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V pešconi neredko 
kraljujejo avtomobili
Cona za pešce v mestnem 
središču je občasno polna 
avtomobilov, ki ovirajo  
prehod; najpogosteje  
gre za dostavo, čeprav  
dovolilnice uporabljajo 
tudi lastniki lokalov

TADEJA	ŠKERJANC

Pred dnevi so lahko vsi, ki so se okoli 
poldneva sprehajali po ožjem središ
ču mesta, naleteli na precej neobiča
jen prizor. Prehod po Jurčičevi ulici je 
bil namreč močno otežen, saj se je na 
njej ustavilo kar nekaj dostavnih vozil, 
ki so zaprla precejšen del ulice. In da 
je bilo gibanje še težje, se je prav v tem 
času mimo pripeljalo še nekaj drugih 
vozil.

Omejitve so,  
pa se jih tudi vsi držijo?
Ker je promet v mestnem središču ome
jen, za vstop vanj pa je potrebna dovo
lilnica, nas je seveda zanimalo, kako je 
urejen dostavni čas in ali so vozila ob 
takšni uri v coni za pešce sploh dovolje
na. “Dostavni čas v MOM je po odloku 
dovoljen med 5. in 9. uro ter med 20. 

in 22. uro,“ so nam sporočili iz Mestne 
občine Maribor (MOM), v sklopu kate
re deluje tudi Medobčinsko redarstvo, 
in dodali, da pa vendarle obstajajo tudi 
izjeme: “Posamezniki imajo dovolilni
ce oznake S, s katerimi lahko dostavlja
jo 24 ur na dan.“

Neomejen dostop v mestno središ
če imajo seveda tudi vsi stanovalci, ki 
imajo v tej coni parkirišča. Ali se vsi 
našteti pravil tudi držijo, pa je seveda 
drugo vprašanje. Odgovor na to težavo 
bi morda lahko poznali mestni redar
ji, ki pa vsakodnevno tudi ne morejo 
pokrivati tega območja. Medobčinsko 
redarstvo namreč deluje na območju 
kar osemnajstih občin in posledično 
se tudi kader razporeja med temi loka
cijami. Kontrole v coni za pešce tako 
izvajajo v okviru svojih zmožnosti, te 
pa so, če upoštevamo dejstvo, da ob 
določenih dnevih celotno območje 
Maribora pokrivata le po dva redarja, 
precej omejene.

Invalid, ki to ni
Da dostava morda še ni največji prob
lem, pa opozarjajo mimoidoči. “Skozi 
mesto se sprehodim skoraj vsak delov
ni dan in osebno zaradi dostave nimam 
nobenih problemov,“ pravi Zdenka Glu
nec in dodaja: “Tudi stanovalci, ki se 
pripeljejo mimo, me ne motijo. Res 

pa je, da se tukaj mudim najpogosteje 
po deseti uri, ko se promet po coni za 
pešce že umiri.“ Tisti, ki v delu dneva, 
ko je na ulicah največ pešcev, najbolj 
ovirajo promet, naj bi bili po mnenju 
druge sogovornice, upokojenke Marije 
Korenjak, ki se redno giblje v središču 
mesta, lastniki lokalov. “Stanje v Jurči
čevi spremljam domala vsakodnevno, 
ves dopoldan,“ pojasnjuje. “Zjutraj, ko 
poteka dostava, je sicer res grozno in 
me motijo vsi ti avtomobili, ampak 
potem se promet umiri in razen Hitre 
pošte ali Nigradovih delavcev po nava
di ni videti dostavnih vozil. Hujši so 
lastniki lokalov, ki si očitno lahko pri
voščijo malo več.“ Po ulici naj bi se tako 
do svojih lokalov vozili kar ves dan, 
pravi, velikokrat pa se tudi zgodi, da 
kdo brez dovoljenja parkira kar sredi 
prehoda z oznako, da gre za invalida, 
čeprav v resnici to ni. “Stanovalci pa na 
drugi strani ne morejo pred svojim vho
dom parkirati niti toliko, da uredijo naj
nujnejše,“ se zgraža Korenjakova. Sama 
je namreč že večkrat na prošnjo katere
ga od stanovalcev “pazila“ na avtomo
bile, medtem ko so njihovi lastniki v 
stanovanju iskali, denimo, bolnega hiš
nega ljubljenčka, ki ga je bilo treba pre
peljati k veterinarju. “Če redarjev ne 
bi bila opozorila na to,“ pravi, “bi jim 
takoj napisali kazen.“

V občini Hoče-Slivnica  
brez zadolževanja
15,8-milijonski proračun 
občine za leto 2011 bo 
najbolj “obtežila“ gradnja 
športne dvorane v Hočah

NINA	AMBROŽ

Svetniki občine HočeSlivnica so na 
seji v začetku tega tedna obravnavali 
več prostorskih in investicijskih doku
mentov, pravilnik o subvencioniranju 
otroške prehrane in prvič brali odlok 
o proračunu občine za leto 2011. Ta za
jema okoli 12,5 milijona evrov prihod
kov in približno 15,8 milijona evrov 
odhodkov, pri čemer naj bi se razlika 
pokrivala z dobrimi tremi milijoni 
evrov na računu občine konec prete
klega leta. Zadolževanje občine v tem 
letu ni predvideno. Med večjimi projek
ti v načrtu štiriletnega razvojnega pro
grama so: izgradnja športne dvorane 
Hoče, za katero naj bi se letos porabilo 
2,4 milijona davkoplačevalskih evrov, 
prihodnje leto pa še 1,4 milijona evrov, 
obnova kulturnega in zdravstvenega 
doma Hoče, kulturnega centra Hoti
nja vas, doma krajanov Rogoza in po
stavitev ambulante v Slivnici. Javna 
razprava o proračunu bo odprta do 21. 

februarja. Občina bo iz proračuna, kot 
že leta prej, sofinancirala nakup mleč
nih preparatov z belega receptnega 
seznama za dojenčke do četrtega me
seca starosti in za otroke do drugega 
leta starosti s socialno ali zdravstve
no indikacijo. “Podlaga za izplačilo so 
izdani računi lekarn, ki so jim obve
zno priloženi recepti zdravnikov pe
diatrov, in stalno prebivališče otroka 
v občini HočeSlivnica,“ utemeljujejo 
občinski uradniki, ki na oddelku za 
družbene dejavnosti vodijo evidenco 
upravičencev do subvencioniranja in 
odrejajo izplačila.

V nadaljevanju seje so občinski svet
niki potrdili, da občina Hoče – Slivni
ca na razpis ministrstva za kmetijstvo, 
prehrano in gospodarstvo prijavi tri 
projekte. Okoli 92.000 evrov vredno 
obnovo brunarice na jugozahodnem 
delu Slivniškega Pohorja za medgenera
cijsko druženje, za katero so sprejeli do
kument identifikacije investicijskega 
programa. Enaka dokumenta je občin
ski svet sprejel še za ureditev 5500 
kvadratnih metrov rekreacijskoturi
stičnega območja ob ribniku v Hotinji 
vasi (naložba je ocenjena na 155.000 
evrov) in za ureditev tematske poti od 
Botaničnega vrta do gradu Hompoš (v 
vrednosti okoli 352.000 evrov).

	Utrinek	-	Janko Rath

Vlada je na obisku v Mariboru sicer zaprla finančno konstruk-
cijo EPK. A to bi moral biti začetek! Pravi učinki bodo vidni še-
le takrat, ko bodo - tudi zaradi razmetavanja sredstev - zaprli 
še (marsi)koga in kaj drugega!

FLORIJAN

Nekaterim je dovoljeno dostavljati ves dan. (Marko Vanovšek)

Smrt	in	potem
V okviru večerov Hospica, ki so sicer vsak prvi torek v mesecu, tokrat pa izje
moma v četrtek, 3. februarja, bo ob 17. uri na sedežu odbora na Partizanski c. 
12/II predavanje z naslovom Smrt in potem. Predaval bo prim. dr. Dušan Žagar, 
zdravnik nevropsihiater. Spreminjanje odnosa do umiranja in smrti je eno od 
pomembnih poslanstev Hospica. “Posredno želimo odstreti kopreno predsod
kov, ki spremljajo skrivnost minevanja. Človek jo je želel od nekdaj ujeti ... Skriv
nost je živa. Kliče in odpira pot. Poznavanje običajev drugih kultur in duhovnih 
praks je gotovo ena od poti. Misterij smrti, kot ga sprejemajo različne kulture 
in religije, je tema srečanja,“ pravijo v Hospicu. (lf)

Sinoči je bila v eni najstarejših ohranjenih singog v srednji Evropi, v Sinagogi 
Maribor v Židovski ulici, slovenska svečanost ob dnevu spomina na holokavst, 
ki ga Slovenci zaznamujemo že tretje leto zapored. Zbrane, med njimi tudi pred
stavnike urada za verske skupnosti Aleša Guliča, izraelskega veleposlaništva in 
avstrijskega konzulata v Sloveniji in predsednika Judovske skupnosti Slovenije 
dr. Igorja Vojtica, je pred otvoritvijo razstave Preteklo in pozabljeno nagovori
la državna sekretarka na ministrstvu za zunanje zadeve Dragoljuba Benčina 
in spomnila, da je v holokavstu življenje izgubila tretjina Judov, v drugih obli
kah genocida tudi pripadniki ostalih manjšin, predvsem Romi. Druga svetovna 
vojna je med prebivalci Slovenije terjala 57.500 življenj, med njimi je bilo prib
ližno deset tisoč taboriščnikov in okoli dva tisoč ljudi, ki so umrli na prisilnem 
delu, med slovenskimi Judi 559 ljudi in med Romi 192. “Čeprav je od tega mini
lo že 65 let in je med nami vse manj preživelih prič teh grozodejstev, je treba za
vest o teh tragičnih dogodkih ohranjati in negovati tako, da se najhujše kršitve 
človekovih pravic ne bi več ponovile,“ je dejala Benčina in ob tem izpostavila 
prizadevanja pri odpravljanju vseh oblik rasne diskriminacije. (tta)

Drugi del včeraj odprte dokumentarne fotografske razstave v mariborski Sinagogi 
avtorja Branka Lenarta bo od 1. februarja na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slove
nije v Ljubljani. (Sašo Bizjak)

Sinoči	v	mestu

Da preteklo ne bo pozabljeno


