
Skoraj tisoč  
let že mesto  

pleše

Odgovor na preprosto vprašanje, 
zakaj nov časopis v mestu, je tudi 
preprost: ker je Maribor postal do-
volj velik. Pred dvema mesecema, 
ob uradni otvoritvi prenovljenega 
Glavnega trga in Koroške ceste, 
je bil Maribor kot New York, 
Pariz ali Berlin. Praktično vsi smo 
bili zunaj, strastno komunicirali 
med sabo, Gosposka je bila polna 
in pisana kot v najboljših časih, 
vzdušje je bilo enkratno. 
Ne more biti stalno tako, seveda 
ne. Ampak dokazali smo si, da 
lahko tu živimo enako dobro kot v 
največjih urbanih skupnostih.

Danes je spet praznik, vendar so 
razmere drugačne. Naše mesto je 
danes staro 856 let. Dolgo smo že 
tu. Ko mi starejši rečejo, naj nosim 
masko, ker so ogroženi, naredim 
to. Ko bom na njihovem mestu, si 
želim, da bi enako spoštljivo do 
mojega življenja ravnali drugi. To 
sta zame čar in preizkušnja mesta.
Nič hudega, če bo osrednji mestni 
trg sameval nekaj časa. Kljub 
temu lahko občudujemo lepoto. 
Od tega, kako se obnašamo danes, 
je odvisno, kako kmalu ga bomo 
spet lahko napolnili.

Dejan Pušenjak

Fo
to

: a
rh

iv
 M

O
M

Časopis 
za prijazen torek, 20. oktober 2020

Številka 1



Svobodni smo 
kreativni
Z zagnano ekipo strokovnih sodelavcev odpiramo življenjske 
prostore v mestu za ljudi – in ko razvijamo javni prostor, dajemo 
možnost tudi zasebnemu sektorju in gospodarstvu. Različne 
dele mesta povezujemo v skladno, urbano celoto. Povezana 
Glavni trg in Koroška cesta sta šele prvi, začetni del večje 
zgodbe povezanega prostora med Dravo in mestnim parkom, 
ki se nadaljuje s prenavljanjem Vojašniškega trga, Sodnega 
stolpa, vinogradniškega muzeja, Mesarske ulice … Izkoriščamo 
prednosti našega mesta, kjer imamo na razdalji nekaj sto metrov 
reko, osrednji hram kulture, promenado v parku in vinograde na 
Piramidi. Te čudovite različnosti bomo povezali z urbano vsebi-
no, kjer se bodo vsi ljudje lahko prosto premikali brez prisotnosti 
motoriziranega prometa. Tako ustvarjamo prostore svobode. In 
ko smo ljudje svobodni, smo kreativni.
Ljudje prepoznavajo našo zgodbo, zaupajo vanjo in vedno več 
jih sodeluje. Ker kaj pa je mesto brez zaledja in zaledje brez 
mesta? Povezujemo se s podravskimi občinami in tistimi na 
Pohorju. Dravska kolesarska pot nas povezuje z Avstrijo, Italijo 
in Hrvaško. Z razvojem življenjskega prostora Drave in brvjo se 
simbolno pa tudi dejansko povezujeta levi in desni breg mesta. 
V Magdaleni, na Jezdarski ulici, gradimo novo zdravstveno 
postajo, nova knjižnica bo stala na njeni zgodovinski lokaciji, 
pri stadionu načrtujemo parkiranje in v sodelovanju z državo 
zagotavljamo več kot sto milijonov investicij, pri čemer bomo 
počrpali več kot 34 milijonov evrov, največ v zgodovini mesta. Z 
veseljem opažam, da nova stojala za kolesa, ki smo jih postavili 
pred kratkim, postajajo premajhna in da bo treba postaviti 
nove. Z uspešnim izvajanjem projektov smo vzbudili zanimanja 
zasebnih investitorjev, ki gradijo nova stanovanja, kar je pogoj 
za vključevanje novih generacij v življenje mesta. Maribor je del 
najsodobnejših svetovnih prizadevanj. Nedavno smo na srečanju 
županov v Ženevi pretresali globalne cilje trajnostnega razvoja, 
ki so jih zasnovali pri Združenih narodih. Maribor z univerzo 
lahko izpolni vseh 17 osnovnih ciljev takega razvoja.
Moj cilj je, da bi se vsi povezali pod enim dežnikom in vsi, ki 
živimo in delamo tako v mestu kot v celotni regiji, zagon nove 
energije izkoristili z zavedanjem, da smo skupaj v tej zgodbi 
lahko bolj  uspešni. In da je to odvisno samo od nas.
Zavedam se priložnosti in odgovornosti. Skupaj z ekipo, ki je 
vsak dan boljša, kreiramo mesto, v katerem radi živimo, študira-
mo, delamo in soustvarjamo boljši svet.

Saša Arsenovič, župan

Mestni simboli so odraz časa in dogod-
kov, ki so mestu ob Dravi pustili trajni 
pečat. Pripovedujejo zgodbo meščank in 
meščanov, govorijo nam predvsem o tem, 
kdo smo, od kod prihajamo in kam gremo.
Najstarejši ohranjeni predmeti s širšega 
območja Maribora segajo sicer v čas 
kamene dobe, a za nastanek mesta se je 
treba ozreti v srednji vek, v čas, ko se 
na plemiških dvorih učijo osnov omike, 
viteštva in udvorljivosti, v čas prvih ljube-
zenskih pesmi, praznikov, nastanka trgov 
in mest, ki so med ljudi prinesli varnost, 
vero in upanje, možnost izobraževanja, 
vzpostavljanja tesnejših in pogostejših 
medsebojnih odnosov, razvijali sta se obrt 
in trgovina, posledično pa so se vzposta-
vili tudi pravni redi.
»Castrum Marchburch« (grad Maribor) 
je prvič omenjen v listini 20. oktobra 
1164. V njej se omenjajo tudi vinogradi v 

Kamnici in posesti v Melju. Med poklici 
listina navaja zlatarja, trgovca s soljo, 
strelca in prošta. Originalno listino  hrani 
Avstrijski državni arhiv na Dunaju, njena 
fotografija pa je na ogled na stalni razstavi 
Pokrajinskega muzeja Maribor.
Med pomembnimi dokumenti je tudi 
listina, datirana 4. decembra 1254, v 
kateri se Maribor prvič omeni kot mesto. 

Simboli mesta
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Govorijo nam 
predvsem o tem, 
kdo smo, od kod 
prihajamo in 
kam gremo

Ključ  
mestnih  

vrat,  
16.–18.  
stoletje

Žezlo mestnega sodnika, 1641 Foto: © Pokrajinski muzej Maribor
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Tretjega septembra 2020 sta iz Francoske 
Gvajane z raketo Vega poletela prva 
slovenska satelita, Nemo HD in Trisat. 
Naredili so ju na Univerzi v Mariboru 
in Centru odličnosti Vesolje, znanost 
in tehnologije, v katerem sodelujejo 
raziskovalci in inženirji fakultet Univerze 
v Ljubljani, raziskovalnega centra 
SAZU, Instituta Jožef Stefan ter petih 
t. i. visokotehnoloških podjetij. Njihova 
predstavitev se začne s stavkom, da 
»vesolje ni več rezervirano le za velike 
države in industrijske konglomerate«. 
Slovenski znanstveniki in inženirji 
so tako odlično izkoristili priložnost 
konkurenčnega sodelovanja pri vesoljskih 
raziskavah in misijah. Sateliti so sicer 
samo del njihovega razvejanega dela med 
vesoljem in Zemljo. Prvi slovenski mi-
krosatelit Nemo HD ima 65 kilogramov 

V vesolju

Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije

www.space.si
UM Feri
www.trisat.um.si

75 let 
Radio Maribor, najstarejši radio v 
severovzhodni Sloveniji, je začel 
oddajati 11. maja 1945 ob 13. uri. 
Takratni Radio svobodni Maribor je 
začel oddajati dva dni po začetku 
Radia svobodna Ljubljana. V prvih 
mesecih delovanja so pripravljali 
vsak dan približno tri ure programa, 
ki so ga poslušalci lahko spremljali 
tudi prek 50 zvočnikov, nameščenih 
po mestu. Novembra letos bo 35 let, 
odkar se je leta 1985 Radio Maribor 
iz starega mestnega jedra na Koroški 
cesti preselil v novozgrajeni regionalni 
RTV-center pod Pekrsko gorco 
(radiomaribor.si).

55.
Borštnikovo srečanje, osrednji slo-
venski gledališki festival, se je razvilo 
iz tedna slovenskih gledališč, ki ga je 
leta 1966 vpeljal Fran Žižek. Žižek je 
leta 1964 prevzel vlogo ravnatelja SNG 
Maribor, kot umetniški vodja in režiser 
je ostal v Mariboru do leta 1967. 
V tem času je ustanovil televizijski 
studio, skrbel za televizijske prenose 
iz gledališča ter vpeljal slovenski 
teden drame. Po Ignaciju Borštniku, 
utemeljitelju sodobnega slovenskega 
poklicnega gledališča in prvemu slo-
venskem poklicnem igralcu, se imenuje 
od leta 1970.

170 let
Prva gimnazija od junija letos z 
različnimi dogodki s ponosom 
zaznamuje 170-letno izobraževalno 
tradicijo. Na spletni strani šole (prva-gi-
mnazija.si) vsak dan objavijo eno od 
170 zgodb, povezanih s šolo. Objavljali 
jih bodo do 18. novembra, ko naj bi 
bila slovesna akademija v Lutkovnem 
gledališču. V petek, 13. novembra, ob 18. 
uri pa je na Maistrovem trgu predvidena 
otvoritvena slovesnost ob častitljivi 
obletnici Prve. Leta 1850 je bil ravnatelj 
šole Gasper Wiederhofer, župan pa 
Othmar Reiser. Maribor z bližnjo okolico 
je tedaj imel približno 13.000 prebi-
valcev. Zdaj je na šoli okoli 800 dijakov.

100 let
Društvo likovnih umetnikov Maribor 
(dlum.si), naslednik Umetniškega kluba 
Grohar, je med najstarejšimi likovnimi 
društvi na Slovenskem. Letos slavi sto 
let organizirane likovne dejavnosti v 
mestu. Prva razstava kluba Grohar je 
nastala na pobudo Viktorja Cotiča, odprl 
jo je Rudolf Maister 8. decembra 1920, 
na njej pa so razstavili 184 umetnin 
28 umetnikov. Danes DLUM združuje 
slikarje, kiparje, grafike, fotografe, 
oblikovalce in novomedijske ustvarjalce. 
DLUM je prejemnik Glazerjeve listine. 
Galerija društva je na Židovski ulici 10. 
Na dan stoletnega jubileja, 8. decembra, 
bo izšla pregledna monografija.

in bo do leta 2025 krožil okoli Zemlje 
na približno 515 kilometrih, nanosatelit 
Trisat pa je težak 3,7 kilograma, sestavljen 
iz več kot 6000 komponent in bo krožil na 
približno 530 kilometrih.
Projekt Trisat so v celoti razvili na 
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo 
in informatiko (FERI) Univerze v 
Mariboru v sodelovanju z mariborskim 
podjetjem SkyLabs. Vodja projekta Trisat 
je docent dr. Izrok Kramberger, profesor 
na FERI in vodja Laboratorija za elektron-
ske in informacijske sisteme. »Sanj še ni 
konec, to je šele začetek,« je po uspešni 
izstrelitvi Vege in svetovnem mejniku v 
razvoju nanosatelitov dejal Kramberger. 
Kmalu namreč prihaja še Trisat–R, ki bo 
odpotoval v 6000 kilometrov oddaljeno 
orbito, kjer nanosatelitov še ni. Več na 
www.trisat.um.si.

Originalna listina sicer ni ohranjena, njen 
prepis iz srede 16. stoletja pa hranijo v 
Koroškem deželnem arhivu v Celovcu. 
Fotografijo tudi te listine si je moč ogleda-
ti v Pokrajinskem muzeju Maribor.
K premični dediščini, ki simbolizira 
mestno oblast, sodi pečatnik mesta 
Maribor iz okoli leta 1300. Na njem 
je upodobljen mestni grb: obzidje z 
dvema stolpoma, odprta mestna vrata 
in padajoči golob na vrhu. Slednji 
predstavlja Sv. duha, ki je simbol sv. 
Janeza Krstnika, zavetnika mariborske 
župnije. Na robu teče zapis S' CIVITATIS 
MARPVRGENSIS IN STIRIA.
Od simbolov mestne oblasti se je ohranilo 
tudi žezlo mestnega sodnika iz leta 1641. 
Žezlo simbolizira oblast in pravico. 
Mestni sodnik, ki so ga volili vsako leto 
22. februarja, je vodil mestni svet, raz-
prave na mestnem sodišču ter bil dolžan 
pobirati mestni davek. Funkcijo mestnega 
sodnika so največkrat prevzeli vidnejši 
meščani, obrtniki. Na žezlu je viden 

Pokrajinski arhiv Maribor
www.pokarh-mb.si

Pokrajinski muzej
www.museum-mb.si

mariborski grb in napis 16.41 HANS 
KASOLL DER ZEIT STAT RICHTER.
Tretji ohranjeni predmet je meč mestnega 
sodnika iz leta 1777. Na meču sta vidna 
napis F I W in letnica 1777. V dvorani 
mestne hiše je od sredine 17. stoletja vise-
la slika Salomonov sodni zbor, pod katero 
je mestni sodnik tudi razglašal sodbe.
Med simbole mestne samouprave je 
treba umestiti tudi ključe mestnih vrat 
s torbico iz leta 1728. Torbica je bila 
narejena v spomin na prihod dveh 
cesarjev v Maribor. Leta 1660 je mesto 
obiskal Leopold I., leta 1728 pa Karel 
VI. Na njej sta izvezena mariborski 
grb in napis: LEOPOLDUS. I: 1660. 
CAROLUS. VI: 1728.
Dragocene predmete je vse do odprtja 
prvega muzeja v mestu leta 1903 
hranila mestna oblast, danes pa si 
jih lahko obiskovalci ogledujejo v 
Pokrajinskem muzeju Maribor.

Oskar Habjanič,  
Pokrajinski muzej Maribor  

Torbica za ključe mestnih vrat, 1728
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Niko Stare ocenjuje mesto po njegovih ze-
lenih površinah. Včasih reče, da živi v par-
ku. Mariborski park, ki je bil zasajen pred 
približno 150 leti, je zadnje pomembnejše 
korekcije doživel v sedemdesetih, zlasti pa 
v petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je 
arhitekt Ljubo Humek zasnoval promena-
do. Stare meni, da so naši predniki imeli 
zelo spoštljiv odnos do parkovnih oziroma 
zelenih površin, medtem ko je danes park 
po njegovih besedah v razsulu. A zdaj se to 
popravlja. Stare je angažiran pri projektu 
celovite rešitve za mestni park, tudi z na-
tečaji, da bodo poleg novih vsebin uredili 
še druge reči, denimo akvarij, stopnišča do 
Treh ribnikov, povezavo s Piramido, režim 

Gospa Magdalena Tovornik ima 
zakladnico zgodb, povezanih z njeno 
vlogo v mestu, državi in svetu. Prvi dan, 
ko je prišla v službo županje na občini, 
jo je tajnica opozorila, da jo že čakajo v 
pisarni. Na obešalniku so viseli vojaški 
in policijski plašči, ponedeljki so se 
ponavadi začenjali s sestanki občinskega 
varnostnega sveta, in člani so s precej 
dvoma sprejeli dejstvo, da jih bo vodila 
ženska. Takega primera do tedaj še 
niso imeli. Varnostne ponedeljkove 
kolegije je kar kmalu ukinila, saj 

– rojena je leta 1945 v kraju 
Obrov na Primorskem;
– osnovno šolo je končala v Izoli, 
gimnazijo v Kopru, diplomirala je 
iz organske kemije na Fakulteti za 
naravoslovje in tehnologijo Univerze 
v Ljubljani, kasneje se je vpisala še na 
Ekonomsko poslovno fakulteto (MBA);
– leta 1970 se je preselila v Maribor, 
je mama dveh hčera;
– konec osemdesetih je postala generalna 
sekretarka mestne konference tedanje 
SZDL, edina brez partijske izkaznice;
– leta 1990 je sodelovala na prvih 
demokratičnih občinskih volitvah in 
zmagala s programom Maribor, mesto 
znanja in ustvarjalnosti;
– ustanovila je županjin sklad za mlade 
talente in projekt zgodnjega učenja 
tujih jezikov in izobraževanje učiteljev 
tujih jezikov na mariborskih osnovnih 
in srednjih šolah, v njenem mandatu je 
Maribor tudi uradno bil poimenovan 
Univezitetno mesto Maribor;
– jeseni 1990 je prisostvovala na 
seji Stalne konference lokalnih in 
regionalnih skupnosti pri Svetu Evrope v 
Strasbourgu, kjer je tedanja SFRJ imela 
status posebnega gosta, in dosegla, da 
je ta status že leta 1991 dobila Slovenija 
(dve leti pred vstopom Slovenije 
v redno članstvo);
– leta 1992 je bila na njeno pobudo 
ustanovljena Skupnost občin Slovenije, 
največja povezava občin v državi s 
sedežem v Mariboru;

– rojen je bil v Gradcu, kamor se je 
devetnajst dni pred porodom zatekla 
njegova mama, potem ko so spomladi 
leta 1942 nacisti ustrelili njegovega 
očeta, rudarskega inženirja in sodelavca 
uporniškega gibanja v Velenju, ustrelili so 
ga kot talca v mariborskih zaporih;
– osnovno šolo je končal v Velenju, 
gimnazijo v Trbovljah, diplomiral je 
agronomijo na Biotehniški fakulteti 
v Ljubljani leta 1976, leta 1988 pa 

Magdalena Tovornik

Niko Stare

Mestni svet Mestne občine Maribor
podeli v letu 2020
nagrado Mestne občine Maribor
Zlati grb mesta Maribora
mag. Niku Staretu
za dolgoletno delo na področju 
krajinske arhitekture in 
urbanističnega načrtovanja, za 
učinkovit, sodoben in trajnosten 
prostorski razvoj našega mesta.

foto: M
arko Pigac
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Mestni svet Mestne občine Maribor
podeli v letu 2020 priznanje
Častna občanka mesta Maribora
Magdaleni Tovornik
v znak zahvale in spoštovanja,
za življenjsko delo, za dejanja v  
dobro Mariboru in Sloveniji, 
posebej za osebni prispevek njenega  
dela k prepoznavnosti in  
ugledu mesta Maribora 
doma in v mednarodnem prostoru.

– po končanem mandatu v Mariboru 
jo je leta 1995 vlada RS imenovala za 
veleposlanico pri Svetu Evrope, kjer 
je bila dve leti tudi podpredsednica 
Banke Sveta Evrope za socialni razvoj 
s sedežem v Parizu;
– med letoma 2000 in 2002 je bila 
državna sekretarka na ministrstvu za 
zunanje zadeve in vodja urada za Slovence 
v zamejstvu in svetu;
– leta 2002 je bila imenovana za 
veleposlanico v Franciji in Monaku ter 
pri Unescu; za njeno delo v Franciji jo je 
predsednik Jacques Chirac odlikoval z 
visokim francoskim priznanjem;
– od leta 2006 je bila svetovalka 
za politična vprašanja v kabinetu 
predsednika države Janeza 
Drnovška in do leta 2010 v kabinetu 
predsednika Danila Türka;
– po upokojitvi je postala predstavnica 
svetovne nevladne organizacije CIOFF, 
ki je akreditirana pri Unescu za področje 
nesnovne kulturne dediščine; bila je tudi 
podpredsednica slovenske nacionalne 
komisije za Unesco;
– je druga častna občanka v 
zgodovini mesta (prva je bila Zora 
Janžekovič leta 1999).

se ji je zdelo, da mora biti z vsemi 
dogajanji v mestu seznanjena takoj, ne le 
vsak prvi dan v tednu.
Ta način hitrega in vsestranskega 
inormiranja je bil zelo dragocen, zlasti 
ko se je mirno življenje v mestu začasno 
ustavilo zaradi Pekrskih dogodkov v maju 
in junijske osamosvojitvene vojne.
Večkrat je dejala, da je bila županja v 
miru in v vojni. Morda ji je uspevalo, ker 
je bila ženska. A veliko bolj verjetno je, 
da ji je uspevalo zaradi njenega značaja, 
prepričanj in omike.

magistriral iz krajinske arhitekture;
– od leta 1976 do upokojitve 
je bil zaposlen na Zavodu za 
urbanizem Maribor;
– leta 1987 je v timu s Tomom 
Pirkmajerjem, Borutom Pečenkom in 
Jožetom Požaukom dobil Plečnikovo 
nagrado za ureditev Treh ribnikov;
– med letoma 1996 in 2000 je bil mestni 
krajinarski arhitekt;
– med letoma 1996 in 2002 je bil član 

prepovedi, mikro urbano opremo ... Stare 
je prepričan, da Maribor potrebuje še več 
urejenih zelenih in parkovnih površin. Po 
normativih bi levi breg potreboval vsaj še 
15 hektarjev parkovnih površin, desni pa 
kar 70 hektarjev. Več skrbi in odgovorno-
sti bi po Staretu morali pokazati tudi pri 
zapuščenem in nemarno zaraščajočem se 
vinogradu na Piramidi, v Betnavskem, 
Stražunskem, Tezenskem in Studenškem 
gozdu itd. Stare je borec za več zelenja, 
vendar urejenega, vzdrževanega, skladne-
ga. Včasih je treba kako ostarelo, nevarno 
drevo tudi podreti in ga nadomestiti z 
mlajšim, a to so občutljive reči in na to se 
bomo morali šele navaditi, pravi Stare.

mariborske urbanistične komisije; 
– zasnoval je sistem zelenja v okviru 
projekta Maribor–jug in v soseki S31 
na Pobrežju, pokopališče Dobrava 
in pokopališče v Vuzenici, vodil 
projekte urejevanja zelenih odprtih 
površin, med njimi veliko takih, ki so 
namenjeni športu in rekreaciji, delal 
drevorede na Poljanah, na Vrbanski, 
Gosposvetski, bil pobudnik in 
ustanovitelj društva Park.
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Zgodovina ukvarjanja z mikrobi je morda 
bolj razgalila pravo naravo človeškega 
značaja kot vsi slavni psihiatri ali psiholo-
gi skupaj. Človeški duši je odstranila vsa 
takšna ali drugačna oblačila, ki si jih sicer 
nečimrno nadeva pred javnostjo, kajpak 
v slepi veri, da bo videti bolj imenitna. 
Ukvarjanje z mikrobi je človeški značaj 
brez kančka milosti razgalilo do njegovih 
najbolj temačnih globin. Bilo je tudi prav 
primerno področje za tovrstno dogajanje. 
Mikrobov s prostim očesom ni mogoče 
videti. In kar je očem skrito, je izvrstno 
gojišče za burno razraščanje in razkri-
vanje sicer skrbno skritih, tudi najbolj 
temnih misli in namenov.

Nič in sočutje
Zgodovina ukvarjanja z mikrobi je tudi 
zgodovina človeškega trpljenja, stisk, 
žalosti in solza. Goljufov, lažnih prerokov, 
mazačev, čudodelcev, tatov, pohlepnežev, 
nadutežev, spletkarjev ali prepametnih 
in puhajočih prezirljivcev sploh ni treba 
omenjati. Vedno so se in se bodo oplajali 
ob človeških stiskah in praznoverju, ki 
se vedno pojavi ob nevidnih in navidez 
nerazložljivih dogodkih. 
Pri prepametnih in puhajočih prezirljivcih 
so priljubljene tudi teorije zarote. Morda 
je na tem področju pramati teorij zarote 
burna razprava o samodejnem nastanku 
živih bitij. Teorija o spontani generaci-
ji. Trdi, da živa bitja nastajajo iz neživih 
predmetov. Celo Shakespeare je trdil, da 
žabe in krokodili nastajajo iz nilskega bla-
ta. Ker pandemije kužnih bolezni sprem-
ljajo celotno zgodovino vrste homo sapi-
ens (misleči), se je teorija prenesla tudi 
na kužne bolezni. Ker nekaj nastaja iz nič 
ali celo je nič, torej ne obstaja, a vendarle 
obstaja, kajti zgolj ta nič lahko povzroča 
nerazumljive bolezni. Če bi bile razumlji-
ve, jih zagotovo ne bi povzročal nič. Božja 
kazen je bila vsem še najbližja razlaga. 
Slavna Francoska akademija znanosti je 
leta 1863 celo razpisala nagrado tistemu, 
ki bo dokazal ali ovrgel trditev, da ta nič 
obstaja, pa četudi je slavni Pasteur že ne-
kaj let prej prikazal, da obstajajo majhna, 
drobcena bitja, očem nevidna, z nena-
vadnimi lastnostmi.
Ko so se prepametni in puhajoči pre-
zirljivci, tudi znanstveniki so bili med 
njimi, dajali med seboj o naravi bio-
loškega niča, so običajni ljudje, ki jih 
znanost ni pretirano zanimala, še naprej 
pili kefir, pekli kruh, uživali v jogurtih 
in z velikim veseljem lokali pivo. Vsega 
naštetega bi ne bilo brez tako imenovane-
ga biološkega niča.
Ignaz Semmelweis je bil madžarski 
zdravnik nemškega rodu, sprva delujoč na 
Dunaju. Živel je v obdobju, ko so ljudje v 
osrednji Evropi zaničevali čistočo in ver-
jeli v spontano generacijo. Kaj pa lahko 
ljudje storimo, če nekaj nastane kar tako 
iz nič? Nič. Smo nemočni. Dve desetletji 
pred Pasteurjem je Semmelweisa pričel 
glodati črv dvoma, ali je ta nič res nič. 
Opazoval je umrljivost porodnic v dveh 
dunajskih bolnišnicah. Prvo so vodili 
zdravniki, ki so v bolniške sobe prihajali 
kar iz obdukcijskih dvoran. V umazanih 

oblekah in z umazanimi rokami. Drugo so 
vodile babice, ki se obdukcij seveda niso 
smele udeleževati. Ženskam je bilo to pre-
povedano. V prvi je bila umrljivost zaradi 
sepse izjemno visoka, v drugi majhna.
Semmelweis je domneval, da zdravniki iz 
obdukcijskih dvoran na svojih umazanih 
rokah prinašajo v bolniške sobe nekaj, kar 
povzroča sepso. Uvedel je umivanje rok. 
A ne navadno umivanje. Uporabil je raz-
kužilo. Umrljivost porodnic je po uvedbi 
umivanja rok z razkužilom drastično 
upadla, Semmelweis pa je doživel posmeh 
in poniževanja ne zgolj svojih kolegov, 
temveč celotne javnosti.
Iz umivanja rok so se takrat ljudje nor-
čevali podobno kot se danes nekateri 
iz nošenja mask. A pokazalo se je tudi 
nekaj drugega. Številnim ni bilo mar, 
kaj se dogaja z ranljivimi skupinami 
ljudi ali s tistimi, ki so v družbi veljali 
za manjvredne. Umrljivost žensk jih ni 
pretirano zanimala.
Urbana legenda pripoveduje, da je 
Semmelweis zaradi razočaranja končal na 
psihiatriji. Danes si roke morda umivamo, 
a za ranljive skupine soljudi ni videti, da 
bi imeli več sočutja, kot ga je bilo v mon-
denem Dunaju devetnajstega stoletja.

Karantena
Ob kužnih boleznih, ob nerazumljivem 
bolezenskem dogajanju, so v tej veliki 
kloaki človeške brezobzirnosti, pod-
losti, zahrbtnosti, sovraštva, vražever-
nosti, neznanja ter izgubi vseh moralnih 
načel ter razuma, ponekod le zadržali 
kanček razsodnosti.
Benečani, ki so živeli od trgovine in so 
bili takrat pomorska velesila, so spoznali, 
da ob nepoznavanju vzroka in zdravila za 
nerazumljivo bolezen deluje telesna od-
maknjenost. Sprva so v svojem sicilijan-
skem pristanišču Ragusa uvedli trideset 
dnevno čakanje ladij pred pristaniščem. 
Ukrep so imenovali trentino. Kasneje so 
ugotovili, da je čas tridesetih dni za varno 
pretovarjanje tovora prekratek. Podaljšali 
so ga na štirideset dni, kar so imenovali 
quarantino. Od tod izvira beseda karante-
na. Rodila se je v času renesanse. V tistih 
časih je v Benetkah veljal tudi rek, da ob 
pojavu kuge teci zelo hitro, ostani dolgo 
in se vračaj obotavljajoče počasi. Telesna 
odmaknjenost in počasno vračanje v ne-
kaj, kar imenujemo »normalno« življenje, 
nista izuma sodobnosti.
Tudi državljanjska neposlušnost ni nič 
novega. Zaradi neznanega povzročitelja, 
vraževerja in številnih za lase privlečenih 
zgodb o naravi povzročiteljev nalezljivih 
bolezni so ljudje, tako kot danes, bili neza-
upljivi, imeli svoje zamisli o dogajanju, za 
nesrečo krivili oblast in bedaste uradnike 
ter ravnali po svoje in kajpak množično 
kršili zaščitne ukrepe takratnih oblasti. 
V članku Eve Umek lahko preberemo: 
Julija 1680 je vdrla kuga iz Ptuja, kjer je 
morila, na vse obširno področje Slovenskih 
goric in preko Drave. Znova so kranj-
ski stanovi poostrili nadzor na deželnih 
mejah posebno pri Gornjem gradu, kjer 
so prehajali preko meje tihotapci. Ukinili 
so vsa proščenja ob deželni meji, kamor 

so prihajali s Štajerskega. Kljub kužnim 
stražam je prišlo na sejem v Zagorju 29. 
junija okoli 100 ljudi iz Štajerske. Kranjski 
stanovi so zahtevali, da so postavili šta-
jerska obmejna deželska sodišča in mesto 
Celje straže, ki so pridržale ljudi iz Gradca 
in Slovenskih goric v karanteni.

Pohlep
A nič drugače ni bilo v drugih mestih. 
Značilen je primer iz Marseilla. Po letu 
1580, ko je mesto preživelo veliki val 
kuge, so v mestu ustanovili mestno sani-
tarno komisijo. Graditi so pričeli lazarete 
in sprejeli vrsto zakonov, ki naj bi morebi-
tno bodočo epidemijo preprečili.
Leta 1720 je v pristanišče priplula ladja iz 

Levanta. Ladja je prevažala svilo in bom-
baž. Mestne oblasti so ladji takoj zaukaza-
le karanteno, saj je bilo vnaprej javljeno, 
da so zaradi kuge na ladji umrli turški 
potnik, nekaj članov posadke in ladijski 
zdravnik. Posadko so želeli premestiti 
v lazaret. Ladji so predtem prepovedali 
pristanek v Livornu.
Toda marsejski trgovci, ki so morda 
mislili, da si bodo z denarjem od svile 
in bombaža kupili pot v nebesa, so tako 
dolgo pritiskali na mestne oblasti (organi-
zirali so celo množične mestne proteste, 
peš, ker mestno kolo še ni bilo izumlje-
no, ter grozili z dragimi pravdami), da so 
ladji dovolili izkrcanje brez karantene. 
Namesto nebes so meščani doživeli ne-
opisljiv pekel na zemlji.
Mesto je imelo takrat okoli devetdeset ti-
soč prebivalcev. Od tega jih je umrlo okoli 
petdeset tisoč, po ocenah zgodovinarjev 
pa še približno enako število v primestnih 
okrajih. Po moriji so okoli pristanišča 
zgradili dvovrstni kamniti zid, visok ne-
kaj manj kot pet metrov, mur de la peste. 
Viden je še danes. A ni opomin na kugo.
Za tiste, ki res mislijo, da je zgodovi-
na učiteljica življenja, je opomin, da je 
človeški pohlep po denarju neskončen, 
človeška neumnost in vraževerje pa 
brezmejni. Ekonomija je bolj pomemb-
na od javnega zdravja. Kot da mrtvi vsaj 
v tuzemskem svetu lahko trgujejo in se 
pravdajo. Pravo je namenjeno živim. 
Ekonomija tudi. Neznanje ne škoduje 
zgolj v pravnem svetu. Ko nas bodo ob hi-
trem naraščanju števila okuženih z novim 

korona virusom okoliške države osamile, 
bomo to morda spoznali tudi pri nas.

Oče zaščite z maskami
Leta 1910 je v kitajskem mestu Harbin 
divjala neznana oblika kuge, ki je niso 
prenašale ne podgane in niti bolhe. 
Umrljivost je bila stoodstotna. Politične 
razmere v Harbinu so bile zelo občutlji-
ve. Področje so si lastile Japonska, Rusija 
in Kitajska. Mesto je bilo razdeljeno na 
sektorje. Japonci so svoj sektor nepreduš-
no zaprli. Rusi so iskali podgane. Kitajci 
so v Harbin poslali mladega zdravni-
ka dr. Wu-Lien Teha.
Wu-Lien Teh je študiral v Cambridgeu 
in kasneje med ostalim delal tudi v 

Pasteurjevem inštitutu v Parizu. Imel je 
imenitno izobrazbo in sodobno znanje o 
mikrobih. Hkrati so zaradi rahlega poli-
tičnega ravnotežja v pokrajini, še posebej 
velik je bil pritisk Japoncev, povabi-
li še francoske in ameriške zdravnike. 
Ameriška zdravnika dr. Richard P. Strong 
in dr. Oscar Teague sta se naselila v mestu 
Mukden (Shenyang). Dovolili so jima op-
raviti omejeno število avtopsij, petindvaj-
set, kar je bilo za tiste čase nepojmljivo 
veliko, a je kasneje tudi to, po sodobnih 
pogledih majhno število avtopsij, zadoš-
čalo za podporo podmeni dr. Wu Lien-
Teha, ki je po ogledu razmer v Harbinu bil 
prepričan, da gre za pljučno obliko kuge, 
o kateri ni bilo veliko znanega.
Wu-Lien Teh je v mestu organiziral bol-
nišnice, karanteno in pridobil dovoljenje 
takratne cesarske dinastije za sežiganje 
trupel. Uvedel je obvezno nošenje me-
dicinske maske, ki jo je sam napravil iz 
preprostih materialov. Ustrojil jo je tako, 
da je ščitila zdravnika in bolnika. Maske 
so morali pričeti nositi vsi prebivalci. 
Maska je bila iz treh slojev. Zunanji in 
notranji sloj sta bila iz kirurške gaze. 
Vmesni sloj je bil kar zajeten. Po debe-
lini je meril več kot centimeter in je bil 
iz bombažne vate. Naključno preple-
tena vlakna v bombažni vati so bacil 
ujela v svojo mrežo.
Njegova maska je mnogo kasneje služila 
kot konceptualni model za sodobnejšo 
ameriško masko N95. Imajo ga za očeta 
zaščite dihal pred mikrobi z maskami. 
Med mrtvimi v Harbinu je bilo 5 odstot-

Tam nekje, tam zunaj

Kondukter ne dovoli vstopa brez maske, Seattle, Washington (vir: WW II, Muzej New Orleans)
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Kako do izbranega zdravnika? 
Navodila za paciente 

kov zdravnikov, nekaj več kot tri odstotke 
medicinskih študentov in okoli deset 
odstotkov ostalega sanitarnega osebja in 
vojakov. Nihče izmed njih ni nosil maske. 
Nošenje mask sprva ni bilo samoumevno.
Ko je v mesto prispel takratni prizna-
ni francoski strokovnjak za mikrobe 
dr. Gerald Mesny, se iz mask ni zgolj 
norčeval. Izjavil je, da si od zdravnika 
manjvredne rase ne bo dovolil poduče-
vanja o mikrobih in medicini. Mesny je 
umrl od pljučne kuge po prvem stiku z 
bolnikom v Harbinu. V mestu Mukden je 
zaradi pljučne kuge umrl tudi mlad angle-
ški zdravnik dr. Arthur Jackson.
Šele po smrti zahodnih zdravnikov je 
prebivalstvo pričelo upoštevati navodila 
dr. Wu-Lien Teha. Zelo hitro je orga-
niziral izdelavo več kot šestdeset tisoč 
preprosto narejenih, a izjemno učinkovi-
tih mask. Epidemijo je z maskami ustavil. 
Vzhodnjaki pa so ob dihalnih okužbah 
ohranili tradicijo nošenja mask.

Manjvredni in večvredni
Aprila 1911 so v Mukdenu (Shenyang) 
organizirali prvo svetovno konferenco 
mednarodnih medicinskih strokovnjakov 
o epidemijah. Vprašanj brez odgovorov je 
bilo dovolj. Zakaj se je epidemija pričela? 
Kako se je bacil prenašal? Zakaj tako 
visoka smrtnost? Ukvarjali so se tudi z 
vprašanjem, kako razločevati med slabo 
znanostjo in govoricami. Kako se bori-
ti proti govoricam?
Posebno poglavje so bile razprave o 
asimptomatskih klicenoscih. Da, že takrat 
so spoznali, da lahko navidez zdravi ljudje 
prenašajo nalezljive bolezni. Nikomur ni 
prišlo na misel, da bi zdravil z bioreso-
nanco ali kvantno transformacijo. Še manj 
jim je bilo do tega, da bi zdravili s tradici-
onalno kitajsko medicino ali razglašali, da 
zdravi ljudje ne morejo zboleti. Umirali so 
najbolj zdravi med zdravimi.
Brez politike ni šlo. Enako kot danes. 
Morda sedanji predsedniki velesil jemlje-
jo v roke celo zgodovinske knjige. Mestu 
dogajanja so nasprotovali Rusi in Japonci. 
Oboji so tudi nasprotovali zasnovi kon-
ference. Oboji so sprva zahtevali, da naj 
zgolj njihove komisije raziščejo epidemi-
jo in da konferenca sploh ni potrebna. V 
ozadju so bili vojaški in ekonomski inte-
resi, saj so se Japonci že takrat pripravljali 
na ponovo vojaško invazijo Mandžurije. 
Vmešali so se Američani in Angleži, ki so 
imeli prav tako svoje politične interese in 
podprli kitajska prizadevanja za orga-
nizacijo konference.
Konferenco so končno z velikimi težava-
mi organizirali v cesarski palači mesta 
Mukden (Shenyang). Japonci so želeli na 
konferenco poslati vojaško delegacijo. 
Zmagali so v japonsko-kitajski vojni leta 
1895 in sploh niso skrivali svojih pretenzij 
po kitajskem ozemlju. Prav tako niso skri-
vali svojega prezira do Kitajcev. Za njih 
so bili Kitajci manjvredna rasa. 
Danes nismo daleč od tega, da podob-
na razmišljanja prenesemo na ranljive 
skupine v naši družbi in naša raz-
mišljanja skušamo opravičiti z vul-
garnim darwinizmom.
Konferenco v Mukdenu je s svojim govo-
rom odprl podcesar Hsi Liang. Odprl jo 
je z besedami angleškega kralja Edvarda 
VII: »Zaupam in verjamem, da bo sodob-
na medicina, še posebej njen sanitarni del, 
v tej državi deležna več pozornosti. Tokrat 

se je to dogodilo. Verjamem, da bi morali 
biti vsi na podobne epidemije bolje prip-
ravljeni, če bi se morda pojavile.« 
Edvardova vera v sodobno medicino je 
bila morda upravičena, v sodobno družbo 
je bila zmotna. Navkljub vsemu znanju, ki 
se je nakopičilo v dolgi zgodovini medici-
ne, navkljub trpljenju ljudi ob vsaki veliki 
epidemiji ali pandemiji, družba nikoli ni 
bila ali ni hotela biti pripravljena. Ni treba 
omenjati sedanje pandemije koronavirusa. 
Ob veliki pandemiji španske gripe leta 
1918 so, na primer, ameriške vojake na-
menoma pošiljali v okužena področja. 
Nepripravljene. In brez mask. Kasneje so 
veliki drugi val španske gripe ustavili 
zgolj s higienskimi ukrepi in nošnjo mask. 
Maske so nosili s stisnjenimi zobmi, izu-
mil jih je vendarle nepomemben pripa-
dnik nepomembne rase.

V cepivu skrit program
Otroško paralizo ali ohromelost povzro-
čajo poliovirusi. Virusi so povsem nekaj 
drugega kot bakterije. So stvori na meji 
med živim in mrtvim. So majhni biološki 
avtomati z velikim učinkom. Podredijo 
si celice, podredijo si lahko celo bakterije 
in jih prisilijo, da izdelujejo nove viru-
se. Ker za svoje razmnoževanje upora-
bljajo celoten celični ustroj, je zdravilo 
zoper njih težko izdelati. Kajpak takšno 
zdravilo, ki bo okuženo celico po zdra-
vljenju ohranilo živo.
Ena izmed velikih epidemij otroške ohro-
melosti je po svetu divjala po letu 1949. 
Po uradnih podatkih več kot 90 odstotkov 
okužb s poliovirusom poteka brez simpto-
mov. A če se bolezen razvije v hujšo obli-
ko, blagim znakom bolezni v prvem tednu 
bolezni sledijo hude bolečine v mišicah in 
ohromelost (paraliza) okončin. Ohromijo 
lahko tudi dihalne mišice. Oboleli pot-
rebuje umetno predihavanje. Ali naj teh 
deset odstotkov pustimo umreti?
Nekateri zdravniki so bili prepričani, da je 
v naravo medicine vtkano osnovno načelo, 
da je bolnim treba pomagati. V začetku so 
hudo bolnim pomagali s tako imenovani-
mi železnimi pljuči. Zaprli so jih v jekleno 
kapsulo, iz katere je molela samo glava. 

Ritmično menjavanje tlakov v kapsuli 
je obolelim pomagalo dihati. V kapsulo 
so bili zaprti do konca svojega življenja. 
Kasneje so razvili sodobnejše naprave 
za umetno predihavanje in prav zaradi 
železnih pljuč so nastale sodobne enote 
za intenzivno zdravljenje. Ob epidemiji 
otroške ohromelosti se nihče ni spraševal 
o odstotkih ogroženih.
A da bi bili bolni na mehansko predihava-
nje priključeni celo življenje? Ker za bole-
zen ni bilo (in ga še vedno ni) zdravila, se 
je pričelo mrzlično iskanje cepiva. Pot je 
bila dolga in posuta z obtožbami in pod-
tikanji o tem, kdo je bil prvi, kdo je komu 
ukradel zamisli, katero cepivo je boljše in 
ali je cepljenje sploh varno. 
Raziskave cepiva so namreč opravljale 
številne raziskovalne skupine po svetu in 
tekmovale za prvenstvo. V tej tekmi so si 
tekmovalci zadali veliko prepovedanih in 
umazanih udarcev. 

Prvo cepivo, prvi dvomi
Prvo cepivo so pričeli množično uporab-
ljati leta 1952, leta 1955 pa so se pojavili 
prvi dvomi o varnosti cepiva. To je bilo 
tako imenovano Salkovo cepivo. Leta 
1961 so pričeli množično uporabljati dru-
go vrsto cepiva, ki so ga sprva imenovali 
Sabinovo cepivo, a so kasneje podobne 
zasluge pripisali tudi ruskemu raziskoval-
cu Mihailu Šumakovu.
Da, šestdeseta so bila nekaj posebnega, 
še posebno v ZDA in Sovjetski zvezi, in 
dober zgled tega, kako lahko politika kroji 
potek velikih epidemij. Sabin in Šumakov 
sta namreč sodelovala pri razvoju cepiva 
in varnost cepiva so hkrati preizkušali v 
obeh državah, kar je nedvomno privedlo 
do učinkovitega in varnega cepiva.
Šele leta 1994 so v ZDA razglasili, da 
otroške paralize pri njih več ni, šele leta 
2011 so to storili v Indiji, še vedno pa 
obstajajo države, kjer se zaradi odklanja-
nja cepljenja bolezen pojavlja. 
V nekaterih državah ne cepijo, ker 
tamkajšnji pomembneži trdijo, da gre 
za skriven program, ki naj bi bodisi 
ljudi napravil sterilne ali jih spreobrnil 
v drugače verujoče.

Nežne niti življenja
Leta 2019 je celotna Slovenija zbirala 
denar za majhnega dečka z imenom 
Kris. Kris se je rodil z redko dedno 
mišično-žilno boleznijo. 
Ljudje smo zbirali denar, da bi mu 
tam nekje, tam zunaj pomagali z 
vrhunskimi dosežki sodobne molekularne 
biologije. Tistim, tam nekje, tam 
zunaj, smo zaupali, da se spoznajo na 
vrhunsko sodobno znanost, običajnemu 
sleherniku nedoumljivo.
Zdravilo zanj niti ni bilo v običajnem 
pomenu besede zdravilo. To je bil umetno 
prikrojen virus. Nekaj nevidnega. 
Pravzaprav v navadni govorici nič. 
A v ta nič, v ta spremenjen virus so 
vstavili umetno prikrojen košček dednine. 
Virus je košček umetno prirejene dednine 
vbrizgal v Krisove celice in popravil 
njegovo dedno napako. Le kako smo 
takrat zmogli verjeti sodobni znanosti? 
In le kako smo naenkrat tistim tam, 
tam nekje zunaj, pripravljeni odrekati 
znanje o cepivih in o virusih, pa četudi 
gre za nov virus? No in četudi morda 
tisti tam zunaj, tam nekje kaj vedo, saj 
je nov virus nevaren manj kot dvajsetim 
odstotkom ljudi, ali ne?
Toda ali moramo znanosti slepo verjeti? 
Ne, ker znanost ni vera. Ali moramo 
znanosti brezpogojno zaupati? Ne, ker 
se z znanostjo ukvarjajo tudi ljudje, 
ki jim nista tuja prevara, izkoriščanje 
naivnih in pohlep po denarju. Ali se 
moramo kaj naučiti iz zgodovine velikih 
pandemij? Tudi ne, ne, ni potrebno, 
če smo samozadostni, prepametni in 
puhajoči prezirljivci. 
Ampak če je v nas še kaj tistega, kar 
človeška vrsta ob vsej pahljači svojih 
značajskih lastnostih tudi ima, če je v nas 
še kaj altruizma in sočutja do soljudi, če 
razumemo, iz kako nežnih niti je stkana 
in speta mreža našega skupnega življenja, 
varujmo ranljive skupine med nami. 
Obnašajmo se zaščitno zanje, če že zase 
zmotno mislimo, da smo neranljivi. 

Vojko Flis,  
direktor UKC Maribor
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Upravljanje  
mesta poteka  
nemoteno
Delo občinskih svetov je z veljav-
nim Odlokom o začasni splošni ome-
jitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi 
v Republiki Sloveniji ter prepovedi 
prometa posameznih vrst blaga in 
izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni 
list RS, št. 138/20) še vedno mogoče 
ob upoštevanju priporočil in varno-
stnih ukrepov NIJZ. Odlok namreč v 
drugem odstavku 1. člena določa, da 
se odlok ne uporablja za dejavnosti, 
ki se izvajajo za zagotavljanje izva-
janja nalog države, samoupravnih 
lokalnih skupnosti in javnih služb.

Kdaj na test
• Če se vam pojavijo bolezenski zna-

ki,  kot so vročina,  kašelj ali občutek 
težkega dihanja, se posvetujete z 
zdravstvenim  timom, ob tem navedi-
te tudi morebitne kontakte z osebo, 
ki je okužena. Zdravnik bo preso-
dil, če je potrebno testiranje in vas 
nanj tudi naročil.

• Ostanite doma, izogibajte se sti-
kom z drugimi ljudmi. Zdravljenje 
okužbe z novim koronavirusom po-
teka simptomatsko. 

• Zvišano telesno temperaturo si lah-
ko znižujete z antipiretiki (zdravili, ki 
znižujejo povišano telesno tempera-
turo). Zaužijte dovolj tekočine in po-
čivajte. Upoštevajte navodila vašega 
izbranega osebnega zdravnika. 

• Večino časa preživite v dru-
gi sobi kot ostali družinski člani, 
če je to le mogoče. 

• Vzdržujte razdaljo najmanj 1,5 
metra med vami in ostalimi 
družinskimi člani.

• Redno prezračujte prostore, v kate-
rih se zadržujete. 

• Upoštevajte pravilno higieno kašlja 
(preden zakašljate/kihnete, si pokrijte 
usta in nos s papirnatim robčkom ali 
zakašljajte/kihnite v zgornji del roka-
va). Papirnat robček po vsaki upora-
bi odvrzite v koš. 

• Skrbno si umivajte roke z milom in 
vodo, po potrebi jih tudi razkužujte. 

• Uporabljajte svoj jedilni/higienski pri-
bor, perilo in brisače. 

• Površine, vidno onesnažene z re-
spiratornimi izločki, očistite; prav 
tako redno čistite ostale površine. 
Uporabite čistila, ki jih imate doma. 

• Svoje perilo operite z običajnim pral-
nim praškom na vsaj 60₀C. 

• V primeru poslabšanja stanja (pos-
labšanje kašlja z gnojnim izpljunkom, 
težko dihanje, pojav apatičnosti in 
zmedenosti ipd.), se preko telefona 
posvetujte z vašim osebnim zdrav-
nikom ali dežurno ambulanto glede 
nadaljnih ukrepov.

Najlažji kontakt
V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca 
Maribor smo vsem pacientom v pomoč 
izdelali kratka navodila, kako na kar najhi-
trejši in najlažji način vzpostaviti kontakt 
in dobiti ustrezno zdravniško obravna-
vo. V prvem koraku naj pacienti  (če le 
imajo to možnost) preverijo delovni čas 
ambulante in urnik naročanja na domači 
strani ZD Maribor. 
Takrat so namreč medicinske sestre 
dosegljive za telefonsko naročanje. Vsaka 
naša ambulanta ima objavljen urnik delo-
vanja naročanja, saj je v tem času ostalo 
delo razporejeno tako, da lahko večino 
tega časa porabijo za kontakt s pacienti.

Klicna točka  
02 22 86 200
• V zdravstvenem domu Adolfa 

Drolca smo vzpostavili klicno 
točko, kamor ljudje pokličejo v 
primeru, da na 5 (pet) zapore-
dnih telefonskih klicev s strani 
ambulante ni odziva. 

• Klicna točka deluje med 7. in 
15. uro na telefonski šte-
vilki 02 22 86 200. 

• Na tej številki je posebna inter-
na telefonska številka 1, ki je na-
menjena izključno sprejemanju 
naročil za ambulante osebnih 
izbranih zdravnikov in sveto-
vanju s področja zdravstvene 
problematike.

Najbolj učinkovita zaščita pred gripo je 
cepljenje. Cepljenje je priporočljivo za 
vsakogar, še posebej za starejše od 65 
let, za bolnike s kroničnimi boleznimi 
pljuč, srca, ledvic, za sladkorne bolni-
ke, za osebe s slabšim imunskim siste-
mom, paciente, ki so zboleli zaradi raka-
vih obolenj ter za majhne otroke, stare 
od 6 do 23 mesecev. Cepljenje priporoča-
mo tudi nosečnicam.
Prav tako cepljenje priporočamo tudi dru-
žinskim članom vseh starejših oseb in 
kroničnih bolnikov, da virusa influence ne 
zanesejo v domače okolje in ob preboleva-
nju gripe ogrožajo svojca, ki ima težave z 
zdravjem. Poleg tega priporočamo ceplje-
nje družinskim članom majhnih otrok in 
še posebej, če je v družini dojenček, mlaj-

Cepljenje proti gripi konec oktobra

ši od 6 mesecev, ki še ne more biti cepljen.
Cepljenje je priporočljivo za zaposlene v 
zdravstvu in sociali in zaposlene v vseh 
tistih poklicih, kjer bi zaradi odsotnosti z 
dela zaradi gripe ohromela dejavnost, kot 
so policija, carina, pošta, gasilci…
S cepljenjem  bomo pričeli ob koncu okto-
bra, ko bomo izvedli spodbujevalno akcijo 
za cepljenje proti gripi, da bi tudi z manj 
obolelimi za gripo zmanjšali pritisk na 
zdravstvene ustanove, ki so obremenjene 
z bojem proti covidu.
Cepljenje traja vse dokler ne prične šte-
vilo obolelih z gripo upadati, predvido-
ma konec februarja. Po cepljenju se zaš-
čita pri mlajših razvije po tednu dni, pri 
starejših traja razvoj imunosti 14 ali celo 
več dni. Ker se virusi gripe pogosto in 

hitro spreminjajo, strokovnjaki vsako leto 
na novo izdelajo cepivo proti virusom, za 
katere so ocenili, da bodo krožili. Prav 
zaradi tega moramo cepljenje proti gripi 
ponoviti vsako leto.
Ob tem je pomembno vzdrževati dobro te-
lesno kondicijo, se veliko gibati na svežem 
zraku in uživati zdravo hrano z veliko sad-
ja in zelenjave. V mesecih, ko je okužb di-
hal veliko, se izogibamo zaprtih prostorov 
in si večkrat skrbno umijemo roke, da ne 
zanesemo virusa influence in tudi drugih 
mikroorganizmov na dihala. Okužbo pre-
prečimo z dobrimi higienskimi navada-
mi – ne delimo osebnih predmetov, kot so 
zobne krtačke, ne pijemo iz istega kozarca 
ali steklenice, ne uporabljamo istega jedil-
nega pribora ipd. 

S spodbujevalno akcijo bi radi zmanjšali pritisk na zdravstvene ustanove

Omejimo   
stike
Do prenosa virusa prihaja predvsem v 
domačem okolju, na delovnem mestu ter 
na dogodkih, ki se jih udeleži večje šte-
vilo ljudi, in se ob tem ne upoštevajo vsi 
preventivni ukrepi (vzdrževanje razdalje, 
umivanje in razkuževanje rok, pravilno 
nošenje obraznih mask, higiena kašlja).
Okužena oseba postane kužna za svojo 
okolico že dan ali dva pred pojavom 
bolezenskih znakov. Tako lahko okužena 
oseba povsem nehote prenaša viruse na 
osebe, ki se znajdejo v njegovi bližini, saj 
sploh ne ve, da je že okužena in se bodo 
pri njej bolezenski znaki razvili šele čez 
kak dan ali pa sploh ne. 
In prav zaradi tega, ker ne vemo, kdo 
izmed nas je že okužen in prenaša viruse 
na druge ljudi ter v svojo okolico, je tako 
pomembno, da močno omejimo nenujne 
stike z drugimi ljudmi. V prihajajočem 
obdobju tako odsvetujemo vsa druženja, 
ki niso nujna. Še posebej je za omejevanje 
hitrega širjenja okužbe pomembno, da 
se osebe v primeru pojava kakršnih koli 
prehladnih težav takoj osamijo od drugih 
ljudi in ne hodijo v vrtec, šolo ali službo 
ter po različnih opravkih.

Zoran Simonović,  
epidemiolog, predstojnik NIJZ 

OE Maribor Razvoj hitrega testa
Na Fakulteti za strojništvo 
Univerze v Mariboru sodelujoči 
raziskovalci dr. Peter Majerič, 
Lidija Rozman Zorko, Doris Golub 
in Žiga Jelen pod vodstvom in 
mentorstvom dr. Ivana Anžela in 
dr. Rebeke Rudolf v okviru razisko-
valnega programa P2-120 razvijajo 
hiter in zanesljiv test okuženosti 
s SARS-CoV-2. Pri testu z oznako 
LFIA (Lateral Flow Immuno Assay) 
se bo z imuno-kromatografskim 
testiranjem ugotavljala prisotnost 
protiteles. LFIA test bo z ustrezno 
postavitvijo natisnjenih linij omo-
gočal sočasno zaznavo prisotnosti  
protiteles v krvi pacienta.

KAKO LAHKO STAREJŠI LJUDJE PODPRETE 
SVOJ IMUNSKI SISTEM?

Uporabljajte samo 
svoj jedilni in higienski 
pribor, perilo in 
brisače.

Ohranjajte čim bolj 
zdrav način življenja.

Družabne stike s 
svojci, prijatelji, sosedi, 
znanci vzdržujte na 
daljavo.

Če potrebujete pomoč, se obrnite na štab Civilne zaščite v vaši 
občini. Če potrebujete zdravstveno pomoč, pokličite svojega 
izbranega osebnega zdravnika.

V skladu z navodili ostanite telesno 
dejavni vsak dan, v okviru svojih 
zmožnosti; v prilagojenih okoliščinah 
ohranjajte navade redne telesne vadbe 
in vadbe moči. 

Za optimalno delovanje imunskega 
sistema je potrebna uravnotežena, 
pestra mešana prehrana, prilagojena 
posameznikovim prehranskim 
potrebam in zdravstvenemu stanju; zdaj 
ni čas za kakršnekoli diete.

Potrebujete dovolj velik vnos 
tekočin. Izogibajte se 
uživanju alkohola.

Poskrbite za dovolj spanja; 
zmanjšajte spremljanje novic 
v medijih pred spanjem.

Ostajajte dejavni tudi duševno, 
socialno in duhovno, prilagojeno 
priporočilom.

Prekinjajte tok negativnih 
misli, pomislite na kaj 
pozitivnega in krepite 
hvaležnost. 

Pomagajte si s telefonskimi pogovori, 
da ostanete v stiku z najbližjimi, in 
negujte občutek medsebojne 
povezanosti, ki lahko povečuje občutek 
varnosti.

Naj se vam dnevna rutina v 
okviru priporočil ne ustavi, 
ohranjajte pozitivno 
naravnanost in pogled na 
priložnosti; delček svojega 
dneva doma posvetite svoji 
najljubši rutini ali obredu 
(naj bo to branje, molitev, 
misel ali pa dejanje).
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Center Rotovž 
Več kot 10 let že 
Mariborska knjižnica, 
zaposleni v njej, z njimi pa 
vsi, ki uporabljamo njihove 
storitve, čakamo, da bo s 
svojo osrednjo enoto na 
Rotovškem trgu končno 
zaživela v prostorih, 
primernih njeni vlogi in 
pomenu za mesto. Zdajšnji 
prostori so dotrajani, 
desetletja slabo vzdrževani 
in tudi premajhni za 
sodobne potrebe; rešitev 
prostorske problematike 
so občinska vodstva 
neuspešno iskala več kot 
deset let.
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To jesen je Mestna občina Maribor kot 
ustanovitelj javnega zavoda Mariborska 
knjižnica – druge največje splošne 
knjižnice v državi – predstavila novo 
projektno rešitev arhitekturnega ateljeja 
Medprostor za prostore knjižnice; gre za 
spremenjeno natečajno rešitev, ki je bila 
izbrana že na natečaju iz leta 2009. Z novo 
rešitvijo novih vsebin in dodane vrednosti 
ne dobiva le knjižnica (njen stari objekt bo 
porušen in nadomeščen z novogradnjo), 
ampak prvič celotni prostor okoli mestne 
hiše. Projekt z delovnim naslovom Center 
Rotovž – inovativni center, usmerjen k 
promociji knjige, izobraževanja, kulture 
in digitalizacije res izhaja iz Mariborske 
knjižnice in njene centralne knjižnične 
enote kot osrednje točke, vendar na 
njo navezuje še dodatne programe: 
razstaviščne prostore mestne galerije (v 
sklopu Umetnostne galerije Maribor) in 
manjšo kinodvorano v kletnih prostorih 
Rotovža za umetniški kino.
Projekt z delovnim naslovom Center 
Rotovž – inovativni center, usmerjen k 
promociji knjige, izobraževanja, kulture 
in digitalizacije tako izhaja iz Mariborske 
knjižnice in njene centralne knjižnične 
enote, na njo pa navezuje še razstaviščne 
prostore Umetnostne galerije, manjšo 

kinodvorano v kletnih prostorih Rotovža 
in medgeneracijski center. Rotovški trg bo 
tako zaživel preko povezujočih se vsebin 
in programov, ki bodo tvorili skupni 
kreativni, kulturni in izobraževalni 
medgeneracijski center. Javnoprostorsko 
gledano projekt nadgrajuje povezavo 
Rotovškega trga z Glavnim trgom in 
Slomškovim trgom, ob tem pa dobiva še 
povsem novo povezavo v obliki pasaže od 
Gosposke do Lekarniške ulice. 
Bistveni del zasnove Centra Rotovž 
ostaja osrednji prostor knjižnične 
dvorane – pokriti trg pod Rotovškim 
trgom, ki povezuje stavbe in programe, ki 
obdajajo Rotovški trg. Na to večnamensko 
dvorano se bosta neposredno navezali 
dve novogradnji: nadomestna objekta 
stavbe knjižnice (Rotovški trg 2) 
in stavbe nekdanjega mestnega 
redarstva (Rotovški trg 9) ter kompleks 
sedanjih stavb Rotovža.

Mariborska knjižnica
Osnovna prostorska členitev nove knji-
žnice v delu za stranke predvideva pred-
vsem naslednje prostorske sklope:
– vstopno komunikacijsko območje – iz-
posoja in vračanje gradiva, vezni člen do 
drugih sklopov knjižnice;
– prostore za prireditve, izobraževanja in 
sprostitev (večnamenska dvorana, pro-
stori za razstave, delovne sobe, učilnice, 
pravljična soba …);
– območje postavitve zbirke in storitve za 
mlade uporabnike (leposlovje in poučno 
gradivo za mlade, publicistika, računal-
niške postaje, igralni kotički).
Pri načrtovanju zunanjosti knjižnice 
so projektanti v mislih imeli predvsem 
dostopnost za vse starostne skupine in 
posebne skupine uporabnikov (invalidi, 
obiskovalci z otroškimi vozički…) in 
primerno osvetljenost okolice ter možnost 
učinkovite logistike. Notranjost pa je 
zasnovana za učinkovito organizacijo 
delovnih procesov, preglednost in 
funkcionalnost za uporabnike ter 
prilagodljiv spremembam in prihod-
njim novim potrebam.

Galerija
Na mestu stavbe Rotovški trg 9 je pred-
videna nova mestna galerija v okviru 
Umetnostne galerije Maribor (UGM). 
UGM deluje kot regionalni muzej so-
dobne umetnosti. Z razstaviščem v sklopu 
Centra Rotovž želi občina v mestu vzpo-
staviti prvo profesionalno razstavišče 
po sodobnih standardih in ob tem slediti 
konceptom sodobnega muzeja (ustvar-
jalnost, druženje in učenje vseh gene-
racij). Projektanti novo razstavišče UGM 
na Rotovškem trgu vidijo kot prostor 
za razstave različnih tipov, konceptov 
ter obsega tudi na najvišji ravni in tam, 
kjer bo predstavljena vizualna umetnost 
20. in 21. stoletja. Razstavni prostori so 
predvideni v dveh nadstropnih etažah 
in eni kletni etaži.

Kino Rotovž
V Mariboru nedvomno obstaja občin-
stvo, ki pogreša mestni kino s ponudbo 
zahtevnejše filmske produkcije, ob tem 
pa je umetniški kino v mestnih središčih 
tudi obvezni del ponudbe kulturnega tu-
rizma. Snovanje Kina Rotovž sledi ideji, 
da bo to matični kino za mrežo film-
skega programa v Mariboru in regiji, da 
se bo vključil v slovensko in evropsko 
mrežo umetniškega kina ter omogočal 
tudi filmske festivale in druge avtorske 
dogodke. Predvidena je ureditev kinodvo-
rane s 95. kaskadno urejenimi sedeži ter 
s spremljevalnimi prostori. V prostorih 
kina se bodo lahko izvajali tudi programi 
knjižnice in galerije.
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Eden od prvakovBranimir Ritonja je pravkar postavil svo-
jo novo razstavo v fotografskem muzeju 
na Koroški cesti 19. Uradna otvoritev bi 
morala biti v četrtek, 8. oktobra, a je ni 
bilo zaradi koronavirusa. Razstava pa bo 
odprta vsaj do konca oktobra. Na ogled so 
odlične fotografije železničarske koloni-
je na Studencih, najstarejšega delavskega 
naselja v Sloveniji oziroma enega najsta-
rejših tovrstnih naselij v tem delu Evrope. 
Kolonija je stara več kot 150 let.
Sicer pa fotografije oziroma razstava niso 
brez povezave s koronavirusom. Na eni 
strani hudomušne črnobele fotografije hiš 
v železničarski koloniji pri gledalcu po-
gosto zbudijo smeh, kar je silno redko in 
zdravilno v teh negotovih in nevarnih ča-
sih. Na drugi strani je razstava nastala kot 
»stranski produkt« prvega vala korona-
virusa. Ritonja, ki stanuje v bližini žele-
zničarske kolonije se je v času epidemije 
pogosto sprehajal tam, in ker ima na spre-
hodih s seboj zmeraj fotoaparat, je začel 
opazovati hiše tudi skozi objektiv, vsak 
dan ob približno enakem času, popoldan. 
Tokrat je fotografiral hiše v koloniji z di-
gitalnim fotoaparatom. Ko jih je fotogra-
firal prvič, je uporabljal srednjeformatno 
kamero na film. To je bilo pred kakimi tri-
desetimi leti. Takrat je Ritonja že bil član 
Fotokluba Maribor, katerega predsednik 
je bil Bogo Čerin. Ritonja je bil v prvi eki-
pi mladih fotografskih zanesenjakov, ki 
so pod budnim očesom mojstra Čerina s 

samokolnicami vozili gradbeni odpad iz 
tedaj popolnoma zanemarjenega stolpa na 
Židovski ulici 6. S tem se je začela uspe-
šna zgodba današnje Fotogalerije Stolp, 
prve fotografske galerije v Sloveniji. Leta 

1996 je Ritonja postal njen umetniški vod-
ja, od leta 2004 pa je Fotogalerija Stolp 
na seznamu referenčnih galerij za likov-
no umetnost. Ivan Dvoršak, mentor mla-
dega Ritonje, eden največjih slovenskih 

fotografov druge polovice 20. stoletja, je 
bil med najvidnejšimi člani t. i. maribor-
skega kroga, ki ima največ zaslug za to, 
da so s prizadevanji Aleksandra Bassina 
in Zmaga Jeraja leta 1974 fotografijo 
izvzeli iz tehnične kulture in jo uvrstili 
v likovno umetnost.
Za Bogom Čerinom je leta 2002 Ritonja 
prevzel vodenje Fotokluba Maribor, ene 
najdejavnejših kulturnih ustanov v mestu  
s statusom društva v javnem interesu na 
področju kulture. Po pravkar končanem 
mednarodnem festivalu fotografije, pe-
tem po vrsti, na katerem so bile fotografi-
je razstavljene na 23. prizoriščih po vsem 
mestu, že pripravljajo naslednjega, ki bo 
18. septembra 2021.
Ritonja je prejemnik več kot sto mednaro-
dnih in domačih fotografskih nagrad ter 
priznanj, med drugim dobitnik Glazerjeve 
listine 2012, zlate plakete JSKD 2016, 
srebrne plakete JSKD 2019, medalje za 
fotografijo na Salon des Beaux Arts v 
Carrousel du Louvre, Pariz 2017, posebne 
nagrade na 8. Festivalu likovnih umetno-
sti v Kranju 2019 itd. Poleg fotografije se 
ukvarja s filmom in videom. Še vedno fo-
tografira tudi z analognimi fotoaparati ter 
razvija filme in dela črnobele fotografije v 
temnici. Naj fotografija nastane v interak-
ciji svetlobe, srebra in papirja ali kot print 
s pigmentnimi barvami, zanj je prava fo-
tografija edino tista v fizični obliki. 
Dejan Pušenjak

Ena od razstavljenih črnobelih fotografij železničarske kolonije v Fotografskem muzeju.
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Streliška cesta
V sklopu ureditve odseka Streliške 
ceste med Kardeljevo cesto in Ulico 
Pohorskega odreda smo zagotovili 
varen promet za motorna vozila pa tudi 
za pešce in kolesarje po eni pomemb-
nejših mariborskih prometnic.  
Zaradi slabega stanja – dotrajanost 
vozišča, tehnična neustreznost 
križišč, slaba opremljenost s pločniki 
in pomanjkanje kolesarskih stez – in 
hkrati velike obremenjenosti je bila 
Streliška cesta med prednostnimi 
projekti na področju urejanja cest.

Spremembe na bolje
Vojašniški trg
V historičnem mestnem jedru 
celovito prenavljamo Vojašniški trg 
z Vinogradniškim muzejem, Sodnim 
stolpom in objektom »Tri babe«. Projekt 
revitalizacije zajema obnovo trga s 
pripadajočo infrastrukturo in obnovo 
objekta na Vojašniškem trgu 3. V Sodnem 
stolpu obnavljamo tla in ogrevalni sistem, 
stene, fasado, urejamo nosilne plošče med 
pritličjem in nadstropjem. Vgradili bomo 
kovinske obstenske galerije v nadstropju 
in izvedli prehod v atrij zunanjega 
avditorija Lutkovnega gledališča Maribor. 
Projekt se izvaja v skladu s smernicami 
in pogoji  Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Maribor. Vsebina Sodnega 
stolpa bo ostala kulturno-umetniška. V 
Vinogradniškem muzeju bomo turistično 
in kulturno-zgodovinsko nadgradili 
vsebine, vezane na najstarejšo vinsko trto.

Skatepark
Oktobra 2019 je Maribor v Novi vasi, 
v neposredni bližini OŠ Leona Štuklja, 
dobil največji in najsodobnejši skatepark, 
novo urbano športno središče za 
mlade. Projekt zvišuje raven bivanja v 
pretežno blokovskem predelu mesta in 
hkrati postaja začetna točka v urejanju 
novega rekreacijska območja, ki se bo 
razvilo vzdolž zelenega pasu ob Pekrskem 
potoku. V letu dni je objekt, s katerim 
upravljajo Športni objekti Maribor, prejel 
že tri nagrade s področja arhitekture in 
urejanja prostora.

Pešpot Bresternica
Konec leta 2019 smo uredili 1322 
metrov nove, dva metra široke pešpoti, 
ki povezuje Veslaški klub Dravske 
elektrarne Maribor in Brodarsko društvo 
Sidro. Pot je v prvi vrsti namenjena 
pešcem; onemogočen je dostop za 
kolesarje in motorna vozila. Na nekaterih 
odsekih smo za njihovo varnost uredili 
leseno ograjo, za krajši počitek z lepim 
pogledom na Dravo pa ob poti namestili 
tudi dva kompleta lesenih miz in klopi. 
Hkrati se obnavlja ponton na reki Dravi 
za potrebe veslaškega društva.

Glavni trg in Koroška cesta
Zaključujemo obnovo Glavnega trga in 
Koroške ceste v delu od osrednje tržnice 
na Vodnikovem trgu do krožišča pri 
Glavnem mostu. V sklopu prenove sta 
trg in Koroška cesta, ki je v tem delu 
po novem zaprta za motorni promet, 
dobila tudi novo razsvetljavo in urbano 
opremo ter atraktiven vodni motiv. 
Del projekta so tudi obnova in deloma 
novogradnja kanalizacije, izvedba 
telekomunikacijskih vodov in tlakovanje 
v Mesarskem prehodu. Po prenovi je 
Maribor v svojem historičnem središču 
dobil nov življenjski prostor, namenjen 
ljudem in trajnostnim oblikam mobilnosti. 
Z občinskim sofinanciranjem obnove 
fasad na nepremičninah s statusom 
kulturne dediščine zagotavljamo, da bo ta 
kvalitetni urbani prostor postopoma dobil 
še bolj urejeno podobo.

Čiščenje v porečju Drave
Poleti 2020 smo pridobili gradbena 
dovoljenja za izgradnjo 24 kilometrov 
kanalizacije v Mestni občini Maribor. 
Nove kanalizacijske vode bomo do konca 
leta 2022 zgradili na območju Limbuša 
in Laznice, Malečnika in Trčove, Peker 
in Hrastja ter Kamniške grabe. Na 
javno kanalizacijsko omrežje in s tem na 
centralno čistilno napravo bomo na novo 
priključili 3508 hišnih priključkov, tako 
bo na ustrezno odvajanje komunalnih in 
meteornih vod priključenih 98 odstotkov 
prebivalstva občine.

Podhod v Ljubljanski ulici
Z izgradnjo cestnega podvoza pod 
železniško progo Maribor–Prevalje – 
investicijo smo izvedli skupaj z Direkcijo 
RS za infrastrukturo – smo zagotovili 
pretočnost in večjo varnost prometa 
med desnim in levim bregom Drave. V 
sklopu projekta smo uredili tudi novo 
postajališče Tabor, zgradilii dve krožišči 
(Ljubljanska–Jezdarska in Ljubljanska-
Moše Pijada–Masarykova) in vzpostavili 
ločene, varne poti za  
kolesarje in pešce. Novourejen 
Magdalenski park s košarkarskim 
igriščem in novo urbano opremo ter nova 
otroška igrala na drugi strani Ljubljanske 
ulice so pridobitev predvsem za lokalne 
prebivalce. MO Maribor je ministrstvo 
za infrastrukturo pozvala, naj obnovi vsa 
železniška postajališča med Mariborom in 
Rušami.

Zdravstvena postaja Tabor
Dotrajani pritlični objekt Zdravstvene 
postaje Tabor v Jezdarski ulici bomo 
nadomestili s sodobno novo stavbo, 
v kateri bo prostor za ambulante 
splošnega primarnega zdravstva in tudi 
za specialistične ambulante v okviru 
Zdravstvenega doma Maribor. 
Izbrana rešitev izpričuje modernost in duh 
časa, v katerem bo zaživela, a je hkrati 
dovolj nevtralna, da se bo vizualno in 
funkcionalno vklapljala tudi v prihodnje 
ureditve tega prostora.  
Še več, novi objekt bo eden temeljev 
prihodnje »Taborske promenade«, 
sodobnega prostora, ki bo povezoval 
in služil stanovanjskim, poslovnim, 
izobraževalnim in prostočasnim 
vsebinam.

Področje: kultura
Mestna četrt Center
Zaključek: 2021 
Vrednost: 3 milijoni evrov

Področje: trajnostna mobilnost
Mestna četrt Center
Zaključek: oktober 2020
Vrednost: 7.076.459  
(od tega 2,1 milijona sredstev EU)

Področje: komunala
Mestna četrt Magdalena 
Zaključek: december 2019
Vrednost: 9,2 milijona evrov (MOM 3,4 
milijona, direkcija za infrastrukturo 5,7 
milijona evrov)

Področje: zdravstvo
Mestna četrt Center
Zaključek: V avgustu 2020 je bila izbra-
na arhitekturna rešitev.

Področje: šport, rekreacija
Mestna četrt Nova vas
Zaključek: oktober 2019
Vrednost: 660.000 evrov  
(sofinanciranje EU 80 odstotkov)

Področje: komunala 
Mestna četrt Radvanje
Zaključek: April 2020
Vrednost: 1,8 milijona evrov  
(531.799 evrov nepovratnih sredstev)

Področje: komunala
Več krajevnih skupnosti
Zaključek: Konec leta 2022
Vrednost: cca. 11 milijonov evrov  
(od tega 5 milijonov sredstev EU)

Področje: šport, rekreacija
Krajevna skupnost Bresternica
Zaključek: november 2019
Vrednost: 110.511 evrov
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Partnerstvo za Pohorje
19 občin – Maribor, Ruše, Lovrenc na 
Pohorju, Selnica ob Dravi, Ribnica na 
Pohorju, Podvelka, Radlje ob Dravi, 
Muta, Vuzenica, Dravograd, Slovenj 
Gradec, Mislinja, Vitanje, Zreče, 
Slovenske Konjice, Oplotnica, Slovenska 
Bistrica, Hoče-Slivnica, Rače-Fram in 
Maribor – se je pred letom dni začelo 
povezovati za dolgoročno sodelovanje 
pri turistični promociji, naravovarstvenih 
aktivnostih in trajnostnem razvoju 
Pohorja,  septembra 2020 smo podpisali 
Strategijo za Pohorje. 

Izposoja koles 
V MOM vzpostavljamo sistem kratko-
trajne izposoje oziroma souporabe koles 
(»bike-sharing«). Predvidoma do pomladi 
2021 bomo uredili 15 postaj s skupno 
130 kolesi na frekventnih točkah: sedež 
MOM, Železniška postaja Maribor, 
Glavni trg, SNG – Univerza v Mariboru, 
Univerzitetni športni center Leona 
Štuklja, Gosposvetska cesta, Smetanova 
ulica, Avtobusna postaja, Trg Leona 
Štuklja, Lent – Stara trta, Ljubljanska 
– Univerzitetni klinični center Maribor, 
Žitna ulica – Druga gimnazija. 

Nadhod za pešce in kolesarje
Na začetku povezovalne ceste med 
Titovo in Pobreško cesto smo zgradili 
nadhod za pešce in kolesarje, ki omogoča  
prečkanje te prometne dovozne ceste 
mimo nakupovalnega središča Europark. 
Nadhod bo opravil svojo vlogo predvsem 
za kolesarje in pešce, ki se bodo nanj 
navezali z nadhoda nad Titovo cesto 
oziroma krožiščem pod Univerzitetnim 
kliničnim centrom Maribor.

Ceste v coni Tezno
Na zahodnem robu Poslovno-proizvodne 
cone Tezno smo v letu 2020 uredili 180 
metrov ceste sever-jug (S-J-3). Ta novi 
cestni odsek je nadomestil stari kolovoz 
na območju, kjer že vrsto let deluje več 
podjetij, cestna in komunalno-energetska 
infrastruktura pa še nista bili zgrajeni. 
Sedaj je ta cesta izgrajena ob sofinan-
ciranju naložbe iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Ob urejeni cesti 
s hodnikom za pešce smo za potrebe 
gospodarskih subjektov v telu Cone 
Tezno zagotovili tudi 88 novih parkirnih 
mest, pod cesto pa so napeljani tudi novi 
komunalni vodi (plinovod, vodovod, 
komunalna kanalizacija, električno in 
telekomunikacijsko omrežje). Sledila bo 
še gradnja 240 metrov ceste južno od 
središčne prometnice v coni, Perhavčeve 
ulice. Ta projekt zajema tudi usposobitev 
zemljišč vzdolž ceste za gradnjo 
poslovnih, proizvodnih in skladiščnih 
objektov. Z urejanjem osnovne ekonomske 
poslovne infrastrukture bomo zagotovili 
možnost za širitev PPC Tezno na doslej še 
neizkoriščeno območje. 

Energetska sanacija 
Maribor se je v okviru celovite 
vizije zelenega in povezanega mesta, 
ki vključuje inovativno ekonomijo ter 
trajnostne soseske in skupnosti, zavezal 
za ekonomsko, socialno in okoljsko 
vzdržno mesto.  
V letu 2019 smo v javno-zasebnem 
partnerstvu s podjetjem Petrol izvedli 
energetsko sanacijo na 24. objektih v 
lasti MOM. Celovite energetske sanacije 
so bili deležni: upravna stavba MOM, 
osnovne šole Bratov Polančičev, Leona 
Štuklja, Ludvika Pliberška, Martina 
Konška, Maksa Durjave, Slave Klavore, 
Franca Rozmana – Staneta, Malečnik, 
Prežihovega Voranca, Draga Kobala, 
Rada Robiča, Vrtec Tezno (PE Pedenjped 
in Jasli), Vrtec Pobrežje (PE Grinič), 
delne pa Vrtec Borisa Pečeta (PE 
Bresternica), Vrtec Studenci (Iztokova 
in Limbuš), Vrtec Pobrežje (Ob gozdu, 
Brezje in Mojca), Vrtec Otona Župančiča 
(PE Mehurčki), Vrtec Jadvige Golež  
(PE Ob gozdu), Ledna dvorana in 
Dvorana Tabor.

Področje: trajnostni razvoj 
Celotna Mestna občina Maribor
Zaključek: 2019-2020
Vrednost: 10,5 milijona evrov (MOM 1,5 , 
Petrol 5,2, EU: 3,7 milijona evrov)

Področje: podjetništvo
Mestna četrt Tezno
Zaključek: 2019-2020
Vrednost: 400.000 evrov (327.869 iz 
kohezijskega sklada)

Področje: Trajnostna mobilnost
Zaključek: pomlad 2021 (1.faza)
Vrednost: cca. 2,3 milijona evrov

Področje: povezovanje MOM z  
občinami na območju Pohorja
V izvajanju 

Področje: trajnostna mobilnost 
Mestna četrt Magdalena 
Zaključek: oktober 2020
Vrednost: 388.000 evrov  
(EU 206.000 evrov)

Preureditev Cafove ulice
Konec leta 2019 smo v Cafovi ulici, kjer 
si prostor delijo stanovanjske stavbe, izo-
braževalne institucije in upravna zgradba, 
uredili skupni prometni prostor za pešce, 
kolesarje in lokalni motorni promet, ki pa 
ne sme biti hitrejši od 20 km/uro. Maribor 
je s to prenovo nekoliko degradirane ulice 
na obrobju mestnega središča dobil nov 
sodoben in uporabnikom – stanovalcem, 
dijakom in študentom – prijazen prostor.

Področje: trajnostna mobilnost
Mestna četrt Ivan Cankar
Zaključek: december 2019
Vrednost: 474 tisoč evrov  
(Ministrstvo za infrastrukturo 320.000 
evrov )

Pri obnovi Koroške ceste in 
Glavnega trga je bilo v tlak položenih  
405.650 granitnih kock.

Na Glavnem trgu je bilo položenih. 
31.800 granitnih plošč;   
uporabljenega je bilo  
9000 ton gramoza, kar je skoraj  
450 tovornjakov;  
vgrajenega je bilo 6500 ton tlaka,  
kar je skoraj 330 tovornjakov.

Pri izdelavi betonskih tlakovcev na 
Cafovi ulici je bil uporabljen posebni 
beton s t. i. fotokatalitsko aktivnostjo 
– dodatek titanovega dioksida pod 
vplivom sonca omogoča kemijsko 
reakcijo, ki prispeva k čiščenju zraka.

Za nadhod nad Titovo so iz Ajdovščine 
40,5 metrsko konstrukcijo prepeljali v 
enem kosu;  
jeklena konstrukcija je tehtala 22 ton.

Pri obnovi Magdalenskega parka je bilo 
posajenih 91 novih dreves.

Pri izgradnji podvoza na Ljubljanski ulici 
je bilo porabljenih  
570 ton armature,  
3540 kubičnih kubikov betona in  
31.700 kubičnih metrov izkopa zemljine.

V okviru prenove Lenta se bo prenovila 
tudi Dravska ulica. Dravska ulica je bila 
prvič imenovana leta 1483 kot Traa 
Gasse in je do danes kar osemkrat 
spremenila ime.

Posebno zanimivo
Pri rušenju in arheoloških raziskavah 
na objektu Vojašniški trg 3 – »Tri babe« 
– smo v temeljih odkrili že dve baročni 
glavi ženskih kipov (izvor in avtorja-ki-
parja še raziskujejo na ZVKDS, gre za 
dele nekdaj celopostavne figure rahlo 
nadnaravne velikosti, obdobje zrelega 
baroka – sredina oz. druga polovica 18. 
stoletja. Artefakta bosta razstavljena v 
obnovljenem objektu). Prav tako so se 
arheološke raziskave pod objektom in 
v okolici (dvorišče) razširile in postregle 
z novimi, še neraziskanimi odkritji 
(temelji predhodnega objekta pod 
obstoječim, ostanki obrambnega zidu 
srednjeveškega mesta... ).

Prvič v zgodovini se je za skupne intere-
se in razvoj Pohorja povezalo toliko (28) 
partnerjev in v kratkem času  pripravilo 
skupno razvojno strategijo ter skupne 
promocijske akcije na področju turizma.

Na razpis »bike-sharinga« sta kot 
podizvajalca prijavljena dva največja 
ponudnika sistemov izposoje koles na 
svetu. Skupaj nastopata že v 60. drža-
vah in 88. večjih mestih, od Avstralije, S 
in J Amerike, Azije in Evrope.

Skate park zahteva neprestano sanacijo 
betonskih površin zaradi kovinskih 
rolk in skoraj 24-urne zasedenosti te 
urbano-športne površine.

Foto: Luka H
ernet
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»Ustanovitev holdinga je bila moja 
obljuba in zaveza, da zagotovimo razvoj 
javnih podjetij in povežemo znanje 
v mestu in regiji,« je na predstavitvi 
Javnega holdinga Maribor 25. avgusta 
letos dejal župan Saša Arsenovič.
Dolgoročni cilj holdinga je učinkovit 
javni servis oziroma skrb za kvaliteto 
življenja prebivalcev mesta in okolice, pa 
tudi razvoj infrastrukture, ki pozitivno 
vpliva na poslovno življenje v mestu in 
zaledju. Mestni holding ni mariborska 
posebnost, imajo ga mnoga mesta. 
Praviloma so v holdingu združene razne 
skupne službe (nabava, računovodstvo, 
finance, kadri, informatika, marketing, 
odnosi z javnostmi …), ki bi bile 
sicer razpršene po posameznih javnih 
podjetjih, da se ta lahko posvetijo 
razvijanju strokovnega znanja. Poleg 
tega holding skrbi tudi za usklajeno 
delo pri udejanjanju razvojnega načrta 
mesta in regije ter pri investicijah v 
javno infrastrukturo. Lidija Pliberšek, 
direktorica JHMB, vidi holding kot 
pomemben mehanizem, ki povezuje 
z močnim poudarkom na etičnem in 
transparentnem delovanju. Njihov cilj je 
zadovoljstvo vseh prebivalcev mesta in 
okolice.

Povezovanje mesta

V holdingu so: 
Energetika Maribor d. o. o.
Marprom d. o. o.
Mariborski vodovod d. d.
Snaga d. o. o.
Pogrebno podjetje Maribor d. d.
Nigrad d. d.

Lidija Pliberšek
Lidija Pliberšek, direktorica Javnega 
holdinga Maribor, direktorica 
Pogrebnega podjetja Maribor od leta 
2002, od leta 2011 tudi predsednica 
mednarodnega Združenja kulturno 
pomembnih evropskih pokopališč 
(Association of significant cemeteries 
of Europe, ASCE; 22 držav, 99 mest, 
130 članov). Diplomirala in magistrirala 
je na Ekonomsko-poslovni fakulteti v 
Mariboru, tekoče govori angleško in 
nemško, od leta 1993 do 2002 je vodila 
tudi marketing v podjetju PIK Maribor.
»Ustanovitev Javnega holdinga 
Maribor (JHMB), ki se upoštevaje 
dejavnosti povezanih podjetij in 
število zaposlenih v njih uvršča med 
največje mariborske družbe, pred-
stavlja izjemen izziv in priložnost za 
uresničitev vrste potencialov našega 
mesta. Združitev javnih podjetij je 
podlaga za njihovo gospodarnejše 
poslovanje, doseganje sinergij na 
različnih področjih in s tem pozitivnih 
ekonomskih učinkov,« je na novinarski 
konferenci pred uradno ustanovitvijo 
JHMB povedala njegova direktorica 
Lidija Pliberšek.

Javni holding Maribor, družba z 
omejeno odgovornostjo, z dalj-
šim imenom »družba za izvajanje 
strokovnih in razvojnih nalog na 
področju gospodarskih javnih 
služb«, je v stoodstotni lasti mestne 
občine. V sodni register je bil vpisan 
2. septembra 2020. 
Nadzorni svet holdinga ima šest 
članov: štiri predstavnike ustanovi-
teljice in dva predstavnika delavcev 
kapitalsko povezanih družb: Matej 
Bastič, predsednik, Mateja Cekić, 
Igor Banič, Sašo Drobnak, Sanja 
Androić, Mišo Pušnik

Logotip JHMB je šest poveza-
nih trikotnikov, ki sestavljajo 
podobo laboda, simbola Drave. 
Osnovni barvi sta rdeča in 
siva, ki simbolizirata moč in 
infrastrukturo.

Prakse vseh mest, ki imajo 
gospodarske javne službe združene 
v holding, so se tekom let izkazale 
kot dobre, tako z vidika razvoja in 
tehničnega znanja kot organiza-
cijskih prednosti in ekonomskih 
učinkov. Po mednarodnih 
študijah ima več kot polovica 
občin s prebivalstvom nad 20 tisoč 
ljudi lastne holdinge za izvajanje 
gospodarskih javnih služb.

Ljubljana – 300.000 prebivalcev, 
holding od leta 1994, 2400 zaposle-
nih; po reformi lokalne samouprave 
vpisan v register z novim imenom 
Holding Ljubljana; kot servis za 
življenje prebivalcev mestne občine 
in šestih primestnih občin upravlja 
javni prevoz, kanalizacijo, ravnanje 
z odpadki, oskrbo z energijo in vodo. 
Leta 2007 so iz javnega holdinga iz-
stopila tri javna podjetja, ki dejavnosti 
gospodarskih javnih služb izvajajo le 
na območju mestne občine, to so Žale, 
Parkirišča in Ljubljanske tržnice.
Gradec – 300.000 prebivalcev, 
holding ustanovljen leta 1960, 2700 
zaposlenih, servis za prebivalce 
mesta in okolice, upravlja javni 
prevoz in infrastrukturo, oskrbo 
z vodo in energijo, gospodarjenje 
z odpadki, pogrebne dejavnosti in 
prostočasne dejavnosti na javnih 
površinah. Na njihovi spletni strani 
so ažurirane in podrobne servisne 
informacije za prebivalce, pa tudi za 
turiste in priseljence.
Zagreb – 800.000 prebivalcev, 
holding ustanovljen leta 2007, 
7500 zaposlenih, upravlja veliko 
razvejanih dejavnosti od javnega 
prometa, oskrbe z vodo in energijo, 
tržnic, odpadkov, kanalizacije in 
pokopališč do parkirišč, nepremičnin 
in lekarniške dejavnosti. V zadnjih 
letih je bil holding pogost gost v 
medijih spričo očitkov o razsipnem 
trošenju javnega denarja.
Reka – 130.000 prebivalcev, evropska 
prestolnica kulture 2020 (z irskim 
mestom Galway), mestni holding 
ustanovljen leta 2015, skrbi za čistočo 
mesta, javni promet, oskrbo z energijo 
in vodo ter za kanalizacijo.

www.jhmb.si

Svet uporabnikov
Poleg odloka o ustanovitvi Javnega 
holdinga Maribor je mestni svet sprejel 
še sklepe, da je holding dolžan z etičnim 
kodeksom urediti vprašanja varovanja člo-
vekovih pravic pri poslovanju, koruptivnih 
dejanj in goljufij, korporativne zvestobe 
in zaupanja vrednih poslovnih odnosov z 
interesnimi skupinami.
Mestni svet je predlagal županu tudi 
pripravo odloka o ustanovitvi sveta 
uporabnikov. Svet uporabnikov bi bil 
skupen organ za varstvo uporabnikov 
pravic in interesov v odnosu do izvajalcev 
gospodarskih javnih služb.
Svet uporabnikov bo vsako leto napravil 
analizo oziroma raziskavo zadovoljstva 
uporabnikov javnih dobrin s kvaliteto 
storitev gospodarskih javnih služb. Analizo 
bodo dolžni obravnavati vsi izvajalci go-
spodarskih javnih služb in javni holding ter 
se do nje opredeliti. Analizo in opredelitve 
javnih služb in holdinga pa bo na koncu 
obravnaval še mestni svet.
(2. izredna seja, 19. junija 2019)

JHMB
Prvotna predvidena kratica za maribor-
ski holding je bila JHM, vendar  so se na 
holdingu v želji po izrazitejši izpostavitvi 
našega mesta odločili za JHMB.

Logotip JHMB, ki je oblikovan 
po merah mariborskega 
mestnega grba, predstavlja 
šest povezanih trikotnikov, 
ki sestavljajo podobo laboda, 
simbola Drave. Osnovni barvi 
sta rdeča in siva, ki simbolizirata 
moč in infrastrukturo. 
Mariborski holding bo svoje 
poslanstvo uresničeval pod 
sloganom »Povezujemo razvojne 
potenciale mesta.«
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Čeprav so bili komunalni »praholdingi« 
v začetku prejšnjega stoletja po Evropi že 
dokaj običajna praksa, so ga v Mariboru 
kot prvi v skupni kraljevini Jugoslaviji 
začeli ustanavljati šele leta 1932.
Takrat je namreč padla odločitev mestnih 
oblasti, da pod streho novoustanovljenega 
Mestnega podjetja združijo vse javne služ-
be v mestu, in sicer klavnico, avtobusni 
promet, vodovod, plinarno, elektropodje-
tje, gradbeno upravo, prometno pisarno, 
kopališče Mariborski otok, pogrebni 
zavod in pokopališče. Mariborski mestni 
veljaki so se pri organizaciji Mestnega 
podjetja zgledovali po dunajskih občinah, 
kjer so že predtem vsa komunalna podje-
tja združili v enoten obrat pod skupnim 
komercialnim in poslovnim vodstvom. 
Poleg racionalnejšega poslovanja so 
skušali tako doseči boljši finančni rezultat 
komunalnega gospodarstva. 
Kot rečeno, Maribor je postal prvo 
mesto v Kraljevini Jugoslaviji, ki je z 
združitvijo vseh komunalnih podjetij 
pod enotnim komercialnim vodstvom 
iz različnih mestnih obratov ustanovil 
samostojno, upravno, organizacijsko, 
gospodarsko finančno in premoženjsko 
enoto. V tistih časih je šlo za zelo 
drzno potezo oblasti, ki je podobno kot 
danes razburkala mariborsko javnost, za 
»komunalni eksperiment« pa je vladalo 
veliko zanimanje mnogih mestnih uprav 
po tedanji skupni državi.
Zaradi kompleksnosti in zahtevnosti 
projekta, združevanje takšnega števila 
podjetij pod eno streho je za tiste čase 
pomenilo ogromen podvig, so se 

njegovega uresničevanja lotili postopoma. 
Že od politične odločitve o združitvi do 
prvih dejanskih korakov je preteklo kar 
celo leto. Od 1. januarja 1933, denimo, so 
tekoče posle posameznih podjetij sicer še 
vedno vodili dotedanji upravniki, odobra-
vanje večjih nabav, poravnava računov in 
podobno, pa je bilo naposled preneseno k 
novemu ravnateljstvu Mestnih podjetij.
Komunalni »praholding« je bil ustano-
vljen šele maja 1934, ko je bil končan 
tudi prenos občinskih gospodarskih 
poslov na Mestna podjetja. Zadnja faza, s 
katero so zagotovili pogoje za delovanje 
Mestnih podjetij, se je zgodila leta 1937, 
ko je mestni svet sprejel »službeni red za 
ureditev službenih razmer med maribor-
sko mestno občino in delavci, ki so pri 
njej stalno zaposleni«.
Tako mestna kot državna javnost je z 
velikim zanimanjem čakala, da mine 
prvo leto poslovanja mariborske združene 
komunale in pokaže finančne rezultate 
poslovanja. K sreči snovalcem drznega 
projekta je že prva bilanca mestnih 
podjetij pokazala, da je bila zamisel v 
glavnem posrečena, seveda pa prva zmaga 
skeptikov še zdaleč ni prepričala. Kljub 
temu so mariborska združena komunalna 
podjetja dobro delala tudi naslednja leta, 
dokler ni vsega ustavila druga svetovna 
vojna. Nemci so v tem času mesto vodili 
po svoje, prav tako tudi nova oblast po 
vojni. Komunalna podjetja so znova 
delovala ločeno, vendar v Mariboru 
ideja o ponovni združitvi, kot kaže, ni 
nikdar povsem zamrla

Sašo Radovanovič, Senka Dreu

Praholding

Mestno kopališče 
(na posnetku pred 
frančiškansko 
cerkvijo) je v 30. 
letih preteklega 
stoletja prešlo pod 
upravo skupnega 
komunalnega 
podjetja.

Ureditev Koroške ceste z Glavnim trgom, 
ureditev nabrežja Drave, prenova zahodne 
tribune Ljudski vrt … Vemo, to so veliki 
projekti v našem okolju, o katerih odloča 
Mestna občina Maribor. Kaj pa pametne 
klopi, otroška igrala, obuditev osiroma-
šenih poti s pisanimi smerokazi? Vse 
to so manjši projekti, ki lahko bistveno 
izboljšajo naš življenjski prostor. In o teh 
lahko zdaj odločamo občani in občanke 
Mestne občine Maribor. 
Mestna občina Maribor namenja 500.000 
evrov proračunskih sredstev za izvedbo 
projektov v letih 2021 in 2022, ki jih 
boste občani predlagali in izglasovali 
po postopku, imenovanem participativni 
proračun. Ta je, z drugimi besedami, 
neposreden način vključevanja občanov v 
soodločanje o razvoju skupnosti in okolja, 
v katerem živimo. 
Pri procesu  izvajanja  zraven MO 
Maribor sodelujeta Zavod PIP in 
Fundacija Prizma. In kaj jih v prihodnjih 
letih čaka? Bojan Golčar iz Zavoda PIP 
pravi: »Čaka nas še veliko dela do zaključ-
ka glasovanja. Od tam dalje odgovornost 
za izglasovane projekte prevzema mestna 
uprava, da jih v celoti in kakovostno 
realizira. Zavedamo se, da jih čaka 
zahtevno delo, vendar sem prepričan, da 
jim bo tudi ta naloga uspela. Mariborčani 
imamo besedo župana, da bo tako, in 
lahko rečem, da sem v času priprave 
participativnega proračuna dobil občutek, 
da tudi na podlagi dobro pripravljenega 
modela izvedbe župan resnično verjame v 
koristnost in uspeh mehanizma in bo tudi 
sam njegov promotor.«
Aljaž Brodnjak iz Fundacije Prizma 
dodaja: »Pred nami je obdobje komple-
ksnega dela z ljudmi, še posebej v situaciji, 
ki od nas terja socialno distanco. Zato 
smo zagotovili tudi digitalne rešitve, ki 
omogočajo aktivno sodelovanje v procesu 
(spletna aplikacija za podajanje predlogov, 
glasovanje in spremljanje, spletni seminar 
za podporo občanom pri razumevanju 
procesa participativnega proračuna ter 
pomoč pri  pripravi  projektnih predlogov, 
glasovanja in spremljanja). Verjamemo, 
da bo participativni proračun v mestu 
uspešno zaživel v polni meri in da bo poziv 
»Čuj, sodeluj« postal sinonim in stalnica 
aktivnega vključevanja meščanov in 
meščank k pripravi projektnih predlogov 
in soodločanju  v mestu.«

Špela Debenjak

 Participativni proračun

Za pomoč pri uporabi aplikacije za pripravo 
in oddajo projektnih predlogov sta na voljo 
projektni pisarni:

Zavod PIP 
Gosposvetska cesta 86, Maribor

Fundacija PRIZMA 
Tkalski prehod 4, Maribor

Telefon: 02 234 21 46

Gsm: 070 331 507

E-pošta: sodeluj@maribor.si

Javni posveti –  
praktične spletne 
delavnice  
(do 28. 10. 2020) 
Občanke in občani se lahko zaradi 
koronavirusa udeležimo le prak-
tičnih spletnih delavnic, pri katerih 
se bomo seznanili z delovanjem 
participativnega proračuna in 
pripravo predlogov projektov. 

Predlagaj 
(do 10. 11. 2020)
Predloge projektov lahko občani 
oddajamo od začetka trajanja 
javnih posvetov do 10. novembra 
2020. Posamezni predlog projekta 
mora biti v skladu s predpisanimi 
kriteriji, njegova vrednost pa ne 
sme biti nižja od 2000 oziroma 
višja od 20.000 EUR.

Pregled predlogov  
(11. 11. – 2. 12. 2020)
Vse oddane predloge projektov 
pregleda komisija, ki preveri, ali 
so izvedljivi, skladni z zakonodajo, 
so znotraj občinskih meja, imajo 
realno ocenjeno vrednost ter so v 
skladu z drugimi merili in pogoji. 

Glasuj  
(3. 12 – 10. 12. 2020)
Glasovanje bo potekalo preko 
spletne aplikacije  ali v prosto-
rih sedežev mestnih četrti in 
krajevnih skupnosti. Sodelujemo 
lahko občanke in občani s stalnim 
prebivališčem v Mestni občini 
Maribor, ki smo dopolnili 15 let. 

Spremljaj  
(od 21. 12. 2020  
naprej)
V tej fazi participativnega 
proračuna bo občina skrbela za 
ažurno obveščanje o napredova-
nju izvedbe projektov.

Predlagam, glasujem in spremljam 
na spletni strani:
www.mariborsodeluj.si
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To so besede, ki jih je na proslavi 
ob združitvi Slovencev, Hrvatov in 
Srbov v Kraljevino Srbov, Hrvatov 
in Slovencev 15. decembra 1918 v 
Mariboru izrekel predsednik Narodnega 
sveta za Štajersko in poverjenik za uk in 
bogočastje pri Narodni vladi Slovencev, 
Hrvatov in Srbov v Ljubljani dr. Karel 
Verstovšek. Iz njih veje optimizem, da 
bo Maribor, predvojna nemška trdnjava 
na Spodnjem Štajerskem, dejansko postal 
slovensko mesto. Toda pot do tega je 
bila dolga in trnova.
Slovenci so 29. oktobra 1918 z razgla-
sitvijo Države Slovencev, Hrvatov in 
Srbov dočakali več desetletij tlečo željo 
po narodni avtonomiji. Svoje prihodnosti 
niso iskali v okvirih preoblikovane 
habsburške monarhije, ampak so z 
lastno državo odprli novo poglavje svoje 
narodne zgodovine. Slovenske dežele je 
zajel val navdušenja in veselja, slovensko 
prebivalstvo je slavilo v zmagoslavju 
osvoboditve izpod habsburškega 

jarma. Slavili so tudi na Spodnjem 
Štajerskem, še zlasti v njeni nesojeni 
prestolnici Mariboru, kjer so Slovenci 
po desetletjih izpostavljenosti nemški 
politični samovolji ter srditi germanizaciji 
odkrito upali na svetlo prihodnost, v 
kateri bi brez zadržkov pokazali, da so 
prav to – Slovenci.

Nemška trdnjava
Žal zmagoslavje v Mariboru ni trajalo 
posebno dolgo in se je v prevratnih me-

secih med letoma 1918 in 1919 sprevrglo 
v spopad za usodo mesta ob Dravi. Že 
dan po slavnostni razglasitvi neodvisne 
južnoslovanske države 30. oktobra 1918 
se je mariborski nemški občinski svet 
soglasno izrekel, da Maribora Slovencem 
ne bo prepustil brez boja. Mesto Maribor s 
pripadajočo okolico je razglasil za nemško 
trdnjavo, ki naj bi pripadla novonastajajo-
či državi Republiki nemški Avstriji.
Pri svojih zahtevah se je nemški 
občinski svet, podobno kot so storili 

tudi Slovenci, skliceval na pravico 
narodne samoodločbe, ki jo je narodom 
habsburške monarhije januarja 1918 
obljubljal ameriški predsednik Thomas 
Woodrow Wilson. In prav ta pravica je 
postala vodilo za ureditev Evrope in sveta 
na pariški mirovni konferenci, ki pa se 
je tedaj šele bledo risala nekje v bližnji 
prihodnosti. Od nje je slovenska politika 
pričakovala rešitev vseh nakopičenih 
težav, a žal morala resignirano ugotoviti, 
da smo Slovenci na konferenci miru bili le 
kmetje na šahovnici velesil.
Položaj na Spodnjem Štajerskem je bil ob 
koncu velike vojne zapleten. Maribor je 
ohranil nemško podobo – mestna politika, 
uradi so ostali trdno v nemških rokah. 
Sprememb pa ni bilo na vidiku. Politična 
prerekanja in pasivnost slovenske politike 
– tako centralne v rokah Narodne vlade 
SHS v Ljubljani kot tudi lokalne v rokah 
Narodnega sveta za Štajersko – sta k deja-
njem spodbudila majorja Rudolfa Maistra.

Maistru se moremo  
zahvaliti, da je Maribor  
slovensko mesto
Ta ima v mariborskem zgodovinskem 
spominu posebno mesto. Prav Maistru, ki 
ga je odlikovala močna volja, se moremo 
zahvaliti, da je Maribor danes slovensko 
mesto. Prvega novembra se je namreč 
zoperstavil poveljniku avstrijskih čet, 
polkovniku Antonu Holiku, odrekel 
poslušnost in Maribor razglasil za jugo-
slovansko posest. Predsednik štajerskega 
narodnega sveta Karel Verstovšek ga je še 
isti dan povišal v generala. V trenutkih, 
ko se je slovenska politika obotavljala in 
iskala »diplomatske« rešitve, je slovenski 
general ukrepal, 23. novembra 1918 
razorožil grozečo nemško zeleno gardo 
ter postavil temelje za vzpostavitev 
slovenskega Maribora. 
Uradna politika v Ljubljani je za 
postavitev »političnih temeljev« za 
slovenski prevzem oblasti v Mariboru 
potrebovala več kot mesec in pol. Šele 
18. decembra 1918 je Mariboru postavila 
začasnega okrajnega glavarja dr. Vilka 
Pfeiferja, razpustila nemški občinski 
svet in okrajni zastop. Slovenski prevzem 
oblasti se je kljub vsemu zgodil šele 2. 
januarja 1919, ko je okrajni komisar 
Pfeifer ob prisotnosti generala Maistra 
odslovil zadnjega župana avstrijske dobe 
dr. Johanna Schmidererja.

V zraku je bil revanšizem
Slovenizacija Maribora, ki je tem 
dejanjem sledila, je kljub vsemu potekala 
postopoma in na številnih področjih 
– uprava, šolstvo in ne nazadnje javna 

Maister je ukrepal

Narodni svet za Štajersko
Ustanovljen 28. septembra 1918, tega 
dne se je izoblikoval njegov odbor: 
predsednik dr. Karel Verstovšek, 
profesor na mariborski klasični gim-
naziji ter državni in deželni poslanec, 
podpredsednik dr. Franjo Rosina, 
odvetnik, predsednik Slovenske čital-
nice in načelnik posojilnice, tajnik Fran 
Voglar, profesor na klasični gimnaziji, 
blagajnik dr. Franc Kovačič, profesor 
bogoslovja.

Vilko Pfeifer 
(1885, Krško – 1965, Ljubljana) Študij 
prava je opravil na Dunaju in v Gradcu. 
Leta 1918 je bil imenovan za vladnega 
komisarja v Mariboru. Lotil se je slove-
nizacije mesta in uprave ter zagoto-
vitve normalnega delovanja občinskih 
podjetij. Po odhodu z mesta komisarja 
opravljal še nekatere druge funkcije, 
denimo, šef okrožnega agrarnega urada 
v Mariboru, vršilec dolžnosti velikega 
župana Maribora (1923).

Karel Verstovšek
(1871, Velenje – 1923, Maribor) Študiral 
filologijo v Gradcu, kjer je leta 1903 
doktoriral. Kot politik je ves čas bil 
zvest Slovenski ljudski stranki. Ob 
začetku vélike vojne je ostro naspro-
toval preganjanju zavednih Slovencev 
na Štajerskem. Veljal je za enega od 
predlagateljev Majniške deklaracije. 
Kot predsednik Narodnega sveta za 
Štajersko je 1. novembra 1918 imenoval 
Rudolfa Maistra v generala.

Josip Leskovar
(1875, Konjice – 1965, Maribor) Ljudsko 
šolo je obiskoval v Konjicah, gimnazijo 
v Mariboru. Pravo študiral na Dunaju in 
tam doktoriral. Že zgodaj se je v njemu 
prebudila slovenska narodna zavest. 
Od leta 1910 je bil odvetnik v Mariboru. 
Mariborski župan je bil med leti 1925 in 
1927. Nemški okupator mu je leta 1941 
onemogočil opravljanje advokature. 
Po osvoboditvi je deloval kot pravni 
referent do upokojitve leta 1948.

Mihael Glavan, Damijan Stepančič:  
Naš Maister, strip, 127 strani,  
trda vezava, december 2019, 
Založba Miš, 27,95 evra

»Maribor včeraj še morda 
nemški – in nikdar več! Na 
Maribor moramo Slovenci 
paziti kakor na punčico v 
svojem očesu, ker je za nas 
največja postojanka.« 

Slovenizacija Maribora po veliki vojni
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podoba mesta. Narodna vlada SHS v 
Ljubljani je decembra 1918 izdala pravno 
podlago za slovenizacijo. Določila je, 
da je notranji in zunanji uradni jezik 
uradov postal slovenščina, ter uradom 
naložila, da so iz služb odpustili nekdanje 
avstrijsko uradništvo, ki tega jezika ni 
bilo vešče. Slovenski časniki (med njimi 
denimo Straža, Slovenski gospodar, Male 
novice, Mariborski delavec) so natančno 
spremljali vsako odpustitev nemškega 
uradnika. V zraku je bil revanšizem.
Leta 1925 se je mariborski župan dr. 
Josip Leskovar spominjal, da je bilo pri 
slovenizaciji mestnih uradov v letu 1919 
možno čutiti navdušenje prebivalstva 
nad odpuščanjem nepriljubljenih 
nemških uradnikov.  Podobno je bilo pri 
preustroju šolstva, ki ga je vodil sam 
predsednik Narodnega sveta za Štajersko 
in poverjenik za uk in bogočastje pri 
Narodni vladi Slovencev, Hrvatov in 
Srbov v Ljubljani dr. Karel Verstovšek. 
Vzpostavljanje slovenskih šol je bilo 
postopno in zahtevno.

Slovenizacija javnega življenja
Sočasno s preustrojem birokratskega 
in šolskega aparata so se v Mariboru 
lotili slovenizacije javnega življenja. 
Prebivalstvo je hrepenelo po odstranitvi 
simbolov, ki so Maribor povezovali 
s propadlim habsburškim režimom. 
»Znamenja našega suženjstva naj 
izginejo!« so zapisali v časniku Straža že 
konec novembra 1918 in s tem pozivali 
obrtnike in trgovce, naj se ne sramujejo 
slovenskih korenin.
To je uslišala tudi ljubljanska narodna 
vlada, ki je 17. decembra izdala 
naredbo, da naj bi vsi napisi uradnih 
poslopij morali biti v slovenskem 
jeziku. Vzpostavitev slovenske podobe 
je bila pomembna za krepitev narodne 
zavesti in javno izkazovanje pripadnosti 
jugoslovanski državi. »/…/ Iztrebljanje 
nemškega jezika v obliki napisov v 
javnem življenju ter v obliki uničenja 
v narodnih šolah Jugoslavije je postalo 
prava potreba narodnega čiščenja,« je v 
časopisu Učiteljski tovariš 24. januarja 
1919 zapisal Radoslav Knafljič. »Mi smo 
danes v jugoslovanskem mestu in tukaj 
nam res ni potreba več nemškega napisa,« 
so opozarjali tudi v časniku Mariborski 
delavec januarja 1919.
Prav to leto je bilo v marsikaterem pogle-
du za Maribor prelomno. Med Slovenci se 
je okrepil slogan Proč z nemškimi napisi! 
Ven s slovenskimi! Kdor je naš, naj 
pokaže, da je naš!
Odziv gospodarstvenikov v mestu pa je 

bil kljub vsemu, proti pričakovanjem, 
mlačen. Obrtniki in trgovci so spremembe 
uvajali počasi; nekateri, ki so bili kljub 
prevratu zvesti habsburški tradiciji, 
gotovo tudi s stisnjenimi zobmi. V 
poletnih mesecih so v slovenskih časnikih 
Slovenski narod in Mariborski delavec 
resignirano ugotavljali, da je slovenizacija 
bila Sizifovo delo in so morali veliko 
nadoknaditi. Vprašljiva je bila slovnična 
pravilnost napisov, ki bi danes sicer 
narisala nasmeh na obraz, takrat pa se 
jim ni zdela duhovita. Časnik Slovenski 
narod je julija 1919 ogorčeno zapisal 
»/…/ Koliko časa še se bode še trpelo 
to iz malomarnosti pa tudi nagajivosti 
izvirajoče pačenje slovenskega jezika?«
A situacija se tudi dve leti po prevratu in 
dodelitvi Maribora Kraljevini Jugoslaviji 
septembra 1919 ni umirila. Nemške napi-
se v mestu, kot so ugotavljali v časnikih 
Jutro in Tabor, namreč zasledimo še v 
letih 1920 in 1921.

Nova poimenovanja
Če se je že preimenovanje obrtnih in 
gostinski obratov zdelo zapleteno, je 
bilo preimenovanje mestnih ulic zgodba 
zase. Anton Vončina piše, da je segala 
prva doba poimenovanja mariborskih 
ulic v leto 1840, ko je mesto imelo zgolj 
31 ulic in tri trge. Zaznamovano je bilo 
z razmeroma majhnim vplivom mestne 
oblasti nad poimenovanjem. Ker je bilo 
mesto nemško, so bila temu prilagojena 
poimenovanja in značaj mesta. Toda 
podoba mesta in poimenovanja se do 
leta 1919 v glavnem naj ne bi pretirano 
spreminjala. Leta 1876 je občina prvič 
sodelovala pri poimenovanju, ko je potrdi-
la skupno 77 imen ulic, cest in trgov, med 
katerimi ni bilo niti enega slovenskega 
poimenovanja, čeprav je v mestu živela 
slovenska manjšina.
Mestni svet je na seji 2. junija 1919 
predlagal imenovanje desetčlanske 

Jakob Radoslav Knaflič
(1862, Ivanjski Vrh – 1941, Radvanje) 
Po ljudski šoli v Cerkvenjaku je v 
Varaždinu obiskoval gimnazijo, kjer je 
bil kljub revščini odličnjak. Učiteljišče 
je končal v Ljubljani in po vojni bil 
učitelj do upokojitve v Radvanju 
pri Mariboru. Deloval je v različnih 
slovenskih društvih, se boril zoper 
germanistični pritisk in objavljal zavze-
te politične članke. Aktivno je deloval 
v Narodni stranki in iz češčine prevajal 
leposlovje.

Anton Vončina
(1894, Idrija – 1969, Maribor) 
Njegovo šolanje za geodeta v 
Gradcu je prekinila prva svetovna 
vojna. Po koncu vojne je nadaljeval 
študij in na gradbenemu uradu 
mestne občine prevzel geometrsko 
upravno delo ter med drugim sesta-
vil kartoteko ulic z vso dokumen-
tacijo. Med drugo svetovno vojno 
izseljen, po vojni se je vrnil v Maribor 
in nadaljeval z delom geometra do 
upokojitve leta 1954.

Dan generala Maistra
V spomin na dan, ko je leta 1918 
Maister (1874 – 1934) z vojsko razo-
rožil in razpustil nemško varnostno 
stražo, je 23. november Dan Rudolfa 
Maistra. Od leta 2005 je državni 
praznik, ni pa dela prost dan. Doslej je 
vsako leto v času praznika potekalo 
več prireditev, na katerih so se spom-
nili še, da je bil Maister tudi pesnik 
in bibliofil. Tokrat bodo te prireditve 
najbrž potekale po spletu in televiziji 
zaradi koronavirusa.

komisije, ki bi pregledala stanje uličnih 
imen in predlagala nova poimenovanja. 
Pri tem naj bi dobila prednost zgodo-
vinska imena dogodkov oziroma naj bi za 
dosedanja nemška imena, če je to seveda 
bilo mogoče, poskušali poiskati ustrezno 
slovensko različico.
Prvega avgusta 1919 je odbor za ulična 
imena rezultate svojega dela predstavil na 
seji mestnega sosveta, vladni komisar dr. 
Vilko Pfeifer pa je pozdravil in pohvalil 
kvalitetno delo. Sklenjen je bil dogovor, 
da se bo kot »cesto« imenovalo le tiste 
ceste in ulice, ki so vodile naravnost iz 
mesta in so torej bile mestne vpadnice.  
Vončina opozarja, da je pred tem veljalo 
pravilo, da so bile ceste poimenovane po 
pomembni osebi, posebno kadar je šlo za 
osebe izjemnega nacionalnega pomena. 
Vendar mesta teh določil naj ne bi držala.  
Prav tako so na seji sklenili, da bodo 
ulice v mestu, kljub številnim ugibanjem 
v časopisju, vendarle imele imena po 
osebnostih, kot so Vošnjak, Miklošič, 
Razlag, Einspieler, Volkmer in Langus.

Ulična imena in 
table
Zanimivo je, da se je mestna občina 
odločila določene ulice preimenovati 
nemudoma, pri nekaterih pa si je pustila 
čas. Ulice, ki so bile na prioritetnem 
seznamu za preimenovanje, so bile 
tiste, po katerih naj bi se v času svojega 
obiska peljal Aleksander Karađorđević. 
Obisk je bil sprva načrtovan za 
september 1919, zato se je občini tako 
mudilo s preimenovanjem, vendar je 
bil zaradi podpisa pogodbe v Parizu 
in drugih okoliščin obisk pozneje 
prestavljen na junij 1920.
Izhajajoč iz pregleda preimenovanj ulic, 
je leta 1919 v Mariboru šest ulic dobilo 
ime po zgodovinskih dogodkih, 75 
uličnih imen označbo po osebah in 79 
ulic ime po krajevnih imenih. Slednje 
je bilo posledica dejstva, da so krajevna 
imena po navadi označevala smer, v 
kateri je ulica ležala, in so s tem olajšala 
orientacijo v mestu.
Prav tako ta imena zaradi ideoloških 
sprememb niso bila podvržena raznim 
nacionalnim polemikam in se posledično 
niso tako pogosto spreminjala. Po 
sprejetju slovenskih uličnih imen je 
mestna občina naročila nove ulične 
table, ki so bile enake velikosti in oblike 
kot nemške, vendar ne iz litine, ampak 
iz cinkove pločevine, na kateri sta bila 
vzbočena številka in napis.
Dobava več kot 500 uličnih in 1700 
hišnih tablic je potekala zelo počasi, 
dala pa je sklepati tudi na število hišnih 
posestnikov in poslopij v mestu. Zadnje 
hišne tablice so bile dokončane šele 
januarja 1920, zaradi česar je bilo v mestu 
veliko negodovanja.
Slovenizacija Maribora po veliki vojni 
je bila zapletena in zahtevna naloga, 
ki je posegla v vse plati družbenega 
življenja. Povzročila je nemalo hude 
krvi, a poskrbela tudi za zabavo in 
smeh. Žal pa se želje Karla Verstovška 
iz decembra 1918, da naj Maribor nikdar 
več ne bi postal nemški, niso uresničile. 
Mesto je med drugo svetovno vojno vsaj 
za kratek čas ponovno prešlo v roke 
nemškega okupatorja.  

Gregor Jenuš
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Kot že povedano, je štajerski árgo nastal 
iz čistega heca in ta lahkotni pristop, ki 
ga še vedno skušam vzdrževati, ohranja 
árgo živ in zabaven. Do nastanka árga 
je privedlo moje hobi zanimanje za 
narečja in entuziazem nad jezikovnimi 
razlikami ne samo v Sloveniji, temveč 
tudi v regijah samih.
Štajerec je bil vedno ta glavna faca v 
vicu, morebiti tudi zaradi našega naglasa, 
in ti naši reki in izreki so me vedno 
fascinirali in zabavali. 
Tako sem si lepega dne začela zapisovati 
v telefonsko beležnico nekaj teh tipičnih 
štajerskih rekov, in ker me je napisano 
čedalje bolj zabavalo, sem se odločila 
to deliti s svojimi sokrajani v duhu, da 
bo to še koga morda zabavalo tako kot 
mene. Nastal je profil @stajerskiargo. 
Najprej na Instagramu, dva meseca 
pozneje še na Facebooku. 

Zakaj árgo? Iskala sem sopomenke za 
narečje, žargon in naletela na to besedo. 
Sicer označuje posebno, drugim ljudem 
nerazumljivo govorico, in ni čisto točna, 
vendar se mi je zdelo, da bo lepo zvenelo. 
Seveda pa sem morala naglasiti na prvi 
samoglasnik, čeprav je pravilna naglasitev 
na zadnjem. Ker Štajerci pač naglašamo 
vse na prvi samoglasnik.
Velik vpliv na naš naglas ima 
nemščina, tudi hrvaščina in srbščina. 
Uporabljamo veliko njihovih popačenk, 
morda malenkost več nemških, kar pa 
je seveda tudi logično, saj mejimo na 
Avstrijo in Hrvaško. 
Po prvih objavah na Instagramu se je 
zbiralo vedno več ljudi, ki so sledili 
moji strani. Zelo hitro je popularnost 
strani rasla in veseli me, da so ljudje 
idejo o árgu sprejeli točno tako, kot sem 
želela. Pozitivno, zabavno, lahkotno in pa 

Štajerski árgo

Sočnost »mariborščine«
Priljubljeni Štajerski árgo je v sodelovanju z 
Radiem Maribor dobil tudi tonsko podobo. 
Štajerske besede in besedne zveze lahko 
slišite od ponedeljka do sobote, dnevno 
ob 8.20 in ob 15. uri. Avtorica razlag je 
Darja Tasič, avtor uporabe v naravnem 
habitatu pa Iztok Novak.
S pomočjo QR kode lahko slišite nekaj 
primerov radijskih argojev.

Ker Štajerci pač naglašamo 
vse na prvi samoglasnik

seveda – razbijati smo začeli stereotipe in 
naredili štajerski naglas v nekaj, kar nas 
dela ponosne. No, še bolj ponosne.
Zaradi eskalirane rasti profila se je začelo 
povpraševanje o árgo izdelkih. Ljudje so 
želeli árgo primiti, ga obleci, želeli so, 
da jih predstavlja tudi v fizičnem svetu, 
ne samo digitalnem. Ravno takrat so 
z mano kontaktirali iz Društva Hiša! 
in njihove trgovine Rajzefiber, da bi 
želeli proizvajati in prodajati árgo izdelke 
v njihovi trgovini.
Bil je popoln tajming. Začeli smo tiskati 
vrečke, nahrbtnike, majice, kasneje smo 
vključili še šalice, odpirače, obeske, 
platna, majice za spanje, otroške bodije ... 
Pozneje je árgo dobil tudi zvočno podobo, 
Radio Maribor namreč trikrat tedensko 
v rubriki Štajerski árgo pojasnjuje árge 
svojim poslušalcem.

Vsakodnevno delovanje árgov pa poteka 
tako: sprejemam predloge sledilcev, ki mi 
jih pošiljajo po mailu ali v sporočila, zapi-
sujem jih tudi sama. Vsak dan objavim en 
árgo. Kar se tiče upravljanja profila, delam 
vse sama. Na dan mi árgo povprečno vza-
me manj kot uro, razen ko je treba snovati 
nove izdelke, organizirati Štajersko čago 
ali delati pri projektih. Zunanje sodelavce 
imam v trgovini Rajzefiber, ki tiskajo in 
prodajajo árgo izdelke.
Še vedno se trudim ostati anonimna, saj 
nima smisla, da bi ljudje vedeli, kdo sem, 
kaj počnem v življenju in kako izgledam. 
Ker štajerski árgo nisem samo jaz. Smo 
mi vsi, Štajerci. Jaz sem tista, ki je 
vklopila motor in sedi za volanom, moji 
sledilci pa so tisti, ki poganjajo kolesa 
našega árga.

Mater maš zegn = 
ti pa imaš res srečo
Mater maš zegn rečemo, ko se komu kaj 
posreči, »pokrompiri«, ko je recimo na 
izpitu vprašan o edinem področju, ki ga 
res obvlada, ali ko se srečno izogne kaki 
nesreči. Jedro fraze je germanizem zegn, 
iz nemškega samostalnika der Segen, s 
pomenom sreča, blagor, blagoslov – iz 
tega samostalnika imamo Slovenci še eno 
popačenko, žegen –, ob zegnu pa sta tu še 
pogovorno obrušena glagolska oblika maš 
in medmet za podkrepitev povedanega, 
značilen tudi za kletvice, mater.
Ti pa imaš srečo, mater maš zegn! 
»Čuješ, službo sn dobo v Avstriji.«
»Mater maš zegn.«

Ajnprajn župa =  
prežganka
Kulinarika je postala top tema tudi po 
zaslugi kuharskih šovov, s tem pa nam raz-
lični »chefi« približujejo različne tuje speci-
alitete. Tako danes že majhni otroci vedo, 
kaj so npr. pica, brusketa, tortilja, T-bone 
in suši, marsikdo pa je že pozabil, kaj je 
ajnprajn župa – to je prežganka. Ajnpraj 
župa je seveda germanizem, ajnprajn iz 
einbrennen [ájnbrenen], vžgati, prežgati, in 
župa, iz die Suppe [zúpe], za juha. 
»Stari, kak me želodec boli, daj mi 
nekaj, da mi mine.«
»Kaj ti te naj dam, babi reči naj ti ajnprajn 
župo skuha doma, pa bo boljše.«

Kake pir podne ma =  
kakšno dioptrijo ima 
Očala – njihova glavna vloga je boljši vid, a 
za ene je to bolj modni dodatek, za druge, 
ki brez njih ne morejo, pa je življenjski 
poraz, sploh če je okolica »očalarjem« 
nenaklonjena. Na Štajerskem primerjamo 
veliko dioptrijo, zaradi podobnosti debe-
line stekla, z dnom pivovske steklenice, 
pirovske flaše, ali vrčka, krigla. Pir podni so 
torej poden, dno embalaže za pir, nemško 
das Bier [das bir], pivo. Štajerska pa sta 
vprašalnica kak in okrajšani glagol ma, za 
ima. Ima res veliko dioptrijo. 
Bogi, kake pir podne ma!
»Pazi, stari, pazi, glej, toti nea vidi!«

Po čem te je? =  
koliko stane? 
Predstavljajte si črni petek, trgovski 
center, preobložene police, gnečo … in med 
štajerskimi nakupovalci najpomembnejše 
vprašanje: Po čem te je? Ni več pomembno, 
iz česa je, kako je narejeno, kako ti pristaja, 
pomembna je le še cena, to vprašanje pa 
bodo kjerkoli v državi vsi pravilno razumeli 
kot koliko stane. Naša, štajerska prvina je 
tu le poudarjalni členek te. Še bolj pogo-
vorno bi to bilo z germanizmom – kol'ko 
koštá, iz nemškega kosten [kósten], zelo 
knjižno pa koliko velja. 
Po čem te je to?
»Paprika, kumare, paradajz …« / »Ja, ja. Po 
čem te je?«
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Maribor čez 
jezikovne ovire 
v zdravstvu

Prim. dr. Adolf Drolc
Rodil se je 28. junija 1914 v Zasavju. 
Klasično gimnazijo je končal leta 1935 
v Mariboru ter v Ljubljani in Beogradu 
študiral medicino. Med drugo svetovno 
vojno je bil »partizanski dohtar« na 
Kozjanskem. Dr. Drolc je pogosto kot 
največji uspeh svojega delovanja v par-
tizanski saniteti navajal, da niti ene od 
»njegovih« bolnišnic okupator ni odkril.
Takoj po vojni je bil upravnik mariborske 
šole vojaških bolničarjev, 1. januarja 1957 
pa je postal direktor Zdravstvenega 
doma Maribor. Pod njegovim vodstvom 
in po začetni integraciji samostojnih 

zdravstvenih ustanov so razvili enega 
največjih zdravstvenih zavodov v državi. 
Ob začetku delovanja je bilo v zdravstve-
nem domu 70 zaposlenih, po dvajsetih 
letih Drolčevega direktorovanja pa 1300.
Specializacijo iz organizacije zdravstvene 
službe je Drolc opravil v ZDA, v maribor-
skem zdravstvenem domu pa je povezal 
domala celotno izven bolnišnično dejav-
nost ter uvedel dispanzerski način dela 
od dojenčka do starostnika. Adolf Drolc 
je bil častni član slovenskega zdravniš-
kega društva ter med prvimi prejemniki 
Potrčeve nagrade, najvišjega priznanja 
med zdravniki. Umrl je 1. aprila 1985 v 
Mariboru.

Pomislite, da bi resno zboleli v Italiji. 
Poznali bi le nekaj osnovnih italijanskih 
besed, zdravstveni delavci, ki bi vam 
poskušali pomagati, pa ne bi govorili 
nobenega vam znanega jezika. Lahko si 
predstavljate, da bi bilo diagnosticiranje 
vašega zdravstvenega stanja mučen 
proces, napotki v zvezi z zdravljenjem 
težko razumljivi, celotna izkušnja pa bi 
bila za vas in za zdravstvene delavce 
verjetno zelo neprijetna.    
Podobne situacije je mogoče zaslediti 
v različnih zdravstvenih ustanovah v 
Sloveniji, kjer se tujejezični bolniki 
(turisti, študenti ali delavci iz tujine, 
begunci idr.) vsakodnevno spoprijemajo s 
številnimi jezikovnimi ovirami. To doka-
zuje tudi vseslovenska anketa, opravljena 
leta 2016 med 564 zdravstvenimi delavci, 

Slovenščina Albanščina Makedonščina 

Pozdrav (Dober 
dan)

Pershendetje Mirupafshim

Nasvidenje Zdravo (Dobar den) Dogledanje

Lep dan Diten e mire Ubav den

Sladoled za 
domov/s sabo

Akullore per ne shtepi/me veti Sladoled za doma

Hvala Falemenderit Vi blagodaram

Prosim Ju lutem Ve molim

Prosim eno 
kepico lešnika

Ju lutem nje akullore prej lejthie Ve molim eno kuglico lešnika

Merseli Demiri je dedkov prijatelj in v 
preteklosti naju je že predstavil. Izkoristil 
sem eno izmed letos maloštevilnih vročih 
poletnih noči in se odpravil do Starega 
mostu, kjer je gospod Demiri prodajal 
sladoled na Trgu revolucije. Spregovorila 
sva par besed in z velikim veseljem 
mi je pomagal pri prevodu nekaterih 
slovenskih besed, kot so prosim in hvala, 
v albanščino in makedonščino, celo v 
cirilici. Povedal mi je, da mu stranke 
redno naročajo v srbskem in hrvaškem 
jeziku. Znati mora torej veliko jezikov, 
vsaj pogovorno, ker so njegove stranke, 
vključno z mano, iz celotnega Balkana.
Veliko je bilo že napisanega o tem, kam 
na sladoled, a nihče vam ne pove, kako 
ga je mogoče naročiti tudi nekoliko 

Piše se leto 1997. V Evropi vlada obse-
sija z bojbendi, med katerimi je tudi iz-
jemno popularni, famozni Caught in the 
Act. Ko odjekne, da bo oddaja Poglej 
in zadeni s Stojanom Auerjem gosti-
la prav te v Mariboru, zavlada v mes-
tu evforija. Lokacija? Le nekaj mese-
cev star, nov Mariborski klub po imenu 
Masai. Odkar pristanejo na letališču ter 
vse dokler ne prispejo do kluba, vlada 
med mariborskimi najstnicami nape-
to pričakovanje. Eloy, Benjamin, Lee in 
Bastiaan bodo v Mariboru!
Si predstavljate, da bi jutri v Štuku zai-
grali Jonas Brothersi? To je bila realnost 
kluba Masai, ki je bil v Melju med leto-
ma 1996 in 2000. Poleg benda Caught 
in the Act je gostil tudi N'sync mlade-
ga Justina Timberlaka, Captain Jacka, 
Colonio, Tonyja Harleyja in še veliko dru-
gih. Par nesrečnih dogodkov pa je pre-
prečilo prihod takrat izjemno popularne 
skupine Spice Girls.
Redno so se promovirali in sodelovali s 
takrat še zelo mladim in novim mari-
borskim radiem, Radiem City. Po prvih 
koncertih Radia City so avtobusi ved-
no končali v Masaiu, DJ Kriško iz Radia 
City pa je tam vsak petek vrtel zelo pri-
ljubljen jugo pop rok, ki je bil redno raz-
prodan. Ob sobotah in tudi sicer se je 
vrtela predvsem disko glasba, tu in tam 
pa tudi house. V nedeljo je bila otro-
ška disko matineja s takrat zelo popu-
larnima otroškima likoma Spidijem in 
Gogijem. Ob vseh teh dogodkih pa je ob 
klubu stala vedno polna stojnica z bur-

gerji. Med tednom je v zgornjih prosto-
rih deloval tudi bar.
Varnostna služba Masaia, ki je poleg re-
dnega opravljanja varnostnih obveznosti 
tudi spremljala in varovala takratne sve-
tovne zvezde, ki so jih v klubu gostili, je 
bila znana in za svoj čas izjemno napre-
dna. V poznejši biografiji jo je pohvalil 
tudi Jan Plestenjak. Zaposlenih je bilo kar 
dvanajst varnostnikov, vsi z radijsko pove-
zavo in dostopom do detektorja kovin ter 
posebne sobe za videonadzor.
Ob vsem tem pa je vredno omeniti še, da 
je takrat največji klub v Mariboru prvi go-
stil nagrado slovenskega nogometaša leta.
Zgodba Masaia se je sklenila leta 2000, 
vendar njegova zapuščina in njegovo spo-
ročilo trajata in odmevata. Generacije tis-
tega časa se spomnijo, kako so Maribor 
obiskovale svetovne popsenzacije, mlajše 
generacije pa se lahko iz tega naučijo, da 
je Maribor vreden in sposoben narediti 
take in še večje podvige. Zgodba Masaia 
je ena izmed mnogih zgodb, ki nas učijo, 
da tudi v Mariboru nismo k'r tak'.

Timi Celcer

Masai je gostil svetovne zvezdeBabilon jezikov Bilo je nekoč v Mariboru …

Caught in the Act so leta 2016, po 18. 
letih, izdali povratni studijski album 
po imenu Back for Love, ki pa ni bil 
tako uspešen kot njegovi predhodniki 
iz devetdesetih.

Klub Masai je v eni noči beležil kar 
1920 prodanih kart!

drugače. Morda se sliši smešno, toda 
obstajajo besede in besedne zveze, ki vas 
bodo poleg prijetne konverzacije in vaje 
morda pripeljale tudi do dodatnih kepic in 
sladkih kornetov. S tem namenom sem za 
vas pripravil krajši slovar najosnovnejših 
tujk in nekatere uporabne fraze, ki jih 
malokdo pozna. Živeč nedaleč stran od 
Prve gimnazije sem redni obiskovalec sla-
doledarnice na Partizanski cesti. Medtem 
ko sem že kot otrok vlekel na ušesa, sem 
»pobral« tudi nekaj štajerskih variacij 
tujk. Zatorej prilagam še nekatere naše 
izpeljanke, ki sem jih v letih sladkanja s 
sladoledom s pridom uporabljal: sladoled 
za sabo oziroma sladoled za (po)peš; 
pouvanili pola čokoljad; točenega mate?

Luka Drašler Florjančič

od katerih jih ima 94 odstotkov stike s 
tujejezičnimi pacienti, pri čemer imajo 
različne probleme pri sporazumevanju.
Tudi v Mariboru je zaslediti podobne 
težave. Obširna terenska raziskava 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(NIJZ), ki je potekala med letoma 2018 
in 2019, je pokazala, da tudi Maribor 

zaznamujeta jezikovna in kulturna 
raznolikost, ki vpliva na dostop do zdra-
vstvenih storitev. Najpogostejši tujejezični 
uporabniki zdravstvenih ustanov so 
ljudje z območja nekdanje Jugoslavije, 
ki večinoma nimajo večjih ovir pri 
sporazumevanju. Vendar pa so te vse bolj 
opazne pri osebah, katerih matični jezik 
ni soroden slovenščini (npr. albanščina, 
arabščina idr.). Za premoščanje jezi-
kovnih ovir v slovenskem zdravstvu ni 
učinkovitega sistema, zato se zdravstveni 
delavci v Mariboru in drugje znajdejo, 
kakor se znajo. Pogosto to pomeni, da za 
tolmačenje prosijo sorodnike ali prijatelje 
pacienta. Mednarodne študije pa kažejo, 

Če potrebujete  
prevajalko,  
se obrnite na:
Zdravstveni dom dr. 
Adolfa Drolca Maribor
Ulica talcev 9, Maribor
Telefon: 02 22 86 200

da je to neprofesionalna praksa, ki je 
marsikdaj neuspešna ali etično sporna 
(npr. če tolmači mladoletna oseba).
V zadnjem obdobju so se nekateri 
zdravstveni domovi lotili reševanja 
jezikovnih ovir bolj celovito, med njimi 
je tudi mariborski Zdravstveni dom dr. 
Adolfa Drolca, ki je vzpostavil sodelo-
vanje z medkulturnimi mediatorkami 
za različne jezike. Njihove naloge so 
tolmačenje, pomoč pri premoščanju 
jezikovnih in kulturnih nesporazumov 
ter informiranje pacientov o delovanju 
zdravstvenega sistema.

Uršula Lipovec Čebron, Sara 
Pistotnik, Juš Škraban
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Tako ju poznamo. Milan Latin – Muso 
in Matjaž Latin. Zadnje omenjeni samo 
Latin. Enega po vzdevku, drugega po 
priimku. Oče je glasbeni urednik super-
lativov, sin režiser in igralec izredne mari-
borske generacije gledaliških ustvarjalcev. 
Muso, čeprav skrit za radijskimi valovi, je 
prepoznavna mariborska faca poslušalcev 
mnogih generacij. Tudi Latina (s)pozna 
skoraj vsak. Naključni morda zgolj po 
njegovih kravžlastih laseh. Res naključni.
To je ena taka družinska mariborska 
zgodba. V njej ne boste našli sivine, ki naj 
bi se lepila na mesto ob Dravi. Predvsem 
zato, ker je sivina mesta samo mit. In 
predvsem zato, ker ima naše mesto toliko 
svetilnikov, ki bi še (mentalnemu) slepcu 
lahko dopovedali, da nad njim sije sonce 
mavričnih barv. Le videti jih je treba. 
Vsaka zgodba ima svoj sij, za nekatere 
je to žlahtna komedija, morda s ščepcem 
tragedije, a na koncu z upanjem, ki ga 
vsi potrebujemo. Muso in Latin sta nam 
veliko bližje, kot se zdi na prvi pogled. V 
njuni zgodbi se lahko prepoznamo, je pri-
poved s pristnim mariborskim navdihom 
in urbane mariborščine zadnjih dveh, treh 
generacij. Zato ta ostaja v tem zapisu.

Ata in sin ter vzdevki
Pobudo je prevzel Matjaž. Latin. »Seveda 
naju povezujejo. Eni fotra poznajo 
predvsem po tem, da se kot 'posrednik' 
ukvarja z glasbo, sam pa se ukvarjam 
z gledališčem pa malo tudi s filmom. 
Glasba je tudi v mojem življenju, kar 
sem dobil predvsem od ateja, pri meni 
je pustila dosti posledic, takšnih ali 
drugačnih. Sicer točno ne vem, kaj je 
vplivalo name, da se tudi sam nisem 
pričel ukvarjati z glasbo, a nekako me je 
zaneslo v gledališče. Skozi vsa moja leta 
so bili moja 'prava ljubezen' literatura in 
film, vsekakor tudi glasba.«
O vzdevkih: »Druga stvar je, da naju v 
določenih krogih ljudje prepoznajo po 
vzdevkih, ata ima vzdevek Muso, mene 
pa so, predvsem malo starejše generacije, 
ki so se družile s fotrom, dolgo, ali pa še 
zdaj, klicali Mali Muso.« 
No, Matjaž Latin je imel kar nekaj  
vzdevkov, a nobenega tako močnega: 
»Nisem imel samo enega ... Največ je 

bilo pomanjševalnic iz priimka, ki je 
zelo hvaležen, no, Matjaž me redko kdo 
pokliče. Ali me kličejo Latin, Latinček, 
Latinos ...« Muso je hudomušno dodal še 
enega: »Latajner!«

Glasba je del življenja
Ko beseda krene v smer glasbe, se jasno 
zasliši Musov glas: »Glasba je bila pri nas 
vedno prisotna, že v moji družini. Sestra 
Nada Klančnik je bila balerina, doma 
smo imeli klavir, radio je igral 24 ur na 
dan. Že od malega sem bil navdušen nad 
glasbo, zelo hitro me je očarala. Spomnim 
se tudi pihalne godbe, ki je igrala po 
Mariboru, mi, klinci, pa smo laufali za 
njo, jo poslušali in gledali, kako špilajo. 
No, potem pa prideš v tisto najstniško 
obdobje, ko je do nas prišla preko radia 
in nato tudi preko malih plošč zahodna 
glasba: rokenrol, pozneje vse te veje roka, 
ta široki spekter popularne muzike, in 
to te nato pripelje še do marsičesa. Mene 
je na primer preko roka, soula, bluza in 
funk glasbe pripeljalo do džeza. Nato pa 
vidiš res pestro paleto te glasbene zvrsti, 
ki te zopet pripeljejo do nekih eksotičnih 
glasbenih zvrsti. Tako so džezerji 
posegali po brazilski, kubanski, afriški in 
vzhodnjaški glasbi. Če se odpreš glasbi, te 
sama pelje vsepovsod.« Raznolikost ga je 
pripeljala tudi do klasične glasbe, s katero 
si ob primernih trenutkih lažje obarva 
svoje trenutno glasbeno počutje.
Od kdaj ta posebna ljubezen do glasbe? Ja, 
povezana je z resnično ljubeznijo! Tako 
se spominja Muso: »Začelo se je tako. 
Zelo mlad sem se poročil in moja žena 
Cvetka, danes žal že pokojna, je imela 
rada glasbo. Že takrat je imela originalne 
ameriške plošče Raya Charlesa, jaz pa 
sem se ji hvalil, da imam tudi sam neke 
blazne plate. Na koncu sem ji priznal, 
da je to bila samo finta, da sem pri 
njej izpadel frajer!«
Da je Milan Latin - Muso prišel do 
prve 'ferštekirije', je prav posebna 
zgodba. Takrat, kot mlad fant, zaposlen 
pri mariborskem Ferromotu, je imel 
priložnost voziti staro katrco, še preden 
je imel vozniški izpit. A ga je pri tem 
početju zalotila takratna milica. Po 
njihovem nasvetu, naj se mu ne mudi 
delati šoferskega izpita, je katrco raje 
vrnil lastniku in s prihranjenim denarjem 
za nakup avta od soseda kupil svoj 
prvi gramofon, zvočnike, slušalke in 
ojačevalnike. V ceni je bil tudi cel kup 
plat! Tako je Muso začel kariero z glasbo, 
kupovanjem plošč in obenem s tem končal 
svojo šofersko pot: »Postal sem eden 
redkih iz stroke, ki v 28 letih in pol dela 
pri prodajalcu avtomobilov in rezervnih 
delov nisem imel ne svojega avta ne 
vozniškega izpita (smeh).«

Vrtenje muzike
Novih ali starih plošč ni bilo nikoli dovolj, 
Musa je pritegnila prav vsaka, ki se je 
lahko takrat kupila. Iz intime poslušanja 
doma se je kmalu razvila nova strast: 
»Po naključju sem spoznal Furgulo 
(Igor Irgolič – Furgula, op. a.) in on je 
imel z enim svojim prijateljem občasno 
neko diskoteko pri Anderliču in tja sem 
občasno 'šel vrtet'. Tam so to postale 
nepozabne žurke, vrtela se je samo dobra 
glasba, le kakovosten rok in čisto nič 
poceni pop muzike,« se spominja Muso.
Tako se je začel družiti tudi s tistimi, ki 
so bili 'v istem štosu', kot pravi sam –z 
Branetom Rončelom, Miranom Mišem 
Hochstätterjem, Zmagom Ajhmajerjem ... 
Ta ga je tudi 'spravil' na Radio Maribor. 
Nato je bil glasbeni opremljevalec tudi 
na Valu 202, MARŠ-u in Radiu City, 
tam skupaj z legendarnim Matjažem 
Kekom, ki je, po Musovih besedah, velik 
poznavalec glasbe in se lahko pohvali 
z izredno glasbeno zbirko. Pot ga je 
zanesla še na Pop TV, kjer so po naključju 
potrebovali nekoga, ki bi 'rihtal' materiale 
za najstniške oddaje s spoti: »Goste je 
vabil Smiljan Kreže, sam pa sem preko 
založb nabavljal glasbo.«
Tukaj ga je prekinil Matjaž in ga spomnil 
na še nekatere karierne podrobnosti: »Ne 
pozabi, da si glasbeno opremljal filme, 
dokumentarne filme, gledališke predstave, 
modne revije ...« 
Veliko je bilo teh Musovih sodelovanj, a 
na Matjažev opomnik 'Narodni dom!' je 
sledil zelo veder odgovor: »Ja, seveda, 
sodeloval sem še z Narodnim domom, 
v koncertni poslovalnici. Tam sem se 
najbolje počutil in še zdaj sem z njimi, 
danes kot penzionist.«
Matjaž: »Posnel si tudi na tisoče kaset! 
Še v moji mladosti, ko si ti kupil ali dobil 
kako longplejko ali cede, je to nekaj 
pomenilo. To je bilo obdobje, ko se je na 
veliko snemalo, saj si nisi mogel kupiti, 
ker tega pri nas, v bivši Jugi, sploh ni 

Maribor je zame velika  
inspiracija

Muso in Latin

Lunapark kuga
Zadnje režisersko delo, pod katero 
se je podpisal Matjaž Latin, je 
Lunapark kuga. Uro in pol odlične 
predstave v produkciji Mestnega 
gledališča Ptuj obljublja tudi igralska 
zasedba: Jure Ivanušič, Maja Pihler 
Stermecki - Bilbi, Nenad Nešo 
Tokalić in Gorazd Žilavec.

Ritual poslušanja plošč
Muso: »Najprej si s plošče vzel 
celofan, odprl ovitek, ga gledal kot 
knjigo in prebral vse informacije, 
dal plato na gramofon, jo obrisal, 
spustil celo plato (Matjažev medklic: 
»Rešpekt! Spoštovanje!«) in jo 
začutil.«

»V začetku 70. 
let smo se s prijatelji 

družili v legendarnem 
Bobiju, vizavi Frančiškanske 

cerkve. Po navadi smo ob 
petkih imeli kakšne žurke, tudi v 

soboto smo se tam dobili, no, eni so 
nadaljevali celo noč. Moj prijatelj Milan 

Jež, delal je pri Večeru, me je enkrat 
vprašal: »Kaj boš pil, stari?« Odgovoril 

sem: »Ne vem, neki sem musavi ...« Pa je 
rekel: »Ti si vedno musavi!« Tako me 
je začel klicati Musavi, nato še tudi 
drugi. No, nekako jim ni najboljše 
zvenelo, in so ugotovili, da morajo 
vzdevek skrajšati. Tako so me začeli 
klicati Muso. Ni me motilo, prijelo pa se 
je tako, da so me Muso pričeli klicati 

še doma. Saj so me že vprašali, glede 
na ime in priimek, ki zvenita zelo 

krščansko, kaj pomeni Muso. Sem 
morda iz Bosne? Seveda sem 

pravi in rojen Mariborčan, kaj 
pa se vse pretaka po meni, 

pa ve samo dragi Bog, 
kot pravijo eni ...«

bilo. Moral si v Avstrijo ali naročiti iz 
Amerike. Ni bilo tako kot danes, ko 
je vse na spletu.«
Muso je ob tem prikimal sinu in dodal: 
»Fantje niso imeli denarja, imeli pa so 
prazne kasete, in sem jim kaj posnel, da 
so lahko poslušali.« Govorimo in pišemo 
o nekih drugih časih, danes se o tem piše 
z zagroženo kaznijo le še v zakonih in 
predpisih. Tega početja ni več, tudi pro-
dajalcev kaset z zadnjimi hiti, posnetimi 
na kasetah, razstavljenih na piknik mizah 
pred banko v centru ne ... Okej, se še 
sploh kdo spomni glasbenih kaset?

Sodelovanje
Jabolko ne pade daleč od drevesa, ali če 
je kaj v družini, je to treba izkoristiti! 
Pozitivno. Tako pravi Matjaž, Mali Muso, 
v dialogu z očetom: »Tudi meni si kdaj 
pomagal, ko sem se začel ukvarjati z 
gledališčem oziroma delati predstave, 
torej režirati, že v srednji šoli. Imel sem 
srečo, da smo imeli doma ogromno 
muzike, in ta je mene 
spremljala res od 
rojstva, v bistvu 
je bila, kot 

je povedal 
foter, glasba pri nas 
vedno prisotna. Včasih celo v 
abnormalnih količinah, to pomeni, da je 
v bistvu cel dan 'šopala', kar me je včasih, 
ko sem se moral učiti za šolo, tudi malo 
dekoncentriralo, ker je foter z družbo 
nabijal ali pa se pripravljal na že kaj.« 
Musov medklic: »Tvoja mama je rekla, 
da je bil pri nas včasih tak promet, ko 
so fantje prišli poslušat muziko ali po 
informacije, da na Kolodvoru ni bilo 
takega.« 

Na mene so največji 
vtis naredili mariborski 
Korali, ki so imeli v 
Hali C koncerte. To 
so bili že pravi žuri, 
imeli so repertoar 
od Rolling Stonesov, 
Kinksov, Beatlesov ...
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Vendar je imel Matjaž to srečo, da je 
preko očeta prejel in ponotranjil vpogled v 
glasbo, saj se mu je v karieri gledališkega 
režiserja velikokrat zgodilo, da je z glasbo 
kar sam opremil predstave. Domača 
vzgoja, hote ali nehote, je pustila globok 
pečat poznavanja zelo širokega spektra 
glasb takšnih barv, ki jih na sebi ne pozna 
niti slikarsko platno izpod čopiča velikih 
mojstrov. Ker glasba je za umetnike 
brezbarvna! S poznavanjem glasbe in 
njenih globin ter vplivov na gledališko 
ali filmsko igro je velikokrat presenetil 
glasbene ustvarjalce: »Res je, to vedo moji 
prijatelji, ki so avtorji glasbe predstav, ki 

jih režiram, na primer Sebastijan Duh. Do 
njih pridem kar z referencami, v katero 
glasbeno smer bi šli. Zato včasih s sabo že 
prinesem muziko, da je lahko za izhodišče 
...« Uspeva? Nejevernim Tomažem 
priporočamo ogled stvaritev s podpisom 
Matjaž Latin. Guglajte, če ne gre drugače.
Zakaj gledališče, Matjaž? »Gledališče? Ja, 
verjetno je kar nekaj dogodkov vplivalo 
na to, da sem pristal v njem. Vedno sem 
rad opazoval ljudi, njihovo obnašanje. V 
vrtcu in osnovni šoli še nisem rad nasto-
pal, prej sem se izogibal nastopom, imel 
sem tremo. Tako zasebno pa sem skoz in 
skoz rad 'glumil', govoril štose, se pačil 

in afnal, oponašal učitelje in učiteljice. 
In nato so me punce zvlekle v dramski 
krožek na moji Osnovni šoli bratov 
Polančič, ki ga je vodila Milka Partljič, 
žena Toneta Partljiča. To je bila zame 
huda prelomnica, saj sem takrat dobil 
željo, da bi se ukvarjal z igralstvom.« 
In nato je dozorela še želja, ukvarjati se 
z režijo, prvo predstavo je zrežiral že 
konec srednje šole. To je bil čas, ko je v 
Mariboru zorela zelo močna generacija 
mladih igralcev, med njimi Matjažev 
prijatelj Aljoša Ternovšek. »Nato sem 
se usmeril v študij režije, občasno sem 
še kaj igral ... Šel sem tudi na sprejemne 

izpite za igro, a so me v Ljubljani 
vrgli. Na koncu sem pristal na študiju 
režije v Zagrebu.«
Tik pred koncem študija mu je Tomaž 
Pandur ponudil prvo profesionalno režijo 
v SNG Maribor: »Režiral sem predstavo 
Logika neskončnega življenja (premi-
era je bila junija 1996, op. a.) po tekstu 
ruskega avantgardista Daniila Harmsa.«
Sta mu bila igra in režija položena 
že v zibelko? Tako pravi oče Muso o 
tem: »Matjaž je imel čudovito mamo, 
pravljice mu je pripovedovala, ko je bil še 
dojenček, nato mu je kupovala slikanice 
in knjige, rada ga je peljala na kakšno 
razstavo.  V Lutkovno gledališče in vanj 
ga je vodila teta Metka. Sam sem ga, ko 
je bil že malo večji, vodil na koncerte in 
v kino. Vedno je imel okoli sebe ljudi, ki 
so mu odpirali nove zadeve.«

Maribor
Seveda, kako pa vidita naše mesto ob 
Dravi dve generaciji, oče in sin? Muso, 
skozi glasbeno obarvane oči: »Maribor je 
včasih bil Liverpool, ja, tako so pravili. 
Sam sem odraščal v tem obdobju. V 60. 
letih so se začeli pojavljati mariborski 
bendi, ki so z zagnanostjo, s strastjo in 
z nabojem igrali. Čeprav nekateri tudi 
'fauš', ampak iz srca! Na mene so največji 
vtis naredili mariborski Korali, ki so 
imeli v Hali C koncerte. To so bili že 
pravi žuri, imeli so repertoar od Rolling 
Stonesov, Kinksov, Beatlesov ... Zelo 
dobro so jih 'skinili'. Nato se je pojavil cel 
kup takšnih bendov, ki so živeli kratek 
čas, nato pa mrknili, tudi zato, ker so 
fantje morali na služenje vojaškega roka. 
To je bilo zelo živahno obdobje. Ampak 
da je bil Maribor kot Liverpool – to 
je malo napihnjeno.«
Mlajši Latin vidi mesto nekoliko 
drugače: »Seveda je bilo moje obdobje 
neko drugo. Zadeve so se radikalno 
začele spreminjati po letu 2000, tako vsaj 
jaz to občutim. Lahko govorimo, da se je 
z razpadom prejšnje države zgodil velik 
šok za naše mesto, kar je definitivno 
res, zagotovo bodo nekateri rekli, da 
so se spremembe pričele že prej, v 80., 
ki so bila drugačna kot sedemdeseta 
ali šestdeseta. Propad podjetij po letu 
1990 je zagotovo bil šok. Zelo močan 
je bil ta socialni moment, zadeve so se 
intenzivneje doživljale, saj je bilo tudi 
druženja več. Takrat si šel v Maribor po 
samo nekaj placih in vedno se je kje kaj 
dogajalo, danes je to veliko bolj razprše-
no. Ljudje so bili željni druženja, danes 
pa se zdi, da je preveč naveličanosti, bolj 
dolgočasno je vse skupaj.« 
In kot da bi nadaljeval misel, Muso reče 
še: »Maribor je v eni taki hudi situaciji, 
vendar upam, toliko sem optimist, da 
se bo ponovno pobral. Zdaj je v slabem 
socialnem stanju. Od nas je odvisno, 
kaj bomo naredili.«
O mestu in ljudeh lahko razpravljamo in 
vsak bo imel svoje mnenje, a Matjaž je 
mestno refleksijo tako pospremil: »Meni 
je Maribor definitivno zelo velika inspi-
racija. V mojem delu sem veliko črpal 
iz tega, kar sem v tem mestu doživel, 
tudi to, kar me je fasciniralo ali iritiralo. 
Maribor je res unikaten, ima toliko 
sočnosti, toliko anekdot in zanimivih 
zgodb ...« In sklenil: »Maribor ima ...« A 
ga je takoj dopolnil Muso: »Maribor!«

Andrej Lasbaher
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Draga Mariborčanka, dragi 
Mariborčan!
Ponosni smo, da naše mesto praznuje 100. 
obletnico prve likovne razstave. Prav zato 
smo iz bogate Zbirke UGM, ki šteje kar 
7000 del izbrali 100+ vrhunskih umetnin 
in jih opremili z zanimivimi opisi, 
ki bodo umetnino približali vsakemu 
obiskovalcu in obiskovalki. Sprehodili 
se boste med slikami, kipi, fotografijami, 
risbami, grafikami in videi, ki so nastajali 
v obdobju zadnjih 100 let. 
Zbirka, v kateri se prepletajo vrhunski 
dosežki nacionalne umetnosti je bila 
vedno osrčje galerije. Razstavo 100+ 
Vrhuncev iz Zbirke UGM povzdigujejo 
najbolj znana imena, med njimi sta tudi 
najslavnejša slovenska slikarka Ivana 
Kobilca in mednarodno najbolj prepo-
znaven slovenski umetnik Zoran Mušič. 
Kvaliteto razstave potrjuje tudi najbolj 
odmevno delo v Mariboru iz Zbirke UGM 

Deklica z oranžo Ivana Kosa, ki si je s 
strani javnosti prislužila slavnostni naziv 
»mariborska Mona Liza«.
Razsežen izbor povezuje znana imena 
z umetninami manj znanih ali celo 
spregledanih avtoric in avtorjev, ki so 
bile videne redko, a zanje menimo, da so 
izvrstne in navdihujoče. UGM je tako s 
svojo zbirko, ki priča o pestri zgodovini 
slovenske umetnosti, postala referenčna v 
domačem in mednarodnem prostoru.
Izbor je tudi pisana dokumentacija 20. 
stoletja, stoletja, ki je doživelo spremembe 
v obsegu, kakršnega prejšnja stoletja niso 
poznala. Kako korenito se je spremenil 
svet s pojavom elektrike, avta, vesoljskih 
plovil in spleta! Še bolj pa zaradi 
uničujočih vojn, socialnih programov 
in ideologij, ki jih je naše mesto ostro 
občutilo. Zato je pomen zbirk, kot je 
naša, tudi priložnost, da ozavestimo 
dogajanje okoli sebe.
Dragocenosti, ki jih razstavljamo, 

pripadajo vam. Nepopravljiva škoda 
bi bila, da se morajo umetnine vrniti v 
depoje, zato si prizadevamo za stalno 
razstavišče, kjer bodo ves čas na ogled 
širši javnosti. S svojim obiskom boste 
potrdili pomen likovne ustvarjalnosti kot 
tudi naša prizadevanja. 
Vabimo vas, da si ogledate najboljše 
iz zakladnice slovenske likovne 
umetnosti 20. stoletja. 
V soboto, 21. novembra, ob 11.00 uri, pa 
se nam lahko pridružite na enem izmed 
javnih vodstev po razstavi, ki bo potekalo 
v skladu s smernicami Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje.
Naj bo postavitev le izhodišče, s 
katerim poskušamo lastno navdušenje nad 
umetnostjo prenesti na vas, v upanju, da 
boste ob tem miniaturnem začetku želeli 
doživeti še mnogo več! 

Breda Kolar Sluga,  
direktorica Umetnostne  

galerije Maribor

Zakladnica mesta

Slavko Tihec (1928−1993),  
Akvamobil (Kinetični objekt: Koncentrumi 
III), 1969−70, poliester, črpalka, voda

Tihec sodi med najpomembnejše slovenske 
kiparje. V naš prostor je pionirsko uvajal 
konstruktivistično in kinetično skulpturo. 
Akvamobil upodablja fizikalne zakone, ki 
jih je avtor štel za ključno gonilo sveta.  
(B. Kolar Sluga)

 »UGM klub meni  
je ljub!«
Člani Kluba UGM lahko vse leto kolikokrat 
želite brezplačno obiščete galerijo in si 
ogledate razstave v obeh razstaviščih. 
Prav tako se lahko s člansko izkaznico 
brezplačno pridružite vodstvom po 
razstavah ter prisluhnete predavanjem te-
oretikov in praktikov na področju vizualne 
umetnosti. Članstvo v Klubu UGM prinaša 
še naslednje ugodnosti po lastnem izboru: 
zloženko UGM, 10 razglednic z motivi iz 
zbirke UGM in 30 % popust pri nakupu 
publikacij in izdelkov UGM. 

 1, 2, 3, 4 novosti v  
muzejski trgovini
Ob razstavi bomo pripravili tudi 
atraktivne novosti, kot so Katalog 
100+, slikanica za otroke in nov prodajni 
program, ki vključuje magnete del iz 
Zbirke UGM in darilni bon Umetnost 
je darilo – pozorno darilo za vsako 
priložnost. Ob enournem vodstvu po 
razstavi bosta k čudoviti in slajši izku-
šnji v galeriji prispevali tudi Čokoladnica 
Olimje in Radgonske gorice, saj se bodo 
prejemniki bona lahko posladkali s 
škatlico slastnih pralinic in se osvežili s 
srebrno penino. 

Javna vodstva s  
posebnimi gosti
V času trajanja razstave 100+ smo za 
obiskovalke in obiskovalce pripravili redna 
javna vodstva s posebnimi gosti. Vodstev 
se lahko udeležite vsako tretjo soboto 
v mesecu ob 11.00. 
Pridružite se nam lahko ob naslednjih 
terminih: 21. november in 19. december 
2020, 16. januar, 20. februar, 20. marec, 17. 
april, 15. maj in 19. junij 2021. Vodstva so 
vključena v ceno vstopnice za razstavo. 
Število udeležencev je omejeno. 
Obvezna je predhodna prijava:  
blagajna@ugm.si

Ivana Kobilca (1861−1926),  
Orientalec, 1882−89, olje na platnu

Ivana Kobilca je prva slovenska profesio-
nalno izobražena slikarka. V času njenega 
delovanja so v časniku Slovenski narod 
hvalili njene portrete, da se »odlikujejo 
po svežem, krepkem koloritu, po pristni 
karakteristiki in tehniški završenosti«.  
(M. Štuhec)

Odpiralni čas 

Umetnostna  
galerija Maribor, 
Strossmayerjeva ulica 6
Odprta od torka do nedelje od 
10.00 do 18.00.  
Ob ponedeljkih zaprta.  
Razstavišče je razen ob ponedelj-
kih zaprto tudi:  
1. januarja, 4. aprila, 1. maja,  
1. novembra,  
24., 25. in 31. decembra.

UGM Studio, 
Trg Leona Štuklja 2
Odprt od ponedeljka do petka  
od 11.00 do 18.00 in  
ob sobotah od 11.00 do 13.00.  
Ob nedeljah in praznikih zaprt. 
Zaprt tudi 24. in 31. decembra.  
Razstavišči sta zaprti tudi v času 
postavitev razstav.
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Zmago Jeraj 
(1937−2015),  
Pes, 1967, olje na platnu

Jeraj sodi med ključ-
ne osebnosti, ki so 
generirale in oblikovale 
slovensko likovno umet-
nost druge polovice 20. 
stoletja. Uveljavil se je v 
različnih slogovnih izra-
zih, a je ob tem ohranil 
samosvojo, pogosto 
humorno in ironično 
naglašeno interpretacijo. 
(M. Kline)

Lojze Spacal 
(1907−2000), 
Čolni in mreže, 
1952, barvni lesorez

Tržaški umetnik 
Lojze Spacal velja za 
mednarodno priznanega
predstavnika sodobne 
grafične umetnosti. 
Grafika Čolni in mreže
razkriva tipične elemen-
te, ki gradijo Spacalove 
podobe: vertikale,
horizontale, enostavne 
črtne vzorce, vključeva-
nje osnovnih likov, kot
so krog, kvadrat in 
trikotnik.  
(A. Borin, M. Štuhec)
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Poklon mesta  
pisatelju in akademiku 
Zorku Simčiču

Pisatelj in dramatik Zorko Simčič, rojen 
1921 v Mariboru, je eden najvidnejših 
izseljenskih pisateljev, predvsem v svoji 
kratki prozi in psiholoških dramah iz 
zdomskega življenja. Po vojni je emigriral 
v Argentino, živel v Buenos Airesu, kjer 
je bil organizator kulturnega življenja 
pri Slovenski kulturni akciji in urednik 
revije Meddobje.  
Po osamosvojitvi Slovenije se je vrnil 
v domovino. Za roman Prebujenje je 
prejel literarno nagrado mesta Ljubljane 
(1944), za roman Človek na obeh straneh 
stene literarno pa nagrado Prešernovega 
sklada (1993). Leta 1991 je dobil 
slovensko-kanadsko kulturno nagrado in 
tržaško nagrado vstajenje za knjigoTrije 
muzikantje ali Povratek Lepe Vide, 1996 
mariborsko Glazerjevo listino ter leta 
2013 še Prešernovo nagrado za roman 
Poslednji deseti bratje. Leta 2005 je bil 
izvoljen za izrednega člana, 2011 je 
postal redni član SAZU.
Leta 2019 je pri Beletrini izšla obsežna 
knjiga intervjujev, ki jih je z njim 
naredil France Pibernik z naslovom 
Dohojene stopinje.
Na začetku letošnjega leta je Zorko 
Simčič ob visokem jubileju gostoval v 
Mariboru. Ob tej priložnosti se mu je 
župan mesta na dogodku v Lutkovnem 
gledališču zahvalil za prispevek, ki ga je 
v svoji literaturi podaril svojemu rodnemu 
mestu ter mu izročil mestni pečat s 
posvetilom: Izjemnemu pisatelju, mislecu, 
človeku in Mariborčanu.
Simčič namreč tako v svoji literaturi 
kot v različnih pogovorih z veliko 
ljubeznijo opisuje Maribor, o katerem 
govori kot o enem najzanimivejših 
mest, kar jih je spoznal na svojem 
dolgem romanju po svetu.
Sicer pa imam na Maribor čudovite spo-
mine. To je bilo najbolj zanimivo mesto od 
vseh, v katerih mi je bilo dano živeti, bolj 
zanimivo kot Trst, Rim ali pozneje Buenos 
Aires. Ob vsej majhnosti je bilo to nadvse 
napredno mesto, polno iniciativ. Samo za 
primer: take moderne avtobuse, kot jih 
je Ljubljana dobila pred 30 leti, je imel 
Maribor že pred drugo svetovno vojno, 
samo poglejte mariborske razglednice iz 
let 1939/40. Na glavni železniški postaji 
je bil aparat, na katerem so se na pritisk 
gumba prikazali načrt mesta in različne 
informacije. Zanimivost so bila recimo 
»potovanja v modro«: plačal si pristoj-
bino za izlet, pa nisi vedel, kam pojdeš. 

Navadno je šlo za ekskurzije v tujino. In 
podobno. Maribor je bil tako živahen, ker 
so marsikaj organizirali mariborski Nemci. 
Bilo je tudi narodnostno zelo mešano 
mesto. Ni bilo redko, da smo bili v razredu 
otroci petih narodnosti.
(Pogledi, let. 6, št. 23/2011: Ni 
mi preostalo drugega,kot da sem 
vzljubil svojo usodo.)
Po velemestih so različne govorice 
običajna stvar, toda Maribor je imel tedaj 
kvečjemu 35 tisoč prebivalcev. Mesto 
je bilo zanimivo zaradi porajajočega se 
slovenstva – po odhodu iz Avstrije je bilo, 
kakor da bi se bila razširila pljuča. Bilo je 
zanimivo, ker si skoraj na vsakem koraku 
lahko slišal po rajnki Avstriji vzdihujoče 
Nemce, seveda pa tudi nemščino lomeče 
nemčurje – z njimi smo se dostikrat, zlasti 
zadnja leta pred vojno, dijaki fizično spo-
padali, kdaj tudi kar sredi mesta. Zadnja 
leta sem z Vojašniškega trga hodil v šolo 
po Strossmayerjevi ulici in si lahko vsako 
jutro prisluhnil zelenjadarjem Bolgarom. 
Po cestah sem srečeval, pa ne samo na 
Tvorniški, kjer sem se rodil in kjer je bila 
Češka hiša, izbrano oblečene gospode. Bili 
so tekstilni mojstri in so se pozdravljali 
s »sluha pokorný«. Na vsakem koraku 
si naletel na srbske vojake, običajno kar 
simpatične in navadno »sabrkovima« 
okrašene prostake, ki so mi nekoč, bil 
sem še otrok, pred osnovno šolo na Ruški 
cesti razlagali, da se bo v naši šoli kmalu 
govorilo samo srbsko.
V razpadajočem nekdanjem minoritskem 

samostanu na Vojašniškem trgu, kjer smo 
zadnja leta živeli, pa si vsak dan srečal 
emigrante iz carske Rusije. Od njih sem 
neko noč prvič slišal pesem o rdečem 
sarafanu pa tisti otožni Ej, uhnjem. O tem 
sem nekoč že pisal: ti Rusi so bili zame 
nekaj posebnega, tudi zato, ker so včasih 
kar sredi živahnega pogovora umolknili, 
zamišljeno so se zagledali nekam v 
daljavo … Šele dolga leta pozneje, ko sem 
tudi sam kdaj v samoti ležal pod tujimi 
zvezdami, sem jih razumel …
(Simčič, Zorko, Po odhojenih stopinjah.V: 
Ob žerjavici in ognju: izbor govorov in 
pogovorov, Ljubljana: Družina, 2007. )
Ni optimizem. Jaz samo vem, da tu živijo 
ljudje, ki imajo Maribor radi. Prav o tem 
sem govoril, ko sem pred leti prvič spet 
stopil na mariborska tla: »Rima niso 
ljubili, ker je bil velik, Rim je postal velik, 
ker so ga ljubili.« Mesto bo spet duhovno 
zacvetelo, zato se tudi ne bojim, da ne bi 
rešilo svojih gospodarskih težav. Prav 
najbolj črnogledim pesimistom ali pa 
tistim, ki trdijo, da se danes izgublja identi-
teta ne samo mest, ampak celo narodov, ali 
pa, da se je identiteta Maribora ob velikem 
številu priseljencev dokončno izgubila, 
svetujem samo – napol resno, napol v šali 
–, naj preberejo kakšno knjigo o odkritjih 
v faraonskih grobnicah. Pred leti so v eni 
od njih našli nekaj tisoč let staro pšenično 
zrno. Ko so ga posejali v zemljo, je spet 
začelo kaliti … – ponovno je zaživelo.
(Prav tam)

Zora A. Jurič

Izjemnemu  
pisatelju, mislecu, človeku  
in Mariborčanu

Prestižna 
nagrada  
Dragu 
Jančarju
Letos avgusta so v Salzburgu 
pisatelju Dragu Jančarju podelili 
avstrijsko državno nagrado za 
evropsko literaturo.
Avstrijska država že vrsto let 
podeljuje nagrado za evropsko 
literaturo. Nagrada se podeljuje 
za celoten literarni opus,  ki je v 
mednarodnem prostoru še posebej 
opažen, a obenem mora biti vsaj v 
določeni meri preveden tudi v nemški 
jezik. Drago Jančar se tako pridru-
žuje uglednim imenom, med njimi 
mnogim nobelovcem, ki so jo prejeli 
do zdaj, kot so Umberto Eco, Salman 
Rushdie, Milan Kundera,Václav Havel, 
Michel Houellebecq …
Žirija je zapisala, da je eno izmed 
velikih odlik njegovega dela najti v 
izjemno doživetem prikazu prepadov 
naše zgodovine skozi posameznika.
Jančarju je v prisotnosti predsedni-
ka Alexandra Van der Bellna, enega 
Jančarjevih zvestih bralcev, nagrado 
izročila avstrijska ministrica za 
kulturo Andrea Mayer, dogodka se je 
udeležila državna sekretarka na mini-
strstvu za kulturo Ignacija Fridl Jarc.
Med publiko sta Jančarja počastila 
tudi Nobelov nagrajenec za literatu-
ro Peter Handke in ugledna zamejska 
pisateljica Maja Haderlap.
Draga Jančarja (1948) poznamo kot 
najbolj branega, prevajanega in 
uveljavljenega slovenskega pisatelja, 
dramatika in esejista, hkrati tudi kot 
avtorja, ki ga štejemo med najvi-
dnejše evropske literate. Za svoja 
dela je že pred tem prejel mnoge 
najvidnejše slovenske in mednaro-
dne nagrade, med njimi Prešernovo 
nagrado za življenjsko delo, štirikrat 
nagrado kresnik za najboljši slovenski 
roman, evropsko nagrado za kratko 
prozo mesta Augsburg, nagrado 
Jean Amery za esejistiko, Herderjevo 
nagrado za literaturo, nagrado 
Hemingway v Italiji, nagrado za naj-
boljšo tujo knjigo v Franciji (kjer so do 
sedaj prevedli že devet njegovih ro-
manov) za roman To noč sem jo videl. 
V nemškem literarnem prostoru je 
Drago Jančar že dolgo znan, njegovi 
romani in kratke zgodbe se praviloma 
uvrščajo ne le na sezname najboljših, 
ampak tudi najbolj branih del. Z ro-
manoma To noč sem jo videl in In lju-
bezen tudi je na primer dolgo vztrajal 
na ÖRF-ovi lestvici najbolj branih del.
Pisatelj je rojen v Mariboru, v mestu, 
ki ga je, kot sam pravi, oblikovalo 
in zaznamovalo, kjer se je kalil v 
pisatelja, in mesto, ki ga upodablja v 
večini svojih romanov (Petintrideset 
stopinj, Severni sij, Zvenenje v glavi, 
Drevo brez imena, To noč sem jo 
videl, In ljubezen tudi …). Maribor je z 
njegovimi deli pomembno umeščen 
na svetovni literarni zemljevid. 

Zorku Simčiču je v Lutkovnem gledališču župan mesta izročil mestni pečat 
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Borut Gombač je priznano in ugledno 
ime na slovenski literarni sceni, pa naj se 
gre za dela za mladino ali odrasle. Piše 
poezijo, prozo in dramatiko, ob tem pa 
pomemben del opusa predstavlja tudi 
njegovo sodelovanje z glasbeniki, saj so 
njegove popevke, songe in šansone med 
drugimi uglasbili Marko Grobler, skupina 
Kvinton in Vasko Atanasovski v okviru 
projekta Cantorana. Več njegovih radijskih 
in lutkovnih iger je doživelo uspešne 
uprizoritve, nazadnje Psiček iz megle v 
Lutkovnem gledališču Maribor. Po poklicu 
in izobrazbi je knjižničar, zaposlen v 
Univerzitetni knjižnici Maribor, je eden 
od pobudnikov festivala Slovenski dnevi 
knjige v Mariboru in prejemnik Glazerjeve 
listine 2006, nagrade za vrhunske dosežke 
na področju literature na področju MOM. 
Pred nagrajeno je objavil tri pesniške 
zbirke: Razblinjene dlani (2004), Sence in 
sinkope (2007) in Prehod (2013). Ob tem 
pa podpisuje še zbirko radijskih iger in 
šest knjig za mlade.
Je izrazito svojstven pesnik, ki ga odlikujejo 
pretanjen občutek za ritem, posluh za 
zven in pomen besed, neverjeten občutek 
za opazovanje detajlov in sposobnost 
spretnega osvetljevanja različnih pojavnosti 
z neobičajnih zornih kotov. Med svojimi 
stanovskimi kolegi je zelo cenjen, zato 
mnoge ni presenetilo, da je letošnjo 
Veronikino nagrado prejel prav on. 
Nagrado za najboljšo slovensko pesniško 
zbirko podeljuje Mestna občina Celje od 
leta 1997. V tem času sta jo prejeli dve 

S konico konice jezika
Sveder se še ni dotaknil zoba. 

Telefon še ni zazvonil.

Še malo in sonce bo natanko šest stopinj pod obzorjem. 
Stik civilnega in astronomskega mraka  
je še primerljiv z Michelangelovim Dotikom.

Ulične svetilke še niso prižgane.

Kazalec desne roke se še ni z zadostno težo naslonil na tipko delete.

Sneg še ni zdrsnil s strehe.

Oči ne zaznajo vek, 
ker s pogledom še vedno razpirajo telo.

Polprazen mestni avtobus še ni povozil potepuške mačke, 
ki se na pol blazna goni že tretji dan.

Žoga še ni treščila v šipo.

Pravkar izstreljena krogla se še ni dotaknila telesa. 
Pravzaprav se mu je že povsem približala: 
zrak,  
ki se pred njo v valovih razmika čez razgaljene prsi, 
je podoben nevidnemu in žgečkljivemu puhu, 
vroči sapi razžarjenih ustnic.

Tako blizu!

Pravzaprav se svinčena konica že dotika kože, 
lahno  
in neskončno nežno. 

Veronikino 
nagrado prejel 
Borut Gombač
Pesniška zbirka S konico konice jezika 
je po mnenju strokovne žirije najboljša 
slovenska zbirka preteklega leta

mariborski pesnici, Erika Vouk leta 2003 
in Petra Kolmančič leta 2015. Nagrada 
znaša 4000 evrov bruto, lavreat pa prejme 
tudi listino Mestne občine Celje. Letošnja 
podelitev je potekala 25. avgusta v 
veliki dvorani Narodnega doma v Celju. 
Ob svečani razglasitvi je predsednik 
strokovne žirije, dr. Igor Divjak, takole 
obrazložil izbor (odlomek):
»Pesniška zbirka Boruta Gombača S 
konico konice jezika nas ponovno spomni 
na razliko med ustaljenim pojmovanjem 
jezika kot odraza resničnosti in jezika kot 
snovi, ki ima zmožnost tvorjenja pomenov 
in oblikovanja različnih, nasprotujočih si 
resničnosti. Jezika, ki ne sporoča, kakšen 
je svet, ampak pesnika in bralca umešča 
v svet. »Razlika je komaj vidna, / je komaj 
slišna, / se čisto na rahlo okuša / s konico 
konice jezika,« zapiše pesnik. Ti verzi, ki 
vsebujejo močno čutno in telesno razsežnost, 
nas obenem spomnijo, da je jezik snov, ki 
jo oblikujemo in se je zavedamo. Do nje 
vzpostavimo zavezujoč odnos. V pesmih 
Boruta Gombača ne bomo našli dosti 
navezav na konkretno družbeno stvarnost 
in tudi ne liričnih osebnih izpovedi, zato pa 
nas vračajo k temeljni človekovi umeščenosti 
v svet in alkimiji jezika. Gombačev pesniški 
subjekt ves čas ostaja tisti, ki govori, in je 
hkrati zunaj sebe, z jezikom eksperimentira, 
išče pomenske robove, ga razgrajuje, besede 
trga »na zloge, črke, pračrke ...«, da bi našel 
možnosti za nadaljnjo pot in da bi v njem 
zasijale nove podobe.«

Nino Flisar

Na splošno zadovoljstvo mariborskih 
kulturnih ustvarjalcev je Mestna 
občina Maribor 23. septembra 2020 
objavila Javni poziv za dodelitev 
delovnih štipendij za samozaposlene 
kulturne ustvarjalce, ki jih bo v letu 2020 
financirala Mestna občina Maribor.
Odločitev za objavo poziva je izhajala iz 
zavedanja odgovornih na mestni občini, 
da so prav samostojni ustvarjalci deležnik 
v kulturi, ki so ga posledice pandemije 
covid-19 najbolj prizadele. Velika večina 
je ostala brez možnosti javnega nastopanja 
in delovanja ter s tem tudi prihodkov. Da 
bi v danih okoliščinah vsaj do neke mere 
ohranili razvijanje ustvarjalnih potenci-
alov mariborskih umetnic in umetnikov, 

je bilo razpisanih najmanj 33 štipendij v 
enkratni višini 1500 evrov. Sredstva so 
se zagotovila na proračunskih postavkah 
Urada za kulturo in mladino, pri katerih 
zaradi ukrepov v povezavi s pandemijo ni 
prišlo do njihove porabe.
Ob tem je treba poudariti, da je znaten 
finančni del prispevala tudi Služba za 
delovanja Mestnega sveta, saj so se 
mestni svetniki odpovedali izplačilu 
sejnin za seje, ki bi se morale izvršiti v 
času posebnih ukrepov.
Po pričakovanju je bil odziv kulturnikov 
izredno velik, tako da se je zaradi predho-
dne porabe vseh razpisanih sredstev poziv 
1. oktobra 2020 zaprl. Poleg dodelitve 33 
štipendij je bilo 15 samostojnih ustvar-

jalcev in ustvarjalk v kulturi uvrščenih 
na rezervno listo. Na Uradu za kulturo 
in mladino Mestne občine Maribor, ki je 
pristojen za izvedbo poziva, že preuču-
jemo možnosti za zagotovitev dodatnih 
sredstev, ki bi omogočila dodelitev še več 
delovnih štipendij.
Sicer pa je na podlagi števila prispelih 
in odobrenih prijav ter prijav uvrščenih 
na rezervno listo moč sklepati, da v 
Mestni občini Maribor ženske ustvarjalke 
nekoliko odstopajo od povprečja. Do 
zaprtja poziva je namreč prispelo 31 
vlog samostojnih ustvarjalk in 17 vlog 
samostojnih ustvarjalcev.
Pri področjih kulturnih dejavnosti, na 
katerih prijavitelji delujejo, je bilo zaznati 

prisotnost vseh, pri čemer iz povprečja 
izstopajo predvsem vizualne, glasbene in 
uprizoritvene umetnosti. Z nekoliko manj 
vlogami sledijo literatura, intermedijske 
umetnosti in avdiovizualna kultura. 
Glede na pozitiven odziv s strani kulturne 
javnosti in glede na dejstvo, da tovrstni 
mehanizmi sofinanciranja dopolnjujejo 
razvoj umetniških potencialov v mestu, 
razmišljamo o uvedbi rednega letnega 
poziva ali razpisa za delovne štipendije 
na področju kulture, ki bi bil seveda 
vsako leto prilagojen okoliščinam in 
bi temeljil na spremljanju ustvarjalnih 
potencialov v Mariboru.

Bojan Labovič,  
Urad za kulturo in mladino MOM

Veliko zanimanje za delovne štipendije kulturnim ustvarjalcem

foto: Janez Bogataj
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V mesto je prišla jesen. Šolarji, dijaki in 
zdaj tudi študenti so spet prinesli jesenski 
občutek ustaljenosti in nove zagnanosti. 
Lani nas ni nihče opozoril, da bo letos 
vse precej drugače. Da se bomo morali 
odreči druženjem in potovanjem, da bo 
nenadoma življenje, kot smo ga poznali, 
za nekaj časa zastalo. Mnogi so zboleli, še 
več pa jih je ostalo brez dohodkov.
Čeprav smo imeli v januarju oči uprte 
proti Kitajski, je virus čisto po tiho, prav 
potuhnjeno prilezel v našo bližino in 
pokazal svojo moč v bližnji Lombardiji.
Zahrbten se mi zdi najboljši opis virusa. 
Širi se neopazno, prenašamo ga lahko, 
preden obolimo z znaki bolezni. Del 
okuženih pa sploh ne oboli, kljub temu pa 
lahko širijo bolezen. 
Približno petina obolelih s covid-19 
potrebuje zdravljenje v bolnišnici, 
najpogosteje zaradi pljučnice, ki 
lahko prizadene pljuča tako, da telesu 
primanjkuje kisika. Približno pet 
odstotkov vseh obolelih s koronavirusno 
boleznijo 19 pa ima tako hudo obolenje, 
da privede do odpovedi pljuč in 
potrebujejo zdravljenje v enoti intenzivne 
terapije, kjer so mehansko ventilirani – 
»priključeni na ventilator«. Tak je potek 
bolezni, ki ni nič drugačen v Sloveniji, 
Italiji, Španiji in vseh drugih državah, ki 
jih je pandemija prizadela. K sreči smo v 
Sloveniji spomladi, s sicer zelo strogimi 
ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni, 
pomembno zmanjšali število vseh 
obolelih. Prizorom, ki smo jim bil priča iz 
sosednje Italije, pa tudi drugih evropskih 
držav, smo se izognili.
Po začetnem strahu pred prihajajočih 
valom bolezni, ki je bil v marcu 
vseprisoten, smo se nato na vsakodnevno 
bombardiranje s številkami in ukrepi 
nekako navadili, nekateri pa so otopeli. 
Pojavili so se skeptiki pa različne teorije 
zarote, napačne interpretacije podatkov, 
politiziranje, upiranje, kar vse otežuje 
obvladovanje epidemije. Verjetno bi 
psihologi znali bolje razložiti, kakšni 
samoohranitveni mehanizmi se sprožijo 
ob dolgotrajnem stresu, ki ga povzročijo 
stalna nevarnost virusa za ene in ukrepi 
za preprečevanje širjenja za druge. 
In medtem smo jezdili 
drugi val epidemije. 
V bolnišnicah nezadržno raste število 
bolnikov s covidom-19. Prav je, da to 
vemo, saj lahko le skupaj omogočimo 
zdravstvu, da bomo tudi v času epidemije 
lahko pomagali vsem bolnim. Virus 
se najbolje prenaša v zaprtih, slabo 
prezračenih prostorih. Veliko okužb je 
posledica širjenja bolezni na zabavah 
in praznovanjih, kamor pride virus 
brez povabila. Pokažimo solidarnost 
z ranljivimi, s šolarji, z bolniki, s 
podjetniki, kulturniki, športniki in z 
vsemi, ki bi radi preživeli kar se da 
normalno jesen in zimo, tudi če bomo zato 
spustili nekaj zabav in jih nadomestili 
z jesenskimi sprehodi in kepanjem 
s svojimi domačimi.
Ukrepi, ki se jih moramo držati, 
so zelo enostavni. 

Izogibajmo se množicam ljudi. Če ne gre 
drugače in ne moremo imeti zadostne 
razdalje (vsaj 1,5 metra, ampak več je 
boljše), pravilno uporabljajmo maske 
(pokrijemo si nos in usta) in prosimo 
tudi ostale, da to upoštevajo, saj s tem 
ščitimo drug drugega. 
Čim večkrat si umivajmo ali razkužujmo 
roke, zlasti ob vstopu in odhodu iz zaprtih 
skupnih prostorov, kot so trgovine, 
pošta in podobno. 
Če obolimo s prehladnimi znaki, 
ostanimo doma in ne hodimo v službo, 
trgovino, na obiske. 
Pokličimo osebnega zdravnika po 
telefonu. Ta nam bo svetoval, kako 
naprej, dogovorimo se za testiranje ali 
pregled, če je to treba.
H koncu le to – tudi ta 
pandemija bo minila. 

Nina Gorišek Miksić,
predstojnica oddelka za infekcijske 
bolezni in vročinska stanja v UKC 

Maribor

Mnenje avtorice ne odraža mnenja UKC 
Maribor, kjer je zaposlena

Vzdržimo! Služba za zaščito,  
reševanje in obrambno  
načrtovanje 
Občani, ki potrebujejo informacije ali po-
moč s področja zaščite in reševanja, lahko 
v poslovnem času Mestne občine Maribor 
pokličejo ali pišejo na:

civilna.zascita@maribor.si

02 2201 428 

Naslov in telefon sta namenjena predvsem 
občanom, ki so v samoizolaciji ali karanteni 
in imajo težave pri zagotavljanju osnovnih 
življenjskih pogojev.

Stiska in nasilje
Ker se v času povečane nevarnosti covida 
povečujejo tudi stiske ljudi ter nasilje, v 
centrih za socialno delo nudijo psihosocial-
no pomoč, pomoč žrtvam nasilja in druge 
oblike socialne pomoči. Pokličete lahko na 
številki centrov za socialno delo:
02 250 66 49 (Enota Center) 
02 250 66 00 (Enota Tezno)
Telefonski številka sta aktivni v poslovnem 
času Centra za socialno delo Maribor.

Dostava živil na dom
Mestna občina Maribor je organizirala 
poslovno sodelovanje z dvema trgovina-
ma. Dostava se ne zaračunava, cene so 
enake kot v trgovini. 
Trgovini dostavljata izdelke med ponede-
ljkom in soboto, pripeljejo jih dan po odda-
nem naročilu, to pa mora biti v minimalni 
vrednosti 30 evrov.

trgovina Griček, Sabina Žel s.p.:  
02 47 30 534, 

trgovina.gricek@gmail.com

trgovina VBM Korenček d.o.o.:  
02 48 00 620, 

korencek.dostava@gmail.com

Varuhinja bolnikovih pravic
V pisarni varuhinje se hitro odzovejo tako, 
da v imenu pacienta vzpostavijo telefonski 
ali elektronski kontakt z zdravnikom 
oziroma medicinski sestri prenesejo 
potrebo pacienta po izdaji recepta, 
naročilnice, delovnega naloga, preverijo 
in uredijo termin predvidene zdravstvene 
obravnave in podobno.

Pacienti se lahko obrnejo na 
pisarno varuhinje:

po telefonu: 02 22 01 634
elektronski pošti:  
varuh.bp-mb@maribor.si 
po predhodni najavi tudi osebno.

Pisarna je odprta v času uradnih ur 
Mestne občine Maribor.

Humanitarna pomoč
Rdeči križ
– Humanitarna pomoč za najšibkejše, 
tel. št.: 02/330-40-80
– Zbiranje krvi,  
tel. št.: 02/234-40-04

Nadškofijski karitas 
0590 80 350
Center za pomoč na domu
Center za pomoč na domu v okviru javne 
službe nudi pomoč na domu, kot sta 
pomoč pri vsakodnevni negi in osnovnih 
gospodinjskih opravilih
Tel.: (02) 235 05 20

Samo s skupnimi močmi
Naj bo odgovornost vsakega posame-
znika, da spoštuje ukrepe, ki so sprejeti 
in nujno potrebni, da bi ostali zdravi. 
Samo s skupnimi močmi bomo premagali 
koronavirus. Ravnajte odgovorno do sebe, 
do vseh in vsakogar. Pazite nase in svoje 
bližnje. Ostanite zdravi.

Aleksander Jus, 
 pomočnik direktorja za zdravstveno nego, 
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Bodimo odgovorni
Nov koronavirus je na različne načine po-
segel v naša življenja. Primarna nevarnost, 
ki jo virus predstavlja, je seveda vpliv 
na zdravje ljudi. Prisotnost COVID-19 pa 
ima tudi številne druge negativne vplive. 
Spoštovanje in upoštevanje preventivnih 
ukrepov za preprečevanja okužbe je nujno. 
Bodimo odgovorni! 

Samo Robič
Poveljnik Civilne zaščite MO Maribor 
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