
Po sprejetju varčevalnih ukrepov v letu 2010 smo 
bile_i priča prvemu uporniškemu gibanju, ki je 
nasprotovalo zlobnim vladnim načrtom: Bile_i 
smo priča “gibanju trgov”, kjer so ljudje prvič po 
odpravi monarhije konec 19. stoletja zavzeli javna 
mesta, ki jim z vso legitimnostjo pripadajo. Ljud-
je so se zbirali povezani v skupine, si izmenjevali 
mnenja in se odločili, da je obstoječ politični sis-
tem preveč negotov in nezanesljiv, da bi lahko od-
govarjal njihovim potrebam. Ljudje so se borili za 
odprt in svoboden dialog, kjer so se lahko izrazili in 
kjer je bilo vse dovoljeno. Gibanje leta 2010 ni bilo 
odgovor, temveč vprašanje, ki se je imenovalo:“K-
do lahko odloča v mojem imenu?” in “Ali se imam 
pravico odločati zase?”
Čeprav je izgledalo, da vse teče gladko, je gibanje 
začelo izgubljati zagon; na isti način, kot sta se 
upanje in solidarnost razpršila; problem gibanja 
trgov ni bil v tem, da ljudje ne bi izkazovali sodelo-
vanja, solidarnosti, skupnosti ali upora, nasprotno, 
njihov odziv je bil po podpisu varčevalnih ukrepov 
masiven in takojšnji.
Osrednja slabost gibanja je bila najverjetneje v 
tem, da ta masovni upor in sprejemanje odočitev 
ter neposredne aktivnosti, ki so mu sledile, niso us-
pele doseči glavnega prejemnika. Zato je bilo gi-
banje zatrto in je sčasoma izgubilo moč in zagon.

Dandanes je gibanje trgov dobilo glas znotraj če-
trtnih zborov, ki delujejo podobno kot Iniciativa 
mestni zbor, čeprav sprejete odločitve še zmeraj 
naletijo na gluha ušesa.
Ampak ali je to zadnja karta upora v grški družbe-
no-ekonomski krizi, ki se je pričela leta 2008? Ne, 
nikakor. Krčenje sredstev za javno zdravstvo, javno 
šolstvo, delovna mesta in krčenje delavskih pravic 
je pripeljalo do porasta novih kolektivov, ki se želijo 
samoorganizirati in sami upravljati s svojimi življe-
nji. To torej, kar vladi že dolgo ne uspeva. Sedaj 
potreba po samoorganiziranju ni več alternativa, 
je edina možna pot. Edini mogoč način življenja. 
In kot tak je politično dejanje, ki priča o tem, da ko 

Samoorganiziranje v Atenah

Sredi pogajanj z EU institucijami, ki grško vlado, kot kažejo dejstva, vodijo v podpisovanje že četrte-
ga memorandum, od kar je država sprejela podporne mehanizme, še zmeraj ostaja vprašanje: Kaj 
meni grško ljudstvo o teh odločitvah? Ima pravico do izbire? Jo je kdaj sploh imelo? In če ne, se je 
uprlo in borilo proti družbeno-političnemu zatiranju, ki ga naša tako imenovana leva vlada izvaja 
dan za dnem?
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SČS Magdalena, 30. 5.
Na zboru SČS Magdalena so udeleženke_ci spre-
govorile_i o sestanku etažnih lastnikov Železni-
čarske kolonije (ŽK). Obsežna dokumentacija o 
problematiki je dostopna na spletni strani IMZ, 
kjer si lahko vsakdo prebere kronološki pregled 
dogajanja v ŽK in prepozna odgovorne, ki so 
zaradi nedejavnosti sokrivi za neprepoznavnost 
tega spomenika kulturne dediščine. Sestanek, ki 
se je zgodil v ponedeljek, 5. junija, v prostorih Toti 
DCA (Gorkega ulica 34), so moderirali aktivisti in 
aktivistke IMZ z željo po vzpostavitvi prostora za 

plodno in spoštljivo razpravo. Namen sestanka 
je bil, da se etažne lastnice_ke spodbudi k podaji 
predloga za imenovanje strokovne skupine, ki bi 
pripravila načrt rešitev za kolonijo ob upoštevanju 
konservatorskih smernic, kolikor je to še mogoče. 
Na zboru SČS Magdalena je beseda tekla tudi o 
načrtih delovne skupine za drevesa, ki se je sesta-
la s predstavniki na Uradu za komunalo, promet 
in prostor. Pobuda Posvoji drevo je bila na uradu 
dobro sprejeta, čeprav ostajajo pomisleki, da ob-
čina sebe v tej zgodbi ni prepoznala kot partnerja, 
ki bo financiral zasajanje dreves. Udeleženke_ci so 

dosežeš dno, nimaš druge možnosti, kot splavati 
nazaj na površino.
Ampak kakšne oblike to samoorganiziranje priv-
zema in kakšne samoorganizirane iniciative v Gr-
čiji obstajajo? Veliko je za povedati. S centrom v 
Atenah, ampak prisotne tudi na grških otokih, so 
iniciative družbenim gibanjem dale nov pomen, 
ko so odgovorile na že postavljeno vprašanje:”-
Mi smo tiste_i, ki odločamo o svojem življenju in 
dejanjih.” V tem oziru se je začelo pojavljati veliko 
brezplačnih družbenih prostorov, nekateri legalni, 
drugi kot skvoti, ki so hoteli obnoviti in začeti po-
novno uporabljati dolgo zapuščene in propada-
joče prostore ter jim dati novo, politično vsebino. 
Ti prostori sedaj ponujajo brezplačne zdravstvene 
in druge socialne storitve ter nadomeščajo man-
ko sistema, ponujajo brezplačne izobraževalne 
vsebine, od učenja kitare in bobnov do filozofskih 
predavanj. Prostori, kjer se lahko udejanja člove-
kova potreba po solidarnosti in komunikaciji ter 
postane način življenja.
Privatizacijski val je zasegel velik odstotek javne 
zemlje v Grčiji in je seveda naletel na odpor v 
družbenih gibanjih. Večina jih je bila uspešnih, kot 
na primer zaustavitev zlatokopa v severni Grčiji, 
kjer je lokalna iniciativa dobila podporo skupin 

in tovarišic_ev iz cele dežele, ali preprečitev po-
stavitve vetrnih turbin na Kreti, največjem grškem 
otoku, ki bi prekrile ogromno hektarjev zemlje, 
ničesar ponudile okolju in ljudem, pa tudi ne prih-
ranile denarja. Zgolj uničile bi okolje in pridelavo 
semen lokalnega prebivalstva ter jih tako pustile 
brez samooskrbe. Obe gibanji sta uspešno uničili 
in spremenili vladne načrte.
Pomembno je omeniti eksperiment Vio.me (Bιο.
με) nekoč največjega proizvajalca gradbenih ma-
terialov, ki je pred nekaj leti bankrotiral in pustil 
delavke_ce na cesti iz enega dneva v drugega. 
Ampak te_i se niso predale_i in so sledile_i vzgle-
du argentinskih tovarniških delavk_cev, ki so se sa-
moorganizirale_i v starih, razpadajočih tovarnah. 
Velika skupina delavk_cev Vio.me se je sestala in 
odločila, da bodo vzele_i življenja v svoje roke. To-
varno so spremenile_i v zadrugo za proizvodnjo 
ekoloških čistilnih proizvodov za dom in vozila.
Veliko je iniciativ in veliko primerov za druge dr-
žave, ki se soočajo z negotovo prihodnostjo. Delo 
teh iniciativ se ne sklada z načrti grške vlade, ki jih 
ponovno poskuša trivializirati in zmanjšati njihov 
pomen. Zato je sedaj trenutek, ko morajo postati 
močnejše in večje.
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spregovorile_i tudi o problematiki poseka drevo-
reda na Cesti zmage. Komentirale_i so predvsem 
podajanje neresničnih informacij, neinformiranje 
in nevključevanje ljudi v postopke spreminjanja 
njihovega bivalnega okolja. Javne službe in javna 
podjetja se še vedno premalo zmenijo za pobude 
in vprašanja občanov. Zadnji tak primer je Javno 
podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, 
na katerega je zbor SČS Magdalena naslovil do-
pis glede propadajoče stavbe na Jezdarski 19, 
zakonsko določen rok za odgovor (30 dni) pa se 
je že pred časom iztekel. Zboristke_ti so se zato 
odločile_i, da podjetje brez dodatnega opozorila 
prijavijo na Upravno inšpekcijo.

SČS Radvanje, 30. 5. 
Osrednja tema tokratnega zbora je bil participa-
torni proračun. Župan Fištravec za izvajanje izgla-
sovanih projektov ni želel zagotoviti finančnega 
okvirja, kar pomeni, da je participatorni proračun 
nemogoče izvesti. Pogovor je potekal tudi o pi-
lotnem projektu, ki je bil izveden v Radvanju – 
udeleženci so ugotovili, da veliko projektov še ni 
bilo izvedenih ali pa so bili izvedeni le delno. Prav 
tako so se spraševali, koliko sredstev od 97,000 € 
je do sedaj sploh bilo porabljenih? 
Dotaknili so se tudi čistoče zraka. Udeleženci 
si želijo, da bi se čim več prebivalcev priklopilo 
na plinsko omrežje, ki je ena izmed najbolj čis-
tih oblik ogrevanja. Navezali bodo stik s Plinarno 
Maribor in skušali pridobiti podatke, koliko je že 
obstoječih priključkov v Radvanju in kakšna je 

pripravljenost Plinarne, da bi sofinancirala pri-
ključevanje. Zboristi bodo prav tako zahtevali, da 
se ne odstrani merilna postaja, ki meri kakovost 
zraka.
Beseda je tekla še o skupnostnih prostorih, ki jih 
ni v Radvanju. Najprej bi bilo treba pripraviti ela-
borat, s katerim bi lahko dokazali upravičenost 
potrebe po takih prostorih za delovanje civilne 
družbe. Prav tako je treba ugotoviti, katere vse 
organizacije in društva sploh delujejo v Radvanju 
in kakšne so njihove želje in potrebe.
Na koncu je sledilo poročanje z mestnega zbora. 
Udeleženci menijo, da je Snaga navzven videti 
precej dobro organizirano podjetje, a so se že 
pojavile temne plati njenega poslovanja s celjsko 
družbo Cep. Tokratni mestni zbor je prišel nekoli-
ko prehitro, ni bilo dovolj časa za debato na posa-
meznih zborih SČS in SKS. Prav tako mestni zbor 
ni prinesel kakšnih konkretnih zaključkov.

SKS Kamnica, 31. 5.
V Kamnici so se minulo sredo na zboru seznanili s 
spremembo semaforskega režima v križišču Koro-
ška cesta-Kobanska ulica. Odgovor s strani držav-
ne direkcije za infrastrukturo je sicer prispel šele 
sedaj, a naj bi bile spremembe na semaforskem 
režimu v omenjenem križišču opravljene že ko-
nec aprila. Tako bi naj sedaj s Kobanske ceste na 
Koroško cesto, predvsem levo proti Mariboru, ne 
zavijali več s takšnim strahom kot poprej, ko je bil 
čas med rdečo lučjo za Koroško in zeleno lučjo s 
Kobanske zelo kratek. Tako kratek, da so tisti, ki so 
križišče redno uporabljali, s precejšnjo nejevero 
prečkali Koroško v upanju, da vozniki predvsem 
težjih tovornih vozil v smeri proti Koroški in Av-
striji ne bodo »vozili v oranžno«. Prometnih ne-
sreč na ta račun tukaj sicer ni, a zakaj bi tvegali? 
Med tem, ko je bil za domačine interval znan in 
so se mu v izogib nezgodam lahko prilagajali, pa 
novi uporabniki takšne informacije nimajo, zato 
je tudi na prvi pogled malenkostna ureditev v 
prometnem režimu izredno dobrodošel korak.
Na direkcijo za infrastrukturo, ki je skupaj z 
vzdrževalcem državnih cest na tem koncu države 
– podjetjem Nigrad, preverila varnost obstoječe-
ga režima in ga nato tudi ustrezno prilagodila, bo 
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zbor posredoval še dodatna vprašanja, s katerimi 
si bodo, upajo, pojasnili obrazložitev, da je režim 
semaforskega križišča prilagojen na maksimalno 
hitrost vožnje 70 kilometrov na uro, prometni 
znak pred križiščem, ki je to tudi sporočal, pa je 
zamenjan s takšnim, ki sedaj zapoveduje nižjo 
maksimalno hitrost – 50 km/h.

SČS Center in Ivan Cankar, 1. 6. 
Ko so se na nebu zbirali črni oblaki in je veter že 
močno pihal, se je začel prvi junijski zbor SČS 
Center in Ivan Cankar. Kmalu je dež pregnal so-
paro in skozi odprta okna prinesel osvežitev v 
prostore in glave ter tako vzpodbudil udeležen-
ke_ce k produktivni debati. Najprej je poročal 
predstavnik SSVUJD-a o prihajajočih nalogah 
na področju nadzora nad občinskimi podjetji. 
Tako Nigrad, kakor tudi Snaga bosta precej pod 
drobnogledom vztrajnih in neumornih pred-
stavnic_kov SČS in SKS v SSVUJD-u v prihod-
njih mesecih. Sledila je diskusija o izogibanju 
MOM-a in njenih uradov vsaki javni razpravi s 
prebivalkami_ci. Bodisi na primeru težav z raz-
grajanjem na Koroški cesti bodisi na primeru 
svetlobnega onesnaževanja v mestu, ki ga sedaj 
povzroča še stavba nekdanjega Koloseja, sedaj 
MariBox-a, bodisi na primeru poseka dreves. Kot 
je izpostavila ena izmed udeleženk, se MOM oči-
tno ne zaveda, da smo tudi prebivalke_ci ključni 
del projektov, ki se izvajajo v našem mestu, in 
zato naše mnenje nekaj velja.
Ker se približuje zaključni piknik SČKS, so ude-
leženke_ci z navdušenjem pozdravile_i pred-
log SČS Magdalena, naj letos vsaka SČKS prip-
ravi vprašanja za kviz, ki se nanašajo na njihov 
mestno četrt oz. krajevno skupnost.

SČS Pobrežje, 7. 6.
Na tokratnem zboru SČS Pobrežje je bila ponov-
no v ospredju tematika parkiranja na Ulici bratov 
Greifov. Blokovska naselja, ki so bila tam zgraje-
na, niso bila »opremljena« z zadostnim številom 
parkirišč za današnji čas. Dva udeleženca zbora 
sta po debati na prejšnjem zboru in po sestan-
kih s stanovalci prišla do možnih rešitev - da bi 
odmerili ozek pas zelenic za parkirna mesta ali pa 

da bi na ulici uredili enosmerni promet, kar po-
meni, da bi lahko avtomobili parkirali kar na ulici. 
O teh rešitvah se bodo posvetovali tudi z Mestno 
delovno skupino za promet. Udeleženca bosta o 
tem prav tako obvestila upravljalce blokov – Sta-
ninvest ter Smreko. Končno je bilo tudi sanirano 
križišče Puchove in Nasipne ulice, vendar se je pri 
tem ponovno pokazala neusklajenost med obči-
no in državo. Občina je sanirala zgolj tisti del ces-
tišča, ki je občinski, en majhen del, ki je državni, 
pa je ostal neurejen. Pri tovrstnih sanacijah cest 
bi se morali različni pristojni organi bolje uskladiti 
med sabo, trenutno početje je zelo neučinkovi-
to in nepraktično. Udeležence SČS Pobrežje prav 
tako obveščamo, da bo letošnji zaključni piknik 
potekal v parku pred Infopeko. Namen piknika je 
druženje in povezovanje udeležencev različnih 
zborov. 

SKS Pekre, 7. 6. 
Na minulem zboru v Pekrah so potrdili besedi-
lo odgovora, pripravljenega za Ministrstvo za 
okolje in prostor, ki želi nerešeno problematiko 
nelegalno navoženega nasipa postaviti v kot. 
Inšpekcijske službe v sestavi omenjenega mi-
nistrstva sicer o zaključku postopka nadzora še 
niso obveščale, ga pa želi zaključiti Ministrstvo 
brez odgovorov oziroma pojasnil o odločitvah 
gradbene inšpekcije, ki se je do problematike 
– ta vključuje nasipano zemljino kot temeljno 
podlago za gradnjo stavbe, obravnava premik 

Zgradba MČ Pobrežje



kanalizacijskega voda, enega ključnih infra-
strukturnih priključkov in še kaj – opredelila kot 
nepristojna, saj navedeno naj ne bi pomenilo 
gradbenih aktivnosti, ki so jih dolžni nadzorova-
ti. Zbor se z mnenjem že od začetka ne strinja, 
žal pa do danes tudi nadzorni organ omenjene 
inšpekcije – Ministrstvo za okolje in prostor, še 
ni podal nobenega vsebinskega mnenja na to 
temo. Zato jih bo zbor na to spomnil, nasled-
njič pa o tem spregovoril v medijih.
Pokazala se je priložnost, da bi v Pekrah javno 
dostopen defibrilator lahko priskrbeli z držav-
nimi sredstvi preko razpisa. Ker pa so ga zaznali 
prepozno, udeleženci nimajo velikega upanja, 
da bi to letos tudi uspelo, saj se potrebe zbirajo 
preko javnih zdravstvenih zavodov, prijavo na 
razpis pa bi morala izvesti občina. Kljub vsemu 
so o tem obvestili svojo krajevno skupnost. 
V Pekrah je bil to zadnji zbor pred počitnicami, 
nadaljevali bodo septembra.

SČS Studenci, 8. 6. 
Po poročanju predstavnika SSVUJD-a, da so 
nadzornemu svetu Mariborskega vodovoda in 
ostalim delničarjem poslali dopis, v katerem so 
jih opozorili, da je bil v zvezi s tožbo zapravljen 
in vržen denar davkoplačevalcev, se je odprla 
razprava o sprehajalnih poteh ob Perkski gorci 
in ostali okolici. Maribor bo končno, po števil-
nih opozarjanjih in pritiskih, dobil limbuško ob-
voznico oz. podaljšanje Ceste proletarskih bri-
gad naslednje leto. Trenutno se govori o raznih 
prometnih spremembah, kot so drugačne ure-
ditve krožišč in priključkov ter zaprtju stranskih 
cest. Kar nekaj je makadamskih poti, ki služijo 
predvsem kot sprehajalne in stik med posa-
meznimi območji. Ker še ni dovolj javnih in-
formacij, udeležence skrbi, kako bodo speljane 
stranske poti, saj le-te kljub slabšemu prometu, 
uporabljajo pešci in kolesarji, ki si ne želijo, da 
bi jih povsem zaprli. O tem bodo najprej spre-
govorili na mestni četrti, zato bo udeleženec, ki 
se bo udeležil sestanka, o predvidenih posegih 
poročal na naslednjem zboru. Vse zboriste pa 
bodo tudi posebej obvestili, ko bo čas za javno 
razpravo.

SČS Nova vas, 8. 6. 
Na prejšnjem samoorganiziranem zboru so si 
uvodoma udeleženke_ci ogledale_i izsek po-
snetka seje Mestnega sveta MOM, kjer je sode-
lavec projektne pisarne predstavil dokument 
identifikacije parka ob Pekrskem potoku. Na 
prejšnjem zboru v Novi vasi so že sestavile_i de-
lovno skupino, ki se bo sprva angažirala s pregle-
dom obstoječe dokumentacije v zvezi s projek-
tom, ki bi naj bil ob Pekrskem potoku realiziran do 
2020. Zaradi ugotovitve, da je magistrska naloga, 
katere skice so vključene v dokument, s katerim 
občina projekt predstavlja, tehnično zelo slaba 
in delana predvsem iz vidika vizualne všečnosti, 
bodo poiskale_i še druge študijske projekte, ki 
so bili umeščeni ob Pekrski potok in tako identi-
ficirale_i ustreznejše rešitve. Projekt je namreč še 
brez uradne zasnove in načrtov, po katerih bi bil 
izpeljan, zato se je smiselno v razpravo vključiti 
čimprej na začetku. V tem letu naj bi občina od-
kupila oziroma pridobila služnost na parcelah, kar 
bo DS spremljala in preverjala. Nezaslišano se jim 
namreč zdi, da bi bil projekt parka le fiktivna ideja 
za pridobitev sredstev, potem pa bi se ta porabila 
za kaj drugega. Na zboru so tako začrtale_i plan 
dela DS za park ob Pekrskem potoku, ki bo dejav-
na tudi čez poletje in na prvem jesenskem zboru 
podala poročilo narejenega in ugotovljenega. 
Poleg tega pa so naslovile_i še situacijo, v kate-
ri se je znašla usoda realizacije participatornega 
proračuna v Mariboru. Mestne četrti so ob sestavi 
delovne skupine na MOM bile mnenja, da se pro-
jekta ne gredo, če ne bo zagotovljenega denarja 
za realizacijo s strani prebivalk_cev izglasovanih 
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Zopet smo opravili koristno delo, smo si rek-
li, ko smo v soboto popoldan, 20. maja, od-
hajali iz gozda nad mestnimi ribniki. Tam smo 
odstranjevali tujerodne invazivne rastline, ki 
so se razmnožile po gozdovih okoli Piramide 
in še marsikje. Japonski dresnik, visoki pajesen, 
pavlovnija, veliki dežen … Le kaj je to, sem se 
spraševal, vse dokler nam niso strokovnjaki pred 
sobotno delovno akcijo (celo podžupan Luketič 
se nam je pridružil) opisali in pojasnili, za kaj gre.
To so torej tujerodne rastline, ki so ušle izpod 
nadzora in se razmnožile po naših gozdovih in 
vrtovih. Nekatere so celo nevarne – alergene, 
agresivne, strupene ter so zelo prilagodljive 
zemljišču na terenu, če le imajo dovolj svetlo-
be. Širijo se z vetrom, semena prenašajo ptiči, 
pa tudi z razvejanim koreninskim sistemom se 
razvijajo. Seveda jih prenaša tudi človek. Naša 
naloga je, da jih, če je le mogoče, izruvamo s ko-
reninami vred in skušamo preprečiti, da semena 
dozorijo in iz korenin znova ne poženejo mladi-
ke. Tako smo tokrat tudi ravnali. S strokovnimi 
navodili in tudi fizičnim delom so nam pomaga-
li strokovnjaki Samo Jenčič, Mateja Cojzer, Tanja 
Grmovšek, Živa Bobič Červek in drugi. Največje 
rastline je bilo treba požagati, življenje v štoru 
pa uničiti s pomočjo grenke soli. Srednje velike 

primerke smo obročkali: odstranili pas lubja nad 
tlemi, kar vodi k izčrpavanju in odmiranju celot-
nega drevesa s koreninami vred. Manjše rastline 
smo, kot že rečeno, izruvali, kar je najučinkovi-
tejša metoda.
Večja skupina je začela v dolinici pri Tretjem 
ribniku in končala na grebenu ob poti iz Vina-
rij na Piramido nad Počehovo. Druga, manjša 
skupina se je podobnega opravila lotila v goz-
du na Mestnem vrhu, ki se nahaja zahodno od 
ribnikov. Skupno nas je bilo dvanajst, od tega le 
trije občani, nepovezani s strokovnimi službami. 
Upamo, da nas bo jeseni, ko bo podobna akcije 
na pobočju Piramide, več.

Poročilo z delovne akcije odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlin na področju mestnih 
hribov

Odstranili več kot petsto 
trdoživih invazivnih rastlin

Bruno F. Fras
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Gozdar predstavlja invazivne rastlinske vrste

projektov. Ker zagotovila o sredstvih ni bilo, je 
IMZ iz DS izstopila, udeleženka pa je ugotovila, 
da je predsednik MČ Nova vas spremenil svoje 
stališče. Sprva je trdil, da se brez denarja projekta 
ne gre, saj ne želi lagati ljudem in jih prepriče-
vati v proces predlaganja in končnega izbiranja 
projektov, za katere realizacije nihče ne jamči oz 
sredstev ni predvidenih. Sedaj ko sredstev ni, je še 
vedno menja, da ne more zavajati ljudi - a tokrat v 

zvezi s tem, če PP bo ali ne. Ker jim je že obljubil 
da bo, pač ne sme snesti obljube. Aktivne_i pre-
bivalke_ci so zelo zaskrbljene_i, če bodo mestne 
četrti pripravljene izvajati projekt participatorne-
ga proračuna, katerega bistvo je ravno realizacija 
od ljudi predlaganih in izglasovanih projektov. O 
nesmiselnosti sodelovanja brez vnaprej določe-
nega denarja iz proračuna bodo udeleženke_ci 
jasno opozorile_i vodstvo mestne četrti. 



Vsako pomlad uživam na sprehodih, objet v omam-
nem vonju lipovega cvetja, poleti uživam v hladu, 
ki ga krošnje zagotavljajo ob pripeki. Na zboru je 
sokrajanka povedala, da so pred leti redno obirali 
cvetove teh lip za čaj. Po dosegljivih podatkih je ži-
vljenjska doba lipe cca 500 let, po nekaterih podat-
kih celo 800. Ali bodo res podirali tako rekoč mlada 
drevesa, se sprašujem. 
Na zboru je bilo opozorjeno na klavrno stanje 
dreves na Fochevi ulici, kjer se je v zadnjih letih v 
razdalji komaj 250 metrov med Betnavsko in Rad-
vanjsko cesto zgodil pravi masaker. Od 47 so podrli 
kar 24 javorjev – več kot polovico, ki jih niso nikoli 
nadomestili. Drevored je nastal skupaj z naseljem v 
30-ih letih prejšnjega stoletja. Nekateri se spomnijo, 
da so do osamosvojitve za naše lepe, z naravnimi 
lepotami obdarjene države lepo skrbeli. Drevesa so 
obrezovali, bolna so sproti odstranjevali in jih nado-
meščali. Zadnjih 25 let pa postaja naš nekoč čudovit 
drevored le še bleda in neurejena senca tistega, kar 
je včasih obstajalo. Pred dvajsetimi leti so dve mo-
gočni drevesi pred našo hišo, zaslužni za čudovito 
senco in prijeten hlad v hiši, podrli, namesto njih pa, 
očitno nestrokovno, posadili eno novo, ki je do da-
nes zmoglo prerasti zgolj tri metre višine, že v juniju 
pa žalostno oveni in odvrže listje, kot da je jesen. 
Samo v dolžini naše parcele so na obeh straneh 
ceste podrli šest dreves, ki jih niso nikoli nadomesti-
li. Za podrtimi drevesi so ostali panji in ob pogledu 
nanje ne kaže, da bi šlo za bolna drevesa, saj iz njih 
poganjajo mlade, zdrave veje. Zato dvomim v stro-
kovnost tistih, ki tako lahkomiselno uničujejo naše 
okolje. Najmanj, kar bi morali storiti, je takojšnja 
strokovna nadomestitev podrtih dreves. Ko sem 
večkrat sam spraševal pristojne občinske službe – 

in tudi moji sosedje so to počeli – kdaj bodo nado-
meščena podrta drevesa v naši ulici, sem dobil od-
govor, da ko bo denar, pa ga očitno za te namene 
ni. Ne razumem strokovne odločitve, da se morajo 
drevesa podreti, in nestrokovne odločitve istih, da 
se po podrtju dreves njihovo delo konča. Naloga je 
celovita od strokovne odločitve, da se drevo podre, 
do nadomestitve z drugim mladim drevesom. Kdo 
potrjuje takšne polovične nestrokovne odločitve, 
predvsem pa kdo odgovarja za njih? Nekatere sta-
novalce, ki se na tihem strinjajo s podiranjem dre-
ves, ker potrebujejo vedno več parkirnih mest za 
svoje jeklene konjičke, moti tudi listje, ki odpada z 
dreves. To listje zadnja leta odstranjuje občinska 
služba. Tudi javorjeva semena so trdovratna in po-
ganjajo povsod po našem vrtu, vendar to ne more 
biti razlog, da se odrečemo drevesom, ki nam daje-
jo življenje v obliki kisika, ki nas razveseljujejo s svojo 
senco in hladom, če se pa na njihovo zeleno kroš-
njo še usede kos in nam zapoje svojo pesem, pa se 
pokaže narava v vsej svoji lepoti.
Zato trkam na vest vseh, ki jim ni vseeno za naše in 
bodoče rodove, da ravnajo odgovorno in strokov-
no ter dobro premislijo o nameri, da mora zaradi 
tega, ker je to tehnično gledano najlažje in najhitre-
je, pasti 92 mogočnih dreves na Cesti zmage. Naj 
se strokovnjaki potrudijo in najdejo prijaznejše re-
šitve za drevesa in prebivalce, ki živijo v tej ulici, ter 
vseh ostalih območjih, kjer drevesa ljudi oskrbujejo 
z življenjsko potrebnim kisikom. Prav tako v imenu 
večine prebivalcev na Fochevi ulici od pristojnih 
zahtevam, da se nemudoma strokovno nadomesti-
jo vsa (upravičeno ali neupravičeno) podrta drevesa 
na Fochevi ulici!

24. maja je bil zbor samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Tabor v prostorih mestne četrti Ta-
bor. Zbora so se udeležili tudi zaskrbljeni stanovalci ulice Ceste zmage, Focheve ulice in sosednjih 
ulic, saj načrtuje Mestna občina Maribor obnovo Ceste zmage tako, da bi podrli 92 prekrasnih in 
mogočnih lip, ki tvorijo čudovit drevored na tej cesti, vse odkar pomnim. 

Žalostna usoda drevoreda na 
Fochevi ulici ali Kako bo padlo 92 
dreves na cesti zmage v Mariboru

Niko Strašek, SČS Tabor
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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 Pobrežje sreda, 21. 6., 18.00 MČ Pobrežje, Kosovelova 11
SČS Nova vas četrtek, 22. 6., 18.00 MČ Nova vas, Radvanjska 65
SČS Studenci četrtek, 22. 6., 18.00 MČ Studenci, Erjavčeva 43
SČS Radvanje torek, 27. 6., 18.00 MČ Radvanje, Lackova 43
SČS Magdalena torek, 27. 6., 18.00 MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
SKS Kamnica sreda, 28. 6., 18.00 KS Kamnica, Vrbanska 97
SČS Tabor sreda, 28. 6., 18.00 MČ Tabor, Metelkova 63
SČS Center in Ivan Cankar četrtek, 29. 6., 18.00 Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

VABLJENI_E NA ZBORE

Zbori ta teden: torek, 13. 6.: zbor SČS Magdalena in zbor SČS Radvanje; sreda, 14. 6.: zbor 
SČS Tabor in SKS Kamnica; četrtek, 15. 6.: zbor SČS Center in Ivan Cankar in SČS Koroška 
vrata


