh nivojih je bila rde-
ča nit zbora SČS Tabor. Zboristi so ugotavljali, da 
se je z nastopom nove županske ekipe stanje ne-
odzivnosti še poslabšalo. Izpostavili so, da se na 
vprašanja glede obnove Koseskega ulice ne od-

ziva ne svet MČ ne Urad za komunalo in prostor 
in ne podžupan, kljub temu da obvezo odgovora 
nalaga zakon. Podobno zgodbo povedo tudi sta-
novalci Hočke ulice, kjer se je nenadno spremenil 
prometni režim na način, ki ni po godu večini sta-
novalcev. Prav tako ne morejo pridobiti jasne in-
formacije, kako in zakaj je prišlo do te spremem-
be, celo zahteva po informacijah javnega značaja 
je končala v nepopolni dokumentaciji in se bodo 
pritožili pri informacijskemu pooblaščencu. Ker 
se je že na preteklih zborih večkrat ugotovilo, da 
se organi lokalne samouprave ne odzivajo v skla-
du z zakonom, bodo zboristi poskušali navezati 
stik s podžupanjo, zadolženo za lokalne skupnos-
ti in jo povabiti k udeležbi na kakšnem od prihod-
njih zborov.

SČS Pobrežje, 24. 4.
Prebivalci in prebivalke, udeleženi na tokratnem 
zboru SČS Pobrežje, so ob uvodnem pregledu 
sklepov ugotovili, da je štirinajst dni minilo brez 
kakšne povratne informacije na poslane pobude 
in vprašanja. Na Puchovi cesti, na trasi med kroži-
ščem pri pokopališču in tistim pri trgovskem sre-
dišču te mestne četrti, pa so opazili prvo klop, ki 
je bila postavljena na njihovo pobudo. Menili so, 
da gre za dolgo razdaljo brez možnosti za poči-
tek, ki bi jo starejši pešci prav gotovo potrebovali. 
No, konec leta so bile klopi rezervirane, sedaj se 
počasi selijo na svoje mesto. Prva, ki je postavlje-
na, pa po mnenju udeleženih ne stoji na primer-
nem mestu, saj oseba, ki sede nanjo tako, da gle-
da na cesto, z nogami že sega do ceste, obrnjena 
v drugo smer pa z nogami posega na področje 
kolesarske steze. Sami menijo, da bi klopi bilo tre-
ba postaviti vstran od ceste - kolikor je možno na 
mejo med zelenico in pločnikom. O tem se bodo 
pomenili na skupnem obhodu terena s predstav-
niki MČ in Urada za komunalo, promet in prostor, 
ki je v načrtu že nekaj časa, pa se še ni izvedel.
Udeleženi so sicer spregovorili tudi o dvigu cen 
odvoza komunalnih odpadkov in spremenjenih 



nekaterih postopkov, ki jih je uvedlo JP Snaga, 
in o spremembah na področju zaračunavanja 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
Seveda pa tudi o tem, koliko pomeni končna 
potrditev OPPN za področje bivše Svile za raz-
reševanje problematike Poti k Dravi, ki jo tam že 
delujoča podjetja uporabljajo za dovozno pot, a 
ta za takšne namene še zdaleč ni primerna.

SČS Studenci, 25. 4.
Studenčani so se na tokratnem zboru ukvarjali 
predvsem s podjetjem STK, ki tam živečim pred-
stavlja vse večji problem. Njihova proizvodnja se 
iz zaprtih prostorov seli na prosto, kar pa povzro-
ča vse večji hrup. Prav tako zdaj tudi zunaj lakirajo 
konstrukcije, pri čemer se v zrak spuščajo barve oz. 
kemikalije. Kljub večkratnim prijavam na inšpek-
cijo in policijo, problem ostaja nerešen, zato so 
udeleženci in udeleženke naredili načrt za nadalj-
nje delo: z zahtevo za informacije javnega značaja 
nameravajo pridobiti vpogled v vsa dovoljenja, ki 

bi jih podjetje moralo imeti, sočasno pa bodo zbi-
rali slikovni in video dokaz. Zboru še vedno ostaja 
v spominu podjetje Tekol, ki se je zaradi lakiranja in 
širjenja svoje proizvodnje moralo iz iste stavbe, v 
katerem sedaj obratuje STK, preseliti na drugo pri-
merno območje. Udeležencem ni jasno, zakaj se 
je moral Tekol izseliti, medtem ko STK zdaj na isti 
lokaciji nemoteno opravlja isto dejavnost. 
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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.

SČS Tezno četrtek, 16. 5., 18.00 MČ Tezno, Panonska 12
SČS Nova vas četrtek, 16. 5., 18.00 MČ Nova vas, Radvanjska 65
SČS Magdalena torek, 21. 5., 18.00 MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
SČS Radvanje torek, 21. 5., 18.00 MČ Radvanje, Lackova 43
SČS Pobrežje sreda, 22. 5., 18.00 MČ Pobrežje, Kosovelova 11
SČS Tabor sreda, 22. 5., 18.00 MČ Tabor, Metelkova 63
SČS Center in Ivan Cankar četrtek, 23. 5., 18.00 Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
SČS Studenci četrtek, 23. 5., 18.00 MČ Studenci, Erjavčeva 43
SKS Pekre sreda, 5. 6., 18.00 Dom kulture Pekre, Bezjakova 4

SČS Koroška vrata četrtek, 13. 6., 18.00 Osnovna šola Prežihovega Voranca, 
Gosposvetska 10

VABLJENE_I NA ZBORE

Poslovna dejavnost, ki se je v preteklosti že izkazala kot 
neprimerna, se je vrnila med stanovanjske hiše


