
 

DATUM: 29.11.2021 

JESENSKE AKTIVNOSTI NA OBMOČJU STRAŽUNA 
 

NA OBMOČJU MESTNIH GOZDOV V MESTNI OBČINI MARIBOR SMO 

OČISTILI 20 TON ZELENEGA ODREZA, OSTALIH ODPADKOV IN POSTAVILI 

ZAČASNE OPOZORILNE TABLE ZA PREPOVEDANO ODLAGANJE 

ODPADKOV 
 

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

koordinirala akcijo odstranjevanja zelenega odreza 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.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Slika prikazuje lokacijo pred očiščenim zelenim odrezom in stanje po očiščenem zelenem 

odrezu. 

Informacijo o lokacijah obremenjenih z odpadnim zelenim odrezom so nam podali predstavniki 

mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor (MOM). Z izvajalcem čiščenja – podjetjem 

Snago d.o.o., smo opravili pregled več kot 20 lokacij potrebnih čiščenja in določili 16 mest za postavitev 

tabel. 
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Slika 2: Čiščenje zelenega odreza s pomočjo podjetja Snaga d.o.o. 

Skupaj smo počistili več kot 20 ton zelenega odreza in postavili 16 tabel za prepovedano odlaganje 

odpadkov. 

 

Slika 3: Table, ki opozarjajo na prepovedano odlaganje zelenega odreza in ostalih odpadkov. 

S to akcijo smo poudarili, da zeleni 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. Odpadke je potrebno odpeljati v najbližji zbirni center in jih pravilno ločiti. 

S POMOČJO DRUŠTVA ŠTUDENTOV NARAVOSLOVJA SMO ODSTRANILI 

TUJERODNE (INVAZIVNE) VRSTE 
 

Invazivne tujerodne vrste (krajše invazivke) so vrste, ki jih je človek namerno ali nenamerno zanesel 

izven območja njihove prvotne razširjenosti in s širjenjem poslabšajo življenjske razmere za domorodne 

vrste. 

Strokovnjaki so v gozdu na območju Mariborskega otoka in Stražuna poleg domorodnih vrst opazili tudi 

prisotnost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Med slednje uvrščamo japonski dresnik in žlezavo 

nedotiko kot zelnati trajnici in veliki pajesen kot drevesno vrsto. Ugotavljamo, da so se invazivke v večji 

meri na obravnavanih območju razširile pred kratkim, saj jih do sedaj na teh območjih ni bilo opaziti. 

Da se omenjene rastline na zavarovanem območju ne bi razrasle in postale škodljive za rastlinske in 

živalske vrste, smo jih s pomočjo Društva študentov naravoslovja odstranili.  



Mehanično odstranjevanje - puljenje, z minimalnimi posegi v tla je potekalo tri mesece, vsakih 14 dni, 

do konca oktobra. S pogostim odstranjevanje rastlin so se rastline izčrpale. Stanje območja bomo 

spremljali tudi drugo leto in po potrebi z odstranjevanjem nadaljevali. 

 

Slika 4: Žlezava nedotika pred in po odstranitvi. 

NA OBMOČJU STRAŽUNA SMO POSADILI VEČ KOT 100 AVTOHTONIH 

DREVESNIH IN GRMOVNIH VRST  
 

Zasaditev avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst smo opravili na območjih, kjer smo odstranili večje 

količine zelenega odreza. Ta območja so bila gola in so predstavljala prostor za parkiranje avtomobilov, 

možnost ponovnega odlaganja odpadkov in zelenega odreza. V teh dneh smo posadil 125 avtohtonih 

drevesnih in grmovnih vrst. 

Za saditev smo določili tudi območje mlak, kjer so bili v preteklosti opravljeni posegi, s katerimi se je 

poseglo v življenjski prostor rastlinskih in živalskih vrst. Z vidika biotske pestrosti predstavljajo mlake 

pomembno naravno okolje in habitat zavarovanih dvoživk (pupki, žabe) in mnogih vodnih žuželk.   

Pri vsaki sadnji v gozdu je potrebno zagotoviti ustrezna spričevala o istovetnosti in kakovosti gozdnega 

reprodukcijskega materiala in jih posredovati na ZGS, saj je le ta zadolžen, da spremlja uporabo 

reprodukcijskega materiala v gozdovih (20. člen ZGRM). 

S sadnjo želimo čim hitreje izboljšati življenjski prostor živalskim in rastlinskim vrstam, ter poskrbeti za 

naravni habitat. 

 

Slika 5: Avtohtone drevesne in grmovne vrste že rastejo na površinah, kjer smo odstranili zeleni odrez. 

 



OČISTILI SMO OBMOČJE VRTIČKOV IN LOPO POLNO ODPADKOV 
 

V lanskem letu je SSVO izvedla akcijo odstranitve lope polne odpadkov v neposredni bližini vrtičkov v 

Stražunu, ki so se nakopičili v zadnjih letih. Letošnje leto pa je MOM počistila še eno veliko »žarišče« 

mešanih komunalnih odpadkov prav tako na območju tamkajšnjih vrtov.  

 

Slika: Lopa polna odpadkov, ter stanje po odstranitvi. 

  

Slika: Vrtiček poln odpadkov in stanje po čiščenju. 

 

Poudarili bi, da je obveznost vseh občanov ločevanje odpadkov in odlaganje le teh v ustrezne zabojnike. 

Nevarne, kosovne odpadke in zelen odrez je potrebno odpeljati v najbližji zbirni center, v manjših 

količinah se lahko odlaga tudi doma v zabojnik za bio odpad ali se ustrezno kompostira. Skupaj 

poskrbimo, da ohranimo naravo v čim boljšem stanju. Zato pozivamo vse občane, bodimo odgovorni 

in ozaveščeni. 
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