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Četrtinka je glasilo samoorganiziranih 
četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora.

Na Taboru, v Novi vasi, v Magdaleni in v 
Koroških vratih smo 10. 4. 2016 izvedli 
opozorilno akcijo »Nekoč je tukaj raslo 
drevo«. Z več kot 300 tablami smo označili 
mesta, na katerih so drevesa že rasla, bila 
odstranjena in nikdar nadomeščena. S povoji 
smo ovili drevesa, ki so zaradi parazitskih 
podnajemnikov, ki jim pijejo življenjsko 
energijo na dobri poti, da tudi sama 
postanejo izgubljena. Na vseh opozorilih 
smo pustili kontakt – za vse mimoidoče, ki 
želijo odgovorne pozvati k ukrepanju.
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Poročilo o delu 
v samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Pobrežje, 30. 3. 2016
Urad za komunalo, promet in prostor je na pisanje 
delovne skupine za promet zbora SČS Pobrežje 
podal konkretne in izčrpne odgovore ter poglede 
na izpostavljene nevarne ali sporne prometne 
situacije na Pobrežju – takšne, na podlagi katerih 
je moč vsaj oblikovati nadaljnjo razpravo in se na 
podana mnenja tudi odzvati. Delovna skupina bo 
to tudi storila, še prej pa si bodo na zboru SČS 
Pobrežje s predsednikom sveta MČ podrobneje 
pogledali naloge, ki so si jih zadali v mestni četrti, 
da bi k reševanju le teh pristopili usklajeno in ne 
morebiti vsak na svoja vrata.
Med tem, ko so se na kratko zgroženi obregnili ob 
spremembo zakona o varovanju okolja, s katerimi 
se vnovič nižajo zahteve, ki jih morajo z vidika 
ohranjanja okolja spoštovati podjetja, pa so se na 
zboru odločili povprašati tudi medobčinski stano-
vanjski sklad, kako kot etažni lastniki v marsikate-
rem stanovanjskem bloku sodelujejo pri skupnih 
odločitvah stanovalcev – če to sploh počnejo. Kot 
del občinske strukture, ki razpolaga s strokovnim 
znanjem strokovnih služb bi namreč povsem 
normalno, kot etažni lastniki, lahko tukaj in zdaj 
delno omilili večkrat zelo škodljive posege na 
funkcionalnih zemljiščih – tukaj se dotikamo 
predvsem dreves – ki predvsem na desnem 
bregu Drave predstavljajo ključno bazo prečišče- 
vanja zraka za vse nas.

SČS Nova vas, 31. 3. 2016
Na preteklem samoorganiziranem zboru v Novi 
vasi so se pogovarjali predvsem o akciji »Tukaj je 
nekoč raslo drevo«. Poleg načrtovanja same 
izvedbe akcije, so govorili tudi o Telemachu, ki je 
prevzel KRS Tabor, ki je bil znan po svojem 
dobrem omrežju in uporabnikom prijaznim 
delovanjem, sedaj pa udeleženke in udeleženci 
poročajo o nezadovoljstvu z Telemachovim 
omrežjem, prav tako pa ne odobravajo selitve 
sedeža podjetja izven Slovenije, kar jih »odreši« 
plačevanja davkov pri nas. Dogovarjali so se tudi o 
prispevku, ki ga bodo s skupnimi močmi napisali 
za glasilo MČ Nova vas, ter o pismu, ki so ga 
napisali v SČS CIC in problematizira informacijo, 
da se bo v prostore bivše SDK namestil urgentni 
klicni center in o pobudi SČS Pobrežje, ki podpira 
vpis vpis neodtujljive pravice do vode v ustavo. 
Na koncu so se dotaknili še obravnave na sodišču, 
ki se je zgodila četrtek pred zborom. Udeleženke 
in udeleženci so zaključili, da je očitno, da s svojim 
delovanjem dregajo tja, kamor bi bilo javnim 
podjetjem in občini ljubše, da ne bi.

SČS Studenci, 31. 3. 2016
Na Studencih se je minuli četrtek v skrajšani obliki 
odvrtel zbor bolj informativne narave. Delegat 
SSVUJD je poročal o prvem naroku v tožbi JP 
Mariborski vodovod proti koordinatorju SSVUJD 
Rajku Kotniku, na katerem se je predočilo dodat-
na gradiva, za naslednjo obravnavo pa določen 
12. maj. Tudi na mestni četrti podpirajo načrt, da 
bi se sklicala seja sveta MČ, na kateri bi se skušali 
dogovoriti o načrtu, kako dalje pritiskati z izraženo 
voljo Studenčanov (v obliki peticije in zbranih 
podpisov), da se Studence prometno delno 
razbremeni s podaljškom Ceste proletarskih 
brigad mimo Qlandie in priključitvijo na 
Limbuško cesto izven strnjenega naselja. Zato ne 
čudi, da je prav promet ena izmed tem, o kateri bi 

želeli razpravljati z ostalimi udeleženci zborov 
samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnos-
ti, ko se bodo prvič srečali v maju.
Tudi udeleženci zbora SČS Studenci so mnenja, 
da na trg Leona Štuklja, v prostore nekdanje SDK 
sodijo kulturne vsebine, ki bodo povišale utrip 
mesta in menijo, da bi se za dispečerski center 
zagotovo našla kakšna druga lokacija kot ta, ki pa 
je zelo primerna za umetnostno galerijo. 

SČS Radvanje, 5. 4. 2016
Zbor se je pričel s poročilom predstavnikov zbora, 
ki naj bi obiskali sejo mestnega sveta in zahtevali 
odgovore in pojasnila glede "nevidnega" partici-
patornega proračuna, ki ni bil razviden iz nobene 
postavke v prve mbranju proračuna. Povedo, da 
se seje niso udeležili, saj je župan nekako izvedel 
za njihovo namero in jih, da bi preprečil obisk seje, 
povabil na sestanek pred sejo. Na sestanku jim je 
zagotovil, da bodo gotovo vsi projekti, ki so bili 
izglasovani tudi izvedeni, hkrati pa se bo partici-
patorni proračun širil na šest četrti, kot je bilo 
predvideno. Zagotovil je, da so vsi projekti 
vključeni v proračun, vključeni v postavke 
posameznih uradov, ki bodo projekte izvajali. 
Novica je zboriste razveselila in sklenili da bodo 
nad izvajanjem projektov bdeli, MOM pa po 
potrebi tudi pomagali pri izvedbi. Nato se je zbor 
posvetil problematiki križišča Borštnikove in 
Radvanjske kjer se zgodi veliko število prometnih 
nesreč, ki jim največkrat botruje prevelika hitrost, 
saj avtomobile največkrat vrže s ceste, dosti pa 
pripomore tudi nepregledno križišče. Predebati-
rali so različne možnosti povečanja varnosti na 

tem križišču in sklenili, da do naslednjič preučijo 
že obstoječe načrte posega v to območje. Zadnji 
del zbora je bil namenjen pobudam, ki so jih 
podale druge SČKS. Tako je SČS Radvanje podprlo 
prizadevanje SČS Center - Ivan Cankar, da bi se 
UGM vendarle umestil na Trg Leona Štuklja. Prav 
tako je zbor podprl vpis pravice do vode v ustavo, 
kar je predlagala SČS Pobrežje, prav tako na 
pobudo pobrežja, da se pohvali katero od javnih 
služb, pa se je zbor kot pohvalno odločil izpostavi-
ti lanskoletno akcijo s Snago, namenjeno ureditvi 
okoljskih otokov v kraju.

SČS Magdalena, 5. 4. 2016
Prijetno, toplo spomladansko vreme je v torek 
udeleženke samoorganiziranega zbora v Magda-
leni prepričalo, da namesto v prostore Infopeke 
zavijejo na urbano opremo v paku KC Pekarna. 
Pred zborom so si vzele nekaj časa in dorekle 
podrobnosti v zvezi s sobotno akcijo »Nekoč je 
tukaj raslo drevo«, nato pa so skupaj sestavile 
dnevni red in obravnavale njegove točke. Sprva je 
bil predstavljen dopis, ki so ga napisali v SČS 
Center in Ivan Cankar in izraža nestrinjanje z 
vzpostavitvijo urgentnega klicnega centra v 
prostorih bivšega SDK. Tudi v Magdaleni so 
prepričani, da je prostor in njegova umestitev na 
Trgu Leona Štuklja veliko primernejša za UGM. 
Podprle so tudi pobudo SČS Pobrežje in s tem 
vpis neodtujljive pravice do vode v ustavo. Po 
obravnavi zadev, ki so jih v potrditev posredovali 
iz drugih SČS so se lotile pregleda predlaganih 
tem, o katerih bi Mariborčanke in Mariborčani 
govorili na mestnem zboru. Prebrane so bile 

nekatere opredelitve, nato pa so se udeleženke 
odločile, da v SČS Magdalena želijo, da na 
mestnem zboru govorijo o tem kako motivirati 
ljudi k udeležbi na samoorganiziranih zborih, o 
odloku o javnem redu in miru ter o prometu, kot 
rezervno temo so izbrale delovanje mestnega 
redarstva. Prepričane so, da so to teme, ki se tičejo 
vseh, in da se lahko iz razprave na mestnem zboru 
kar največ izcimi, ter da odlok o javnem redu in 
miru pravzaprav zajema že dve drugi predlagani 
temi (skrb za zelene površine in motorje in 
štirikolesnike na Pohorju).

SKS Kamnica, 6. 4. 2016
Udeleženec je predstavil problematiko, da ni 
pritiska vode, čeprav so oddaljeni zgolj 3 kilome-
tre. To se vleče že 23 let, pred časom so našli 
začasno rešitev. Prebivalci so sami zgradili 
vodovodno omrežje in ga tudi vzdrževali, še 
vedno pa plačujejo to uporabo vode 
Mariborskemu vodovodu. Ker je bila rešitev 
začasna, vmes pa je na območju bilo zgrajenih 
več hiš in zdaj tam posledično prebiva tudi več 
ljudi. Zaradi tega jim tlak vode pada. O tem so 
obvestili tudi Vodovod, ki je odgovoril, da so 
zadevo obravnavali, opravili meritve in da so te 
ustrezne. Nato so lokalne prebivalce obvestili, da 
so ugotovili in odpravili dve okvari na sistemu. Ker 
še vedno ni primernega tlaka, bodo krajani 
napisali dopis, v katerem bo faktično in krono- 
loško predstavljena problematika in zahtevan rok 
za odgovor in rešitev situacije.

Nadalje so napisali dopis Nigradu, v katerem jih 
pozivajo, naj uredijo protiprašno zaščito na cesti 
na Medič, saj se zaradi drobljenega asfalta in ob 
povečenem številu vozil na tej cesti dviga veliko 
prahu. Udeleženci so izbrali tudi tri teme za 
mestni zbor in podprli pobude drugih SČKS.

SČS Center in Ivan Cankar, 
7. 4. 2016
Na minulem zboru SČS Center in Ivan Cankar so 
udeleženci najprej preučili odgovore, ki so jih v 
zvezi s problematiko Mestnega parka, Piramide, 
Kalvarije in Treh ribnikov podale strokovne službe 
naše občine. Želeli bi si, da se izgovori o poman-
jkanju sredstev počasi spremenijo v iskanje 
rešitev, ki so izvedljive. In nekaj so jih predlagali. 
Enako velja za zadeve, ki so očitno v skupno 
dobro, kljub temu, da zaradi zasebnega lastništva 
niso v pristojnosti mesta. A vse ni tako črno. Na 
področju mestnega parka in mestnih hribov se je 
v zadnjem času vendarle uredilo kar nekaj stvari, z 
veseljem ugotavljajo udeleženci, zadovoljni, da se 
komunikacija občana z mestom počasi vendarle 
odpira. Tudi letos ne bodo le izpostavljali 
problemov, temveč bodo sami poprijeli za delo. V 
naslednjem mesecu pripravljajo čistilno akcijo, 
tokratno ciljno področje pa je trenutno še stvar 
predlogov udeležencev.
Ugotavljajo, da zbori SČKS v veliki večini podpirajo 
protestno pismo, ki so ga naslovili na Mira Cerarja 
in v katerem zahtevajo, da se stavba bivše SDK 
nameni UGM, ki si zanje prizadeva že lep čas in bi 
pomenili konec prostorske stiske ter razvoj de- 
javnosti te pomembne mariborske kulturne insti- 
tucije. Dispečerski center lahko svoje mesto najde 
v kakšnem drugem praznem prostoru, teh je v 
mestu na pretek, so enotni, center mesta pa po- 
trebuje kulturne vsebine. Pismo gre lahko na pot.
Problematika umetnostne galerije je tudi ena 
izmed tem, ki so jih za razpravo na majskem 
mestnem zboru izbrali udeleženci, skupaj s 
pobudo za sprejetje odloka o javnem redu in 
miru ter motivacijo občank in občanov za aktivno 
udeležbo v lokalnem okolju.
Da se je več delalo za lokalno skupnost, ko so bili 
Košaki in Počehova samostojna krajevna skup- 
nost, je po poročanju udeleženca precej razširje-

no mnenje med krajani mejnih zaselkov MČ Ivan 
Cankar. A razveseljuje informacija, da vsaj v Koša- 
kih obstaja želja, da se soseska in njihov dom kra- 
janov obogati z dogodki in dejavnostmi za sokra- 
jane. Lokalne organizacije so že prijele za delo.
Zboru sta se tokrat pridružila tudi člana iniciative 
za Koroško cesto. Udeleženci so izrazili željo po 
sodelovanju in pomoči, hkrati pa izpostavili, kar so 
sami dobro spoznali v preteklem delovanju – 
kako pomembna je celovita obravnava 
problematike, kar Koroška cesta vsekakor zahteva 
in kako pomembno je doseganje medsebojnega 
konsenza, če se želimo premakniti k rešitvam.

SČS KOROŠKA VRATA, 7. 4. 2016
Na zboru smo se najprej dogovorili glede prihaja-
joče akcije. Sklenili smo, da se v nedeljo zberemo 
ob 10.00 pred stavbo MČ in s seboj prinesemo 
stare povoje in kladiva. Zaželeno je, da se akcije 
udeleži čim več ljudi, zato bodo udeleženke 
povabile še svoje sosede in prijatelje. Pridružili se 
nam bodo tudi otroci iz mladinskega doma, ki 

bodo pomagali pri sprejanju šablon in povijanju 
ogroženih dreves. Po končani akciji se bomo iz 
Koroških vrat odpravili proti Magdalenskemu 
parku, kjer se bomo priključili ostalim četrtim in v 
parku zabili še zadnje table.
Sledila je razprava o temah, ki jih želijo obravnava-
ti na mestnem zboru. Izbrale so medobčinsko 
redarstvo, odlok o javnem redu in miru  ter kako 
privabiti čim več ljudi na zbore. Udeleženka bo do 
naslednjič pripravila kratek dopis glede Udarnika, 
saj neurejenost zadnje stene pri hotelu Orel meče 
slabo luč na mesto. Kljub temu da Udarnik trenut-
no ne obratuje, ker nima �nanc, se ji zdi nujno, da 
uredijo oz. prepleskajo zadnjo steno. Ponovno so 
izpostavili tudi že obravnavano problematiko 
avtobusnih povezav, saj so z ukinitvijo mestne 
avtobusne linije 12, nekaterim onemogočili 
neposredno povezavo do bolnišnice. Prav tako so 
udeleženke nezadovoljne, da dodatne sanitarije v 
MČ kljub pozivom in sprejetjem sklepa četrtnega 
sveta, še vedno občanom niso na voljo. Ne bodo 
več popuščale.

Kaj se bo zgodilo na pogorišču Svile, zanima Pobrežane, še 
posebej zdaj, ko s spremembami okoljskega zakona dajemo 
kapitalu spet prednost pred čistim okoljem.
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SČS Pobrežje, 30. 3. 2016
Urad za komunalo, promet in prostor je na pisanje 
delovne skupine za promet zbora SČS Pobrežje 
podal konkretne in izčrpne odgovore ter poglede 
na izpostavljene nevarne ali sporne prometne 
situacije na Pobrežju – takšne, na podlagi katerih 
je moč vsaj oblikovati nadaljnjo razpravo in se na 
podana mnenja tudi odzvati. Delovna skupina bo 
to tudi storila, še prej pa si bodo na zboru SČS 
Pobrežje s predsednikom sveta MČ podrobneje 
pogledali naloge, ki so si jih zadali v mestni četrti, 
da bi k reševanju le teh pristopili usklajeno in ne 
morebiti vsak na svoja vrata.
Med tem, ko so se na kratko zgroženi obregnili ob 
spremembo zakona o varovanju okolja, s katerimi 
se vnovič nižajo zahteve, ki jih morajo z vidika 
ohranjanja okolja spoštovati podjetja, pa so se na 
zboru odločili povprašati tudi medobčinski stano-
vanjski sklad, kako kot etažni lastniki v marsikate-
rem stanovanjskem bloku sodelujejo pri skupnih 
odločitvah stanovalcev – če to sploh počnejo. Kot 
del občinske strukture, ki razpolaga s strokovnim 
znanjem strokovnih služb bi namreč povsem 
normalno, kot etažni lastniki, lahko tukaj in zdaj 
delno omilili večkrat zelo škodljive posege na 
funkcionalnih zemljiščih – tukaj se dotikamo 
predvsem dreves – ki predvsem na desnem 
bregu Drave predstavljajo ključno bazo prečišče- 
vanja zraka za vse nas.

SČS Nova vas, 31. 3. 2016
Na preteklem samoorganiziranem zboru v Novi 
vasi so se pogovarjali predvsem o akciji »Tukaj je 
nekoč raslo drevo«. Poleg načrtovanja same 
izvedbe akcije, so govorili tudi o Telemachu, ki je 
prevzel KRS Tabor, ki je bil znan po svojem 
dobrem omrežju in uporabnikom prijaznim 
delovanjem, sedaj pa udeleženke in udeleženci 
poročajo o nezadovoljstvu z Telemachovim 
omrežjem, prav tako pa ne odobravajo selitve 
sedeža podjetja izven Slovenije, kar jih »odreši« 
plačevanja davkov pri nas. Dogovarjali so se tudi o 
prispevku, ki ga bodo s skupnimi močmi napisali 
za glasilo MČ Nova vas, ter o pismu, ki so ga 
napisali v SČS CIC in problematizira informacijo, 
da se bo v prostore bivše SDK namestil urgentni 
klicni center in o pobudi SČS Pobrežje, ki podpira 
vpis vpis neodtujljive pravice do vode v ustavo. 
Na koncu so se dotaknili še obravnave na sodišču, 
ki se je zgodila četrtek pred zborom. Udeleženke 
in udeleženci so zaključili, da je očitno, da s svojim 
delovanjem dregajo tja, kamor bi bilo javnim 
podjetjem in občini ljubše, da ne bi.

SČS Studenci, 31. 3. 2016
Na Studencih se je minuli četrtek v skrajšani obliki 
odvrtel zbor bolj informativne narave. Delegat 
SSVUJD je poročal o prvem naroku v tožbi JP 
Mariborski vodovod proti koordinatorju SSVUJD 
Rajku Kotniku, na katerem se je predočilo dodat-
na gradiva, za naslednjo obravnavo pa določen 
12. maj. Tudi na mestni četrti podpirajo načrt, da 
bi se sklicala seja sveta MČ, na kateri bi se skušali 
dogovoriti o načrtu, kako dalje pritiskati z izraženo 
voljo Studenčanov (v obliki peticije in zbranih 
podpisov), da se Studence prometno delno 
razbremeni s podaljškom Ceste proletarskih 
brigad mimo Qlandie in priključitvijo na 
Limbuško cesto izven strnjenega naselja. Zato ne 
čudi, da je prav promet ena izmed tem, o kateri bi 

želeli razpravljati z ostalimi udeleženci zborov 
samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnos-
ti, ko se bodo prvič srečali v maju.
Tudi udeleženci zbora SČS Studenci so mnenja, 
da na trg Leona Štuklja, v prostore nekdanje SDK 
sodijo kulturne vsebine, ki bodo povišale utrip 
mesta in menijo, da bi se za dispečerski center 
zagotovo našla kakšna druga lokacija kot ta, ki pa 
je zelo primerna za umetnostno galerijo. 

SČS Radvanje, 5. 4. 2016
Zbor se je pričel s poročilom predstavnikov zbora, 
ki naj bi obiskali sejo mestnega sveta in zahtevali 
odgovore in pojasnila glede "nevidnega" partici-
patornega proračuna, ki ni bil razviden iz nobene 
postavke v prve mbranju proračuna. Povedo, da 
se seje niso udeležili, saj je župan nekako izvedel 
za njihovo namero in jih, da bi preprečil obisk seje, 
povabil na sestanek pred sejo. Na sestanku jim je 
zagotovil, da bodo gotovo vsi projekti, ki so bili 
izglasovani tudi izvedeni, hkrati pa se bo partici-
patorni proračun širil na šest četrti, kot je bilo 
predvideno. Zagotovil je, da so vsi projekti 
vključeni v proračun, vključeni v postavke 
posameznih uradov, ki bodo projekte izvajali. 
Novica je zboriste razveselila in sklenili da bodo 
nad izvajanjem projektov bdeli, MOM pa po 
potrebi tudi pomagali pri izvedbi. Nato se je zbor 
posvetil problematiki križišča Borštnikove in 
Radvanjske kjer se zgodi veliko število prometnih 
nesreč, ki jim največkrat botruje prevelika hitrost, 
saj avtomobile največkrat vrže s ceste, dosti pa 
pripomore tudi nepregledno križišče. Predebati-
rali so različne možnosti povečanja varnosti na 

tem križišču in sklenili, da do naslednjič preučijo 
že obstoječe načrte posega v to območje. Zadnji 
del zbora je bil namenjen pobudam, ki so jih 
podale druge SČKS. Tako je SČS Radvanje podprlo 
prizadevanje SČS Center - Ivan Cankar, da bi se 
UGM vendarle umestil na Trg Leona Štuklja. Prav 
tako je zbor podprl vpis pravice do vode v ustavo, 
kar je predlagala SČS Pobrežje, prav tako na 
pobudo pobrežja, da se pohvali katero od javnih 
služb, pa se je zbor kot pohvalno odločil izpostavi-
ti lanskoletno akcijo s Snago, namenjeno ureditvi 
okoljskih otokov v kraju.

SČS Magdalena, 5. 4. 2016
Prijetno, toplo spomladansko vreme je v torek 
udeleženke samoorganiziranega zbora v Magda-
leni prepričalo, da namesto v prostore Infopeke 
zavijejo na urbano opremo v paku KC Pekarna. 
Pred zborom so si vzele nekaj časa in dorekle 
podrobnosti v zvezi s sobotno akcijo »Nekoč je 
tukaj raslo drevo«, nato pa so skupaj sestavile 
dnevni red in obravnavale njegove točke. Sprva je 
bil predstavljen dopis, ki so ga napisali v SČS 
Center in Ivan Cankar in izraža nestrinjanje z 
vzpostavitvijo urgentnega klicnega centra v 
prostorih bivšega SDK. Tudi v Magdaleni so 
prepričani, da je prostor in njegova umestitev na 
Trgu Leona Štuklja veliko primernejša za UGM. 
Podprle so tudi pobudo SČS Pobrežje in s tem 
vpis neodtujljive pravice do vode v ustavo. Po 
obravnavi zadev, ki so jih v potrditev posredovali 
iz drugih SČS so se lotile pregleda predlaganih 
tem, o katerih bi Mariborčanke in Mariborčani 
govorili na mestnem zboru. Prebrane so bile 

nekatere opredelitve, nato pa so se udeleženke 
odločile, da v SČS Magdalena želijo, da na 
mestnem zboru govorijo o tem kako motivirati 
ljudi k udeležbi na samoorganiziranih zborih, o 
odloku o javnem redu in miru ter o prometu, kot 
rezervno temo so izbrale delovanje mestnega 
redarstva. Prepričane so, da so to teme, ki se tičejo 
vseh, in da se lahko iz razprave na mestnem zboru 
kar največ izcimi, ter da odlok o javnem redu in 
miru pravzaprav zajema že dve drugi predlagani 
temi (skrb za zelene površine in motorje in 
štirikolesnike na Pohorju).

SKS Kamnica, 6. 4. 2016
Udeleženec je predstavil problematiko, da ni 
pritiska vode, čeprav so oddaljeni zgolj 3 kilome-
tre. To se vleče že 23 let, pred časom so našli 
začasno rešitev. Prebivalci so sami zgradili 
vodovodno omrežje in ga tudi vzdrževali, še 
vedno pa plačujejo to uporabo vode 
Mariborskemu vodovodu. Ker je bila rešitev 
začasna, vmes pa je na območju bilo zgrajenih 
več hiš in zdaj tam posledično prebiva tudi več 
ljudi. Zaradi tega jim tlak vode pada. O tem so 
obvestili tudi Vodovod, ki je odgovoril, da so 
zadevo obravnavali, opravili meritve in da so te 
ustrezne. Nato so lokalne prebivalce obvestili, da 
so ugotovili in odpravili dve okvari na sistemu. Ker 
še vedno ni primernega tlaka, bodo krajani 
napisali dopis, v katerem bo faktično in krono- 
loško predstavljena problematika in zahtevan rok 
za odgovor in rešitev situacije.

Nadalje so napisali dopis Nigradu, v katerem jih 
pozivajo, naj uredijo protiprašno zaščito na cesti 
na Medič, saj se zaradi drobljenega asfalta in ob 
povečenem številu vozil na tej cesti dviga veliko 
prahu. Udeleženci so izbrali tudi tri teme za 
mestni zbor in podprli pobude drugih SČKS.

SČS Center in Ivan Cankar, 
7. 4. 2016
Na minulem zboru SČS Center in Ivan Cankar so 
udeleženci najprej preučili odgovore, ki so jih v 
zvezi s problematiko Mestnega parka, Piramide, 
Kalvarije in Treh ribnikov podale strokovne službe 
naše občine. Želeli bi si, da se izgovori o poman-
jkanju sredstev počasi spremenijo v iskanje 
rešitev, ki so izvedljive. In nekaj so jih predlagali. 
Enako velja za zadeve, ki so očitno v skupno 
dobro, kljub temu, da zaradi zasebnega lastništva 
niso v pristojnosti mesta. A vse ni tako črno. Na 
področju mestnega parka in mestnih hribov se je 
v zadnjem času vendarle uredilo kar nekaj stvari, z 
veseljem ugotavljajo udeleženci, zadovoljni, da se 
komunikacija občana z mestom počasi vendarle 
odpira. Tudi letos ne bodo le izpostavljali 
problemov, temveč bodo sami poprijeli za delo. V 
naslednjem mesecu pripravljajo čistilno akcijo, 
tokratno ciljno področje pa je trenutno še stvar 
predlogov udeležencev.
Ugotavljajo, da zbori SČKS v veliki večini podpirajo 
protestno pismo, ki so ga naslovili na Mira Cerarja 
in v katerem zahtevajo, da se stavba bivše SDK 
nameni UGM, ki si zanje prizadeva že lep čas in bi 
pomenili konec prostorske stiske ter razvoj de- 
javnosti te pomembne mariborske kulturne insti- 
tucije. Dispečerski center lahko svoje mesto najde 
v kakšnem drugem praznem prostoru, teh je v 
mestu na pretek, so enotni, center mesta pa po- 
trebuje kulturne vsebine. Pismo gre lahko na pot.
Problematika umetnostne galerije je tudi ena 
izmed tem, ki so jih za razpravo na majskem 
mestnem zboru izbrali udeleženci, skupaj s 
pobudo za sprejetje odloka o javnem redu in 
miru ter motivacijo občank in občanov za aktivno 
udeležbo v lokalnem okolju.
Da se je več delalo za lokalno skupnost, ko so bili 
Košaki in Počehova samostojna krajevna skup- 
nost, je po poročanju udeleženca precej razširje-

no mnenje med krajani mejnih zaselkov MČ Ivan 
Cankar. A razveseljuje informacija, da vsaj v Koša- 
kih obstaja želja, da se soseska in njihov dom kra- 
janov obogati z dogodki in dejavnostmi za sokra- 
jane. Lokalne organizacije so že prijele za delo.
Zboru sta se tokrat pridružila tudi člana iniciative 
za Koroško cesto. Udeleženci so izrazili željo po 
sodelovanju in pomoči, hkrati pa izpostavili, kar so 
sami dobro spoznali v preteklem delovanju – 
kako pomembna je celovita obravnava 
problematike, kar Koroška cesta vsekakor zahteva 
in kako pomembno je doseganje medsebojnega 
konsenza, če se želimo premakniti k rešitvam.

SČS KOROŠKA VRATA, 7. 4. 2016
Na zboru smo se najprej dogovorili glede prihaja-
joče akcije. Sklenili smo, da se v nedeljo zberemo 
ob 10.00 pred stavbo MČ in s seboj prinesemo 
stare povoje in kladiva. Zaželeno je, da se akcije 
udeleži čim več ljudi, zato bodo udeleženke 
povabile še svoje sosede in prijatelje. Pridružili se 
nam bodo tudi otroci iz mladinskega doma, ki 

bodo pomagali pri sprejanju šablon in povijanju 
ogroženih dreves. Po končani akciji se bomo iz 
Koroških vrat odpravili proti Magdalenskemu 
parku, kjer se bomo priključili ostalim četrtim in v 
parku zabili še zadnje table.
Sledila je razprava o temah, ki jih želijo obravnava-
ti na mestnem zboru. Izbrale so medobčinsko 
redarstvo, odlok o javnem redu in miru  ter kako 
privabiti čim več ljudi na zbore. Udeleženka bo do 
naslednjič pripravila kratek dopis glede Udarnika, 
saj neurejenost zadnje stene pri hotelu Orel meče 
slabo luč na mesto. Kljub temu da Udarnik trenut-
no ne obratuje, ker nima �nanc, se ji zdi nujno, da 
uredijo oz. prepleskajo zadnjo steno. Ponovno so 
izpostavili tudi že obravnavano problematiko 
avtobusnih povezav, saj so z ukinitvijo mestne 
avtobusne linije 12, nekaterim onemogočili 
neposredno povezavo do bolnišnice. Prav tako so 
udeleženke nezadovoljne, da dodatne sanitarije v 
MČ kljub pozivom in sprejetjem sklepa četrtnega 
sveta, še vedno občanom niso na voljo. Ne bodo 
več popuščale.

Križanje Radvanjske in Borštnikove je zelo nepregledno.
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SČS Pobrežje, 30. 3. 2016
Urad za komunalo, promet in prostor je na pisanje 
delovne skupine za promet zbora SČS Pobrežje 
podal konkretne in izčrpne odgovore ter poglede 
na izpostavljene nevarne ali sporne prometne 
situacije na Pobrežju – takšne, na podlagi katerih 
je moč vsaj oblikovati nadaljnjo razpravo in se na 
podana mnenja tudi odzvati. Delovna skupina bo 
to tudi storila, še prej pa si bodo na zboru SČS 
Pobrežje s predsednikom sveta MČ podrobneje 
pogledali naloge, ki so si jih zadali v mestni četrti, 
da bi k reševanju le teh pristopili usklajeno in ne 
morebiti vsak na svoja vrata.
Med tem, ko so se na kratko zgroženi obregnili ob 
spremembo zakona o varovanju okolja, s katerimi 
se vnovič nižajo zahteve, ki jih morajo z vidika 
ohranjanja okolja spoštovati podjetja, pa so se na 
zboru odločili povprašati tudi medobčinski stano-
vanjski sklad, kako kot etažni lastniki v marsikate-
rem stanovanjskem bloku sodelujejo pri skupnih 
odločitvah stanovalcev – če to sploh počnejo. Kot 
del občinske strukture, ki razpolaga s strokovnim 
znanjem strokovnih služb bi namreč povsem 
normalno, kot etažni lastniki, lahko tukaj in zdaj 
delno omilili večkrat zelo škodljive posege na 
funkcionalnih zemljiščih – tukaj se dotikamo 
predvsem dreves – ki predvsem na desnem 
bregu Drave predstavljajo ključno bazo prečišče- 
vanja zraka za vse nas.

SČS Nova vas, 31. 3. 2016
Na preteklem samoorganiziranem zboru v Novi 
vasi so se pogovarjali predvsem o akciji »Tukaj je 
nekoč raslo drevo«. Poleg načrtovanja same 
izvedbe akcije, so govorili tudi o Telemachu, ki je 
prevzel KRS Tabor, ki je bil znan po svojem 
dobrem omrežju in uporabnikom prijaznim 
delovanjem, sedaj pa udeleženke in udeleženci 
poročajo o nezadovoljstvu z Telemachovim 
omrežjem, prav tako pa ne odobravajo selitve 
sedeža podjetja izven Slovenije, kar jih »odreši« 
plačevanja davkov pri nas. Dogovarjali so se tudi o 
prispevku, ki ga bodo s skupnimi močmi napisali 
za glasilo MČ Nova vas, ter o pismu, ki so ga 
napisali v SČS CIC in problematizira informacijo, 
da se bo v prostore bivše SDK namestil urgentni 
klicni center in o pobudi SČS Pobrežje, ki podpira 
vpis vpis neodtujljive pravice do vode v ustavo. 
Na koncu so se dotaknili še obravnave na sodišču, 
ki se je zgodila četrtek pred zborom. Udeleženke 
in udeleženci so zaključili, da je očitno, da s svojim 
delovanjem dregajo tja, kamor bi bilo javnim 
podjetjem in občini ljubše, da ne bi.

SČS Studenci, 31. 3. 2016
Na Studencih se je minuli četrtek v skrajšani obliki 
odvrtel zbor bolj informativne narave. Delegat 
SSVUJD je poročal o prvem naroku v tožbi JP 
Mariborski vodovod proti koordinatorju SSVUJD 
Rajku Kotniku, na katerem se je predočilo dodat-
na gradiva, za naslednjo obravnavo pa določen 
12. maj. Tudi na mestni četrti podpirajo načrt, da 
bi se sklicala seja sveta MČ, na kateri bi se skušali 
dogovoriti o načrtu, kako dalje pritiskati z izraženo 
voljo Studenčanov (v obliki peticije in zbranih 
podpisov), da se Studence prometno delno 
razbremeni s podaljškom Ceste proletarskih 
brigad mimo Qlandie in priključitvijo na 
Limbuško cesto izven strnjenega naselja. Zato ne 
čudi, da je prav promet ena izmed tem, o kateri bi 

želeli razpravljati z ostalimi udeleženci zborov 
samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnos-
ti, ko se bodo prvič srečali v maju.
Tudi udeleženci zbora SČS Studenci so mnenja, 
da na trg Leona Štuklja, v prostore nekdanje SDK 
sodijo kulturne vsebine, ki bodo povišale utrip 
mesta in menijo, da bi se za dispečerski center 
zagotovo našla kakšna druga lokacija kot ta, ki pa 
je zelo primerna za umetnostno galerijo. 

SČS Radvanje, 5. 4. 2016
Zbor se je pričel s poročilom predstavnikov zbora, 
ki naj bi obiskali sejo mestnega sveta in zahtevali 
odgovore in pojasnila glede "nevidnega" partici-
patornega proračuna, ki ni bil razviden iz nobene 
postavke v prve mbranju proračuna. Povedo, da 
se seje niso udeležili, saj je župan nekako izvedel 
za njihovo namero in jih, da bi preprečil obisk seje, 
povabil na sestanek pred sejo. Na sestanku jim je 
zagotovil, da bodo gotovo vsi projekti, ki so bili 
izglasovani tudi izvedeni, hkrati pa se bo partici-
patorni proračun širil na šest četrti, kot je bilo 
predvideno. Zagotovil je, da so vsi projekti 
vključeni v proračun, vključeni v postavke 
posameznih uradov, ki bodo projekte izvajali. 
Novica je zboriste razveselila in sklenili da bodo 
nad izvajanjem projektov bdeli, MOM pa po 
potrebi tudi pomagali pri izvedbi. Nato se je zbor 
posvetil problematiki križišča Borštnikove in 
Radvanjske kjer se zgodi veliko število prometnih 
nesreč, ki jim največkrat botruje prevelika hitrost, 
saj avtomobile največkrat vrže s ceste, dosti pa 
pripomore tudi nepregledno križišče. Predebati-
rali so različne možnosti povečanja varnosti na 

tem križišču in sklenili, da do naslednjič preučijo 
že obstoječe načrte posega v to območje. Zadnji 
del zbora je bil namenjen pobudam, ki so jih 
podale druge SČKS. Tako je SČS Radvanje podprlo 
prizadevanje SČS Center - Ivan Cankar, da bi se 
UGM vendarle umestil na Trg Leona Štuklja. Prav 
tako je zbor podprl vpis pravice do vode v ustavo, 
kar je predlagala SČS Pobrežje, prav tako na 
pobudo pobrežja, da se pohvali katero od javnih 
služb, pa se je zbor kot pohvalno odločil izpostavi-
ti lanskoletno akcijo s Snago, namenjeno ureditvi 
okoljskih otokov v kraju.

SČS Magdalena, 5. 4. 2016
Prijetno, toplo spomladansko vreme je v torek 
udeleženke samoorganiziranega zbora v Magda-
leni prepričalo, da namesto v prostore Infopeke 
zavijejo na urbano opremo v paku KC Pekarna. 
Pred zborom so si vzele nekaj časa in dorekle 
podrobnosti v zvezi s sobotno akcijo »Nekoč je 
tukaj raslo drevo«, nato pa so skupaj sestavile 
dnevni red in obravnavale njegove točke. Sprva je 
bil predstavljen dopis, ki so ga napisali v SČS 
Center in Ivan Cankar in izraža nestrinjanje z 
vzpostavitvijo urgentnega klicnega centra v 
prostorih bivšega SDK. Tudi v Magdaleni so 
prepričani, da je prostor in njegova umestitev na 
Trgu Leona Štuklja veliko primernejša za UGM. 
Podprle so tudi pobudo SČS Pobrežje in s tem 
vpis neodtujljive pravice do vode v ustavo. Po 
obravnavi zadev, ki so jih v potrditev posredovali 
iz drugih SČS so se lotile pregleda predlaganih 
tem, o katerih bi Mariborčanke in Mariborčani 
govorili na mestnem zboru. Prebrane so bile 

nekatere opredelitve, nato pa so se udeleženke 
odločile, da v SČS Magdalena želijo, da na 
mestnem zboru govorijo o tem kako motivirati 
ljudi k udeležbi na samoorganiziranih zborih, o 
odloku o javnem redu in miru ter o prometu, kot 
rezervno temo so izbrale delovanje mestnega 
redarstva. Prepričane so, da so to teme, ki se tičejo 
vseh, in da se lahko iz razprave na mestnem zboru 
kar največ izcimi, ter da odlok o javnem redu in 
miru pravzaprav zajema že dve drugi predlagani 
temi (skrb za zelene površine in motorje in 
štirikolesnike na Pohorju).

SKS Kamnica, 6. 4. 2016
Udeleženec je predstavil problematiko, da ni 
pritiska vode, čeprav so oddaljeni zgolj 3 kilome-
tre. To se vleče že 23 let, pred časom so našli 
začasno rešitev. Prebivalci so sami zgradili 
vodovodno omrežje in ga tudi vzdrževali, še 
vedno pa plačujejo to uporabo vode 
Mariborskemu vodovodu. Ker je bila rešitev 
začasna, vmes pa je na območju bilo zgrajenih 
več hiš in zdaj tam posledično prebiva tudi več 
ljudi. Zaradi tega jim tlak vode pada. O tem so 
obvestili tudi Vodovod, ki je odgovoril, da so 
zadevo obravnavali, opravili meritve in da so te 
ustrezne. Nato so lokalne prebivalce obvestili, da 
so ugotovili in odpravili dve okvari na sistemu. Ker 
še vedno ni primernega tlaka, bodo krajani 
napisali dopis, v katerem bo faktično in krono- 
loško predstavljena problematika in zahtevan rok 
za odgovor in rešitev situacije.

Nadalje so napisali dopis Nigradu, v katerem jih 
pozivajo, naj uredijo protiprašno zaščito na cesti 
na Medič, saj se zaradi drobljenega asfalta in ob 
povečenem številu vozil na tej cesti dviga veliko 
prahu. Udeleženci so izbrali tudi tri teme za 
mestni zbor in podprli pobude drugih SČKS.

SČS Center in Ivan Cankar, 
7. 4. 2016
Na minulem zboru SČS Center in Ivan Cankar so 
udeleženci najprej preučili odgovore, ki so jih v 
zvezi s problematiko Mestnega parka, Piramide, 
Kalvarije in Treh ribnikov podale strokovne službe 
naše občine. Želeli bi si, da se izgovori o poman-
jkanju sredstev počasi spremenijo v iskanje 
rešitev, ki so izvedljive. In nekaj so jih predlagali. 
Enako velja za zadeve, ki so očitno v skupno 
dobro, kljub temu, da zaradi zasebnega lastništva 
niso v pristojnosti mesta. A vse ni tako črno. Na 
področju mestnega parka in mestnih hribov se je 
v zadnjem času vendarle uredilo kar nekaj stvari, z 
veseljem ugotavljajo udeleženci, zadovoljni, da se 
komunikacija občana z mestom počasi vendarle 
odpira. Tudi letos ne bodo le izpostavljali 
problemov, temveč bodo sami poprijeli za delo. V 
naslednjem mesecu pripravljajo čistilno akcijo, 
tokratno ciljno področje pa je trenutno še stvar 
predlogov udeležencev.
Ugotavljajo, da zbori SČKS v veliki večini podpirajo 
protestno pismo, ki so ga naslovili na Mira Cerarja 
in v katerem zahtevajo, da se stavba bivše SDK 
nameni UGM, ki si zanje prizadeva že lep čas in bi 
pomenili konec prostorske stiske ter razvoj de- 
javnosti te pomembne mariborske kulturne insti- 
tucije. Dispečerski center lahko svoje mesto najde 
v kakšnem drugem praznem prostoru, teh je v 
mestu na pretek, so enotni, center mesta pa po- 
trebuje kulturne vsebine. Pismo gre lahko na pot.
Problematika umetnostne galerije je tudi ena 
izmed tem, ki so jih za razpravo na majskem 
mestnem zboru izbrali udeleženci, skupaj s 
pobudo za sprejetje odloka o javnem redu in 
miru ter motivacijo občank in občanov za aktivno 
udeležbo v lokalnem okolju.
Da se je več delalo za lokalno skupnost, ko so bili 
Košaki in Počehova samostojna krajevna skup- 
nost, je po poročanju udeleženca precej razširje-

no mnenje med krajani mejnih zaselkov MČ Ivan 
Cankar. A razveseljuje informacija, da vsaj v Koša- 
kih obstaja želja, da se soseska in njihov dom kra- 
janov obogati z dogodki in dejavnostmi za sokra- 
jane. Lokalne organizacije so že prijele za delo.
Zboru sta se tokrat pridružila tudi člana iniciative 
za Koroško cesto. Udeleženci so izrazili željo po 
sodelovanju in pomoči, hkrati pa izpostavili, kar so 
sami dobro spoznali v preteklem delovanju – 
kako pomembna je celovita obravnava 
problematike, kar Koroška cesta vsekakor zahteva 
in kako pomembno je doseganje medsebojnega 
konsenza, če se želimo premakniti k rešitvam.

SČS KOROŠKA VRATA, 7. 4. 2016
Na zboru smo se najprej dogovorili glede prihaja-
joče akcije. Sklenili smo, da se v nedeljo zberemo 
ob 10.00 pred stavbo MČ in s seboj prinesemo 
stare povoje in kladiva. Zaželeno je, da se akcije 
udeleži čim več ljudi, zato bodo udeleženke 
povabile še svoje sosede in prijatelje. Pridružili se 
nam bodo tudi otroci iz mladinskega doma, ki 

bodo pomagali pri sprejanju šablon in povijanju 
ogroženih dreves. Po končani akciji se bomo iz 
Koroških vrat odpravili proti Magdalenskemu 
parku, kjer se bomo priključili ostalim četrtim in v 
parku zabili še zadnje table.
Sledila je razprava o temah, ki jih želijo obravnava-
ti na mestnem zboru. Izbrale so medobčinsko 
redarstvo, odlok o javnem redu in miru  ter kako 
privabiti čim več ljudi na zbore. Udeleženka bo do 
naslednjič pripravila kratek dopis glede Udarnika, 
saj neurejenost zadnje stene pri hotelu Orel meče 
slabo luč na mesto. Kljub temu da Udarnik trenut-
no ne obratuje, ker nima �nanc, se ji zdi nujno, da 
uredijo oz. prepleskajo zadnjo steno. Ponovno so 
izpostavili tudi že obravnavano problematiko 
avtobusnih povezav, saj so z ukinitvijo mestne 
avtobusne linije 12, nekaterim onemogočili 
neposredno povezavo do bolnišnice. Prav tako so 
udeleženke nezadovoljne, da dodatne sanitarije v 
MČ kljub pozivom in sprejetjem sklepa četrtnega 
sveta, še vedno občanom niso na voljo. Ne bodo 
več popuščale.

Levo čez most, na Medič
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SČS Pobrežje, 30. 3. 2016
Urad za komunalo, promet in prostor je na pisanje 
delovne skupine za promet zbora SČS Pobrežje 
podal konkretne in izčrpne odgovore ter poglede 
na izpostavljene nevarne ali sporne prometne 
situacije na Pobrežju – takšne, na podlagi katerih 
je moč vsaj oblikovati nadaljnjo razpravo in se na 
podana mnenja tudi odzvati. Delovna skupina bo 
to tudi storila, še prej pa si bodo na zboru SČS 
Pobrežje s predsednikom sveta MČ podrobneje 
pogledali naloge, ki so si jih zadali v mestni četrti, 
da bi k reševanju le teh pristopili usklajeno in ne 
morebiti vsak na svoja vrata.
Med tem, ko so se na kratko zgroženi obregnili ob 
spremembo zakona o varovanju okolja, s katerimi 
se vnovič nižajo zahteve, ki jih morajo z vidika 
ohranjanja okolja spoštovati podjetja, pa so se na 
zboru odločili povprašati tudi medobčinski stano-
vanjski sklad, kako kot etažni lastniki v marsikate-
rem stanovanjskem bloku sodelujejo pri skupnih 
odločitvah stanovalcev – če to sploh počnejo. Kot 
del občinske strukture, ki razpolaga s strokovnim 
znanjem strokovnih služb bi namreč povsem 
normalno, kot etažni lastniki, lahko tukaj in zdaj 
delno omilili večkrat zelo škodljive posege na 
funkcionalnih zemljiščih – tukaj se dotikamo 
predvsem dreves – ki predvsem na desnem 
bregu Drave predstavljajo ključno bazo prečišče- 
vanja zraka za vse nas.

SČS Nova vas, 31. 3. 2016
Na preteklem samoorganiziranem zboru v Novi 
vasi so se pogovarjali predvsem o akciji »Tukaj je 
nekoč raslo drevo«. Poleg načrtovanja same 
izvedbe akcije, so govorili tudi o Telemachu, ki je 
prevzel KRS Tabor, ki je bil znan po svojem 
dobrem omrežju in uporabnikom prijaznim 
delovanjem, sedaj pa udeleženke in udeleženci 
poročajo o nezadovoljstvu z Telemachovim 
omrežjem, prav tako pa ne odobravajo selitve 
sedeža podjetja izven Slovenije, kar jih »odreši« 
plačevanja davkov pri nas. Dogovarjali so se tudi o 
prispevku, ki ga bodo s skupnimi močmi napisali 
za glasilo MČ Nova vas, ter o pismu, ki so ga 
napisali v SČS CIC in problematizira informacijo, 
da se bo v prostore bivše SDK namestil urgentni 
klicni center in o pobudi SČS Pobrežje, ki podpira 
vpis vpis neodtujljive pravice do vode v ustavo. 
Na koncu so se dotaknili še obravnave na sodišču, 
ki se je zgodila četrtek pred zborom. Udeleženke 
in udeleženci so zaključili, da je očitno, da s svojim 
delovanjem dregajo tja, kamor bi bilo javnim 
podjetjem in občini ljubše, da ne bi.

SČS Studenci, 31. 3. 2016
Na Studencih se je minuli četrtek v skrajšani obliki 
odvrtel zbor bolj informativne narave. Delegat 
SSVUJD je poročal o prvem naroku v tožbi JP 
Mariborski vodovod proti koordinatorju SSVUJD 
Rajku Kotniku, na katerem se je predočilo dodat-
na gradiva, za naslednjo obravnavo pa določen 
12. maj. Tudi na mestni četrti podpirajo načrt, da 
bi se sklicala seja sveta MČ, na kateri bi se skušali 
dogovoriti o načrtu, kako dalje pritiskati z izraženo 
voljo Studenčanov (v obliki peticije in zbranih 
podpisov), da se Studence prometno delno 
razbremeni s podaljškom Ceste proletarskih 
brigad mimo Qlandie in priključitvijo na 
Limbuško cesto izven strnjenega naselja. Zato ne 
čudi, da je prav promet ena izmed tem, o kateri bi 

želeli razpravljati z ostalimi udeleženci zborov 
samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnos-
ti, ko se bodo prvič srečali v maju.
Tudi udeleženci zbora SČS Studenci so mnenja, 
da na trg Leona Štuklja, v prostore nekdanje SDK 
sodijo kulturne vsebine, ki bodo povišale utrip 
mesta in menijo, da bi se za dispečerski center 
zagotovo našla kakšna druga lokacija kot ta, ki pa 
je zelo primerna za umetnostno galerijo. 

SČS Radvanje, 5. 4. 2016
Zbor se je pričel s poročilom predstavnikov zbora, 
ki naj bi obiskali sejo mestnega sveta in zahtevali 
odgovore in pojasnila glede "nevidnega" partici-
patornega proračuna, ki ni bil razviden iz nobene 
postavke v prve mbranju proračuna. Povedo, da 
se seje niso udeležili, saj je župan nekako izvedel 
za njihovo namero in jih, da bi preprečil obisk seje, 
povabil na sestanek pred sejo. Na sestanku jim je 
zagotovil, da bodo gotovo vsi projekti, ki so bili 
izglasovani tudi izvedeni, hkrati pa se bo partici-
patorni proračun širil na šest četrti, kot je bilo 
predvideno. Zagotovil je, da so vsi projekti 
vključeni v proračun, vključeni v postavke 
posameznih uradov, ki bodo projekte izvajali. 
Novica je zboriste razveselila in sklenili da bodo 
nad izvajanjem projektov bdeli, MOM pa po 
potrebi tudi pomagali pri izvedbi. Nato se je zbor 
posvetil problematiki križišča Borštnikove in 
Radvanjske kjer se zgodi veliko število prometnih 
nesreč, ki jim največkrat botruje prevelika hitrost, 
saj avtomobile največkrat vrže s ceste, dosti pa 
pripomore tudi nepregledno križišče. Predebati-
rali so različne možnosti povečanja varnosti na 

tem križišču in sklenili, da do naslednjič preučijo 
že obstoječe načrte posega v to območje. Zadnji 
del zbora je bil namenjen pobudam, ki so jih 
podale druge SČKS. Tako je SČS Radvanje podprlo 
prizadevanje SČS Center - Ivan Cankar, da bi se 
UGM vendarle umestil na Trg Leona Štuklja. Prav 
tako je zbor podprl vpis pravice do vode v ustavo, 
kar je predlagala SČS Pobrežje, prav tako na 
pobudo pobrežja, da se pohvali katero od javnih 
služb, pa se je zbor kot pohvalno odločil izpostavi-
ti lanskoletno akcijo s Snago, namenjeno ureditvi 
okoljskih otokov v kraju.

SČS Magdalena, 5. 4. 2016
Prijetno, toplo spomladansko vreme je v torek 
udeleženke samoorganiziranega zbora v Magda-
leni prepričalo, da namesto v prostore Infopeke 
zavijejo na urbano opremo v paku KC Pekarna. 
Pred zborom so si vzele nekaj časa in dorekle 
podrobnosti v zvezi s sobotno akcijo »Nekoč je 
tukaj raslo drevo«, nato pa so skupaj sestavile 
dnevni red in obravnavale njegove točke. Sprva je 
bil predstavljen dopis, ki so ga napisali v SČS 
Center in Ivan Cankar in izraža nestrinjanje z 
vzpostavitvijo urgentnega klicnega centra v 
prostorih bivšega SDK. Tudi v Magdaleni so 
prepričani, da je prostor in njegova umestitev na 
Trgu Leona Štuklja veliko primernejša za UGM. 
Podprle so tudi pobudo SČS Pobrežje in s tem 
vpis neodtujljive pravice do vode v ustavo. Po 
obravnavi zadev, ki so jih v potrditev posredovali 
iz drugih SČS so se lotile pregleda predlaganih 
tem, o katerih bi Mariborčanke in Mariborčani 
govorili na mestnem zboru. Prebrane so bile 

nekatere opredelitve, nato pa so se udeleženke 
odločile, da v SČS Magdalena želijo, da na 
mestnem zboru govorijo o tem kako motivirati 
ljudi k udeležbi na samoorganiziranih zborih, o 
odloku o javnem redu in miru ter o prometu, kot 
rezervno temo so izbrale delovanje mestnega 
redarstva. Prepričane so, da so to teme, ki se tičejo 
vseh, in da se lahko iz razprave na mestnem zboru 
kar največ izcimi, ter da odlok o javnem redu in 
miru pravzaprav zajema že dve drugi predlagani 
temi (skrb za zelene površine in motorje in 
štirikolesnike na Pohorju).

SKS Kamnica, 6. 4. 2016
Udeleženec je predstavil problematiko, da ni 
pritiska vode, čeprav so oddaljeni zgolj 3 kilome-
tre. To se vleče že 23 let, pred časom so našli 
začasno rešitev. Prebivalci so sami zgradili 
vodovodno omrežje in ga tudi vzdrževali, še 
vedno pa plačujejo to uporabo vode 
Mariborskemu vodovodu. Ker je bila rešitev 
začasna, vmes pa je na območju bilo zgrajenih 
več hiš in zdaj tam posledično prebiva tudi več 
ljudi. Zaradi tega jim tlak vode pada. O tem so 
obvestili tudi Vodovod, ki je odgovoril, da so 
zadevo obravnavali, opravili meritve in da so te 
ustrezne. Nato so lokalne prebivalce obvestili, da 
so ugotovili in odpravili dve okvari na sistemu. Ker 
še vedno ni primernega tlaka, bodo krajani 
napisali dopis, v katerem bo faktično in krono- 
loško predstavljena problematika in zahtevan rok 
za odgovor in rešitev situacije.

Nadalje so napisali dopis Nigradu, v katerem jih 
pozivajo, naj uredijo protiprašno zaščito na cesti 
na Medič, saj se zaradi drobljenega asfalta in ob 
povečenem številu vozil na tej cesti dviga veliko 
prahu. Udeleženci so izbrali tudi tri teme za 
mestni zbor in podprli pobude drugih SČKS.

SČS Center in Ivan Cankar, 
7. 4. 2016
Na minulem zboru SČS Center in Ivan Cankar so 
udeleženci najprej preučili odgovore, ki so jih v 
zvezi s problematiko Mestnega parka, Piramide, 
Kalvarije in Treh ribnikov podale strokovne službe 
naše občine. Želeli bi si, da se izgovori o poman-
jkanju sredstev počasi spremenijo v iskanje 
rešitev, ki so izvedljive. In nekaj so jih predlagali. 
Enako velja za zadeve, ki so očitno v skupno 
dobro, kljub temu, da zaradi zasebnega lastništva 
niso v pristojnosti mesta. A vse ni tako črno. Na 
področju mestnega parka in mestnih hribov se je 
v zadnjem času vendarle uredilo kar nekaj stvari, z 
veseljem ugotavljajo udeleženci, zadovoljni, da se 
komunikacija občana z mestom počasi vendarle 
odpira. Tudi letos ne bodo le izpostavljali 
problemov, temveč bodo sami poprijeli za delo. V 
naslednjem mesecu pripravljajo čistilno akcijo, 
tokratno ciljno področje pa je trenutno še stvar 
predlogov udeležencev.
Ugotavljajo, da zbori SČKS v veliki večini podpirajo 
protestno pismo, ki so ga naslovili na Mira Cerarja 
in v katerem zahtevajo, da se stavba bivše SDK 
nameni UGM, ki si zanje prizadeva že lep čas in bi 
pomenili konec prostorske stiske ter razvoj de- 
javnosti te pomembne mariborske kulturne insti- 
tucije. Dispečerski center lahko svoje mesto najde 
v kakšnem drugem praznem prostoru, teh je v 
mestu na pretek, so enotni, center mesta pa po- 
trebuje kulturne vsebine. Pismo gre lahko na pot.
Problematika umetnostne galerije je tudi ena 
izmed tem, ki so jih za razpravo na majskem 
mestnem zboru izbrali udeleženci, skupaj s 
pobudo za sprejetje odloka o javnem redu in 
miru ter motivacijo občank in občanov za aktivno 
udeležbo v lokalnem okolju.
Da se je več delalo za lokalno skupnost, ko so bili 
Košaki in Počehova samostojna krajevna skup- 
nost, je po poročanju udeleženca precej razširje-

no mnenje med krajani mejnih zaselkov MČ Ivan 
Cankar. A razveseljuje informacija, da vsaj v Koša- 
kih obstaja želja, da se soseska in njihov dom kra- 
janov obogati z dogodki in dejavnostmi za sokra- 
jane. Lokalne organizacije so že prijele za delo.
Zboru sta se tokrat pridružila tudi člana iniciative 
za Koroško cesto. Udeleženci so izrazili željo po 
sodelovanju in pomoči, hkrati pa izpostavili, kar so 
sami dobro spoznali v preteklem delovanju – 
kako pomembna je celovita obravnava 
problematike, kar Koroška cesta vsekakor zahteva 
in kako pomembno je doseganje medsebojnega 
konsenza, če se želimo premakniti k rešitvam.

SČS KOROŠKA VRATA, 7. 4. 2016
Na zboru smo se najprej dogovorili glede prihaja-
joče akcije. Sklenili smo, da se v nedeljo zberemo 
ob 10.00 pred stavbo MČ in s seboj prinesemo 
stare povoje in kladiva. Zaželeno je, da se akcije 
udeleži čim več ljudi, zato bodo udeleženke 
povabile še svoje sosede in prijatelje. Pridružili se 
nam bodo tudi otroci iz mladinskega doma, ki 

bodo pomagali pri sprejanju šablon in povijanju 
ogroženih dreves. Po končani akciji se bomo iz 
Koroških vrat odpravili proti Magdalenskemu 
parku, kjer se bomo priključili ostalim četrtim in v 
parku zabili še zadnje table.
Sledila je razprava o temah, ki jih želijo obravnava-
ti na mestnem zboru. Izbrale so medobčinsko 
redarstvo, odlok o javnem redu in miru  ter kako 
privabiti čim več ljudi na zbore. Udeleženka bo do 
naslednjič pripravila kratek dopis glede Udarnika, 
saj neurejenost zadnje stene pri hotelu Orel meče 
slabo luč na mesto. Kljub temu da Udarnik trenut-
no ne obratuje, ker nima �nanc, se ji zdi nujno, da 
uredijo oz. prepleskajo zadnjo steno. Ponovno so 
izpostavili tudi že obravnavano problematiko 
avtobusnih povezav, saj so z ukinitvijo mestne 
avtobusne linije 12, nekaterim onemogočili 
neposredno povezavo do bolnišnice. Prav tako so 
udeleženke nezadovoljne, da dodatne sanitarije v 
MČ kljub pozivom in sprejetjem sklepa četrtnega 
sveta, še vedno občanom niso na voljo. Ne bodo 
več popuščale.

Zbori ta teden:  sreda, 13. 4.: SČS Pobrežje, SČS Tabor in SKS Pekre; 
                                  četrtek, 14. 4.: SČS Nova vas in SČS Studenci.

torek, 19. 4.,18.00
torek, 19. 4.,19.00
sreda, 20. 4., 18.00
četrtek, 21. 4., 18.00
sreda, 27. 4., 18.00
sreda, 27. 4., 18.00
sreda, 27. 4., 18.00
četrtek, 28. 4., 18.00
četrtek, 28. 4., 18.00
četrtek, 5. 5.,18.00

MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
MČ Radvanje, Lackova 43
KS Kamnica, Vrbanska 97 
Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
MČ Tabor, Metelkova 63
MČ Pobrežje, Kosovelova 11
Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
MČ Nova vas, Radvanjska 65
MČ Studenci, Erjavčeva 43
MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

SČS Magdalena
SČS Radvanje
SKS Kamnica
SČS Center in Ivan Cankar
SČS Tabor
SČS Pobrežje
SKS Pekre
SČS Nova vas
SČS Studenci
SČS Koroška vrata

ČETRTNI in KRAJEVNI ZBORI 
Te zanima, kako lahko zbori sploh potekajo brez politikantov in kako lahko ljudje aktivno 
soodločajo? Želiš pridobiti spretnosti javnega nastopanja in moderiranja? Postani mode- 
rator/-ka samoorganiziranih mestnih zborov! Pridružiš se nam lahko vsak ponedeljek ob 18. 
uri, v pritličju Tkalke (prostori CAAP, Tkalski prehod 4). E-pošta: info@imz-maribor.org.

VABLJENI NA ZBORE:



izključno z višino cene. Kapitulacija v izkoreninjan-
ju drevesnih zajedavcev, kot je bela omela, s 
katero se je potrebno spopadati več let, preden je 
izkoreninjena, mi pa smo odnehali v enem letu, 
bodo ta žrtveni fond še bolj povečala. Tudi tukaj so 
drevesa na funkcionali bolj ogrožena, a se s tistim 
na javnih površinah ne godi veliko bolje. 
Pa nič. Zakaj? Ni denarja. Za investicije denarja 
vedno zmanjka, povedo na občini, drevesa so na 
zadnjem mestu. Kakšna pa je ocena stanja, nas je 
zanimalo. Kakšna sredstva bi bila potrebna, da se 
stanje sanira? Nimamo ocene, povedo na občini, 
saj zaradi pomanjkanja sredstev tega nima smisla 
početi. Takšen stav je po našem mnenju nespre-
jemljiv, saj se brez ocene stanja in potreb sploh ni 
moč potegovati za kakršnakoli sredstva znotraj 
proračuna. To ve vsak, ki vodi gospodinjstvo.
Zbori samoorganiziranih četrtnih skupnosti Tabor, 
Nova vas in Magdalena smo že dvakrat na vse 
mestne svetnike naslovili pobudo, da se za 
vzdrževanje drevesnega fonda v mestu odpre 
posebna proračunska postavka saj menimo, da 
nadomeščanje odstranjenih dreves ni nova 
investicija, je pa, za dobro vseh nas, nujno 
vzdrževanje stanja. Za to se potrebujejo namenska 
sredstva, kot za vzdrževanje cest in ostale komu-
nalne infrastrukture. Pa nič!
Udeleženci zbora Samoorganizirane četrtne 
skupnosti Magdalena smo pozvali službe na 
občini, da priskočijo na pomoč vsaj pri 
izobraževanju stanovalcev in upraviteljev stano-
vanjskih sosesk, ko gre za pravilno obrezovanje in 
skrb za drevesa na funkcionalnih površinah. Ta vsaj 
na desnem bregu Drave predstavljajo poglavitni 
delež drevesnega fonda, zato bi morala biti skrb za 
ta drevesa skrb skupnosti. Službe, ki skrbijo za 
drevesni fond na javnih površinah, uporabljajo 
strokovne smernice, zajete v Pravilniku o načrto-
vanju, sajenju in negi lesnih rastlin na javnih 
površinah v MOM in mnenje udeležencev zbora 
je, da si drevesa na funkcionalnih površinah 
zaslužijo enako strokovno pozornost. Za splošno 
dobro. Pa nič!
Zato stopamo v akcijo. Na Taboru, v Novi vasi, v 
Magdaleni in v Koroških vratih smo včeraj, v nedel-
jo 10. 4. 2016, izvedli opozorilno akcijo »Nekoč je 
tukaj raslo drevo«. S tablami smo označili mesta, 
na katerih so drevesa že rasla, bila odstranjena in 
nikdar nadomeščena. S povoji smo ovili drevesa 

(te bomo kasneje tudi odstranili), ki so zaradi 
parazitskih podnajemnikov, ki jim pijejo življenjsko 
energijo na dobri poti, da tudi sama postanejo 
izgubljena. Na vseh opozorilih smo pustili kontakt 
– za vse mimoidoče, ki želijo odgovorne pozvati k 
ukrepanju.
Da ne bo pomote, za stanje drevesnega fonda v 
mestu smo, tako kot za vse ostalo, soodgovorni 
vsi, ki tukaj prebivamo. A Mestna občina 
Maribor je tista, ki lahko sproži celovitejše 
spremembe na bolje. Zato na pristojne naslavl-
jamo naslednji poziv:
1. Pozivamo službo za zeleni program v okviru 
Urada za komunalo, promet in prostor, da 
izvede oceno stanja ter oceni �nančne potrebe 
za sanacijo le tega. Pozivamo jo, da izdela načrt 
letnega vzdrževanja dreves. Samo tako bo lahko 
kot enakovreden partner nastopala v razpravi o 
razdelitvi proračunskih sredstev, ki jih tako zelo 
potrebuje.
2. Pozivamo mestni svet Mestne občine 
Maribor, da sprejme odločitev o odprtju 
posebne proračunske postavke za vzdrževanje 
drevesnega fonda. Še enkrat, vzpostavljanje 
stanja na nivo enkrat že obstoječega, ni nova 
investicija. Je pa investicija v kakovost življenja.
3. Pozivamo direktorja uprave Mestne občine 
Maribor, da prične z oblikovanjem prepotrebne-
ga odloka o javnem redu in miru, v katerega naj 
bodo vključene tudi smernice in zahteve za 
strokovno obrezovanje drevja na funkcionalnih 
zemljiščih stanovanjskih sosesk. Strokovna 
usposobljenost in izvedba, ne pa cena, mora biti 
merilo za izbiro izvajalca. Hkrati ga pozivamo, 
da se pozanima, zakaj v Celju in Ljubljani za 
drevesa na funkcionalnih zemljiščih v stano- 
vanjskih soseskah skrbi občina in razmisli, ali je 
tudi v Mariboru moč najti podobne rešitve za 
vzdrževanje skupnega kakovostnega, zelenega 
mestnega okolja.  
Pozivamo tudi vse someščanke in someščane, 
da našemu okolju, pa naj si bo to mestni park ali 
zelenica pred lastnim blokom, namenijo skrb in 
spoštovanje, ki si ga narava zaradi vsega, kar za 
nas počne, nedvomno zasluži.

Zbori samoorganiziranih četrtnih skupnosti 
Tabor, Nova vas, Magdalena in Koroška vrata

Table smo, tudi na Taboru, postavili z namenom, 
da bi dale misliti vsem sosedom, kako je četrt 
osiromašena - na Taboru namreč manjka že okoli 
200 dreves. Žal so posamezniki, namesto razmisle-
ka o koristih, ki jih posamezno odraslo drevo daje 
in kaj bo čez leta, če se drevesa ne bodo nado- 
meščala, table že isto popoldne zmetali v koše za 
odpadke na Schreinerjevem trgu. 
Če so table, ki so bile odstranjene, dejansko motile 
posameznike, da se niso mogli neovirano gibati po 
poteh, po katerih se sicer gibajo, potem nam je žal. 
Če pa so table vandrale v koš zato, ker nekdo ne 
vidi dalje od svojih interesov (med njimi naj- 
večkrat slišimo želje po asfaltiranih dovozih z javne 
ceste v zasebne hiše, pa nerganje zaradi tega, ker 
listje in cvetni prah nosi v stanovanja in je treba 
več pospravljati, pa celo to, da moti petje ptic, ki se 
zadržujejo v krošnjah) potem svetujemo, da se taki 
posamezniki za trenutek ustavijo in razmislijo ter 
racionalno utemeljijo, kako si predstavljajo preži- 
veti v svetu brez temeljnih preživitvenih dejav- 
nikov, kot sta čist zrak (zasluga dreves) in čista 
voda (delna zasluga dreves).

Zdravilni uničevalci dreves

Omela – Viscum
Bela omela se pojavlja kot parazit predvsem v krošnjah 
listavcev. Pogosta je v vzhodni Sloveniji. Prisotnost bele 
omele, ki drevesu jemlje vodo in hranila, lahko zmanjša 
njegovo varnost in zdravje (zmanjšanje rasti, sušenje 
vej, upad semenja, odmiranje ter ob vdoru v lesno 
tkivo povečanje okužbe z glivami ter povečanje 
napada žuželk).
Bela omela pa je tudi uporabna rastlina. V novoletnem 
času jo uporabljamo za okras saj je z zelenimi listi in 
belimi plodovi privlačna na pogled. Cvetovi in plodovi 
bele omele so nevarni za naše zdravje. Iz listov in 
manjših vejic pa se izdelujejo čaj, tekoči izvleček in 
tinktura. Belo omelo se uporablja za uravnavanje 
krvnega pritiska, odpravljanje šumenja v glavi in 
glavobolov, za reguliranje delovanja notranjih žlez, 
pospešuje cirkulacijo krvi in ugodno deluje na živce ter 
ščitnico. Biska pa je domače žganje, ki ga v Istri pripra- 
vljajo izkomovice, bele omele in treh vrst trave.

Bršljan – Hedera Helix
Bršljan ni parazit, saj se v drevesno strukturo ne zažira. 
Kot vzpenjavka bršljan drevo uporablja zgolj v oporo in 
podporo pri plezanju. Bršljan rad ovije mlada drevesa, 
ki jim tako prepreči nadaljnjo rast in razvoj. Negativni 
vpliv na drevo ima lahko s statičnega vidika in tudi, 
kadar drevesne veje popolnoma ovije oziroma zasenči 
– brez zadostne listne površine drevo ne more več 
normalno opravljati osnovnih življenjskih funkcij in 
lahko prične odmirati.
Je pa bršljan uporaben za zdravljenje kožnih bolezni, 
belega toka, revmatizma, protina. Pospešuje tudi 
izločanje žolča. Svež bršljanov sok se uporablja za 
odstranjevanje bradavic. Čaj lahko pijemo proti 
rahitisu, zvečanju prostate, pri prehladu, katarju in 
nosnih polipih. Proti nosnim polipom je priporočljivo 
tudi njuhanje praška iz posušenih bršljanovih listov. Iz 
svežih, v vinu kuhanih listov, ali iz zdrobljenih posu- 
šenih listov pripravljamo tople obkladke proti težavam 
z vranico. Bršljan prav tako zelo dobro lajša izkašljeva- 
nje tako, da mehča izloček (sluz) v pljučih in sprošča 
krče bronhijev ter lajša dihanje.

Predstavljajte si drevo, visoko vsaj 20 metrov, s 
krošnjo premera 12 metrov. Takšno drevo v 
sončnem dnevu predela 9.400 litrov oziroma 18 
kilogramov ogljikovega dioksida. Njegovi listi 
dnevno prečistijo tudi do 36.000 kubičnih metrov 
zraka, hkrati �ltrirajo leteče delce kot so bakterije, 
spore gliv, prah in druge škodljive snovi. Iz takega 
drevesa izhlapi do 400 litrov vode na dan, s čimer 
se hladi ozračje. S fotosintezo takšno drevo 
dnevno proizvede 13 kilogramov kisika in tako 
zadovolji dnevne dihalne potrebe 10 ljudi. Vse kar 
zahteva v povračilo, je, da mu pustimo rasti v miru 
in v primernem okolju ter da mu pomagamo v 
borbi proti potencialnim škodljivcem. 
Naj k temu pridamo, da drevesni nasadi v mestu 
ob svoji funkciji čistilcev zraka, uspešno in povsem 
brezplačno opravljajo še komunalne storitve, kot 
so črpanje meteornih voda ob padavinah, blažen-
je sunkov vetra, in blaženje hrupa. V posmeh 
dragim klimatskim napravam so sposobna ohladi-
ti ozračje tudi za 15 stopinj v primerjavi z bolj 
betonskimi predeli mesta. Hkrati opravljajo še 
humanitarno in socialno delo s tem, ko v svojih 
krošnjah in ob vznožju gostijo raznolike živalske 
vrste (seveda tudi človeka).
Za tiste, ki takšno korist razumejo bolje, če je 
prevedena v jezik denarja, navajamo naslednje: Če 
takšno drevo, opisano v začetku teksta, posekamo, 

bi morali, da bi obdržali stanje, ki ga je zagotavljalo 
posekano drevo, posaditi 2000 mladih dreves z 
volumnom krošnje 1 kubični meter. To bi nas stalo 
okoli 150.000 evrov (Evropski svet za arboristiko – 
EAC, 2008).
Zakaj to navajamo? Na zborih samoorganiziranih 
četrtnih in krajevnih skupnosti v Mariboru, se s 
problematiko drevesnega fonda v mestu ukvarja-
mo že lep čas. Vsem naštetim očitnim koristim za 
človeka navkljub, drevesa izginjajo. Drevesa je bilo 
potrebno posekati, ker so bila bolna, bilo jih je 
treba posekati, ker so ogrožala varnost, bilo jih je 
treba posekati, ker smo potrebovali večje parkiri-
šče, bilo jih je treba posekati, da se je nekdo lažje 
zapeljal do svoje hiše, bilo jih je treba posekati, ker 
se je nekdo naveličal grabiti listje. 
Vse bi bilo še v redu, če bi se drevesa, ki jih je pač 
bilo treba odstraniti, nadomestila z novimi. Pa se 
to ne počne. Arboristi, ki v Mariboru spremljajo 
stanje drevesnega fonda ugotavljajo, da smo 
izgubili že več kot 1000 dreves. 
Nestrokovno obrezovanje dreves, ki le ta šibijo do 
te mere, da se ne morejo ubraniti vse nasilnejšim 
vremenskim pojavom, bodo ta žrtveni fond hitro 
povečala. To se največ dogaja na funkcionalnih 
zemljiščih, za katera morajo stanovalci skrbeti 
sami, pa je odločitev o izbiri izvajalca pogojena 
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Nekoč je tukaj 
raslo drevo …

AKCIJA

Izjava za javnost v luči opozorilne akcije zaradi slabljenja drevesnega fonda v Mariboru.



izključno z višino cene. Kapitulacija v izkoreninjan-
ju drevesnih zajedavcev, kot je bela omela, s 
katero se je potrebno spopadati več let, preden je 
izkoreninjena, mi pa smo odnehali v enem letu, 
bodo ta žrtveni fond še bolj povečala. Tudi tukaj so 
drevesa na funkcionali bolj ogrožena, a se s tistim 
na javnih površinah ne godi veliko bolje. 
Pa nič. Zakaj? Ni denarja. Za investicije denarja 
vedno zmanjka, povedo na občini, drevesa so na 
zadnjem mestu. Kakšna pa je ocena stanja, nas je 
zanimalo. Kakšna sredstva bi bila potrebna, da se 
stanje sanira? Nimamo ocene, povedo na občini, 
saj zaradi pomanjkanja sredstev tega nima smisla 
početi. Takšen stav je po našem mnenju nespre-
jemljiv, saj se brez ocene stanja in potreb sploh ni 
moč potegovati za kakršnakoli sredstva znotraj 
proračuna. To ve vsak, ki vodi gospodinjstvo.
Zbori samoorganiziranih četrtnih skupnosti Tabor, 
Nova vas in Magdalena smo že dvakrat na vse 
mestne svetnike naslovili pobudo, da se za 
vzdrževanje drevesnega fonda v mestu odpre 
posebna proračunska postavka saj menimo, da 
nadomeščanje odstranjenih dreves ni nova 
investicija, je pa, za dobro vseh nas, nujno 
vzdrževanje stanja. Za to se potrebujejo namenska 
sredstva, kot za vzdrževanje cest in ostale komu-
nalne infrastrukture. Pa nič!
Udeleženci zbora Samoorganizirane četrtne 
skupnosti Magdalena smo pozvali službe na 
občini, da priskočijo na pomoč vsaj pri 
izobraževanju stanovalcev in upraviteljev stano-
vanjskih sosesk, ko gre za pravilno obrezovanje in 
skrb za drevesa na funkcionalnih površinah. Ta vsaj 
na desnem bregu Drave predstavljajo poglavitni 
delež drevesnega fonda, zato bi morala biti skrb za 
ta drevesa skrb skupnosti. Službe, ki skrbijo za 
drevesni fond na javnih površinah, uporabljajo 
strokovne smernice, zajete v Pravilniku o načrto-
vanju, sajenju in negi lesnih rastlin na javnih 
površinah v MOM in mnenje udeležencev zbora 
je, da si drevesa na funkcionalnih površinah 
zaslužijo enako strokovno pozornost. Za splošno 
dobro. Pa nič!
Zato stopamo v akcijo. Na Taboru, v Novi vasi, v 
Magdaleni in v Koroških vratih smo včeraj, v nedel-
jo 10. 4. 2016, izvedli opozorilno akcijo »Nekoč je 
tukaj raslo drevo«. S tablami smo označili mesta, 
na katerih so drevesa že rasla, bila odstranjena in 
nikdar nadomeščena. S povoji smo ovili drevesa 

(te bomo kasneje tudi odstranili), ki so zaradi 
parazitskih podnajemnikov, ki jim pijejo življenjsko 
energijo na dobri poti, da tudi sama postanejo 
izgubljena. Na vseh opozorilih smo pustili kontakt 
– za vse mimoidoče, ki želijo odgovorne pozvati k 
ukrepanju.
Da ne bo pomote, za stanje drevesnega fonda v 
mestu smo, tako kot za vse ostalo, soodgovorni 
vsi, ki tukaj prebivamo. A Mestna občina 
Maribor je tista, ki lahko sproži celovitejše 
spremembe na bolje. Zato na pristojne naslavl-
jamo naslednji poziv:
1. Pozivamo službo za zeleni program v okviru 
Urada za komunalo, promet in prostor, da 
izvede oceno stanja ter oceni �nančne potrebe 
za sanacijo le tega. Pozivamo jo, da izdela načrt 
letnega vzdrževanja dreves. Samo tako bo lahko 
kot enakovreden partner nastopala v razpravi o 
razdelitvi proračunskih sredstev, ki jih tako zelo 
potrebuje.
2. Pozivamo mestni svet Mestne občine 
Maribor, da sprejme odločitev o odprtju 
posebne proračunske postavke za vzdrževanje 
drevesnega fonda. Še enkrat, vzpostavljanje 
stanja na nivo enkrat že obstoječega, ni nova 
investicija. Je pa investicija v kakovost življenja.
3. Pozivamo direktorja uprave Mestne občine 
Maribor, da prične z oblikovanjem prepotrebne-
ga odloka o javnem redu in miru, v katerega naj 
bodo vključene tudi smernice in zahteve za 
strokovno obrezovanje drevja na funkcionalnih 
zemljiščih stanovanjskih sosesk. Strokovna 
usposobljenost in izvedba, ne pa cena, mora biti 
merilo za izbiro izvajalca. Hkrati ga pozivamo, 
da se pozanima, zakaj v Celju in Ljubljani za 
drevesa na funkcionalnih zemljiščih v stano- 
vanjskih soseskah skrbi občina in razmisli, ali je 
tudi v Mariboru moč najti podobne rešitve za 
vzdrževanje skupnega kakovostnega, zelenega 
mestnega okolja.  
Pozivamo tudi vse someščanke in someščane, 
da našemu okolju, pa naj si bo to mestni park ali 
zelenica pred lastnim blokom, namenijo skrb in 
spoštovanje, ki si ga narava zaradi vsega, kar za 
nas počne, nedvomno zasluži.

Zbori samoorganiziranih četrtnih skupnosti 
Tabor, Nova vas, Magdalena in Koroška vrata

Table smo, tudi na Taboru, postavili z namenom, 
da bi dale misliti vsem sosedom, kako je četrt 
osiromašena - na Taboru namreč manjka že okoli 
200 dreves. Žal so posamezniki, namesto razmisle-
ka o koristih, ki jih posamezno odraslo drevo daje 
in kaj bo čez leta, če se drevesa ne bodo nado- 
meščala, table že isto popoldne zmetali v koše za 
odpadke na Schreinerjevem trgu. 
Če so table, ki so bile odstranjene, dejansko motile 
posameznike, da se niso mogli neovirano gibati po 
poteh, po katerih se sicer gibajo, potem nam je žal. 
Če pa so table vandrale v koš zato, ker nekdo ne 
vidi dalje od svojih interesov (med njimi naj- 
večkrat slišimo želje po asfaltiranih dovozih z javne 
ceste v zasebne hiše, pa nerganje zaradi tega, ker 
listje in cvetni prah nosi v stanovanja in je treba 
več pospravljati, pa celo to, da moti petje ptic, ki se 
zadržujejo v krošnjah) potem svetujemo, da se taki 
posamezniki za trenutek ustavijo in razmislijo ter 
racionalno utemeljijo, kako si predstavljajo preži- 
veti v svetu brez temeljnih preživitvenih dejav- 
nikov, kot sta čist zrak (zasluga dreves) in čista 
voda (delna zasluga dreves).

Zdravilni uničevalci dreves

Omela – Viscum
Bela omela se pojavlja kot parazit predvsem v krošnjah 
listavcev. Pogosta je v vzhodni Sloveniji. Prisotnost bele 
omele, ki drevesu jemlje vodo in hranila, lahko zmanjša 
njegovo varnost in zdravje (zmanjšanje rasti, sušenje 
vej, upad semenja, odmiranje ter ob vdoru v lesno 
tkivo povečanje okužbe z glivami ter povečanje 
napada žuželk).
Bela omela pa je tudi uporabna rastlina. V novoletnem 
času jo uporabljamo za okras saj je z zelenimi listi in 
belimi plodovi privlačna na pogled. Cvetovi in plodovi 
bele omele so nevarni za naše zdravje. Iz listov in 
manjših vejic pa se izdelujejo čaj, tekoči izvleček in 
tinktura. Belo omelo se uporablja za uravnavanje 
krvnega pritiska, odpravljanje šumenja v glavi in 
glavobolov, za reguliranje delovanja notranjih žlez, 
pospešuje cirkulacijo krvi in ugodno deluje na živce ter 
ščitnico. Biska pa je domače žganje, ki ga v Istri pripra- 
vljajo izkomovice, bele omele in treh vrst trave.

Bršljan – Hedera Helix
Bršljan ni parazit, saj se v drevesno strukturo ne zažira. 
Kot vzpenjavka bršljan drevo uporablja zgolj v oporo in 
podporo pri plezanju. Bršljan rad ovije mlada drevesa, 
ki jim tako prepreči nadaljnjo rast in razvoj. Negativni 
vpliv na drevo ima lahko s statičnega vidika in tudi, 
kadar drevesne veje popolnoma ovije oziroma zasenči 
– brez zadostne listne površine drevo ne more več 
normalno opravljati osnovnih življenjskih funkcij in 
lahko prične odmirati.
Je pa bršljan uporaben za zdravljenje kožnih bolezni, 
belega toka, revmatizma, protina. Pospešuje tudi 
izločanje žolča. Svež bršljanov sok se uporablja za 
odstranjevanje bradavic. Čaj lahko pijemo proti 
rahitisu, zvečanju prostate, pri prehladu, katarju in 
nosnih polipih. Proti nosnim polipom je priporočljivo 
tudi njuhanje praška iz posušenih bršljanovih listov. Iz 
svežih, v vinu kuhanih listov, ali iz zdrobljenih posu- 
šenih listov pripravljamo tople obkladke proti težavam 
z vranico. Bršljan prav tako zelo dobro lajša izkašljeva- 
nje tako, da mehča izloček (sluz) v pljučih in sprošča 
krče bronhijev ter lajša dihanje.

7

bi morali, da bi obdržali stanje, ki ga je zagotavljalo 
posekano drevo, posaditi 2000 mladih dreves z 
volumnom krošnje 1 kubični meter. To bi nas stalo 
okoli 150.000 evrov (Evropski svet za arboristiko – 
EAC, 2008).
Zakaj to navajamo? Na zborih samoorganiziranih 
četrtnih in krajevnih skupnosti v Mariboru, se s 
problematiko drevesnega fonda v mestu ukvarja-
mo že lep čas. Vsem naštetim očitnim koristim za 
človeka navkljub, drevesa izginjajo. Drevesa je bilo 
potrebno posekati, ker so bila bolna, bilo jih je 
treba posekati, ker so ogrožala varnost, bilo jih je 
treba posekati, ker smo potrebovali večje parkiri-
šče, bilo jih je treba posekati, da se je nekdo lažje 
zapeljal do svoje hiše, bilo jih je treba posekati, ker 
se je nekdo naveličal grabiti listje. 
Vse bi bilo še v redu, če bi se drevesa, ki jih je pač 
bilo treba odstraniti, nadomestila z novimi. Pa se 
to ne počne. Arboristi, ki v Mariboru spremljajo 
stanje drevesnega fonda ugotavljajo, da smo 
izgubili že več kot 1000 dreves. 
Nestrokovno obrezovanje dreves, ki le ta šibijo do 
te mere, da se ne morejo ubraniti vse nasilnejšim 
vremenskim pojavom, bodo ta žrtveni fond hitro 
povečala. To se največ dogaja na funkcionalnih 
zemljiščih, za katera morajo stanovalci skrbeti 
sami, pa je odločitev o izbiri izvajalca pogojena 

AKCIJA



izključno z višino cene. Kapitulacija v izkoreninjan-
ju drevesnih zajedavcev, kot je bela omela, s 
katero se je potrebno spopadati več let, preden je 
izkoreninjena, mi pa smo odnehali v enem letu, 
bodo ta žrtveni fond še bolj povečala. Tudi tukaj so 
drevesa na funkcionali bolj ogrožena, a se s tistim 
na javnih površinah ne godi veliko bolje. 
Pa nič. Zakaj? Ni denarja. Za investicije denarja 
vedno zmanjka, povedo na občini, drevesa so na 
zadnjem mestu. Kakšna pa je ocena stanja, nas je 
zanimalo. Kakšna sredstva bi bila potrebna, da se 
stanje sanira? Nimamo ocene, povedo na občini, 
saj zaradi pomanjkanja sredstev tega nima smisla 
početi. Takšen stav je po našem mnenju nespre-
jemljiv, saj se brez ocene stanja in potreb sploh ni 
moč potegovati za kakršnakoli sredstva znotraj 
proračuna. To ve vsak, ki vodi gospodinjstvo.
Zbori samoorganiziranih četrtnih skupnosti Tabor, 
Nova vas in Magdalena smo že dvakrat na vse 
mestne svetnike naslovili pobudo, da se za 
vzdrževanje drevesnega fonda v mestu odpre 
posebna proračunska postavka saj menimo, da 
nadomeščanje odstranjenih dreves ni nova 
investicija, je pa, za dobro vseh nas, nujno 
vzdrževanje stanja. Za to se potrebujejo namenska 
sredstva, kot za vzdrževanje cest in ostale komu-
nalne infrastrukture. Pa nič!
Udeleženci zbora Samoorganizirane četrtne 
skupnosti Magdalena smo pozvali službe na 
občini, da priskočijo na pomoč vsaj pri 
izobraževanju stanovalcev in upraviteljev stano-
vanjskih sosesk, ko gre za pravilno obrezovanje in 
skrb za drevesa na funkcionalnih površinah. Ta vsaj 
na desnem bregu Drave predstavljajo poglavitni 
delež drevesnega fonda, zato bi morala biti skrb za 
ta drevesa skrb skupnosti. Službe, ki skrbijo za 
drevesni fond na javnih površinah, uporabljajo 
strokovne smernice, zajete v Pravilniku o načrto-
vanju, sajenju in negi lesnih rastlin na javnih 
površinah v MOM in mnenje udeležencev zbora 
je, da si drevesa na funkcionalnih površinah 
zaslužijo enako strokovno pozornost. Za splošno 
dobro. Pa nič!
Zato stopamo v akcijo. Na Taboru, v Novi vasi, v 
Magdaleni in v Koroških vratih smo včeraj, v nedel-
jo 10. 4. 2016, izvedli opozorilno akcijo »Nekoč je 
tukaj raslo drevo«. S tablami smo označili mesta, 
na katerih so drevesa že rasla, bila odstranjena in 
nikdar nadomeščena. S povoji smo ovili drevesa 

(te bomo kasneje tudi odstranili), ki so zaradi 
parazitskih podnajemnikov, ki jim pijejo življenjsko 
energijo na dobri poti, da tudi sama postanejo 
izgubljena. Na vseh opozorilih smo pustili kontakt 
– za vse mimoidoče, ki želijo odgovorne pozvati k 
ukrepanju.
Da ne bo pomote, za stanje drevesnega fonda v 
mestu smo, tako kot za vse ostalo, soodgovorni 
vsi, ki tukaj prebivamo. A Mestna občina 
Maribor je tista, ki lahko sproži celovitejše 
spremembe na bolje. Zato na pristojne naslavl-
jamo naslednji poziv:
1. Pozivamo službo za zeleni program v okviru 
Urada za komunalo, promet in prostor, da 
izvede oceno stanja ter oceni �nančne potrebe 
za sanacijo le tega. Pozivamo jo, da izdela načrt 
letnega vzdrževanja dreves. Samo tako bo lahko 
kot enakovreden partner nastopala v razpravi o 
razdelitvi proračunskih sredstev, ki jih tako zelo 
potrebuje.
2. Pozivamo mestni svet Mestne občine 
Maribor, da sprejme odločitev o odprtju 
posebne proračunske postavke za vzdrževanje 
drevesnega fonda. Še enkrat, vzpostavljanje 
stanja na nivo enkrat že obstoječega, ni nova 
investicija. Je pa investicija v kakovost življenja.
3. Pozivamo direktorja uprave Mestne občine 
Maribor, da prične z oblikovanjem prepotrebne-
ga odloka o javnem redu in miru, v katerega naj 
bodo vključene tudi smernice in zahteve za 
strokovno obrezovanje drevja na funkcionalnih 
zemljiščih stanovanjskih sosesk. Strokovna 
usposobljenost in izvedba, ne pa cena, mora biti 
merilo za izbiro izvajalca. Hkrati ga pozivamo, 
da se pozanima, zakaj v Celju in Ljubljani za 
drevesa na funkcionalnih zemljiščih v stano- 
vanjskih soseskah skrbi občina in razmisli, ali je 
tudi v Mariboru moč najti podobne rešitve za 
vzdrževanje skupnega kakovostnega, zelenega 
mestnega okolja.  
Pozivamo tudi vse someščanke in someščane, 
da našemu okolju, pa naj si bo to mestni park ali 
zelenica pred lastnim blokom, namenijo skrb in 
spoštovanje, ki si ga narava zaradi vsega, kar za 
nas počne, nedvomno zasluži.

Zbori samoorganiziranih četrtnih skupnosti 
Tabor, Nova vas, Magdalena in Koroška vrata

Table smo, tudi na Taboru, postavili z namenom, 
da bi dale misliti vsem sosedom, kako je četrt 
osiromašena - na Taboru namreč manjka že okoli 
200 dreves. Žal so posamezniki, namesto razmisle-
ka o koristih, ki jih posamezno odraslo drevo daje 
in kaj bo čez leta, če se drevesa ne bodo nado- 
meščala, table že isto popoldne zmetali v koše za 
odpadke na Schreinerjevem trgu. 
Če so table, ki so bile odstranjene, dejansko motile 
posameznike, da se niso mogli neovirano gibati po 
poteh, po katerih se sicer gibajo, potem nam je žal. 
Če pa so table vandrale v koš zato, ker nekdo ne 
vidi dalje od svojih interesov (med njimi naj- 
večkrat slišimo želje po asfaltiranih dovozih z javne 
ceste v zasebne hiše, pa nerganje zaradi tega, ker 
listje in cvetni prah nosi v stanovanja in je treba 
več pospravljati, pa celo to, da moti petje ptic, ki se 
zadržujejo v krošnjah) potem svetujemo, da se taki 
posamezniki za trenutek ustavijo in razmislijo ter 
racionalno utemeljijo, kako si predstavljajo preži- 
veti v svetu brez temeljnih preživitvenih dejav- 
nikov, kot sta čist zrak (zasluga dreves) in čista 
voda (delna zasluga dreves).

Zdravilni uničevalci dreves

Omela – Viscum
Bela omela se pojavlja kot parazit predvsem v krošnjah 
listavcev. Pogosta je v vzhodni Sloveniji. Prisotnost bele 
omele, ki drevesu jemlje vodo in hranila, lahko zmanjša 
njegovo varnost in zdravje (zmanjšanje rasti, sušenje 
vej, upad semenja, odmiranje ter ob vdoru v lesno 
tkivo povečanje okužbe z glivami ter povečanje 
napada žuželk).
Bela omela pa je tudi uporabna rastlina. V novoletnem 
času jo uporabljamo za okras saj je z zelenimi listi in 
belimi plodovi privlačna na pogled. Cvetovi in plodovi 
bele omele so nevarni za naše zdravje. Iz listov in 
manjših vejic pa se izdelujejo čaj, tekoči izvleček in 
tinktura. Belo omelo se uporablja za uravnavanje 
krvnega pritiska, odpravljanje šumenja v glavi in 
glavobolov, za reguliranje delovanja notranjih žlez, 
pospešuje cirkulacijo krvi in ugodno deluje na živce ter 
ščitnico. Biska pa je domače žganje, ki ga v Istri pripra- 
vljajo izkomovice, bele omele in treh vrst trave.

Bršljan – Hedera Helix
Bršljan ni parazit, saj se v drevesno strukturo ne zažira. 
Kot vzpenjavka bršljan drevo uporablja zgolj v oporo in 
podporo pri plezanju. Bršljan rad ovije mlada drevesa, 
ki jim tako prepreči nadaljnjo rast in razvoj. Negativni 
vpliv na drevo ima lahko s statičnega vidika in tudi, 
kadar drevesne veje popolnoma ovije oziroma zasenči 
– brez zadostne listne površine drevo ne more več 
normalno opravljati osnovnih življenjskih funkcij in 
lahko prične odmirati.
Je pa bršljan uporaben za zdravljenje kožnih bolezni, 
belega toka, revmatizma, protina. Pospešuje tudi 
izločanje žolča. Svež bršljanov sok se uporablja za 
odstranjevanje bradavic. Čaj lahko pijemo proti 
rahitisu, zvečanju prostate, pri prehladu, katarju in 
nosnih polipih. Proti nosnim polipom je priporočljivo 
tudi njuhanje praška iz posušenih bršljanovih listov. Iz 
svežih, v vinu kuhanih listov, ali iz zdrobljenih posu- 
šenih listov pripravljamo tople obkladke proti težavam 
z vranico. Bršljan prav tako zelo dobro lajša izkašljeva- 
nje tako, da mehča izloček (sluz) v pljučih in sprošča 
krče bronhijev ter lajša dihanje.

Utrinki z akcije ...

Označena hirajoča drevesa, ki jih lahko prav kmalu izgubimo (Nova vas)  ... in obris tistega,  ki ga ni več med nami (Koroška vrata)

Častna pionirska, tu spodaj je res štor V drevoredu na Koresovi zeva luknja, dolga osem avtomobilov

Takole smo pleskali pred akcijo ... Eden premnogih štorov v Magdalenskem parku ...
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bi morali, da bi obdržali stanje, ki ga je zagotavljalo 
posekano drevo, posaditi 2000 mladih dreves z 
volumnom krošnje 1 kubični meter. To bi nas stalo 
okoli 150.000 evrov (Evropski svet za arboristiko – 
EAC, 2008).
Zakaj to navajamo? Na zborih samoorganiziranih 
četrtnih in krajevnih skupnosti v Mariboru, se s 
problematiko drevesnega fonda v mestu ukvarja-
mo že lep čas. Vsem naštetim očitnim koristim za 
človeka navkljub, drevesa izginjajo. Drevesa je bilo 
potrebno posekati, ker so bila bolna, bilo jih je 
treba posekati, ker so ogrožala varnost, bilo jih je 
treba posekati, ker smo potrebovali večje parkiri-
šče, bilo jih je treba posekati, da se je nekdo lažje 
zapeljal do svoje hiše, bilo jih je treba posekati, ker 
se je nekdo naveličal grabiti listje. 
Vse bi bilo še v redu, če bi se drevesa, ki jih je pač 
bilo treba odstraniti, nadomestila z novimi. Pa se 
to ne počne. Arboristi, ki v Mariboru spremljajo 
stanje drevesnega fonda ugotavljajo, da smo 
izgubili že več kot 1000 dreves. 
Nestrokovno obrezovanje dreves, ki le ta šibijo do 
te mere, da se ne morejo ubraniti vse nasilnejšim 
vremenskim pojavom, bodo ta žrtveni fond hitro 
povečala. To se največ dogaja na funkcionalnih 
zemljiščih, za katera morajo stanovalci skrbeti 
sami, pa je odločitev o izbiri izvajalca pogojena 



Urška Breznik

izključno z višino cene. Kapitulacija v izkoreninjan-
ju drevesnih zajedavcev, kot je bela omela, s 
katero se je potrebno spopadati več let, preden je 
izkoreninjena, mi pa smo odnehali v enem letu, 
bodo ta žrtveni fond še bolj povečala. Tudi tukaj so 
drevesa na funkcionali bolj ogrožena, a se s tistim 
na javnih površinah ne godi veliko bolje. 
Pa nič. Zakaj? Ni denarja. Za investicije denarja 
vedno zmanjka, povedo na občini, drevesa so na 
zadnjem mestu. Kakšna pa je ocena stanja, nas je 
zanimalo. Kakšna sredstva bi bila potrebna, da se 
stanje sanira? Nimamo ocene, povedo na občini, 
saj zaradi pomanjkanja sredstev tega nima smisla 
početi. Takšen stav je po našem mnenju nespre-
jemljiv, saj se brez ocene stanja in potreb sploh ni 
moč potegovati za kakršnakoli sredstva znotraj 
proračuna. To ve vsak, ki vodi gospodinjstvo.
Zbori samoorganiziranih četrtnih skupnosti Tabor, 
Nova vas in Magdalena smo že dvakrat na vse 
mestne svetnike naslovili pobudo, da se za 
vzdrževanje drevesnega fonda v mestu odpre 
posebna proračunska postavka saj menimo, da 
nadomeščanje odstranjenih dreves ni nova 
investicija, je pa, za dobro vseh nas, nujno 
vzdrževanje stanja. Za to se potrebujejo namenska 
sredstva, kot za vzdrževanje cest in ostale komu-
nalne infrastrukture. Pa nič!
Udeleženci zbora Samoorganizirane četrtne 
skupnosti Magdalena smo pozvali službe na 
občini, da priskočijo na pomoč vsaj pri 
izobraževanju stanovalcev in upraviteljev stano-
vanjskih sosesk, ko gre za pravilno obrezovanje in 
skrb za drevesa na funkcionalnih površinah. Ta vsaj 
na desnem bregu Drave predstavljajo poglavitni 
delež drevesnega fonda, zato bi morala biti skrb za 
ta drevesa skrb skupnosti. Službe, ki skrbijo za 
drevesni fond na javnih površinah, uporabljajo 
strokovne smernice, zajete v Pravilniku o načrto-
vanju, sajenju in negi lesnih rastlin na javnih 
površinah v MOM in mnenje udeležencev zbora 
je, da si drevesa na funkcionalnih površinah 
zaslužijo enako strokovno pozornost. Za splošno 
dobro. Pa nič!
Zato stopamo v akcijo. Na Taboru, v Novi vasi, v 
Magdaleni in v Koroških vratih smo včeraj, v nedel-
jo 10. 4. 2016, izvedli opozorilno akcijo »Nekoč je 
tukaj raslo drevo«. S tablami smo označili mesta, 
na katerih so drevesa že rasla, bila odstranjena in 
nikdar nadomeščena. S povoji smo ovili drevesa 

(te bomo kasneje tudi odstranili), ki so zaradi 
parazitskih podnajemnikov, ki jim pijejo življenjsko 
energijo na dobri poti, da tudi sama postanejo 
izgubljena. Na vseh opozorilih smo pustili kontakt 
– za vse mimoidoče, ki želijo odgovorne pozvati k 
ukrepanju.
Da ne bo pomote, za stanje drevesnega fonda v 
mestu smo, tako kot za vse ostalo, soodgovorni 
vsi, ki tukaj prebivamo. A Mestna občina 
Maribor je tista, ki lahko sproži celovitejše 
spremembe na bolje. Zato na pristojne naslavl-
jamo naslednji poziv:
1. Pozivamo službo za zeleni program v okviru 
Urada za komunalo, promet in prostor, da 
izvede oceno stanja ter oceni �nančne potrebe 
za sanacijo le tega. Pozivamo jo, da izdela načrt 
letnega vzdrževanja dreves. Samo tako bo lahko 
kot enakovreden partner nastopala v razpravi o 
razdelitvi proračunskih sredstev, ki jih tako zelo 
potrebuje.
2. Pozivamo mestni svet Mestne občine 
Maribor, da sprejme odločitev o odprtju 
posebne proračunske postavke za vzdrževanje 
drevesnega fonda. Še enkrat, vzpostavljanje 
stanja na nivo enkrat že obstoječega, ni nova 
investicija. Je pa investicija v kakovost življenja.
3. Pozivamo direktorja uprave Mestne občine 
Maribor, da prične z oblikovanjem prepotrebne-
ga odloka o javnem redu in miru, v katerega naj 
bodo vključene tudi smernice in zahteve za 
strokovno obrezovanje drevja na funkcionalnih 
zemljiščih stanovanjskih sosesk. Strokovna 
usposobljenost in izvedba, ne pa cena, mora biti 
merilo za izbiro izvajalca. Hkrati ga pozivamo, 
da se pozanima, zakaj v Celju in Ljubljani za 
drevesa na funkcionalnih zemljiščih v stano- 
vanjskih soseskah skrbi občina in razmisli, ali je 
tudi v Mariboru moč najti podobne rešitve za 
vzdrževanje skupnega kakovostnega, zelenega 
mestnega okolja.  
Pozivamo tudi vse someščanke in someščane, 
da našemu okolju, pa naj si bo to mestni park ali 
zelenica pred lastnim blokom, namenijo skrb in 
spoštovanje, ki si ga narava zaradi vsega, kar za 
nas počne, nedvomno zasluži.

Zbori samoorganiziranih četrtnih skupnosti 
Tabor, Nova vas, Magdalena in Koroška vrata

Table smo, tudi na Taboru, postavili z namenom, 
da bi dale misliti vsem sosedom, kako je četrt 
osiromašena - na Taboru namreč manjka že okoli 
200 dreves. Žal so posamezniki, namesto razmisle-
ka o koristih, ki jih posamezno odraslo drevo daje 
in kaj bo čez leta, če se drevesa ne bodo nado- 
meščala, table že isto popoldne zmetali v koše za 
odpadke na Schreinerjevem trgu. 
Če so table, ki so bile odstranjene, dejansko motile 
posameznike, da se niso mogli neovirano gibati po 
poteh, po katerih se sicer gibajo, potem nam je žal. 
Če pa so table vandrale v koš zato, ker nekdo ne 
vidi dalje od svojih interesov (med njimi naj- 
večkrat slišimo želje po asfaltiranih dovozih z javne 
ceste v zasebne hiše, pa nerganje zaradi tega, ker 
listje in cvetni prah nosi v stanovanja in je treba 
več pospravljati, pa celo to, da moti petje ptic, ki se 
zadržujejo v krošnjah) potem svetujemo, da se taki 
posamezniki za trenutek ustavijo in razmislijo ter 
racionalno utemeljijo, kako si predstavljajo preži- 
veti v svetu brez temeljnih preživitvenih dejav- 
nikov, kot sta čist zrak (zasluga dreves) in čista 
voda (delna zasluga dreves).

Zdravilni uničevalci dreves

Omela – Viscum
Bela omela se pojavlja kot parazit predvsem v krošnjah 
listavcev. Pogosta je v vzhodni Sloveniji. Prisotnost bele 
omele, ki drevesu jemlje vodo in hranila, lahko zmanjša 
njegovo varnost in zdravje (zmanjšanje rasti, sušenje 
vej, upad semenja, odmiranje ter ob vdoru v lesno 
tkivo povečanje okužbe z glivami ter povečanje 
napada žuželk).
Bela omela pa je tudi uporabna rastlina. V novoletnem 
času jo uporabljamo za okras saj je z zelenimi listi in 
belimi plodovi privlačna na pogled. Cvetovi in plodovi 
bele omele so nevarni za naše zdravje. Iz listov in 
manjših vejic pa se izdelujejo čaj, tekoči izvleček in 
tinktura. Belo omelo se uporablja za uravnavanje 
krvnega pritiska, odpravljanje šumenja v glavi in 
glavobolov, za reguliranje delovanja notranjih žlez, 
pospešuje cirkulacijo krvi in ugodno deluje na živce ter 
ščitnico. Biska pa je domače žganje, ki ga v Istri pripra- 
vljajo izkomovice, bele omele in treh vrst trave.

Bršljan – Hedera Helix
Bršljan ni parazit, saj se v drevesno strukturo ne zažira. 
Kot vzpenjavka bršljan drevo uporablja zgolj v oporo in 
podporo pri plezanju. Bršljan rad ovije mlada drevesa, 
ki jim tako prepreči nadaljnjo rast in razvoj. Negativni 
vpliv na drevo ima lahko s statičnega vidika in tudi, 
kadar drevesne veje popolnoma ovije oziroma zasenči 
– brez zadostne listne površine drevo ne more več 
normalno opravljati osnovnih življenjskih funkcij in 
lahko prične odmirati.
Je pa bršljan uporaben za zdravljenje kožnih bolezni, 
belega toka, revmatizma, protina. Pospešuje tudi 
izločanje žolča. Svež bršljanov sok se uporablja za 
odstranjevanje bradavic. Čaj lahko pijemo proti 
rahitisu, zvečanju prostate, pri prehladu, katarju in 
nosnih polipih. Proti nosnim polipom je priporočljivo 
tudi njuhanje praška iz posušenih bršljanovih listov. Iz 
svežih, v vinu kuhanih listov, ali iz zdrobljenih posu- 
šenih listov pripravljamo tople obkladke proti težavam 
z vranico. Bršljan prav tako zelo dobro lajša izkašljeva- 
nje tako, da mehča izloček (sluz) v pljučih in sprošča 
krče bronhijev ter lajša dihanje.

Ker ne vidiš dlje od sebe, smo tam, kjer smo

IN ŠE TO ...

Povijamo bolnike Zasadili pa smo tudi štiri nova, lepa, zdrava drevesa ;)
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bi morali, da bi obdržali stanje, ki ga je zagotavljalo 
posekano drevo, posaditi 2000 mladih dreves z 
volumnom krošnje 1 kubični meter. To bi nas stalo 
okoli 150.000 evrov (Evropski svet za arboristiko – 
EAC, 2008).
Zakaj to navajamo? Na zborih samoorganiziranih 
četrtnih in krajevnih skupnosti v Mariboru, se s 
problematiko drevesnega fonda v mestu ukvarja-
mo že lep čas. Vsem naštetim očitnim koristim za 
človeka navkljub, drevesa izginjajo. Drevesa je bilo 
potrebno posekati, ker so bila bolna, bilo jih je 
treba posekati, ker so ogrožala varnost, bilo jih je 
treba posekati, ker smo potrebovali večje parkiri-
šče, bilo jih je treba posekati, da se je nekdo lažje 
zapeljal do svoje hiše, bilo jih je treba posekati, ker 
se je nekdo naveličal grabiti listje. 
Vse bi bilo še v redu, če bi se drevesa, ki jih je pač 
bilo treba odstraniti, nadomestila z novimi. Pa se 
to ne počne. Arboristi, ki v Mariboru spremljajo 
stanje drevesnega fonda ugotavljajo, da smo 
izgubili že več kot 1000 dreves. 
Nestrokovno obrezovanje dreves, ki le ta šibijo do 
te mere, da se ne morejo ubraniti vse nasilnejšim 
vremenskim pojavom, bodo ta žrtveni fond hitro 
povečala. To se največ dogaja na funkcionalnih 
zemljiščih, za katera morajo stanovalci skrbeti 
sami, pa je odločitev o izbiri izvajalca pogojena 



izključno z višino cene. Kapitulacija v izkoreninjan-
ju drevesnih zajedavcev, kot je bela omela, s 
katero se je potrebno spopadati več let, preden je 
izkoreninjena, mi pa smo odnehali v enem letu, 
bodo ta žrtveni fond še bolj povečala. Tudi tukaj so 
drevesa na funkcionali bolj ogrožena, a se s tistim 
na javnih površinah ne godi veliko bolje. 
Pa nič. Zakaj? Ni denarja. Za investicije denarja 
vedno zmanjka, povedo na občini, drevesa so na 
zadnjem mestu. Kakšna pa je ocena stanja, nas je 
zanimalo. Kakšna sredstva bi bila potrebna, da se 
stanje sanira? Nimamo ocene, povedo na občini, 
saj zaradi pomanjkanja sredstev tega nima smisla 
početi. Takšen stav je po našem mnenju nespre-
jemljiv, saj se brez ocene stanja in potreb sploh ni 
moč potegovati za kakršnakoli sredstva znotraj 
proračuna. To ve vsak, ki vodi gospodinjstvo.
Zbori samoorganiziranih četrtnih skupnosti Tabor, 
Nova vas in Magdalena smo že dvakrat na vse 
mestne svetnike naslovili pobudo, da se za 
vzdrževanje drevesnega fonda v mestu odpre 
posebna proračunska postavka saj menimo, da 
nadomeščanje odstranjenih dreves ni nova 
investicija, je pa, za dobro vseh nas, nujno 
vzdrževanje stanja. Za to se potrebujejo namenska 
sredstva, kot za vzdrževanje cest in ostale komu-
nalne infrastrukture. Pa nič!
Udeleženci zbora Samoorganizirane četrtne 
skupnosti Magdalena smo pozvali službe na 
občini, da priskočijo na pomoč vsaj pri 
izobraževanju stanovalcev in upraviteljev stano-
vanjskih sosesk, ko gre za pravilno obrezovanje in 
skrb za drevesa na funkcionalnih površinah. Ta vsaj 
na desnem bregu Drave predstavljajo poglavitni 
delež drevesnega fonda, zato bi morala biti skrb za 
ta drevesa skrb skupnosti. Službe, ki skrbijo za 
drevesni fond na javnih površinah, uporabljajo 
strokovne smernice, zajete v Pravilniku o načrto-
vanju, sajenju in negi lesnih rastlin na javnih 
površinah v MOM in mnenje udeležencev zbora 
je, da si drevesa na funkcionalnih površinah 
zaslužijo enako strokovno pozornost. Za splošno 
dobro. Pa nič!
Zato stopamo v akcijo. Na Taboru, v Novi vasi, v 
Magdaleni in v Koroških vratih smo včeraj, v nedel-
jo 10. 4. 2016, izvedli opozorilno akcijo »Nekoč je 
tukaj raslo drevo«. S tablami smo označili mesta, 
na katerih so drevesa že rasla, bila odstranjena in 
nikdar nadomeščena. S povoji smo ovili drevesa 

(te bomo kasneje tudi odstranili), ki so zaradi 
parazitskih podnajemnikov, ki jim pijejo življenjsko 
energijo na dobri poti, da tudi sama postanejo 
izgubljena. Na vseh opozorilih smo pustili kontakt 
– za vse mimoidoče, ki želijo odgovorne pozvati k 
ukrepanju.
Da ne bo pomote, za stanje drevesnega fonda v 
mestu smo, tako kot za vse ostalo, soodgovorni 
vsi, ki tukaj prebivamo. A Mestna občina 
Maribor je tista, ki lahko sproži celovitejše 
spremembe na bolje. Zato na pristojne naslavl-
jamo naslednji poziv:
1. Pozivamo službo za zeleni program v okviru 
Urada za komunalo, promet in prostor, da 
izvede oceno stanja ter oceni �nančne potrebe 
za sanacijo le tega. Pozivamo jo, da izdela načrt 
letnega vzdrževanja dreves. Samo tako bo lahko 
kot enakovreden partner nastopala v razpravi o 
razdelitvi proračunskih sredstev, ki jih tako zelo 
potrebuje.
2. Pozivamo mestni svet Mestne občine 
Maribor, da sprejme odločitev o odprtju 
posebne proračunske postavke za vzdrževanje 
drevesnega fonda. Še enkrat, vzpostavljanje 
stanja na nivo enkrat že obstoječega, ni nova 
investicija. Je pa investicija v kakovost življenja.
3. Pozivamo direktorja uprave Mestne občine 
Maribor, da prične z oblikovanjem prepotrebne-
ga odloka o javnem redu in miru, v katerega naj 
bodo vključene tudi smernice in zahteve za 
strokovno obrezovanje drevja na funkcionalnih 
zemljiščih stanovanjskih sosesk. Strokovna 
usposobljenost in izvedba, ne pa cena, mora biti 
merilo za izbiro izvajalca. Hkrati ga pozivamo, 
da se pozanima, zakaj v Celju in Ljubljani za 
drevesa na funkcionalnih zemljiščih v stano- 
vanjskih soseskah skrbi občina in razmisli, ali je 
tudi v Mariboru moč najti podobne rešitve za 
vzdrževanje skupnega kakovostnega, zelenega 
mestnega okolja.  
Pozivamo tudi vse someščanke in someščane, 
da našemu okolju, pa naj si bo to mestni park ali 
zelenica pred lastnim blokom, namenijo skrb in 
spoštovanje, ki si ga narava zaradi vsega, kar za 
nas počne, nedvomno zasluži.

Zbori samoorganiziranih četrtnih skupnosti 
Tabor, Nova vas, Magdalena in Koroška vrata

Table smo, tudi na Taboru, postavili z namenom, 
da bi dale misliti vsem sosedom, kako je četrt 
osiromašena - na Taboru namreč manjka že okoli 
200 dreves. Žal so posamezniki, namesto razmisle-
ka o koristih, ki jih posamezno odraslo drevo daje 
in kaj bo čez leta, če se drevesa ne bodo nado- 
meščala, table že isto popoldne zmetali v koše za 
odpadke na Schreinerjevem trgu. 
Če so table, ki so bile odstranjene, dejansko motile 
posameznike, da se niso mogli neovirano gibati po 
poteh, po katerih se sicer gibajo, potem nam je žal. 
Če pa so table vandrale v koš zato, ker nekdo ne 
vidi dalje od svojih interesov (med njimi naj- 
večkrat slišimo želje po asfaltiranih dovozih z javne 
ceste v zasebne hiše, pa nerganje zaradi tega, ker 
listje in cvetni prah nosi v stanovanja in je treba 
več pospravljati, pa celo to, da moti petje ptic, ki se 
zadržujejo v krošnjah) potem svetujemo, da se taki 
posamezniki za trenutek ustavijo in razmislijo ter 
racionalno utemeljijo, kako si predstavljajo preži- 
veti v svetu brez temeljnih preživitvenih dejav- 
nikov, kot sta čist zrak (zasluga dreves) in čista 
voda (delna zasluga dreves).

Zdravilni uničevalci dreves

Omela – Viscum
Bela omela se pojavlja kot parazit predvsem v krošnjah 
listavcev. Pogosta je v vzhodni Sloveniji. Prisotnost bele 
omele, ki drevesu jemlje vodo in hranila, lahko zmanjša 
njegovo varnost in zdravje (zmanjšanje rasti, sušenje 
vej, upad semenja, odmiranje ter ob vdoru v lesno 
tkivo povečanje okužbe z glivami ter povečanje 
napada žuželk).
Bela omela pa je tudi uporabna rastlina. V novoletnem 
času jo uporabljamo za okras saj je z zelenimi listi in 
belimi plodovi privlačna na pogled. Cvetovi in plodovi 
bele omele so nevarni za naše zdravje. Iz listov in 
manjših vejic pa se izdelujejo čaj, tekoči izvleček in 
tinktura. Belo omelo se uporablja za uravnavanje 
krvnega pritiska, odpravljanje šumenja v glavi in 
glavobolov, za reguliranje delovanja notranjih žlez, 
pospešuje cirkulacijo krvi in ugodno deluje na živce ter 
ščitnico. Biska pa je domače žganje, ki ga v Istri pripra- 
vljajo izkomovice, bele omele in treh vrst trave.

Bršljan – Hedera Helix
Bršljan ni parazit, saj se v drevesno strukturo ne zažira. 
Kot vzpenjavka bršljan drevo uporablja zgolj v oporo in 
podporo pri plezanju. Bršljan rad ovije mlada drevesa, 
ki jim tako prepreči nadaljnjo rast in razvoj. Negativni 
vpliv na drevo ima lahko s statičnega vidika in tudi, 
kadar drevesne veje popolnoma ovije oziroma zasenči 
– brez zadostne listne površine drevo ne more več 
normalno opravljati osnovnih življenjskih funkcij in 
lahko prične odmirati.
Je pa bršljan uporaben za zdravljenje kožnih bolezni, 
belega toka, revmatizma, protina. Pospešuje tudi 
izločanje žolča. Svež bršljanov sok se uporablja za 
odstranjevanje bradavic. Čaj lahko pijemo proti 
rahitisu, zvečanju prostate, pri prehladu, katarju in 
nosnih polipih. Proti nosnim polipom je priporočljivo 
tudi njuhanje praška iz posušenih bršljanovih listov. Iz 
svežih, v vinu kuhanih listov, ali iz zdrobljenih posu- 
šenih listov pripravljamo tople obkladke proti težavam 
z vranico. Bršljan prav tako zelo dobro lajša izkašljeva- 
nje tako, da mehča izloček (sluz) v pljučih in sprošča 
krče bronhijev ter lajša dihanje.

POZOR: preden pričnete uporabljati katero izmed omenjenih rastlin v zdravilne namene, 
natančno raziščite podrobnosti o primernih vrstah, načinih in postopkih uporabe. 
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bi morali, da bi obdržali stanje, ki ga je zagotavljalo 
posekano drevo, posaditi 2000 mladih dreves z 
volumnom krošnje 1 kubični meter. To bi nas stalo 
okoli 150.000 evrov (Evropski svet za arboristiko – 
EAC, 2008).
Zakaj to navajamo? Na zborih samoorganiziranih 
četrtnih in krajevnih skupnosti v Mariboru, se s 
problematiko drevesnega fonda v mestu ukvarja-
mo že lep čas. Vsem naštetim očitnim koristim za 
človeka navkljub, drevesa izginjajo. Drevesa je bilo 
potrebno posekati, ker so bila bolna, bilo jih je 
treba posekati, ker so ogrožala varnost, bilo jih je 
treba posekati, ker smo potrebovali večje parkiri-
šče, bilo jih je treba posekati, da se je nekdo lažje 
zapeljal do svoje hiše, bilo jih je treba posekati, ker 
se je nekdo naveličal grabiti listje. 
Vse bi bilo še v redu, če bi se drevesa, ki jih je pač 
bilo treba odstraniti, nadomestila z novimi. Pa se 
to ne počne. Arboristi, ki v Mariboru spremljajo 
stanje drevesnega fonda ugotavljajo, da smo 
izgubili že več kot 1000 dreves. 
Nestrokovno obrezovanje dreves, ki le ta šibijo do 
te mere, da se ne morejo ubraniti vse nasilnejšim 
vremenskim pojavom, bodo ta žrtveni fond hitro 
povečala. To se največ dogaja na funkcionalnih 
zemljiščih, za katera morajo stanovalci skrbeti 
sami, pa je odločitev o izbiri izvajalca pogojena 



Ko se sprehajam po Mariboru, ne morem mimo 
dejstva, da smo po osamosvojitvi nekaj pozabili. 
Pravzaprav nismo pozabili, zadevo smo začeli, a se 
je ustavila, verjetno zato, ker ni bilo volje in dovolj 
širšega zanimanja, verjetna pa je bilo tudi veliko 
nasprotovanja. Ali pa smo bili počasni. Svetozarev- 
sko ulico smo v Mariboru preimenovali skoraj 
dvajset let po tem, ko so prebivalci Svetozareva na 
referendumu mestu vrnili staro srbsko ime Jagodi-
na. Imena ulic pa so se v mariborski zgodovini ven- 
darle precej spreminjala, po navadi po spremembi 
oblasti, posebej po začetku druge svetovne vojne, 
okupaciji mesta in seveda po njenem koncu. 

Takole imamo danes, četrt stoletja po propadu neke 
ideologije: s Partizanske ceste se lahko zavije na 
Ulico heroja Šlandra, Partizanska se staplja s Titovo, 
s Titove se lahko zavije v Ulico heroja Bračiča in dalje 
v Ulico Vita Kraigherja. Če gremo še malo na druge 
konce mesta, je podobno. S Ceste Proletarskih bri- 
gad se zavije na Kardeljevo cesto, s Kardeljeve pa na 
Engelsovo ulico. Na Pobrežju se s Ceste XIV. divizije 
zavije na Ulico Veljka Vlahoviča. Če se potem odpra- 
vimo na Tezno se težko izognemo Ulici heroja Nan- 
deta, če bi se napotili preko Stražuna pa se lahko 
znajdemo tudi na Ulici Šercerjeve brigade. Ko se 
pride čez stari most se  s Trga revolucije zavije na 
Ulico Moša Pijade in tako naprej. V nadaljevanju te 
ulice smo bili uspešni, Leningrajske ni več, kot tudi ni 
več imena tega mesta. 
Imena ulic so svojevrstno in učinkovito sredstvo 
propagande politike mesta in države ter izkazovan-
ja moči oziroma triumfalizma nosilcev oblasti. 
Maribor je eno od tistih mest, kjer so iz časa pred 
demokratizacijo Slovenije leta 1990 ostala tako 
rekoč vsa ulična imena, kipi in spominske plošče, s 
katerimi se častijo osebe in dejanja iz časa NOB in 
komunistične revolucije. Ko gremo skozi mesto, 
vidimo, da je dobesedno nabito s komunistično 

ikonogra�jo. Mnoge ulice, ceste, trgi in mostovi ter 
kipi in spominske plošče častijo sporne osebe. Veliko 
podatkov o vsem tem dobimo v bogato ilustrirani 
knjigi zgodovinarja Saša Radovanoviča.
Frančiškansko ulico so preimenovali v Ulico Vita 
Kraigherja, ki je bil eden od vodilnih vosovcev. Ciril- 
Metodovo ulico v Ulico heroja Staneta po poveljniku 
partizanske vojske Francu Rozmanu – Stanetu. 
Mnoge ulice so poimenovali po nekdanjih narodnih 
herojih: Ulica heroja Šaranoviča, Ulica heroja 
Jevtiča, Ulica heroja Bračiča, Volodjeva ulica in tako 
dalje. Da o partizanskih enotah niti ne go- vorimo, 
mesto pod Pohorjem je prepredeno z njimi, od Ceste 
proletarskih brigad do Ulice Šercerjeve brigade.
Ko sem se kot najstnik preselil iz drugega konca 
mesta na Pobrežje, sem bil zelo vesel lepega imena 
ulice, v kateri so zrasli novi bloki. V enem od njih je 
bilo naše dolgo pričakovano, popolnoma novo 
stanovanje. Bila je Cvetlična ulica. Novo stanovanje, 
nova ulica z lepim imenom! Ni trajalo dolgo, v 
tistem času je umrl nek manj znan komunist in ulica 
je dobila ime po njemu in bratu: Ulica bratov 
Greifov. Takrat tega nisem vedel, še danes pa vem, 
da sem bil zelo nejevoljen, ko sem moral ponovno 
zamenjati vse dokumente. Da o razočaranju ob 
preimenovanju ulice niti ne govorim. 
Sedaj si želim, da bi ta ulica zopet dobila svoje staro 
ime, če bi se lahko še enkrat podal v svet otroštva in 
pravljic pa morda tudi poenostavljeno, Ulica bratov 
Grimm. Zamenja se samo ena beseda, to bi bilo 
najlažje. V tem primeru bi ena nemška beseda 
zamenjala drugo, katera je po pomenu, na katerega 
se nanaša, neprimerljiva. Če pa je nemščina za 
nekatere težko sprejemljiva, so tu mnoge osebnosti, 
pomembne za razvoj mesta, katere bi bile veliko 
primernejše, kot pa nosilci neke ideologije. Osnovna 
šola v Spodnjem Dupleku, katera je bila prav tako 
preimenovana, že dolgo ni več šola Bratov Greifov.
Prijatelj iz Splita mi je nedavno povedal, da so tam 
to že davno uredili v vsaj veliki večiniprimerov, 
njegova ulica se je imenovala po XX. diviziji, sedaj je 
Osječka. 

Vlado Kokol
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Mariborske ulice

Pojasnilo uredništva: Besedilo je osebno razmi- 
šljanje avtorja in ne izraža menja IMZ ali zbrov 
samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti.



spet v etru: nedelja, 17. 4. 2016

Veselimo se vaših prispevkov in sodelovanja z vami.
Uredništvo
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Četrtinka je glasilo samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora, s katerim javnost 
seznanjamo s težavami, ki pestijo ljudi, kot tudi o možnih rešitvah zanje. Z njo obveščamo o kraju in 
času zborov in poročamo, o čem razpravljamo na zborih, kako se reševanja problemov lotevamo.
Drage sosede in sosedje, soustvarjajte! Posredujte svoja razmišljanja in mnenja v obliki sestavkov ali 
krajših spisanih drobcev, fotogra�je, risbe, stripe, morda tudi poezijo – nič vas ne bomo omejevali.
Eno temeljnih načel, ki velja na zborih je to, da je slišan vsak. Kljub temu pa smo mnenja, da naj bodo 
prispevki v glasilu takšni, da med nami ne ustvarjajo nove polarizacije in naj ne vlečejo na plano starih 
zgodovinskih zamer, temveč naj bodo  usmerjeni v sedanjo situacijo, ki je dovolj pereča že brez tega.
Prosimo tudi, da pri ustvarjanju upoštevate tudi ostala že znana načela samoorganiziranih mestnih 
zborov in skupnostnih dogovorov. Da vam bo lažje, smo oblikovali natančnejša navodila, ki v celoti 
najdete na spletni strani http://www.imz-maribor.org/Cetrtinka.html, najpomembnejša med njimi 
pa so:
• Pri pisanju bodite strpni in nežaljivi.
• Upoštevajte zavezujoča temeljna načela delovanja IMZ.
• Pisanje naj med nami ne ustvarja nove polarizacije in naj ne vleče na plano starih zgodovinskih zamer, 

temveč naj bo usmerjeno v sedanjo situacijo, ki je dovolj pereča že brez tega.
• Prispevke pošljite na e-pošto svoje SČS. 
• Objavili bomo podpisane (avtorske) izdelke. 
• Besedilo bo jezikovno pregledano.
Zavezujoča temeljna načela delovanja naše iniciative in zborov so v celoti dostopna na spletni strani 
IMZ, na povezavi http://imz-maribor.org/Temeljna-nacela-zavezujoca-za-udelezence.html. 
Poglavitni načeli sta "Vsi si moramo prizadevati za strpno, demokratično in konstruktivno okolje" in 
"Vsakršna nestrpnost in diskriminacija glede na spol, starost, barvo kože, vero je nesprejemljiva". 

Želeli bi si, da bi bili udeleženci zborov bolj vpeti v 
nastanek glasila zato vas vabimo, 
da postanete soustvarjalci naše Četrtinke.


