MARIBOR

petek, 5. marca 2010

maribor@vecer.com 19

Najprej bodo v Ertlovem gozdiču odstranili manj zdrava drevesa, sledijo ostala dela,
oprema novega igrišča naj bi tam stala v drugi polovici leta. (Igor Napast)

Kmalu uresničitev načrtov
za doživljajsko igrišče

Motorne sani izjemno uničujejo okolje, hrup, ki ga povzročajo, plaši živali, poleg tega so prehitre za takšno okolje. (Danilo Križman)

Adrenalinski prekršek
rektorja Rozmana
Rektor Univerze v Mariboru je napačno parkiral, potem
pa z motornimi sanmi vozil v naravnem okolju na
Pohorju; okoljevarstveniki ga obtožujejo ekobarbar
stva, policisti mu nalagajo globo
NINA AMBROŽ
Motorni sankač dr. Ivan Rozman, sicer
rektor Univerze v Mariboru, je okolje
varstvenike iz Foruma za Pohorje tako
razočaral, da mu nameravajo poslati
odprto pismo. Danilo F. Križman,
predsednik združenja za trajnostni raz
voj pohorskega ekosistema, meni, da
je ugledni intelektualec z vožnjo po Po
horju preteklo nedeljo presegel kritič
no mejo: “Doktor tehniških znanosti
bi moral vedeti, da pogonski agrega
ti motornih sani izjemno uničujejo
okolje, niti ne izpolnjujejo okoljskih
standardov, so hrupni in prehitri za
takšno okolje. On je pravi ekobarbar.“
Rozman se rad sanka že nekaj let, pra
vijo očividci. Nedeljske pustolovščine
ne zanika.

Mimo znakov
Trojica - naš vir pravi, da sta se goz
dnega avanturizma udeležila še mlaj
ša ženska in moški - je nedaleč stran
od Šumika parkirala osebna avtomo
bila. “Na koncu spluženega dela ceste
proti Falskemu ribniku, od koder je na
prej neprevozno. S sanmi so se odpravi
li na večurno, 50- do 60-kilometrsko
pot čez Kurji hrib, po gozdni cesti do
Zgornje Brvi. Brez predsodka so pelja

li mimo markacije za slovensko planin
sko transverzalo. Ko so prečkali cesto
Lovrenc-Pesek, je za njimi ostal znak,
ki prepoveduje promet za vsa motor
na vozila oziroma ga dovoljuje samo
za gozdarsko dejavnost. Šli so mimo še
enega enakega znaka, vendar že uniče
nega. Na poti do Pesnika so vozili skozi
čisti gozd, kjer med drugim živi ogro
žena vrsta divji petelin in velja za zašči
teno območje po direktivi o pticah in
habitatu ter je vodovarstveno občutlji
vo. Peljali so po sledeh kune, ne da bi
sploh opazili, da tam živijo živali. Spla
šili so košuto,“ opisuje Križman in ome
nja, da naj bi jih bil videl tudi varuh
gorske narave. Ogorčeni predsednik
Foruma za Pohorje navaja: “332. člen
Kazenskega zakonika narekuje, da se
razvrednotenje narave in onesnaženje
lahko kaznuje z zaporom do pet let.“

Kazni okoli 80 evrov
S prvakom mariborske univerze nam
včeraj dogodka in njegovih adrenalin
skih užitkov ni uspelo razjasniti, ker je
bil nedosegljiv. Posredoval je le kratko
izjavo, v kateri piše, da je “poravnal pla
čilni nalog za napačno parkiran avto
mobil. Z motornimi sanmi sem se
vozil po zasneženem cestišču, zato to

Ivan Rozman (Marko Vanovšek)
ne more biti vožnja po naravnem oko
lju, saj tam ni prometne signalizacije,
ki ureja promet.“
Drugače pa sporoča Bojan Kitel,
vodja službe direktorja Policijske upra
ve Maribor, ki razlaga, da so “polici
sti na območju Areškega Pohorja 28.
februarja obravnavali dva kršitelja
Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v
naravnem okolju, ker sta z motornimi
sanmi (vsak s svojimi) vozila po narav
nem okolju. Prav tako sta kršila tudi
določila Zakona o varnosti cestnega
prometa, ker nista s svojimi osebnimi
vozili upoštevala prometne signali
zacije. Policisti so jima na kraju izda
li plačilni nalog z globo 40 evrov. Za
vožnjo z motornimi sanmi pa bo izve
den hitri postopek pri prekrškovnem
organu.“ Zato lahko dr. Ivan Rozman v
kratkem pričakuje, da bo moral odšte
ti še 41,73 evra, četudi razmišlja, da bi
se pritožil.

Oprostitev plačila NUSZ socialno ogroženim
V občini Miklavž na Dravskem polju odslej tistim upokojen
cem, ki zaradi nizkih pokojnin prejemajo varstveni doda
tek, njihova redna pokojnina pa presega zajamčeno plačo,
ne bo treba plačati nadomestila za uporabo stavbnega zem
ljišča (NUSZ). Ker se z varstvenim dodatkom zagotavlja soci
alna varnost, z njegovo odobritvijo pa torej pritrdi socialni
ogroženosti upravičenca, v občini menijo, da bi to pri odlo
čanju o oprostitvi plačil morali upoštevati tudi sami. Zato
so pripravili spremembo odloka, ki so jo občinski svetniki
na seji pred nekaj dnevi tudi potrdili. Z njo bo omogoče
na oprostitev plačila NUSZ prejemnikom socialne pomoči
ali varstvenega dodatka. Pri čemer pa to ne bo veljalo za
veččlanska gospodinjstva, v katerih je meja za oprostitev
še zmeraj, da mesečni prejemki na družinskega člana ne

smejo presegati zajamčene plače, ki je določena v višini do
brih 237 evrov bruto.
Svetniki občine Miklavž so dali tudi soglasje k ceni po
moči družini na domu, ki jo kot koncesionar izvaja Dom
upokojencev Danice Vogrinec Maribor. In sicer bodo cene
za uporabnike ostale enake kot lani in leta 2008, medtem
ko bo občina za uro namesto sedanjih 8,06 evra plačeva
la 8,37 evra. Svoje delo v preteklem letu je predstavil tudi
medobčinski inšpektorat. Njihovi inšpektorji so ugotovili
šest nedovoljenih posegov v ceste oziroma javne poti in
dva posega v varovalni pas ceste, v 15 primerih se je na
cesto razraščala vegetacija. Petim so naložili odpravo po
manjkljivosti pri odvozu odpadkov, odredili so dve odstra
nitvi zapuščenih vozil. (beb)

Mestna občina Maribor je danes pričela urejati celotno območje Ertlovega goz
dička v Mariboru, kjer bo med Ljubljansko ulico in Betnavsko cesto umeščen pi
lotski projekt doživljajskega igrišča Doži. Ta bo med klasičnimi otroškimi prvi
pri nas, ki je zasnovan tako, da bosta raziskovanje in spoznavanje lastnih meja
in izzivov omogočali ustvarjalno igro predvsem mladostnikom. Projekt je na
stajal kot študija prostorskih ureditev za otroke in mladostnike v Mariboru v
sodelovanju z Gradcem. Na tretjini gozdnato-parkovne površine ga bodo vodi
li socialni delavci iz Centra za pomoč mladim Maribor, ki so prostor najeli od
občine. “Izbrali so si najustreznejšo cono v izmeri 2350 kvadratnih metrov,“ je
pojasnila Martina Rauter iz občinskega urada za kulturo in mladino ter izposta
vila še, da se bo z ureditvijo igrišča na tem območju omejilo tudi do zdaj omogo
čeno parkiranje avtomobilov.
Danes bodo začeli prva dela na zemljišču, odstranjevanje manj zdravih in ne
varnih dreves po oceni arboristke Tanje Grmovšek. Pri načrtovanju igrišča so
vkomponirali krajinske in prostorske značilnosti lokacije, na kateri predvideva
jo tudi postavitev objekta s sanitarijami, prostor za smeti in hrambo materiala
ter pitnik. Poleg tega so ob odprtem prostoru za domišljijsko igro načrtovani vr
tiček s prostorom za kompost, vodno igrišče, peskovnik in ognjišče ter oprema
za vse starostne skupine. “Tu bo ogromno prostovoljskega dela, do poletja naj
bi stala ograja in objekt, ostala oprema pa med letom, kolikor bo dopuščal pro
račun,“ je še dodala Rauterjeva. (tta)

