
Tokrat smo se odločile za Betnavski gozd, kar se je 
izkazalo za zelo dobro potezo, saj se je na sprehodu, 
kljub nekoliko slabšemu vremenu, zbralo ogromno 
ljudi, ki jim ni vseeno za mestno zelenje in gozd, 
ki se nahaja v neposredni bližini bivanjskih naselij. 
Sprehajalke_ci so s svojimi pogledi, mnenji, izkuš-
njami in vprašanji sooblikovale_i sprehod. Pridru-
žil se nam je tudi g. Darko Pristovnik z Zavoda za 
gozdove Slovenije, ki je v spektru svojih strokovnih 
znanj našel odgovore na prav vsako vprašanje ter 
nas vse skupaj poučil o nekaterih zadevah, vezanih 
na mestne gozdove in drevesa nasploh. Prav to, da 
ljudje, ki bivajo in se zadržujejo na nekem obmo-
čju oziroma tam preživijo veliko časa, na sprehodu 
strnejo glave, skupaj spoznajo kaj novega, izposta-
vijo probleme in razmišljajo o potencialnih rešitvah, 
je glavni namen urbanih sprehodov Jane’s Walk. 
Pobuda Jane’s Walk izhaja iz Toronta, prvi sprehod 
so izvedle_i leta 2007, leto po smrti kanadsko-a-
meriške urbanistke Jane Jacobs, katere dragocena 
sporočila in duhovna zavest se na sprehodih sedaj 
širijo po vsem svetu. Geslo tovrstnih sprehodov 
je »hodi, opazuj, povezuj«, glavni namen pa po-
vezovanje prebivalk_cev z bivanjskim okoljem in 
odkrivanje potencialov neizkoriščenih območij. 
Jane Jacobs je v svojih besedilih kritizirala odtujeno 

urbanistično načrtovanje in arhitekturo, arhitektom 
in urbanistom pa očitala strokovno aroganco in 
nerazumevanje človeškega merila ter vsakdanjih 
potreb. Zavrgla je tezo, da arhitekt_ka najbolje ve, 
kaj je dobro za ljudi, in da racionalistično planiranje 
od zgoraj navzdol prilagaja ravnanje ljudi predstav 
o dobro in racionalno urejenem mestu. Analizirala 
je ulično življenje in opozarjala, da se funkcije mo-
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Urbani sprehod: Betnava, 
kje je tvoja slava?
V nedeljo, 12. 5. 2019, smo Stopinje mesta že četrto leto zapored pripravile sprehod v okviru globalne 
sprehajalne akcije Jane’s walk. Brina, Kaja in Kaja



rajo medsebojno prepletati, da je raznovrstnost 
mestnih predelov nujna, saj daje notranjo in vse-
stransko razvojno moč. S svojim delom je razkrivala 
dragocenost živahnega življenjskega utripa, ostro 
pa je nasprotovala novim načrtovanim območjem, 
ki so iz prenovljenih ulic izbrisala vsakdanje življe-
nje.
Betnavski gozd skupaj s Pekrsko gorco, Mestnim 
parkom in okoliškimi griči ter Stražunskim goz-
dom tvori zeleni obroč okoli Maribora in mesto 
povezuje z bolj zelenim zaledjem. Ima status par-
kovnega gozda, kar pomeni, da je na območju 
mesta in je namenjen dnevni rekreaciji. Tak status 
ima še zahodni del Stražunskega gozda in obmo-
čje Mestnega parka za Kalvarijo in Piramido. Goz-
darke_ji in krajinarke_ji ter ostale_i načrtovalke_ci 
se glede klasifikacije sicer ne strinjajo, za prve ter-
min parkovni gozd ne obstaja (zgolj park ali gozd), 
druge_i pa ga redno uporabljajo. Ozko območje 
Betnavskega gozda se razprostira na 27,39 ha in 
ima 349 m2/ha lesne zaloge. Na slabi tretjini je og-
rajeno varovano območje vodnega zajetja, prehod 
ter zadrževanje v zaščitenem pasu pa je strogo 
prepovedano. Če vas zanima, katera drevesa lahko 
najdete v Betnavskem gozdu, je njegova sestava 
sledeča: beli gaber (31 %), graden (23 %), rdeči bor 
(21 %), smreka (17 %), robinja (2 %), bukev (2 %), 
zeleni bor (2 %), veliki jesen (2 %). Darko Pristovnik 
je povedal, da je Betnavski gozd z gospodarskega 
vidika precej star in bi ga bilo nujno pomladiti z 
mlajšimi drevesi, starejša pa posekati za les in vzdr-
ževati gozdnatost, lesno zalogo in prirastek. Dru-
gačnega menja so bile_i udeležene_i, ki na gozd 

ne gledajo z lesnoproizvodne in gospodarske per-
spektive. Namen Zavoda za gozdove Slovenije kot 
upravljavca gozda v državni lasti je, kot je pojasnil 
g. Darko, pospeševanje naravne drevesne sestave, 
ohranjanje pestrosti gozda in estetsko zanimivih 
dreves (drevesa zanimivega habitusa), po končani 
gozdni proizvodnji pa želijo vzpostaviti gozdni red 
in urediti infrastrukturo v njem.
Betnavski gozd je zaradi svoje lokacije priljubljena 
točka za preživljanje prostega časa številnih Ma-
riborčank_ov. Poleg sprehajanja in teka je v zad-
njem času zelo popularna nordijska hoja. V času 
Jugoslavije se je v gozdu postavila trim steza, ki 
je ljudem omogočala nov način vadbe v naravi. 
V gozdu so bile po vzoru takih rekreacijskih poti 
v Švici postavljene postojanke z različnimi vajami, 
namenjene krepitvi različnih mišic, urjenju ravno-
težja in koordinacije, ponekod so bile opremljene 
še z ovirami ali drugimi objekti za vadbo. Trenutno 
v gozdu ne moremo govoriti o funkcionalni trim 
stezi, tu in tam lahko najdemo le še kak njen os-
tanek. Na sprehodu smo ugotovile_i, da v kolikor 
bi s strani uporabnic_kov na upravljavca, Zavod za 
gozdove Slovenije, prišla resna pobuda in želja po 
realizaciji kakšne ideje v gozdu, le-ta nujno ne bi 
naletela na gluha ušesa. K različnim aktivnostim za 
izboljšanje gozda so pripravljene_i pristopiti tudi iz 
družbe Slovenskih državnih gozdov d. o. o. V goz-
du je trenutno urejen Pustolovski park Betnava s 
sedmimi različno zahtevnimi progami in številnimi 
zanimivimi postojankami. V njegovi neposredni 
bližini je jasa z goloma za mali nogomet in nadstre-
šnica za počitek in druženje, nekoliko vstran pa še 
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improviziran kolesarski poligon. Nastal je v jamah, 
ki so nastale zaradi bomb v času druge svetovne 
vojne, sprehajalke_ci so povedale_i, da so se mladi 
tam nekoč vozili s poniji. Ko nas je pot peljala mimo 
nadstrešnice, smo ugotovile_i, da bi bilo dobro, 
če bi s seboj imele_i vrečke za smeti, saj je tam ob 
improviziranem košu za smeti ležalo ogromno od-
padkov, ki bi jih lahko spotoma počistile_i. Ker smeti 
na licu mesta nismo mogle_i odstraniti, smo samo 
naslovile_i očiten večplasten problem. Predlagano 
je bilo, da bi se na več točkah po gozdu postavi-
li koši za smeti. Uporabnice_ki so povedale_i, da 
jih pogrešajo in da smeti sodijo v koše, ne pa na 
tla. Vendar z Zavoda za gozdove menijo, da koši v 
gozd ne sodijo, saj spodbujajo puščanje odpadkov 
v gozdu, namesto da bi jih uporabnice_ki odnes-
le_i s seboj s tega območja v primerno odlagalno 
mesto. Hkrati je koše potrebno prazniti, kar prinaša 
obveze in stroške. Za smeti pa je zmeraj odgovoren 
lastnik območja, ne pa tisti_a, ki jih je tam pustil_a. 
V primeru prijave na inšpekcijo bo tako kaznovana 
država, saj je Betnavski gozd v njeni lasti. Govorile_i 
smo tudi o že izvedenih akcijah, katerih pobudni-
ce_ki so bile_i krajanke_i. V gozdu se je zgodilo že 
nemalo čistilnih akcij, na katerih so čistile_i smeti, 
pa tudi takih, na katerih so čistile_i gozd po žledo-
lomu. Ob pomoči Slovenskih državnih gozdov so 
v Betnavskem gozdu konec leta 2018 na pobudo 
krajana postavile_i nove klopi, letos pa so se zasaja-
la medovita drevesa.
Dejstvo je, da je vpliv gozdov velik na bližnjo in 
daljno okolico. Slovenija ima za evropske razmere 
nadpovprečno visok delež gozdov – 58,3 odstot-
kov ozemlja. Le ta pri nas iz leta v leto narašča, saj se 
zaraščajo travniki in neposeljena območja. Nekoli-
ko drugače je v urbanih okoljih, kjer je gozdnatost 
precej manjša – le med 10 in 30 odstotkov, zmanj-
ševanje gozdne površine v širšem zaledju mest pa 
negativno vpliva na kakovost bivanja. Na sprehodu 
smo zato besedo namenile_i tudi pomembnos-
ti gozda in zelenih površin v urbanih območjih, 
ki prebivalkam_cem nudijo številne koristi. Med 
drugim izboljšujejo lokalno mikroklimo in lahko 
pomagajo prihraniti med 20 in 50 odstotkov ener-
gije za ogrevanje, strateško umeščanje dreves v ur-

bani prostor lahko shladi mestni zrak do 8 stopinj 
in zmanjša potrebo po uporabi klimatskih naprav 
za do 30 odstotkov. Gozdovi in drevesa skladiščijo 
ogljik, kar pomaga blažiti učinke podnebnih spre-
memb, drevesa pa delujejo tudi kot filter zraka in 
vode ter zmanjšujejo onesnaženje s hrupom. Goz-
dovi v in ob urbanih območjih zadržujejo vodo, 
preprečujejo poplave, obenem pa so pomemben 
habitat, vir hrane in zaščite za številne živali. Pozitiv-
no vplivajo na turizem in ustvarjajo zelena delovna 
mesta. Spodbujajo aktiven in zdrav življenjski slog, 
ki je dostopen vsem. Hkrati obisk gozda sprošča in 
pomirja.
Le tega se v Mariboru očitno premalo zavedamo, 
saj smo že več let priča vidnemu propadanju dre-
vesnega fonda in posledično manjšanju dobrobiti, 
ki jih drevesa mestu prinašajo. SČKS že več let na 
različne načine opozarjate na to, vendar se zdi, da 
Mestna občina Maribor za problematiko gozdov 
in dreves nima posluha. Betnavski gozd je bil po 
denacionalizaciji v lasti škofije, ob njenem bankro-
tu pa bi skoraj prešel v zasebne roke, saj MOM ni iz-
kazala interesa po odkupu. To je v zadnjem mom-
entu storila država in tako je sedaj Betnavski gozd 
v upravljanju Zavoda za gozdove Slovenije. Hkrati 
je zaskrbljujoče dejstvo, da je za dosego minimal-
nih standardov kakovosti bivanja v mestu samo na 
desnem bregu reke Drave za 75 hektarjev prema-
lo zelenih površin. Maribor, za razliko od Celja, ki 
ga je Darko Pristovnik izpostavil kot primer dobre 
prakse načrtovanja in upravljanja gozdnih površin 
na območju mesta, nima razvite “gozdne mestne 
strategije” niti strategije za vzdrževanje dreves. Še 
več, v zadnjem času smo priča odprodaji gozdnih 
površin, katerim se je s spremembo prostorskega 
načrta spremenila namembnost in so sedaj pri-
merni za gradnjo. G. Darko je pojasnil, da Zavod za 
gozdove Slovenije sicer poda strokovno mnenje, a 
na odločitve nimajo velikega vpliva. Občina v teh 
primerih namreč zasleduje kapitalistične interese 
in daje prednost denarju pred kakovostjo bivanj-
skega okolja. Prav zato je pomembno, da sprem-
ljamo dogajanje v svojem lokalnem območju, se 
povezujemo in z malimi koraki spreminjamo svet 
na bolje. 



SČS Radvanje, 7. 5. 
Na tokratnem zboru SČS Radvanje so najprej 
pohvalili uspešno izvedeni čistilni akciji, ki sta 
potekali 27. aprila. Prišlo je veliko ljudi, po akciji 
pa je sledilo tudi druženje ob jedači in pijači. Še 
vedno ostaja odprta problematika nove trase 
avtobusa št. 18. Občina je popolnoma neod-
zivna, vendar pa udeleženci še ne želijo preveč 
odkrito sprožiti konflikta z občino, saj si želijo z 
MOM sodelovati, ne pa v njih ustvariti sovražni-
ka. V kratkem bo prišlo do skupnega sestanka 
različnih iniciativ, ki se borijo za to, da bi se avto-
busna linija št. 18 vrnila na staro traso, ki je bolj 
ustrezala večini krajanov v Radvanju in Pekrah.
Na Zvezni ulici bo zgrajenih okoli 70 novih sta-
novanjskih enot, zaskrbljene stanovalce v bližnji 
okolici pa zanima, kako bodo lokalne ceste us-
pele pogoltniti ves ta dodatni promet, ki bo nas-
tal. Predvidena sta namreč 2 izvoza na Lackovo, 
ki je že tako preobremenjena ulica. 
7. maja dopoldne je potekal protest proti ukinit-
vi poštne poslovalnice v Radvanju. Radvanjča-
ni so pisali tudi Pošti Slovenije, od koder pa so 
prejeli odgovor, da so profitna organizacija in da 
morajo ustvarjati profit, neprofitne poslovalnice 
bodo pač zaprli. Udeležence zanima, kako lahko 
poslovalnica, ki je vseskozi polna ljudi, ustvarja 
izgubo, prav tako pa so opozorili na dejstvo, da 
se Pošta Slovenije hvali z milijonskimi dobički. 
Upajo, da je protestni shod zalegel in da bo po-
štna poslovalnica v Radvanju ostala.

SČS Magdalena, 7. 5. 
Zbor SČS Magdalena se je odločil, da ponovno 
pošlje poziva na MOM in MČ Magdalena glede 
kareja z zapuščenim gradbiščem med Žitno, 

Jezdarsko, Betnavsko in Žolgerjevo ulico. Iz ka-
bineta župana so sicer prejeli odgovor, da je bila 
zadeva posredovana v obravnavo podžupanu 
Reichenbergu, vendar z njegove strani do da-
nes še niso prejeli nobenega odgovora. Prav 
tako niso prejeli odgovora z MČ Magdalena, 
da bi se glede kareja udeleženke in udeleženci 
zbora sestali skupaj s svetnicami in svetniki MČ 
Magdalena. Zanimalo jih je tudi, kaj se dogaja 
glede odkupa zapuščene nepremičnine v Ma-
gdalenskem parku in z ostalimi problemskimi 
točkami, ki so jih v zvezi z ureditvijo parka iz-
postavili udeleženci in udeleženke SČS Magda-
lena. Podžupan, g. Medved, jim je zagotovil, da 
namerava občina z lastnikom podpisati pismo 
o nameri, vendar niso določili nobenega roka, 
zato se nanj obračajo z vprašanjem, ali je bilo 
pismo o nameri že podpisano oz. kdaj bo podpi-
sano. Zanimalo jih je tudi, kako napredujejo pri 
iskanju rešitev za ostale probleme. Pogovarjali 
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Glede parcele med Žitno, Jezdarsko, Betnavsko in Žolgerjevo 
ulico se nobenem od odgovornih še ni dalo odgovoriti

PoroČilo o delu v 
samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih



so se tudi o prejetem obvestilu glede zamašit-
ve kanalizacije na območju KC Pekarna. Nigrad 
predvideva, da so zemeljska dela, ki so potekala 
na Žitni ulici, vzrok za zamašitev kanalizacije na 
območju KC Pekarna. Udeleženkam zbora se 
je zdelo najbolj problematično, da delavci niso 
našli poteka kanalizacije, odgovornost za zama-
šitev cevi pa prelagajo na Telekom – izvajalca 
zemeljskih del. Tudi glede teh vprašanj se bodo 
za odgovore obrnili na podžupana, g. Medveda.

SČS Tabor 8. 5.
Zelo aktivno so udeleženke in udeleženci zbo-
rov SČS Tabor delali na odprtih temah tudi med 
obema zboroma, žal pa se nekateri problemi 
kljub trudu nikakor ne rešujejo. Tako ni nobenih 
znakov, da bi se končno začela obnova Koseske-
ga ulice, niti ni odgovor v zvezi s spremembami 
prometnih režimov, o katerih krajanov nihče ne 
obvešča. So pa dočakali obvestilo, da je direkci-
ja za infrastrukturo začela postopek za ureditev 
križišča C. proletarskih brigad in Ul. Pohorskega 
odreda, ki spada med edini dve križišči v Slove-
niji, ki na štiripasovnici z dovoljeno hitrostjo 70 
km/h nima posebnega pasu za zavijanje v levo. 
MOM so pozvali, da začnejo skupne postopke, 

zboristi pa so se odločili, da bodo potek in roke 
spremljali. Ker se je prometnih problemov nab-
ralo precej, so sklenili, da njihov predstavnik v 
Mestni delovni skupini za promet skliče sesta-
nek, kjer se bodo teh problemov lotili skupaj. 
Dotaknili so se še Tržnice Tabor, ki jo tudi sami 
skušajo oživiti z navezovanjem stikov z lokalni-
mi pridelovalci hrane, precej časa pa tudi tokrat 
namenili okolici Betnavskega gradu, ki je vedno 
bolj zapuščena. V ta namen bodo s Stopinjami 
mesta in Zavodom za gozdove pripravili spre-
hod po Betnavskem gozdu in znamenitem 
otočku, katerega suh jarek že nekaj časa rešuje-
jo. Sprehod se bo odvil pod naslovom Betnava, 
kje je tvoja slava?, ki je že sam po sebi dovolj 
poveden. 

SČS Pobrežje, 8. 5.
Teme tokratnega zbora so bile raznolike. Najprej 
so zboristi obeležili uspeh, ki pa je imel v sebi 
kar nekaj grenkobe. Na poziv zbora k namesti-
tvi klopi na konkretnih odsekih sta se tudi res 
postavili dve klopi, kar je bil razlog za veselje. 
Grenkobo pa je dodalo dejstvo, da je ena iz-
med teh klopi postavljena tako blizu cestišča, 
da če se sedeči preveč nagne naprej, mu mimo 
vozeči tovornjak odbije nos. Pozvali bodo MČ, 
da doseže premestitev te klopi za par metrov 
na bolj razumno mesto. Opozorili so tudi, da je 
stanje urejenosti okoli pomembnih zgradb, kot 
je zdravstveni dom, pošta, bančna izpostava, 
precej neurejeno in mestoma celo nasmeteno. 
Pozvali bodo k ureditvi. Zdravstveni dom je bil 
v negativnem smislu obravnavan še drugič, na-
mreč v zgradbi so čakalnico predelali v dodatno 
ambulanto, kar samo po sebi ni slabo, je pa iz-
vedba po mnenju zboristov zelo nesrečna, saj je 
po novem okrnjena zasebnost pogovorov paci-
entov z zdravniškim osebjem, čaka pa se sedaj 
po hodnikih, ki nimajo več niti naravne svetlobe. 
Nezadovoljno je celo osebje ZD, ki o posegu ni 
bilo povprašano.
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SČS Studenci, 9. 5. 
Na Studencih se tokrat niso pogovarjali o zno-
va aktualni temi – dejavnostih, ki potekajo na 
studenški lokaciji Tekola, saj pobudnikov raz-
prave tokrat ni bilo med udeleženimi. Zato pa 
se je razvila razprava o ravnanju z odpadki in 
o situaciji, v kateri se je znašlo JP Snaga, ter o 
spremembah pri obračunavanju nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča. A sklepov ni 
bilo sprejetih. Se bo pa zbor obrnil na Nigrad z 
opozorilom, da tokrat ne pozabijo na iz vzdrže-
vanja večkrat izpadlo Erjavčevo, kjer snopiči vi-
sokorasle trave na zelenem obcestnem pasu že 
omejujejo pregled nad prometom v križiščih. 
In ko so se že pogovarjali o košnji ter opazili, da 
tudi okolica stavbe mestne četrti na Erjavčevi 
ni pokošena, so se obrnili še na lokalno skup-
nost: v primeru, da za vzdrževanje zelenice na 
MČ Studenci ni na voljo nikogar, so za košnjo 
ponudili svojo pomoč.

SKS Pekre, 15. 5. 
Kot že na kar lepem številu zborov se je debata 
tokrat vrtela večinoma okoli avtobusne linije št. 
18, saj se je MOM končno odzvala in je priprav-
ljena za sestanek z vsemi deležniki. Ker je MOM 
o pripravljenosti na sestanek z vsemi deležniki 
obvestila le zbor, zboristom ni preostalo dru-
gega, kot da sami informirajo vse iniciative, ki 
so aktivne na tej temi, in se uskladijo s Sveto-
ma MČ Radvanje in MČ Pekre, da bi se lahko 
predstavniki vseh udeležili sestanka. Zboristi 
so pozornost posvetili tudi nedokončanemu 
krožišču na Lackovi, ki je nerazumljivo ostalo 
nedokončano, prav tako pa nihče ne zna po-
vedati, kdaj bi se dela dokončala. Kot da nikoli 
končana nova infrastruktura ne bi bila dovolj, 
so se posvetili še temi pogostih izpadov elek-
trične preskrbe, ki izvirajo iz transformatorske 
postaje, ki je že davno odslužila, nihče od od-
govornih pa ne kaže pripravljenosti, da bi gle-
de tega kaj ukrenil.

SČS TEZNO, 15. 5. 
Zbor SČS Tezno se je najprej pričel s pregle-
dom, kaj je bilo narejenega. Udeležencem zbo-
ra je uspelo zaustaviti oz. podaljšati postopek 
za pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja 
glede transportnega podjetja F. A. Maik na 
Agenciji Republike Slovenije za okolje. Posto-
pek naj bi bil javen, vendar zanj niso vedeli na 
zboru. Udeleženci so na podlagi dokumentaci-
je, ki je bila dosegljiva na UE Maribor, ugotovili, 
da je podjetje F. A. Maik tempirana bomba, ki 
z akutnimi strupi prve kategorije v prvi vrsti 
ogroža prebivalke in prebivalce Tezna. Glede 
tega nameravajo obvestiti tudi širšo javnost, 
saj jih skrbi, ker podjetje celo povečuje svoje 
dejavnosti. Udeleženci zbora so bili uspešni 
tudi glede dovoznih poti do zdravstvenega 
doma Tezno, za katere naj bi bil na novo spre-
jet razpis za zagotovitev prometne varnosti in 
dostopnosti. Kljub temu Tezenčane skrbi, da 
denarja za zdravstveni dom Tezno nazadnje ne 
bo. Komentirali so tudi odgovore, ki so jih pre-
jeli z mestnega sveta. Veseli so, da se je mestni 
svet končno začel ukvarjati s problematikami 
na Teznem, vendar so ti odgovori skopi, ne po-
nujajo rešitev, predvsem pa ne zagovarjajo in-
teresov prebivalk in prebivalcev najbolj degra-
diranega območja v Mariboru.

SČS Nova vas, 16. 5. 
Tokrat so na zboru SČS Nova vas najprej pregle-
dali, ali so zaveze posameznikov od prejšnjikrat 
uresničene. Zahvale gostiteljem razstave pro-
jektnih rešitev za Park ob Pekrskem potoku so 
spisane in potrjene, prav tako pobuda, da se v 
okviru izgradnje skate parka poskrbi za dreve-
sa, ki se nahajajo na področju ureditve. 
Udeleženi so se v nadaljevanju seznanili s pi-
sanjem občinskega sektorja za urejanje okolja, 
od koder so prejeli sporočilo, da se bo prostor, 
predviden za park ob Pekrskem potoku, ven-
darle podrobneje opredelil, a ne z izdelavo 
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V MČ Radvanje smo v aprilu kar nekaj časa posve-
tili urejanju svojega prostora. Tako smo se prebi-
valci dela Beraničeve ulice, predvsem pa Pliber-
škove ulice, v soboto 13. aprila številčno zbrali 
ob gozdičku, ki meji na Beraničevo ulico, ter v 
dopoldnevu lepo očistili del gozda. Presenetljivo 
ni šlo za čiščenje ekološko oporečnih odpadkov, 
saj je bilo teh le za slabe pol vreče. Čistili smo 
predvsem razraščeno robido in suhljad. Krasno in 
koristno druženje, ki ga bomo ponovili še v maju, 

ko bo vreme to dopuščalo.
Konec meseca, 27. aprila, pa smo se lotili še či-
ščenja okolice novo nastajajočega parka dožive-
tij ob Macunovi ulici, kjer smo očistili predvsem 
razraščeni plevel med nasadi, ter tako omogočili 
Snagi, da je površino ustrezno pokosila. Omenje-
no podjetje je sicer zadolženo, da to delo opravi. 
Upamo, da smo jih s tem spodbudili, da se bo to 
v bodoče redno dogajalo.
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Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(OPPN), saj naj bi našli bolj optimiziran predlog 
– strokovne podlage, ki so natančne kot OPPN, 
a to niso – te pa bi se vključile v Občinski pro-
storski načrt. Udeleženi se s predlaganim niso 
mogli strinjati in so prepričani, da je treba 
vztrajati pri izdelavi OPPN, saj je to edini doku-
ment, ki velja kot podlaga za izkazovanje javne-
ga interesa in uveljavljanje lastninskih pravic. 

Udeleženi menijo, da je to zelo pomembno, saj 
področje parka še ni jasno začrtano, iz sprva 
predvidenega parkovnega področja pa so se 
že tudi izmuznile parcele. 
V nadaljevanju so udeleženi še spregovorili o 
javni razsvetljavi. Ker jih še vedno precej raz-
burja dejstvo, da se ta prenavlja zelo parcial-
no, bi želeli pridobiti načrte prenove za svojo 
mestno četrt.

Čistili smo 
Radvanjske kotičke

Milan Pukšič



Zavod za gozdove Slovenije, območna enota 
Maribor, in Podravsko gozdarsko društvo vas 
ob Tednu gozdov 2019 v torek, 28. maja, ob 
10.00 vabita na Mariborski otok. Že nekaj let v 
okviru Tedna gozdov, ki ga obeležujemo v drugi 
polovici maja, pripravljajo razne aktivnosti v goz-
dovih na robu mesta. Tokrat se dogajanje odvija 
na Mariborskem otoku, naravnem otočku sredi 
Drave. Ko govorimo o njem, največkrat najprej 
pomislimo na kopališče in zanemarimo gozd in 
naravo. Prav tako se veliko govori o zanemarje-
nosti kopališča, zelo malo pa o gozdu in okolici. 
Tokrat bo drugače. V prvi vrsti bo spoznavanje 
gozda, naravovarstvo in gozdarstvo, načini so-
delovanja Zavoda za gozdove Slovenije z lastniki 
gozdov, premislilo pa se bo tudi o načrtih, ki so 
predvideni za to območje, in kaj to pomeni za 
gozd in tamkajšnjo floro in favno. Na dogodku 

imamo priložnost, da od strokovnjakov izvemo 
kaj novega o mestnih gozdovih, se podružimo in 
skupaj razmislimo o pomenu gozdov in dreves v 
urbanem okolju.
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ČETRTNI IN KRAJEVNI ZBORI
Vključi se v Iniciativo Mestni Zbor in prispevaj svoj delež izboljšanju mesta! Pridružiš se nam lahko vsak 
ponedeljek ob 18. uri, v pritličju Tkalke (Tkalski prehod 4). E-pošta: info@imz-maribor.org.

SČS Tezno četrtek, 30. 5., 18.00 MČ Tezno, Panonska 12
SČS Nova vas četrtek, 30. 5., 18.00 MČ Nova vas, Radvanjska 65
SČS Magdalena torek, 4. 6., 18.00 MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
SČS Radvanje torek, 4. 6., 18.00 MČ Radvanje, Lackova 43
SKS Pekre sreda, 5. 6., 18.00 Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
SČS Pobrežje sreda, 5. 6., 18.00 MČ Pobrežje, Kosovelova 11
SČS Center in Ivan Cankar četrtek, 6. 6., 18.00 Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
SČS Studenci četrtek, 6. 6., 18.00 MČ Studenci, Erjavčeva 43
SČS Tabor sreda, 12. 6., 18.00 MČ Tabor, Metelkova 63

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

VABLJENI_E NA ZBORE

Vabljeni na Mariborski otok

VABILO: Mariborski otok, 
gozd na robu mesta


