MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

KOMUNALNA DIREKCIJA

MARIBOR
ZELENO MESTO

Maribor bi lahko bilo mesto kot katerokoli mesto na svetu. Vsak dan se prebudi v vrvenju
ljudi, ki hitijo na delo, v šolo ali po svojih opravkih. Vendar opazimo, da nas na vsakdanji poti
spremlja toplina, ki nam ne dovoli, da bi naše misli odhitele kdo ve kam. Zavedamo se, da
imamo radi svoje mesto, saj nas zna očarati s svojo raznoliko lepoto in prizadevanjem za naše
dobro počutje.
Našo pozornost zanesljivo pritegne mestno zelenje. Nedvomno je v Mariboru še posebej
priljubljeno, saj smo mu namenili več prostora, kot je običajno za urbana okolja. Središče
mesta je obdano s parki, ki jih povezujejo številni drevoredi tako, da nas v poletni vročini
nikoli ne zapusti prijetna senca. Nekaj sonca so si zagotovile cvetlične gredice in košarice, ki
krasijo trge, ulice in mostove.

cvetlične košare

Tomšičev drevored
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Prešernova ul.

Trg B. Kidriča

Seveda je zelenje v mestu zelo odvisno od naše pomoči. Mestna občina Maribor skrbi
predvsem za zelene površine, ki so v javni rabi. Parkom, drevoredom in cvetnim nasadom
posvečamo veliko pozornosti.

Mestni park

Trg generala Maistra

2

urejanje krožišč in cvetni nasadi

novi drevoredi
Zelene površine ohranjamo in tudi dopolnjujemo z novimi. Tako smo pričeli graditi dva večja
parka, ( ob Pekrskem potoku in na Vrbanskem platoju ). Urejamo tudi nove sprehajalne poti,
predvsem ob Dravi. Z novim drevoredom in urbano opremo dopolnjena sprehajalna pot Na
Gorco že služi svojemu namenu. Letos smo pričeli z urejanjem sprehajalne poti na Pekrsko
gorco. Najkasneje spomladi bo urejena tudi sprehajalna pot na Pamido, ki je za obiskovalce
zanimiva tudi zaradi spomeniško zavarovanega arheološkega najdišča in kapelice.
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Na Gorco

Piramida

Obnova obstoječih drevoredov in saditev novih drevoredov je naša utečena praksa, kot tudi
urejanje cvetnih nasadov. V lanskem letu smo nekoliko več pozornosti posvetili otroškim
igriščem, ki smo jih pričeli urejati na več lokacijah.

novo igrišče v Bresternici

igrišče v Brezju

Ertlov gozdič

Celjska ul.
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Obnovili smo tudi fontano na Trgu generala Maistra in postavili novi pitnik na Teznem.
Namestili smo precej dodatne urbane opreme, predvsem klopi in koškov, ki jih nikoli ni
dovolj. Poleg tega smo pripravili in že pričeli uresničevati projekt postavljanja montažnih
javnih sanitarij, namenjenih predvsem invalidnim osebam.

Obnovljena fontana na Trgu gen. Maistra

Novi pitnik v Bevkovi

nove sanitarne kabine

v vročih dneh priljubljen vodnjak

Spomladi smo ponovno izvedli akcijo ''očistimo in polepšajmo mesto''. Meščani, društva, vrtci
in šole so vselej pripravljeni sodelovati. Ob zaključku smo mesto popestrili še z prodajno
razstavo cvetja. Ob tej priložnosti smo izdali dve novi promocijski razglednici.

prodajna razstava cvetja 2004

krasitev okolice vrtca
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Pozabiti ne smemo še ene pomembnejših nalog, ki nas zavezuje, da poskrbimo za večjo
kvaliteto vzdrževanja in urejanja javnih površin. S tem namenom pripravljamo ustrezne
odloke in pravilnike. Odloku o zelenih površinah na območju Mestne občine Maribor iz l.
2002 se je lani pridružil še koncesijski akt in Pravilnik o postopkih in pogojih za
sofinanciranje programov, ki dopolnjujejo urejanje in varovanje javnih zelenih površin in
pešpoti na območju mestne občine Maribor. V obravnavi je še Odlok o javni snagi in čiščenju
javnih površin. Organizirali smo nekaj strokovnih predavanj za službe, ki aktivno sodelujejo
pri vzdrževanju in urejanju javnih zelenih površin. Poleg tega izdelujemo računalniški
program, s katerim bomo izboljšali evidenco in preglednost nad stanjem javnih zelenih
površin.

drevesu prijazno odstranjevanje bele omele
Priznati moramo, da nam pri prizadevanju za lepši in bolj zeleni Maribor ne manjka težav,
predvsem vremenskih. Na rastlinah se pojavljajo tudi bolezni in paraziti. Precej preglavic nam
povzročajo kraje, vandalizem in nepravilno parkiranje. Z veliko dobre volje in ob pomoči
skrbnih izvajalcev verjamemo, da bomo premagali tudi te težave.

novo urejena zelenica
ob sončni uri na Pobrežju

novi dostop do sprehajalne poti ob Dravi
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postavljanje podarjene skulpture v Ul. kn. Koclja

Slomškov trg

Skrbimo, da bo naše mesto lepo, čisto in prijazno !

Mestna občina Maribor

Pripravila : Alenka Ušen, inž. grad.
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