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MARIBOR DANES, JUTRI
Ambulanta za nujno medicinsko pomoč - dežurna ambulanta deluje v UKC Ma
ribor, Ljubljanska ulica 5, v urgentnem centru - v pritličju stolpnice (kirurgi
ja). Delovni čas: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od
7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je
delovni čas enak kot v nedeljo.
• Obiski dežurnega zdravnika na domu se izvajajo od ponedeljka do sobote
med 16. in 23. uro, v nedeljo in praznikih pa med 10. in 23. uro. Sprejem naro
čila za obisk poteka po telefonski številki 02 33 31 888, dnevno od 9. do 22.
ure. Druge informacije glede organizacije in delovanja službe lahko uporab
niki dobijo na številki 02 33 31 800 ali 02 33 31 888 in na www.zd-mb.si.
• Zobozdravstvena dežurna služba deluje v zobnih ambulantah v Svetozarev
ski ulici 21 (pritličje nove zgradbe). Delovni čas: sobota od 7. do 12. ure, ne
delja in prazniki od 8. do 13. ure. Zaradi spremembe delovnega časa so ob
petkih popoldne zobozdravstvene ambulante v Svetozarevski ulici 21 zapr
te. Telefonska številka: 02 23 56 633. Nočna dežurna zobozdravstvena služ
ba deluje vsak dan od 20. do 24. ure.
• Dežurna ambulanta za otroke in mladostnike do 19 let deluje v pritličju Voš
njakove ulice 2. Namenjena je otrokom in mladostnikom do dopolnjenega
19. leta starosti, pri katerih je bolezensko stanje tako hudo, da ne morejo
počakati na svojega izbranega zdravnika. Delovni čas: sobota od 15. do 20.
ure, nedelja in prazniki od 8. do 20. ure. Telefonska številka: 02 22 86 429.
Nočna dežurna ambulanta za otroke in mladostnike do 19 let deluje vsak
dan od 20. do 23. ure.
• Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja s pripadajočo svetoval
nico deluje v Strossmayerjevi 15 v Mariboru (prostori Nadškofijske karitas
Maribor). Delovni čas je od ponedeljka do četrtka od 8. do 13. ure, zdravnik
je prisoten vsak ponedeljek med 16. uro in 17.30, ob sredah in četrtkih od
10. ure do 12.30, vsak drugi in tretji teden v mesecu ob sredah pa tudi od 15.
ure do 16.30. Informacije na telefonski številki 0590 80 359.
Dežurna lekarna - Dežurna lekarna v Mariboru je lekarna Tabor v Ljubljanski
ulici 9, pri vhodu v bolnišnico. Odprta je 24 ur dnevno. Po 21. uri izdajajo zdra
vila pri dežurni linici.
MB-zibelka - V mariborski porodnišnici so rodile: Maja Pograjc dečka (3180 g,
47 cm), Ivana Lukačević dečka (2810 g, 49 cm), Lea Kuzman deklico (2420 g,
46 cm), Adrijana Zemljak deklico (3420 g, 50,5 cm), Tinka Delakorda Kawas
hima dečka (3760 g, 53 cm), Marjana Tomić dečka (3190 g, 50 cm), Jasmina
Žerak deklico (3690 g, 53 cm). Čestitamo.
Zadnje slovo - Pogrebi danes, v petek, 8. julija
Pokopališče Pobrežje: Gabrijela Kukovič ob 13. uri.
Pokopališče Dobrava: Ivan Jakopec ob 13.30.

Popravek
V članku z naslovom Vodenje Šole za častnike je prevzela častnica, ki smo ga
objavili 30. junija, smo pomotoma zapisali, da na fotografiji brigadir Martin Ju
govec polkovnici Mojci Pešec predaja prapor Šole za častnike. Pravilen pripis
bi se glasil, da na posnetku Pešceva predaja prapor praporščaku enote, štabne
mu vodniku Alojzu Sumerju. (gt)

Zelenemu polju ob naravnem stražunskem spomeniku so šteti dnevi. Postal naj bi betonsko naselje. (Marko Vanovšek)

Krajani proti pozidavi
ob Stražunskem gozdu
Ljubljanski naložbenik A1,
ki je stanovalcem vrstnih
hiš v Brezju obljubljal
gradnjo nizkih vrstnih hiš,
razkriva, da bodo tam
tudi bloki
NINA AMBROŽ
Krajani mariborskega Brezja so ogor
čeni. Naložbenik A1 iz Ljubljane, ki
bo ob Stražunskem gozdu gradil sta
novanjsko sosesko s podzemno gara
žo, jim je obljubljal gradnjo nizkih
vrstnih hiš, zdaj pa razkriva, da bodo
tam tudi bloki. Zeleno polje naj bi
postalo betonsko naselje s 131 stano
vanjskimi enotami, igriščem in drevo
redom čez približno tri leta, ko naj bi
bila gradnja 27 milijonov evrov vred
nega projekta zaključena. Osnutku je v
prvi obravnavi prikimal tudi maribor
ski mestni svet.

Občani za gradnjo, vendar
proti obremenjevanju okolja
Mariborčani iz Brezja prostorske načr
te ob varovanem naravnem spomeni
ku spremljajo že od leta 2007, ko so
jim predstavili tri različice pozidave.
A so šele letos izvedeli, da se zmaga
nasmiha tisti, ki po njihovem mne
nju prinaša pretirano obremenjenost
in ki so ji najbolj nasprotovali že na
sestankih mestne četrti Brezje-Zrkov
ci-Dogoše, zato so prizadeti. Združeni
v civilni iniciativi so zbrali 80 podpi
sov.

Gradili Lavrico in Atrium
Ljubljanska družba A1 se ukvarja z avtomobilizmom in nepremičninami. Vo
denje projekta ob Stražunu je zaupala svojemu hčerinskemu inženirskemu
podjetju iProjekt. Direktor slednjega je Aleš Bešter, ki sedi tudi v upravi A1,
poleg predsednika uprave Franca Jakše. Med bolj znanimi gradnjami iPro
jekta sta naselji Lavrica ob glavni cesti Ljubljana-Škofljica in Atrium v ljub
ljanski Zeleni jami.
Marko Beber iz Brezja meni, da
“se je postopek od ideje do občinske
ga prostorskega podrobnega načrta
vodil mimo občanov, mogoče tudi s
figo v žepu. Pozidavi ne nasprotuje
mo, vendar ne za vsako ceno. Kaj bo
s komunalno infrastrukturo, ki je že
sedaj dotrajana“. Beber razmišlja, kaj
bo območju, sicer opredeljenemu kot
stavbno, prineslo novih 400 do 500 pre
bivalcev. Slavko Emeršič iz Brezja ima
pomisleke tudi ob (ne)smiselnem izvo
zu iz naselja v ozko Ulico borcev, kjer
“ni možen dvosmerni promet. Cesta na
mesto v mesto pelje iz njega“. Aktivisti
se sprašujejo še, ali je mestna četrt klo
nila pred pritiskom investitorja in ali
je bilo v igri celo politično intervenira
nje pri sprejemanju občinskih aktov.
Bivše predsednice omenjene mestne
četrti Renate Kokalj, ki je spremljala
postopke, ne uspemo priklicati že več
dni.

Visoka samoocena investitorja
Emeršič, stanovalec vrstne hiše ob
Stražunu, ki jo je pred nekaj leti prav
tako gradil A1, zatrjuje, da “je investi
tor zagotavljal, da gradnje na sosednji
parceli več ne bo. Če pa, bodo nizke

vrstne hiše“, cilja na snedeno bese
do in dodaja: “Poseg ob Stražunu je
sporen z ekološkega vidika, saj je v
bližini zajetje termalne vode.“ Anda
Arko, predstavnica za stike z javnost
jo iz A1, na to odgovarja, “da so odgo
vorni do okolja bolj, kot to zahteva
regulativa“. Čeprav naravnih danosti
območja ne zna našteti. S podobnimi
besedami se izogne vprašanju, ali je
gradnja dvonadstropnega bloka s po
hodno teraso primerna in skladna z
okoljem. “Ostale hiše okoli Stražuna
so praviloma višje,“ neresnico zapiše
Arkova in pojasni: “Višina objektov
izhaja iz urbanističnih smernic in do
kumentov. Odmik novih načrtovanih
objektov od sedanjih smo povečali na
maksimum in poskrbeli, da je predvi
dena pozidava čim manjša motnja v
prostoru.“ V obstoječem konceptu A1
je za stanovanja od gozdnega roba do
ločen 13-metrski varstveni pas. Kar
je precej manj, kot se zdi primerno
Samu Jenčiču iz mariborske enote Za
voda za varstvo narave. Ta je za Večer
februarja ugotavljal, da bi bilo treba
gradnjo v pasu okoli Stražunskega
gozda prepovedati oziroma jo oddalji
ti vsaj dvajset metrov.

Kaos in nelinearna dinamika
Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Uni
verze v Mariboru (CAMTP) med 26. junijem in 10. julijem
organizira že 8. mednarodno poletno šolo oziroma konfe
renco o kaosu in nelinearni dinamiki. Ta niz poletnih šol
se je začel leta 1992 na Univerzi v Ljubljani, od leta 1996 pa
poteka na Univerzi v Mariboru (UM). Prvi teden so poteka
li cikli predavanj s področij, kot so dinamika tekočin in tur
bulenca, ekonofizika, neravnovesna klasična in kvantna
statistična mehanika, nelinearna dinamika življenja (neav
tonomni sistemi, biološki oscilatorji, celična, kardiovasku
larna in možganska dinamika in interakcije), kvantni kaos
in teorije naključnih matrik. Drugi teden je namenjen kon
ferenčnim predstavitvam novejših znanstvenih rezultatov
in diskusijam med vabljenimi predavatelji in strokovnjaki
ter slušatelji.
Predavateljev je letos več kot 40. Gre za mednarodno
priznane strokovnjake in znanstvenike na področjih, ki jih
obravnavajo v poletni šoli. Slušatelji, letos jih je okoli 30, pri
hajajo z vsega sveta: od Japonske in Kitajske preko Evrope
do ZDA in Južne Amerike. Nivo in zahtevnost predavanj
sta prirejena za dodiplomske študente višjih letnikov, po

diplomskim študentom (večina je doktorskih in mlajših po
doktorskih študentov) in drugim. Letošnja poletna šola je
posvečena 65-letnici prof. Predraga Cvitanovića z Georgia
Institute of Technology v Atlanti v ZDA, ki je, med drugimi
dosežki v fiziki, eden od pionirjev klasičnega in kvantne
ga kaosa. Tokrat sodeluje kot vabljeni predavatelj v poletni
šoli in s posebnim predavanjem za javnost. Značilnost ma
riborske poletne šole in konference je njena nespecialnost:
široka interdisciplinarna in multidisciplinarna področja
nelinearne dinamike in sinergetike, uporaba in pojavljanje
kaosa na različnih področjih človeškega znanja. Direktor
CAMTP in glavni organizator ter idejni vodja srečanja prof.
Marko Robnik je povedal: ‘‘Organizatorji verjamemo v po
membnost interdisciplinarnosti in razvoja v znanosti, še
posebno v sedanjem času, ko močno narašča specializira
nost v znanosti in tehnologiji. To pa zagotovo ne prispeva
h kvaliteti raziskovalnega dela posameznih disciplin. Da bi
dosegli večjo interdisciplinarnost, moramo na prvo mesto
postaviti močno disciplinarnost. Zato je očitno, da so takš
na srečanja potrebna, saj gre za znanstveno izmenjavo na
videz različnih disciplin.‘‘ (mbk)

