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POSTAVITEV TABEL ZA PREPOVEDANO ODLAGANJE ZELENEGA ODREZA 

IN OSTALIH ODPADKOV TER ODSTRANITEV ZELENEGA ODREZA IZ 

OBMOČJA GOZDOV V MESTNI OBČINI MARIBOR  
  

Lansko leto je Skupna občinska uprava Maribor (SOU), Skupna služba varstva okolja (SSVO), 

koordinirala akcijo odstranjevanja zelenega odreza v Stražunu. Akcija je potekala v sklopu dogodka 

Očistimo Maribor in Vse živo v Stražunu. Na mesta, kjer smo odstranili zelen odrez smo postavili 

začasne opozorilne table o prepovedanem odlaganju odpadkov, kar je bilo učinkovito, saj letos na teh 

mestih ni zaznati zelenega odreza. Letošnje leto smo z akcijo nadaljevali širše, saj smo v okviru 

Participativnega proračuna s strani občanov dobili pobudo o odstranitvi zelenega odreza v naravi in 

postavitvi tabel za prepovedano odlaganje zelenega odreza in odpadkov. Na očiščena mesta, kjer bomo 

odstranili večje količine zelenega odreza, nameravamo posaditi gozdno podrast in postavili table o 

prepovedanem odlaganju zelenega odreza in odpadkov.  

O lokacijah postavitve tabel za prepovedano odlaganje zelenega in odpadkov smo bili obveščeni s strani 

mestnih četrti, krajevnih skupnosti, komunalnih podjetij ter občanov.   

Postavili smo 16 tabel, očistili okrog 20t zelenega odreza in posadili okrog 200 sadik avtohtone 

vegetacije.  

1) LOKACIJE ZA ODSTRANITEV ZELENEGA ODREZA IN POSTAVITEV 

TABEL  
Pekre   

Nasproti obrambnega doma, v bližini zabojnikov, kjer je makadamsko parkirišče, zeleni odrez se 

odstrani na 1 lokaciji, na parcelni številki 460/3, k.o. 676 – PEKRE, v lasti Mestne občine Maribor.  
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Limbuš   
Pri pokopališču, zeleni odrez se odstrani na 1 lokaciji, na parcelni številki 1031, k.o. 661 – LIMBUŠ, 

v lasti Mestne občine Maribor.  

  

Studenci   
Po celotni Lavtarjevi ulici, zeleni odrez se odstrani na 4 lokacijah, na parcelnih številkah 221, 2280, 

2281/1, vse k.o.660 – STUDENCI, v lasti Mestne občine Maribor.  

  

 

Radvanje  
Po celotni cesti od Strelišča do ribnika, zeleni odrez se odstrani na 6 lokacijah, na parcelnih številkah 

1204/5, 1210/17, 1211/6, 1204/4, 1210/18, 1209/14, vse k.o. 677 - ZGORNJE RADVANJE, v lasti 

Mestne občine Maribor.  



   

Tezno  
Pri mlakah v Stražunu, zeleni odrez se odstrani na 2 lokacijah na parc. št. 2922/1, 2648/3, obe 

k.o.681 - POBREŽJE v lasti Mestne občine Maribor.  

   

Brezje-Dogoše-Zrkovci  
Nad avtocestnim nadvozom, zeleni odrez se odstrani na 2 lokacijah, na parc. št 602/4 in 1974/20, 

obe k.o 6873 – DOGOŠE, v lasti Mestne občine Maribor.  



   

2) SLIKOVNO GRADIVO  
  

  

Slika 1: Tabla na območju Dogoš  



  

Slika 2: Odvoz zelenega odreza  

  

3) ZAKLJUČEK  
  

S to akcijo smo poudarili, da zelen odrez in ostali odpadki ne sodijo v gozd. V zelenem odrezu so lahko 

prisotne tujerodne (invazivne) vrste, prav tako pa se ob kupu zelenega odreza hitro začnejo nabirati še 

drugi odpadki.   
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