
Zdravo,  
sosed

Joan Baez ima prekrasno pesem 
Hello in there. Govori o zakoncih, 
ki sta na stara leta sama v stanova-
nju sredi mesta. Žena vse dni sedi 
ob oknu in gleda na dvorišče, mož 
pa včasih pomisli, da bi poklical 
Rudija, s katerim sta delala nekoč 
skupaj, a se boji, da bi mu na vpra-
šanje, kaj je novega, moral reči nič. 
Zato, poje Baezova, ob starejšem 
sosedu ne glejte stran, kot da vam 
ni mar, ampak recite zdravo, kako 
ste. Pesem je napisal fenomenalen 
pevec in kitarist John Prine. V 
začetku aprila letos je po desetih 
dnevih na respiratorju zaradi 
koronavirusa umrl v starosti 73 let.
Med vsakimi prazniki rastejo stiske, 
med temi pa še posebno. Pravijo, 
da zato, ker še nobena generacija 
po drugi svetovni vojni ni stala 
pred tako megleno prihodnostjo, 
kakršna se kaže danes. Še nikoli ni 
bilo dan za dnem toliko slabih vesti. 
Pisana življenja so se zreducirala 
na kode iz dveh števk, nič in ena. 
V ljudeh se vse maje in lomi in 
vsem se majejo tla pod nogami, ker 
kronani osel lahko zabrusi profe-
sorju, da nima pojma, in bedarija 
ima status resnice.
Ampak – drži kot pribito, da je 
v vsakem slabem nekaj dobrega. 
Prihodnost delamo zdaj. Z malim, 
denimo, s kako ste kaj, lahko na-
redimo veliko. To pa je že odlična 
priložnost. Iz malega raste veliko in 
vse novo raste iz starega. Preden se 
reči postavijo v red, je zmeraj kaos. 
In besede imajo moč.

Dejan PušenjakFo
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Kadar ljubimo, 
prehajamo iz teme 

v svetlobo!

Etična 
dimenzija 
poučevanja

Mesto je 
povezano

Pred nami so božični prazniki – tisti, ki 
so nam najbližji zaradi svoje topline in 
domačnosti. Obhajamo jih, ko so dnevi 
kratki, ko je noč dolga. 
Tudi stanje, v katerem smo zaradi 
virusa »COVID-19«, nas navdaja s 
temo, strahom, pesimizmom. Boli nas, 
da nam je omejeno druženje, da si ne 
moremo pokazati znamenja bližine, 
vsak je porinjen v svoj kotiček.
V to vzdušje nam pošilja sporočilo 
prerok Izaija: »Ljudstvo, ki je hodilo v 
temi, je zagledalo veliko Luč« (Iz 9,1). 
Te besede preroka nas ganejo, ker 
je izrekel resnico o tem, kar smo. Mi 
smo na poti. Okrog nas in tudi v nas 
pa je velikokrat tema. V tej situaciji, 
ko se mnogim zdi, da tema zmaguje, 
se obnavlja dogodek, ki nas vedno 
znova očara in preseneča. Bog ostaja 
zvest svojim besedam in obljubam, saj 
»Bog je luč in v njem ni teme«, pravi 
apostol Janez (1 Jn 1,5). Ta luč je prišla 
med nas, v našo zgodovino, da z nami 
deli pot. Prišel je, da nas osvobodi iz 
teme. Kako drugačen je prostor, ko ga 
osvetli luč. Tudi naše življenje je lepše, 
ko vanj posije Božja Luč. Na božič 
se nam je Bog razodel kot usmiljenje, 
nežnost, dobrota. Bog se učloveči in 
postane otrok, da bo prehodil našo pot 
od otroštva do smrti. Vse to je dokaz, 
kako nas ljubi. Zato nam tudi kliče: »Ne 
bojte se! Ljubim vsakega izmed vas. 
Prinašam vam svoj mir.«
Drage meščanke in meščani mesta 
Maribor, želim vam, da bi Luč, ki 

Grški filozof Aristotel je pred mnogimi 
stoletji dejal, da vsi ljudje že po naravi 
težimo k znanju. Prav tako se v obi-
čajnem vsakodnevnem življenju skoraj 
vsi strinjamo, da kdor zna, več velja in 
da je torej v znanju moč. Nekako velja 
za človekovo dolžnost, da si pridobi 
neko znanje, da se izobrazi. To je bila 
tudi želja razsvetljenstva, z namenom, 
da v človeku prižge luč razuma. 
Znanje namreč razširi dojemanje 
sveta in poglobi razumevanje vzrokov.
Res je, znanje ima moč, a obenem 
lahko povleče v sfere, ki oddaljijo srce 
od jedra, zato je človek kot nosilec 
znanja obenem nosilec visoke stopnje 
odgovornosti. Informacija, ki jo 
nekomu posredujemo, lahko usodno 
spremeni življenje. Gre za pomembno 
etično dimenzijo poučevanja. Nemški 
fizik in matematik Albert Einstein je 
glede tega zapisal: »Namen izobra-
ževanja mora biti urjenje neodvisnih 
aktivnih in razmišljujočih posamezni-
kov, ki bodo svoje najvišje poslanstvo 
videli v služenju skupnosti«.
Dragoceno je zavedanje, da lahko 
vplivamo na druge ljudi. Bodimo 
pozorni na majhne stvari ter občutke 
ljudi okoli nas, pa bomo lahko vsak 
dan storili veliko dobrega. Pri tem 
glejmo na preteklost s hvaležnostjo, 
na prihodnost z upanjem, drug na 
drugega pa z zaupanjem in dobroto! 
Vesel božič in srečno novo leto 2021!

Prof. dr. Zdravko Kačič  
rektor Univerze v Mariboru

• 1. decembra
– Leta 1918 je z združitvijo države 
Slovencev, Hrvatov in Srbov ter Kraljevine 
Srbije nastala Kraljevina Srbov, Hrvatov 
in Slovencev (SHS). Oktobra 1929 so jo 
preimenovali v Kraljevino Jugoslavijo.
– Leta 1955 je šivilja Rosa Parks v 
Montgomeryju (Alabama) odklonila, da 
bi odstopila sedež na avtobusu belemu 
moškemu. Parksovo so zaradi kršenja za-
kona o rasnem ločevanju aretirali in zaprli, 
njena zahteva po spoštovanju in enakosti 
pravic pa je prerasla v bojkot avtobusnega 
prometa. Bojkot je bil začetek gibanja za 
državljanske pravice, ki ga je vodil Martin 

prihaja k nam po Božjem Detetu, 
zasijala v naših srcih, v meni in v tebi! 
To Božje Dete nam pomaga preseči nas 
same, da smo sposobni živeti v ljubezni 
do vseh ljudi. Prihaja, da ogreje naša 
srca, v katerih dostikrat vlada mraz. 
Prihaja, da nam prinese zastonjsko 
ljubezen, za katero ne išče povračila.
Božič razodeva, da je potrebno 
v ospredje postaviti srce, naše 
medsebojne odnose, to velja tako za 
naše družine, kot tudi za naše mesto. 
Antoine de Saint–Exupéry nas je v 
Malem princu povabil, da bi gledali s 
srcem, ker je le srce sposobno videti to, 
kar je očem prikrito. Očem je prikrito 
to, da otrok v božični noči ni zgolj 
človek, ampak je tudi Bog. Prav tako 
je srce tisto, ki nam bo pomagalo, da 
v sočloveku v teh prazničnih dneh ne 
bomo videli tekmeca in rivala, ampak 
bomo videli sestro, brata, sočloveka, 
potrebnega pogleda in prijaznega 
nasmeha. Res je, samo Bog je tako 
velik, da lahko postane tako majhen, je 
nekje izrekel upokojeni papež Benedikt 
XVI., in še kako to drži za naše 
življenje. Samo človek je tako velik, da 
lahko z majhnim dejanjem pozornosti 
nekomu popolnoma spremeni življenje. 
Naj ta Luč radosti in miru zasije v nas, 
da bomo kot kresničke sposobni svetiti 
v temi in kazati pot dobrote in ljubezni.
Srečno, uspešno in zdravo novo 
leto 2021 vam želim!

Alojzij Cvikl 
mariborski nadškof metropolit

Luther King. Rosa Parks je doživela 92 let 
in je umrla leta 2005.• 2. decembra
– Leta 1888 so slovesno odprli Narodni 
muzej v Ljubljani. Je prvo izključno za 
kulturo zgrajeno poslopje v Sloveniji in 
najstarejša nepretrgano delujoča kulturna 
in znanstvena ustanova na Slovenskem. • 3. decembra
– Leta 1800 se je v Vrbi na Gorenjskem 
rodil France Prešeren. Po končani pravni 
fakulteti na Dunaju se je vrnil v Ljubljano, 
kjer je delal kot odvetnik. Njegova poezija 
je bila v slovenskem konservativnem oko-

lju nov ter nenavaden pojav in je doživela 
moralistično ter literarno nasprotovanje, 
čeprav je pisal na kakovostno enaki ravni 
kot njegovi sodobniki – romantiki v Evropi. 
Umrl je leta 1849 v Kranju. Obletnica 
njegove smrti je osrednji državni kulturni 
praznik, obletnica njegovega rojstva pa je 
Ta veseli dan kulture.
– Leta 1919 je v tedanji deželni zbornici 
Kranjskega deželnega dvorca, kjer je še 
danes sedež Univerze v Ljubljani, slavist dr. 
France Ramovš predaval o historični gra-
matiki slovenskega jezika. To je bilo prvo 
predavanje na slovenski univerzi, zato je 3. 
december rojstni dan Univerze v Ljubljani.

Hvala zdravstvenim delavcem in vsem 
v ustanovah, zlasti v domovih za staro-
stnike, ki se trudijo obrzdati epidemijo 
koronavirusa. Hvala bolnikom, ki 
čakajo na izvajanje programov, za 
potrpljenje, in iskreno sožalje vsem, ki 
so utrpeli izgubo. Hvala someščanom, 
ki spoštujejo ukrepe in ravnajo 
odgovorno. Naša prizadevanja bodo 
obrodila sadove in želim, da bi čimprej 
zaživeli normalno. Prazniki bodo 
drugačni, vendar lahko poskrbimo, 
da bodo čarobni, zlasti s spoštljivimi 
odnosi in zavedanjem sreče, da smo 
skupaj z najbližjimi. Mesto je pos-
krbelo za ranljive. Brezplačno so na 
voljo kovid paketi, pripadniki civilne 
zaščite na dom prinesejo zdravila in 
tople obroke, ki jih kuhajo na šoli 
Franceta Prešerna, dostavljajo pa 
jih tudi uslužbenci Doma pod Gorco 
in Nadškofijske Karitas. Zagotovili 
smo nujno varstvo v vrtcih in 1400 
pralnih mask za otroke, ker nam je 
mar za okolje. Mesto se je povezalo 
in se razvija ter je opazno lepše. Vsak 
dan se aktivno vključuje več ljudi, 
tudi investitorjev. Povezovanje, kot v 
primeru partnerstva za Pohorje, smo 
razširili po vsej Štajerski. Na to, kar 
smo naredili, smo upravičeno ponosni. 
Izvajamo toliko projektov, kot še 
nikoli. Za naslednje projekte imamo 
zagotovilo predsednika vlade, da bodo 
ministrstva proaktivna v odnosu do 
MOM. Hvala tudi moji ekipi.
Želim srečne praznike  
in uspešno 2021!

Saša Arsenovič 
župan

December
Izvirno slovensko ime je 
gruden, prekmursko tudi 
prosinec. Ime december 
je dobil po latinski besedi 
decem (deset), ker je bil po 
starem koledarju deseti 
mesec leta. Ko so koledarju 
dodali januar in februar, je 
december obdržal ime.

Grbi so se pojavili v srednjem veku, ko so 
oklepljeni bojevniki postali neprepoznav-
ni tako zaveznikom kot nasprotnikom ter 
rešili zaplet z edinstveno poslikavo ščitov, 
ki je bila razpoznavna tudi na daljše raz-
dalje. Ti individualni znaki, upodobljeni 
na obrambnem orožju, so s prenašanjem 
iz roda v rod zaznamovali dinastije in 
rodbine ter pomagali graditi identiteto.
Heraldika je bila sprva res povezana z 
evropskim plemstvom in vladarskimi 
dinastijami, vendar se je kmalu 
prilagodila tudi tako, da je služila 
narodom, mestom, cerkvi, cehom ter 
meščanskim in kmečkim rodbinam. Kljub 
njeni osemstoletni tradiciji je postavila 
temeljne zakonitosti že v 13. stoletju. 
Grbi morajo biti izraziti, z barvno jasno 
podano vsebino, imeti morajo jasno 
sporočilo vsebine in biti seveda unikatni. 
Enako velja tudi za zastave, ki praviloma 
nastanejo iz glavnih barv v grbih.

Mariborska zgodovina ima svoje mondene 
kotičke. Tudi v nekdanjem Graškem pred-
mestju, ali kot bi danes rekli, na začetku 
Šentiljske ceste. Tam ste lahko leta 1868 
pri trgovcu Ferdinandu Kolletnigu kupili 
slatino. Pa ne samo ene – na zalogi je 
imel kar štirinajst različnih blagovnih 
znamk mineralne vode, vse ostale pa je z 
veseljem nabavil po naročilu.
A resnici na ljubo, voda nikoli ni bila 
glavna pijača, po kateri bi poznali 
Mariborčanke in Mariborčane. Kot je 
dognal zgodovinar Jože Mlinarič, je 
okoliške griče na levem bregu Drave že 
v 11. stoletju prerasla vinska trta. O vi-
nogradu na grajskem griču, pod današnjo 
Piramido, priča listina iz 1243. In tako je 

Mariborski luksuz

Sodoben simbol
Zastava na drogu sporoča, da imamo 
bogato tradicijo, ki jo s ponosom delimo

Podoba goloba
Mariborska župnijska cerkev je bila 
prvotno posvečena sv. Tomažu, leta 1254 
pa se že omenja kot cerkev, posvečena sv. 
Janezu Krstniku. To je za vsebino grba 
pomembno dejstvo, ker je ravno v tistem 
času moral nastati tudi prvi mestni pečat. 
Temelj njegove podobe je obzidje z vrati 
in stolpoma. Ker je takih pečatov in grbov 
mest v Srednji Evropi zelo veliko, so dali 
na pečat še nekaj značilnega za Maribor. 
Z ikonografske plati je bil izvirni simbol 
farnega patrona, sv. Janeza Krstnika, za 
ta namen najbolj primeren. Simbol se v 
obliki goloba oziroma sv. Duha spušča 
nad »mesto« in zagotavlja mariborskemu 
simbolu unikatnost.

Izpostavljeno bistvo
Mestnih in drugih grbov se načeloma ne 
spreminja, ker gre za trajna znamenja. 
Tako drastičnih posegov se v zgodo-

vsa naslednja stoletja tudi ostalo.
In kakšen je bil mariborski pridelek? 
»Tukajšnja vina, ki so poznana pod 
imenom marweine, spadajo med 
boljša štajerska vina,« je leta 1837 učil 
dunajski geograf Wenzel Karl Wolfgang 
Blumenbach. V glavnem je šlo za 
štajersko avtohtono sorto belina. Cenile 
so ga tudi mednarodne žirije. Na svetovni 
razstavi leta 1867 v Parizu so mariborski 
vinarji poželi velikanski uspeh: družina 
Wrezl je prejela zlato medaljo, Carl 
Schraml in mariborski graščak grof 
Brandis bronasto, Anton Wutt in Julius 
Pfrimer pa častno omembo. Leta 1876 je 
v Mariboru potekal prvi enološki kongres 
Avstro-Ogrske. Na predvečer katastrofe – 

vinskih krajih nihče ne poslužuje. V 
primeru grba Maribora govorimo o bogati 
tradiciji, ki je občudovanja vredna že tri 
četrtine tisočletja.
Sicer je res, da se je vmes stilsko prilaga-
jal modnim smernicam gotike, renesanse 
in nenazadnje baroka, ampak osnova je 
bila vedno enaka in grb se ni spreminjal.
Kljub temu, da so leta 1995 rahlo nespre-
tno oziroma neheraldično kombinirali ščit 
z vsebino, ki se ni prilagajala prostoru, 
ki ji je bil na voljo, smo v letu 2020 zgolj 
uporabili enako vsebino z le rahlimi 
popravki in jo umestili v primernejši 
ščit – ga bolj zapolnili. Grba nismo 
spreminjali, ker smo ponosni na bogato 
zgodovino mesta in simbola, le izpostavili 
smo njegovo bistvo.

v osemdesetih so se začeli napadi trtne uši 
(phylloxera vastatrix), leta 1891, poroča 
Mlinarič, so bili vinogradi na območju 
Maribora že povsem uničeni. Treba je bilo 
zasaditi na uš odporne vinske sorte.
Še ena težava je bila marketinške narave 
– očitno ni nihče pomislil na to, da bi 
znamko marweine zaščitili. Tako so se v 
drugi polovici devetnajstega stoletja pod 
tem imenom prodajala predvsem bizeljska 

Imamo bogato tradicijo
Mariborska zastava iz leta 1995 se je 
nekajkrat pojavila na mednarodnih 
kongresih zastavoslovja v tujini kot 
primer slabe prakse umeščanja grba 
na zastavo in kot opozorilo vsem, ki 
želijo izdelati solidno in kvalitetno 
zastavo. Njena osnovna konstrukcija je 
sicer sledila srednjeevropski tradiciji, v 
kateri se uporabita dve glavni barvi, ki sta 
izraženi v grbu. Zastavina velika težava 
pa je bila, da je bil grb umeščen na njen 
»rep« oziroma prosti del (predel, ki je 
najdlje od droga). Ta točka se v zastavi 
najprej strga in gre za hierarhično manj 
pomemben del zastave, kjer je grb manj 
viden, ko zastava visi na drogu brez vetra. 
V letu 2020 smo grb prestavili v središče 
zastave, ki je njeno častno, osrednje in 
njeno najbolj vidno mesto.
Zastava je sicer stalno izobešena na 
sedežu občine, na upravnih zgradbah, 
občinskih zavodih in organizacijah ter 
drugih objektih. Kar je pa morda za 
Mariborčane najpomembneje, pa je, da jo 
lahko izobešajo tudi sami na stanovanj-
skih hišah ter na drugih primernih javnih 
mestih ob državnih in lokalnih praznikih.
Zastava je simbol pripadnosti in nam 
na drogu sporoča, da imamo bogato 
tradicijo, ki jo s ponosom delimo s 
krajani in vsemi ostalimi, ki obiščejo naše 
zgodovinske kraje.

Aleksander Hribovšek

bela vina. Sorta je bila drugačna kot 
mariborska – lipušina, ki je rodila zgodaj 
in bogato, dala pa vino močno rumene 
barve. A kot je kritiziralo cesarsko-kra-
ljevo agronomsko združenje iz Gradca, to 
vino ni bilo kaj prida in se je v glavnem 
prodalo samo na Kranjsko.
Do konca devetnajstega stoletja so 
mariborska vina sicer znova dosegla 
nekdanji ugled. Vinska veletrgovca 
Julius in Robert Pfrimer sta bila dvorna 
dobavitelja, čeprav je bil Maribor daleč 
od cesarske rezidence. Mariborska vina 
sta prodajala, kot so takrat temu rekli, 
najvišjemu apostolskemu cesarsko-kra-
ljevemu dvoru na Dunaju. Se pravi, 
enemu najbolj luksuznih in petičnih 
potrošnikov na svetu. 
Enak dosežek je uspel tudi njunemu 
someščanu Johannu Erhartu, puškarju. 
Njegovo luksuzno orožje je veljalo 
za najboljše v celotni monarhiji. Ko 
so Franc Jožef in njegovi dvorjani 
šli na lov, so streljali s šibrovkami, 
izdelanimi v Mariboru.

Jure Stojan
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Logotip vinskih veletrgovcev in dvornih dobaviteljev Juliusa in Roberta Pfrimerja, začetek 20. stoletja 

Naslovnica cenika vinotoka K. 
Hausmaningerja iz Cankarjeve 
ulice 23, 20. leta 20. stoletja
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Medtem ko je dan Prešernove smrti 
zadnja leta zaznamovan s kritičnimi 
mislimi na račun odnosa države do 
kulture, naj bi bile vsaj ob njegovem 
rojstnem dnevu naše misli optimistične. 
A jih je težko najti v času, ko smo od 
državne komisije izvedeli, da so pri nas 
zlatarne bolj nujne kot knjigarne, kar je 
še en dokaz več, da se od takrat, ko je 
Prešeren napisal »Kranjc, ti le dobička 
išeš,« ni dosti spremenilo. Le Kranjci smo 
s pohlepom okužili tudi ostale Slovence.
Pohlep je seveda globalna bolezen. A če 
si velike jezikovne skupnosti lahko privo-
ščijo, da tudi na kulturo gledajo le skozi 
dobiček, je nas za kaj takega premalo. Ker 
smo postali narod na podlagi jezika in s 
pomočjo kulture v njem, ima kultura za 
nas državotvorni pomen. Če je nimamo 
dovolj, razpadamo. In to se nam že dogaja.
Sami o sebi sicer mislimo, da smo zelo 
kulturen narod. A je tudi s to resnico tako, 
kot je ugotovil že Linhartov Matiček – da 
namreč »iz starih malih laži sčasam 
mlade velike resnice vunkej rasejo.« 

Koseski in Prešeren
Naša mala laž, iz katere je zrasla velika 
resnica o naši kulturnosti, je prepričanje, 
da je sredi 19. stoletja slovensko narodno 
zavest zbudil Prešeren. V resnici pa so 
naši predniki dobili potrebno narodno 
zavest s pomočjo bombastičnih pesmi 
Jovana Vesela Koseskega. On je bil tisti, 
ki je napisal »Biti slovenske krvi, bodi 
Slovencu v ponos!« In čeprav se je sam 
zavedal svojih ustvarjalnih omejitev, so 
domači politiki potrebovali narod, ki bo 
verjel vase in vanje ter bo vlagal denar v 
slovenske hranilnice. Zato so Koseskega 
spodbujali k pisanju vznesenih verzov, 
s katerimi je naše prednike prepričal, da 
smo Slovenci večji od Nemcev, saj smo na 
svojem ozemlju že od nekdaj in segamo 
»od ledniga Balta do Jadre«, se pravi od 
Baltika do Jadrana.
Za razliko od nesamozavestnega 
Prešerna, ki ga je bilo mogoče »priličiti 
labudu, kateri preganjan in ranjen od 
nemilih viharjev usode po samotnem 
jezeru življenja plava«, je bil po splošnem 

prepričanju Koseski »enak bistrovidemu 
orlu«. In takrat smo Slovenci potrebovali 
orla, ne pa pesnika nesrečne ljubezni. Ko 
je bil narod že prebujen in je čas pokazal, 
da njegove pesmi nimajo trajne vrednosti, 
pa so strokovnjaki Koseskega povsem 
izbrisali iz literarnega spomina, na piedes-
tal pa postavili Prešerna. In od takrat smo 
o sebi prepričani, da smo nežno čuteč 
narod, ki ga je iz spanca zbudil pesnik 
nesrečne ljubezni. 
Še hujše je to, da nas hočejo nekateri naši 

Ob tem veselem dnevu kulture
politiki še danes, ko imamo že svojo drža-
vo, vrniti v čas, preden smo na piedestal 
postavili Prešerna. Od kulture brez sramu 
zahtevajo, naj bo narodobudna, ter si 
prizadevajo, da bi država odrekla podporo 
umetnosti, ki brska po naših nečednostih. 
Namesto, da bi nam samostojnost poma-
gala, da postanemo sodoben narod, lažno 
neizobraženo domoljubje vse bolj ogroža 
našo prihodnost. Vsaka družba namreč 
potrebuje sodobno kulturno produkcijo, 
ki jo ozavešča o njej sami. In to takšno, 

ki doseže čim več ljudi – kvalitetno 
in hkrati popularno.
Družbeno osveščena umetnost, ki doseže 
množice, je ščit pred barbarstvom. S 
pomočjo prevodov in ker zaradi pomanj-
kanja domače ponudbe nadpovprečno 
dobro razumemo tuje jezike, je kultura 
lahko tudi uvožena. A bi se politika mora-
la zavedati, da če ljudje ne bodo vzljubili 
domačih knjig, filmov in nadaljevank, ne 
bomo nikoli zares samostojni.
Kako pomembna je kultura, lahko vidimo 
v času zapore javnega življenja. Prav 
knjige in filmi so tisti, ki nam pomagajo 
ohranjat duševno ravnotežje in prebrodit 
čas, ko smo odrezani od druženja s 
prijatelji in znanci. 

Imunski sistem družbe
Umetnost pa ima še eno pozitivno 
lastnost. Spodbuja ustvarjalnost, 
sodelovanje in sočutje, kar je vse 
nasprotno tekmovalnosti in sebičnosti, ki 
sta človeštvo pripeljala na rob prepada. 
Zato bi morali v šolah veliko več časa in 
prostora posvetiti umetniški vzgoji. O 
stopnji naše (ne)kulturnosti priča dejstvo, 
da ima večina šol kulturne priredi-
tve v telovadnicah. 
A če prihodnost ne bo barbarska, so 
v času, ko vse več mukotrpnega dela 
namesto ljudi opravljajo stroji, umetniški 
poklici eni od poklicev prihodnosti. 
Rečeno v ekonomskem jeziku, umetnost 
spada v industrijo prostega časa. Kar ne 
pomeni, da se ne sme ukvarjat z resnimi 
problemi. Da lahko tudi kvalitetna 
umetnost doseže širok krog ljudi, je 
ogromno dokazov. Ji pa mora, še posebej 
v majhnih jezikovnih skupnostih, za to 
pomagat politika. Če se seveda zaveda, 
da je osveščena umetnost nujno potreben 
imunski sistem vsake zdrave družbe.
Zato bodimo veseli, da obstaja umetnost. 
Uživajmo kot njeni uporabniki in 
njeni ustvarjalci. »Eden drugmu ogen 
dajmo! Jeza, žalost, le na stran! Dons 
je moj veseli dan.«

Andrej Rozman Roza
Ilustracija Roze in Prešerna je iz knjige 
Urška (MK, 2010), avtor Zvonko Čoh

• 4. decembra
– Leta 1254 je bil Maribor v srednjeveških 
listinah prvič omenjen kot mesto – civi-
tatem Marpurg. Kot grad je bil sicer prvič 
omenjen 20. oktobra 1164, kot naselje (trg, 
forum) pa leta 1209.
V začetku 12. stoletja je bilo področje 
današnjega Maribora del mejne grofije 
frankovske države. Da bi nadzorovali 
vhod v dravsko dolino pred madžarskimi 
vpadi, so na današnji Piramidi postavili 
grad (trdnjavo), ki je verjetno stal tam 
že pred letom 1164.
Pod gradom se je razvila naselbina obrtni-
kov in leta 1209 je Maribor v listini vojvode 
Leopolda VI. Babenberškega (1198 – 1230) 

omenjen kot trg, forum Marchpurch. 
Babenberžani so bili poleg Habsburžanov 
najpomembnejša dinastija, ki je v srednjem 
veku vladala nad velikim delom sloven-
skega ozemlja, Leopold VI. pa je bil prvi 
Babenberžan, ki je v svoje politične načrte 
intenzivno vključil današnje slovensko 
ozemlje. Maribor je obiskal večkrat, leta 
1195, 1207, 1209, 1213, 1224 in 1227. • 6. decembra
– Leta 1774 je bila z zakonom, imenovanim 
Šolska splošna naredba, ki ga je potrdila 
Marija Terezija, prvič na našem ozemlju 
uvedena splošna šolska obveznost za 
vse otroke od 6. do 12. leta, ne glede 
na starost in spol.

• 10. decembra
– Deseti december je svetovni dan 
človekovih pravic. Na ta dan leta 1948 je 
bila v Parizu sprejeta splošna deklaracija 
človekovih pravic.• 11. decembra
– Leta 1756 se je rodil Anton Tomaž 
Linhart, eden najpomembnejših članov 
razsvetljenskega krožka barona Žige Zoisa. 
Na njegovo pobudo je napisal prvi sloven-
ski odrski deli – komediji Županova Micka 
in Ta veseli dan ali Matiček se ženi.
– Leta 1873 se je rodil Josip Plemelj, ma-
tematik, fizik in astronom ter prvi rektor 
Univerze v Ljubljani.
– Leta 1918 je v Ljubljani umrl Ivan Cankar, 

najpomembnejši slovenski pisatelj, star 
komaj 42 let. Bil je prvi slovenski poklicni 
pisatelj in začetnik moderne v slovenski 
književnosti. Bil je tudi politično aktiven 
član socialdemokratske stranke, ki se je 
borila za delavske pravice ter zagovarjala 
združitev jugoslovanskih narodov. V času 
prve svetovne vojne so ga Avstro-Ogrske 
oblasti zaprle na ljubljanskem gradu, a 
vendar je dočakal nastanek Kraljevine SHS 
in deset dni kasneje umrl.• 13. decembra
– Leta 1930 je v Gradcu umrl Friderik 
(Fritz) Pregl, edini nobelovec slovenske-
ga rodu. Nobelovo nagrado za kemijo 
je dobil leta 1923.

Andrej Rozman Roza je letošnji dobitnik 
večernice, nagrade za najboljše mladinsko 

delo, ki jo podeljuje mariborski Večer.  
24. večernico je prejel za zbirko pesmi in 

kratkih zgodb Rimuzine in črkolazen.

V nedeljo, 23. decembra 1990, je 
potekal plebiscit o osamosvojitvi 
Slovenije, tedaj še republike v 
okviru Jugoslavije. Glasovanja se 
je udeležilo 93 odstotkov volilnih 
upravičencev, za samostojnost 
je glasovalo 88 odstotkov vseh 
volilcev. Plebiscitarna odločitev naj 
bi bila uresničena v šestih mesecih 
(do 26. junija 1991). Slovenska oblast 
je že začela diplomatsko akcijo, s 
katero je drugim republikam in sve-
tu pojasnjevala razloge za osamo-
svajanje. Predlagala in zagovarjala 
je sporazumno razdružitev skupne 
države in ne odcepitve od nje.
Rezultate plebiscita, s katerim se je 
začela osamosvojitev Slovenije, so 
objavili 26. decembra 1990, na skup-
ni seji tedanje tridomne skupščine. 
Zato na ta dan, 26. decembra, v 
Sloveniji praznujemo dan samo-
stojnosti in enotnosti. Ta državni 
praznik je dela prost dan.
Rezultate plebiscita je razglasil 
predsednik tedanje skupščine 
oziroma parlamenta dr. France 
Bučar. Z govorom je tedaj v par-
lamentu nastopil tudi predsednik 
predsedstva Milan Kučan. Poleg 
celotnega tedanjega slovenskega 
političnega vodstva (predsednik 
vlade Lojze Peterle, člani pred-
sedstva Ciril Zlobec, Ivan Oman, 
dr. Matjaž Kmecl in dr. Dušan Plut, 
predsednik koalicije Demos dr. Jože 
Pučnik) se je seje udeležil tudi te-
danji predsednik predsedstva SFRJ 
dr. Janez Drnovšek.
Decembra leta 1991 je tedanja 
slovenska skupščina sprejela in 
razglasila ustavo, ki je pomenila osa-
mosvojitev tudi v pravnem smislu. 
Od leta 1997 je zato 23. december 
dan ustavnosti.

Dan 
samostojnosti 
in enotnosti
V soboto, 26. 
decembra, bomo 
spet izobesili zastave

Slovenska zastava je prvi simbol 
slovenske narodnosti, ki nam jo je skupaj 
z zahtevo po Zedinjeni Sloveniji prineslo 
burno leto 1848. Slovenski izobraženci 
so takrat javno definirali slovenske 
narodnopolitične zahteve in predstavili 
narodnopolitični program, ki je med 
drugim zahteval skupno Kraljestvo 
Slovenije v okviru Avstrije ter jasno 
poudaril enakopravnost slovenskega 
jezika v javnosti.

Narodna zastava, prvi  
skupni simbol
Slovenci smo pred letom 1918 v večji 
meri živeli znotraj meja habsburških 

dežel, ki so obsegale Štajersko, Koroško, 
Kranjsko in Avstrijsko primorje ter dve 
ogrski županiji, katerih del ozemlja 
danes tvori geografski pojem z imenom 
Prekmurje. Ker je bilo to ozemlje del 
takratnega širšega cesarstva, posebnega 
skupnega grba, poleg cesarskega v obliki 
črnega dvoglavega orla na zlatem polju, 
zanj seveda ni bilo.
Z oblikovanjem srednjeveških dežel je 
nastala deželna identiteta oziroma zavest 
o pripadnosti deželam, ki je med Slovenci 
prav zaradi poudarjanja pomena sloven-
skega jezika kasneje postala naddeželna. 
Prek obdobja narodnega prebujenja smo 
med pomladjo narodov prišli do prvega 

skupnega simbola – slovenske narodne 
zastave, ki nam jo je skupaj z zahtevo 
po Zedinjeni Sloveniji prineslo leto 
1848; ne pa tudi grba. 
Slovenska zastava je po takratni zasta-
votvorni navadi prevzela deželne barve, 
utemeljene na grbu Kranjske – bela: barva 
ščita, modra: barva orla in rdeča: barva 
orlovih okončin, ki je sredi 19. stoletja 
veljala za najbolj slovensko kronsko 
deželo, zato so simbol tudi Slovenci v 
obrobnih deželah sprejemali kot znamenje 
slovenstva. Ker je narodna zastava 
nastala v revolucionarnem letu 1848 in 
bila potrjena ter dokončno posvojena 
med taborskim gibanjem, jo že od takrat 
štejemo med elemente narodove identitete.
Projekt izbora zastave države Slovenije 
je ob osamosvojitvi leta 1991 složno upo-
števal in vključil zgodovinsko utemeljeno 
vseslovensko belo-modro-rdečo zastavo z 
vodoravno razporejenimi barvami. Nanjo 
so dodali nov grb Republike Slovenije in 
jo 25. junija 1991 sprejeli z odlokom o 
razglasitvi amandmaja C k slovenski usta-
vi. Tako sta zastava Republike Slovenije 
in slovenska narodna zastava dobili 
svojo pravno osnovo: »Zastava Slovenije 
je belo-modro-rdeča slovenska narodna 
zastava z dodanim grbom Slovenije.«

In kako smo prišli do grba?
Prvi, ki je uporabil goro s tremi vrhovi 
v funkciji znaka naroda, je bil Jože 
Plečnik, ki je leta 1934 na Bledu postavil 
Marijino znamenje, katerega plašč 
ima na zadnji strani grb Kraljevine 
Jugoslavije v obliki dvoglavega orla s 
tremi ščiti njenih ustanovnih narodov. Na 
osrednjem, ki je predstavljal Slovence, 
je izklesal Triglav in nad njim šestkrako 
zvezdo, kar označujemo kot zgodovinsko 
prelomnico. To je naredil ne glede na 
dejstvo, da je bil takratni uradni slovenski 
grb v obliki treh zvezd grofov Celjskih z 
dodanim polmesecem.
Avtor grba Slovenije je Marko Pogačnik, 
ki je leta 1991 Triglavu dodal tri zvezde 
grofov Celjskih ter na dnu valovnici 
oziroma vodo in tako načrtno zaokrožil 
podobo, ki nam jo je Prešeren naslikal 
v Krstu pri Savici:
»... kar svetla zarja
zlatí z rumenmi žarki glavo trojno
snežnikov kranjskih sivga poglavarja,
Bohinjsko jezero stoji pokojno, ...«

V Sloveniji velja splošno prepričanje, da 
je Triglav že dolgo naš simbol in da nas 
zastopa že od nekdaj. Marsikomu bo zve-
nelo nenavadno, ampak motiv slovenske 
triglave gore je relativno mlad znak, za 
katerega ima veliko zaslug pravzaprav naš 
največji arhitekt in njegovi izdelki, ki so 
rodili znak, ki je postal osrednji simbol 
grba slovenske države.

Aleksander Hribovšek

Grb in zastava
Iz revolucionarnega leta preko Jožeta Plečnika  
do Marka Pogačnika

Plečnikovo Marijino 
znamenje na Bledu iz 
leta 1934

Vsem želim, da bi bili zdravi!  
Naj pri tem pomaga tudi uživanje 
kvalitetne domače zelenjave,
sadja, jajc … Pa dobre letine in 
dobre volje želim nam vsem!

Martina Ulbin, branjevka  
kmetija Ulbin, Dogoše
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Rojen leta 1958 v Mariboru. Po Drugi 
gimnaziji diplomiral iz slovenščine in 
filozofije na FF v Ljubljani. Objavljal 
kolumne, eseje, literarne kritike in 
pesmi v Večeru, Katedri, Novi dobi, 
Emzinu, Toxu, na Vesti ter Radiu Marš. 
Vodil pogovorne večere, bil v Odboru 
za podelitev Glazerjevih nagrad in žiriji 
mednarodnega festivala Kantfest. 
Štirideset let nastopa kot kantav-
tor. Njegove pesmi so interpretirali 
Lauženki, Lačni Franz, Jani Kovačič, Be 
radio, Peter Andrej, Jure Ivanušič, Mia 
Žnidarič, Steve Klink, Marko Grobler, 
Alenka Cilenšek idr. Zaposlen je kot 
profesor slovenskega jezika in književ-
nosti na Prvi gimnaziji Maribor.
Knjige:
Tisto (pesniška zbirka, Litera, 2012);
Zdaj za prej pozneje (kolumne, dnevnik 
1991–1997, Subkulturni azil, 2013);
Mešani na žarkih (glasbeni CD, 
Acord Records, 2014);
Zamahi med belo, rdeče (pesnitev, 
Založba Pivec, 2014); 
Z nosilca na nosilca (glasbeni LP in CD, 
Kulturni center Maribor, 2015);
1001 boan (eBesede, 2016)
Mobi poljubi moji ljubi (pesniška 
zbirka, Klub kulturnih ustvar-
jalcev Ku-Ku, 2016);
999 boanov (eBesede, 2017)
Potem za zdaj že kdaj (Kulturni 
center Maribor, 2017)
Mraken ali bitje ponoči (pesniška 
zbirka, Litera, 2018)
Imenuj zrak (pesniška zbirka, 
Volosov hram, 2019)
1000 boanov (eBesede, 2019)

Bojan Sedmak
Ob izidu Mongolskih peg je Zoran Predin 
dejal, da so ti dnevi najbolj primerni za 
»najrazličnejše inventure, za pospravlja-
nje stanovanja in lastne glave«. Kako se 
to dela skozi glasbo in literaturo?
Bojan Sedmak: »Zdaj na daljavo, seveda. 
A je vse praktično v očeh in ušesih, kakor 
je bilo zmeraj. Se pa težje prodaja. Poleg 
tega pa naj bi bil kulturnik še hvaležen, 
da ne dela v zdravstvu ali samopostrežbi. 
Najbolj cinična je manipulacija z inflacijo 
podob, češ da je vsega preveč. A to ni isto, 
kot da je nič malo; nič je nič, zato je treba 
delati vsaj nekaj.«
Zoran Predin: »Prvi teden sem samo 
preklinjal. Drugi teden sem se smilil 
sam sebi. Tretji teden sem popil še zadnji 
šnops iz flaše, na kateri nič ne piše. Potem 
sem se sprijaznil z novim štetjem in 
začel trezno razmišljati, kako naprej. 
Čez poletje sem s sinom Andrejem in 
Barbaro uredil Mongolske pege in jih 
poslal uredniku Litere Orlandu Uršiču v 
branje. Orlanda je roman navdušil, zato 
ga je takoj poslal Bojanu v lektoriranje, 
jaz sem si v pričakovanju mnenja svojega 
sošolca iz gimnazije in življenjskega 
prijatelja, strogega profesorja, slavista 
in pesnika, pogrizel nohte. Ko je Bojan 
rekel, da je roman z užitkom prebral, in ko 
sem zvedel, da ga je pohvalil tudi mojemu 
kolegu Mefu, sem vedel, da so moji nohti 
na varnem. Septembra sem napisal pet 
popolnoma novih pesmi v slovenskem 
in hrvaškem jeziku, h katerim bom 
kmalu dodal še pet in jih pozimi posnel 
za spomladansko objavo. To je moja mala 
mentalna zmaga nad epidemijo.«
Ali so takšne inventure normalni, 
običajni sestavni del staranja?
Bojan Sedmak: »Itak. In če nisi obsesiv-
ni zbiralec, so prekladane škatle vedno 
manjše in so v njih pospravljene le zares 
najbolj pomembne stvari. Katere? Take, 
ki nas v bistvu navezujejo na preteklost in 
take, ki so nujne za prihodnost.«
Zoran Predin: »Iskreno lahko priznam, 
da se staranja sploh ne zavedam. Res, da 
me telešček počasi pušča na cedilu, da za 
branje nosim očala in da me včasih zjutraj 
vse boli, ampak to me duhovno sploh 
ne načenja. V glavi se mi dogaja ravno 
nasprotno. Še nikoli nisem bil tako poln 
najrazličnejših idej in načrtov. Zdaj bi 
res potreboval nekaj pomočnikov, ekipo 
sorodnih duš, da bi lahko vsaj polovico 
zamisli tudi uresničil. Ko bosta oba 
virusa premagana, seveda.« 
Kaj je bistveno drugače, ko si 60, 
od takrat, ko si 25?
Bojan Sedmak: »Čeprav nisem najprej 
pomislil na seks, bom vendarle rekel, da 
seks; ko si 25, je bolj ali manj na eks, pri 
60 pa se uživa kot dobro odležano vino za 
posebne priložnosti. Vidiš, če ne bi imeli 
dopisnega intervjuja, bi me zdaj lahko 
dodatno vprašal, na kaj sem pomislil 
najprej, tako pa naj to ostane odprto za 
kakšno drugo priložnost, ko bomo spet 
lahko normalno dihali drug drugemu 
frontalno v ovratnike.«
Zoran Predin: »Takrat so bili drugačni 
časi. To je seveda stara mantra vseh 

generacij, včasih je luštno blo, zdaj pa 
ni več tako, ampak danes je ta mantra 
vseeno malo drugačna. V omenjenih 45 
letih sem mladost preživel v socialistični 
Jugoslaviji, ko so komunisti že imeli slabo 
vest in je bilo vsaj neuradno dovoljeno 
spreminjanje sveta na boljše, srednja 
leta pa preživljam v neoliberalistični 
katoliški Sloveniji, ki je postulate 
francoske revolucije, na katerih stoji moj 
pogled na svet, vrgla v blato. Zato je 
objektivno vse bistveno drugače. Včasih 
je laž res imela kratke noge, danes je pa 
dober in brezobziren lažnivec čaščen 
in nagrajen z nedotakljivim statusom in 
družbenim denarjem.« 
Imata kraje, prostore, ki so vama ostali še 
posebno ljubi po nečem?
Bojan Sedmak: »Najbrž vsak svoje, a 
prostor, ki nama je bil zagotovo obema 
neljub, je zagrebška vojašnica Maršala 
Tita, kjer sva v razliki nekaj let, jaz kot 
najstnik, Zoran sredi svojih dvajsetih kot 
poročen oče dveh otrok, po naključju v 
isti enoti prenašala enega zagamanega 
poročnika. Meni je bilo lažje, ker sem 
kot 19-letnik vse skupaj doživljal bolj 
kot otročarije a la pokanje kavbojcev in 
indijancev, Zoran pa je tistega oficirja 
popadel tako silovito in ga tako dolgo 
držal za kravateljc, dokler ga niso odpus-
tili domov kot popolnoma neprimernega 
za služenje JNA.« 

Zoran Predin: »Vprašanje zveni, kot bi 
bilo postavljeno starima zakonskima par-
tnerjema, zato ne zmorem resnega odgo-
vora. Torej, nekaj gostiln so nama zaprli, 
Vesele jeseni ni več, na Borštnikovem 
srečanju ne točijo več mošta, Kluba 
mariborskih študentov v Rožni dolini že 
dolgo ni več. Imava pa zato nekaj novih: 
Poštna ulica, KGB, Mica, Vetrinjska, 
Kibla, Gramofonoteka, OZ in še kaj.«
Zoran v številnih zasedbah in na 
koncertih z neštetimi ljudmi, Bojan 
v predavalnicah, skozi katere gre 
na stotine najstnikov – kaj govorita, 
kažeta naslednjim generacijam, kakšno 
sporočilo jim predajata?
Bojan Sedmak: »Jaz včasih tudi 
kakšno Zoranovo pesem. Sicer pa je 

književnost bogata z neštetimi sporočili. 
Svoja dodajam po občutkih; na primer, naj 
upajo in si upajo.«
Zoran Predin: »To ni vprašanje za 
naju. Nekdo tretji mora povedat, kakšno 
spročilo sva skozi svoje ustvarjanje 
in s svojimi stališči posredovala 
naslednjim generacijam.«
Vidva sta iz generacije, ki je z rokenro-
lom v glasbi in literaturi pomembno 
zaznamovala mesto in državo. Na kaj sta 
najbolj ponosna? Kako izgledata mesto in 
država, kjer je po vajinem prijetno živeti?
Bojan Sedmak: »Sam na svojo 
večopravilnost, na to, da sem v življenju 
imel možnost početi številne različne 
stvari; resda sem že desetletja predvsem 
srednješolski profesor, z vsem kar pritiče 

Vsak upornik 
potrebuje nekoga, 
ki mu ščiti hrbet
Sredi septembra letos je izšel prvi roman 
Zorana Predina, Mongolske pege. Lektoriral 
ga je Zoranov stari prijatelj, Bojan Sedmak. 
Mariborčana, ki sta s svojimi intervencijami 
pomembno zaznamovala mesto in državo.
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Zoran Predin
Rojen leta 1958 v Mariboru. Poleti 
1979 je nastal Lačni Franz, ena 
najboljših rokerskih skupin v SFR 
Jugoslaviji. Od takrat je umetniška 
ustvarjalnost Zorana Predina izjemna. 
Z Lačnim Franzom je izdal deset 
studijskih albumov ter ogromno živih 
albumov in kompilacij, od Ikebane leta 
1981 do Tu smo – vaši smo leta 2020. 
Snemal je še solo albume in z raznimi 
skupinami in posamezniki, z Arsenom 
Dedićem, s skupino Šukar, z Živimi 
legendami, z The gypsy swing ban-
dom, z Matijo Dedićem ... Zoran pjeva 
Arsena, album z Damir Kukuruzović 
Django Group, je bil najbolje prodajan 
album na Hrvaškem v prvi polo-
vici leta 2019. Naredil je glasbo za 
gledališke predstave in za filme ter 
dobil vrsto nagrad.
Knjige:
Praslovan (zbirka besedil, 
Založba Obzorja, 1987)
Sonček je in ti si skuštrana (zbirka 
besedil, Lokvanj & Magnolija, 1990)
Brez kravate in vezalk (zbirka besedil, 
Karantanija, 1995)
Poljub, ki riše ustnice (zbirka bese-
dil, Beletrina, 2008)
Tadej Golob, Zgodba iz prve 
roke (zbirka intervjujev s 
Predinom, Beletrina, 2008)
Druga žena v haremu (potopisi, dnev-
niki in zabeležke, Artbiro, 2012. Prevod 
v hrvaščino in makedonščino 2013)
Dno nima dna (kratke zgodbe, 
Litera, 2017. Prevod v hrvaščino 
2018 in srbščino 2019)
Mongolske pege (roman, Litera, 2020)

Maribor, pristanišče na 
obali Panonskega morja
Zoran, Bojan sugerira, da bi te 
vprašali kaj o Vojvodini. Ali morda 
veš, kaj misli s tem?
Zoran Predin: »Moja babica je bila 
iz Vojvodine. Poleti smo hodili tja 
na počitnice, jeseni pa na trgatev. V 
vaseh Tavankut, Ratkovo in Odžaci 
sem doživel Vojvodino iz prve roke, 
takšno, kot jo v svojih pesmih 
opisuje Balašević. Moje počasno 
govorjenje je baje posledica Lale, kot 
pravijo Vojvodincem, v meni. In res, 
ko sem dobre volje, vedno zapojem 
Dunave, Dunave, kraj tebe mi srce 
moje ostaje! Maribor je pristanišče 
na obali Panonskega morja.«

temu poklicu od organizatorja ekskurzij 
do režiserja prireditev, a pol stoletja 
sem bil še andragog, poučeval sem tudi 
abrahamovce pa lektoriral kar nekaj 
odmevnih knjig in izdajal svoje, vključno 
s kolumnami za različne medije, izvajal 
serijo avtorskih radijskih oddaj pa stotine 
kantavtorskih nastopov, nekaj let vodil 
en odštekan klub in javne pogovore z za-
nimivimi ustvarjalci, se potepal po petih 
celinah, obdeloval svoj vrt, predvsem pa 
ohranil solidne odnose z večino ljudi, s 
katerimi sem prihajal v stike, in kar se mi 
zdi ključno – ohranil svoje zobe in zelo 
živo 'one & only' ljubezen. V mestu in 
državi, kjer je prijetno živeti, pa je poleg 
dobrih naravnih danosti in tehnološke 
razvitosti nujna kritična množica nor-
malnih ljudi, ki mora biti večja kot masa 
osebnostno motenih oblastiželjnežev.«
Zoran Predin: »Osemdeseta so v glasbi 
pa tudi v literaturi definitivno postavila 
nekaj standardov, ki še danes veljajo. 
Jančar s svojimi romani, Pandur s svojim 
gledališčem, mariborski Novi val s 
Preporodom, Skakafci, z Lauženki in 
Lačnim Franzem, Hochstätter s fotografi-
jami in Vojko Pogačar s svojimi inovativ-
nimi dizajni, Peter Vilfan v košarki itd.«
Ali čas srednje šole oziroma adolescenca 
po vajinem mnenju bistveno zaznamuje, 
določi človeka ali niti ne?
Bojan Sedmak: »V svoji zadnji pesniški 
zbirki Violina v vodnjaku, ki bo izšla 
spomladi, se poigravam z idejo, da 
je bolj pomembnih prvih sedem let 
skomin, torej tisto obdobje pred delno 
zamrznitvijo in poznejšim izbruhom 
najstniških norij. V trenutkih spokojnosti 
in sanjah me namreč vse bolj prevevajo 
neki vonji in utripi podob iz koroških 
Prevalj, Sv. Križa nad Trstom, s Hvara 
in Studencev, krajev, skratka, kjer sem 
preživljal zgodnja šestdeseta. Ne vem, 
kaj bo odgovoril Zoran, a jaz bi ga 
vprašal kaj o Vojvodini.«

Zoran Predin: »Mene je, Bojana pa 
po moje ne preveč. Jaz sem rastel kot 
bambus, Bojan pa kot hrast.« 
»Mladostno prijateljevanje«, je Bojan 
opisal vajina prva druženja, ko so vaju 
zbližale kitare. Kako se je začelo?
Bojan Sedmak: »V gimnaziji je Zoran 
sedel v prvo vrsto, jaz v zadnjo, potem 
pa sem šel med odmorom do njega in mu 
rekel, da moja mama pozna njegovo, on 
pa me je vprašal, če res hodim v glasbeno 
šolo in igram kitaro.«
Zoran Predin: »Bojan je že v drugem 
razredu gimnazije napisal nekaj pesmi, 
ki so še danes sveže in aktualne. Šic pic 
Micika, Za šizofrenike, Senegalec. Bil je 
neverjetno zrel in dorečen gimnazijski 
trubadur. Bojanove pesmi so mi porinile 
kitaro v roke. Z gotovostjo lahko povem, 
da je on kriv za moje kantavtorske, pa tudi 
poetične literarne začetke, v katerih je 
vedno bil nekaj korakov pred mano.« 

Ko greš po stopnicah Druge gimnazije 
oziroma Gimnazije Miloša Zidanška 
in skozi amfiteater, kjer so se pisale 
kontrolke in kjer je bil med drugim tudi 
prvi koncert Lačnega Franza, denimo, o 
čem razmišljaš, kakšni so občutki takrat?
Bojan Sedmak: »Če se ozrem nazaj brez 
iluzij, so me pravzaprav bolj zaznamovali 
drugi prostori in časi kot tisti takrat vsaj 
zame dokaj neizraziti. Dosti bolj sem se 
razživel pozneje v študentskih letih v 
Ljubljani. Zadnjič sem šel na II. gimnazijo 
posnet nek intervju in sem snemalni ekipi 
povedal naslednjo hudomušno anekdoto. 
Ko sem nekoč bivšemu ravnatelju Prve 
gimnazije Srečku Zorku povedal, da je 
njegov kolega Ivan Lorenčič izdal knjigo 
z naslovom Moje življenje z Drugo, se 
je dolgoletni ravnatelj začudil: »Jaz pa 
sem mislil, da je še zmeraj s prvo …« 
Nekako tako doživljam II. gimnazijo 
danes. Sedanjost vedno prevaga in 
premaga nostalgijo.«
Zoran Predin: »Lani jeseni sem z 
režiserjem Slobodanom Maksimovičem 
snemal nekaj prizorov na Drugi gimnaziji 
in za potrebe filma z delovnim naslovom 
Praslovan obujal spomine na tiste čase. 
Tudi Bojan je opisal nekaj svojih občutkov 
za film. Imela sva srečo, da nama je 
predaval jagodni izbor mariborskih 
profesorjev tistega časa.«

Prijatelja sta že okoli petdeset let. 
Kako se ohranja tako dolgo prijateljstvo, 
na kaj je treba paziti?
Bojan Sedmak: »Spoštovanje. Iskrenost. 
Kritičnost. In ko se spreš, se je treba znati 
tudi spraviti. Gojenje prijateljstva je v 
marsičem bolj zahtevno kot vzdrževanje 
ljubezni. To je kljub vsemu usklajeno 
s pretežno uveljavljenimi kulturnimi 
modeli, romantičnimi ali zakonskimi, 
prijateljstvo pa poteka na tanki meji med 
veliko bližino in prostrano daljino. In 
zlahka omahne, če ni jasno oblikovano.«
Zoran Predin: »Nisva rit in srajca. Sva 
dvakrat dva Jinga in Janga. Bojan je 
umirjen in temeljit, jaz pa impulziven in 
neučakan. V njem je malo več svetlobe, 
v meni pa malo več teme. Ne hodiva si v 
zelje. Zaenkrat.« 
Se vama zdi, da prinaša neke dodatne 
razsežnosti v prijateljevanje, če si poznal 
že mamo in ateja od prijatelja in potem še 
vse naslednje člane njegove družine?
Bojan Sedmak: »Ja, jaz malo bolj 
poznam Zoranovo družino kot on mojo. 
Tudi zato razumem njegovo odločnost, 
da se ohranja vsaj minimum zasebnosti. 
Ne samo njegove, ampak vseh slavnih 
osebnosti. Zasebnost spada med temeljne 
človekove pravice.«
Zoran Predin: »Medsebojno 
razumevanje, ki daje občutek varnosti. 
Takrat, ko veš, da se lahko zaneseš na 
svojega človeka.« 
»Rojen upornik«, je za Zorana 
nekoč dejal Bojan. Ali se taki 
sploh kdaj spremenijo?
Bojan Sedmak: »Ne, z Zoranom bova 
imela srce vedno na levi. Tudi če ga bodo 
imeli vsi delavci Lojzeti na desni.«
Zoran Predin: »Vsak upornik potrebuje 
nekoga, ki mu ščiti hrbet.«
Je danes uporništvo še vrednota?
Bojan Sedmak: »Ja, je. Prvenstveno 
proti nasilju in neumnosti. A ne zgolj 
nihilistično in anarhistično, kakršno je po 
naravi stvari v mladosti, ampak modro, 
porojeno iz izkušenj, politično bi rekli, da 
s programom proti velikim problemom, ki 
se obetajo oziroma so že tu.«
Zoran Predin: »Ne. Danes je upornik 
bedak, ki zapravlja čas. Ampak, istočasno 
iskreno upam, da se motim. Da tako 
razmišlja tisti stari prdec v meni, ki 
ga vsako jutro naženem, pa se ponoči 
neopazno vrne vame.«
Pravijo, da je pisati mogoče samo iz 
polnega, bogatega življenja. Se strinjata?
Bojan Sedmak: »Ne, človek lahko živi 
zelo na videz dolgočasno življenje, pa mu 
pisalna žilica utripa s polno domišljijsko 
paro; lahko pa svoje pestro in dinamično 
življenje podaja tako pretenciozno, 
da zapušča pri bralcih zgolj okus po 
plehki samohvali.«
Zoran Predin: »Mislim, da to ne drži. 
Potreba in dar za pisanje pesmi ter 
zgodb sta otroka ponotranjene realnosti. 
Preberite roman Mi ruskega pisatelja 
Zamjatina iz leta 1920, ki se bere, kot bi 
ga kdo včeraj napisal.«

Dejan Pušenjak
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Vstopili smo v težko pričakovan, 
magičen, pravljičen, iskriv in nagajiv 
zadnji mesec v letu. Vstopili smo v čas 
nagajivih pogledov, radostnih nasmehov 
in nepozabnih utrinkov. Vstopili smo v 
tisti posebni letni čas. 
Pa vendar je beseda »poseben« zazna-
movala prav celo leto 2020. A to nikakor 
ne pomeni, da bo letošnji december manj 
čaroben. Prav nasprotno. Mestno jedro bo 
v prvem decembrskem tednu zasijalo v 
privlačni praznični podobi s kakovostnimi 
vsebinami, ki bodo prilagojene aktualnim 
ukrepom. Zaživelo bo osrednje prizorišče 
prazničnega Maribora, Glavni trg, kjer 
bo vse do 30. decembra Darilna tržnica s 
pridelki in izdelki lokalnih ponudnikov. 

Poseben objem Čarobnega decembra

V prazničnem času ne bomo pozabili na 
socialno šibke, upokojence in otroke. S 
pomočjo občanov in branjevcev na tržnici 
bomo za njih polnili »vrečke Srečke« z 
lokalnimi pridelki za lepše praznike.

Pet lokacij
Na mestnih ulicah in trgih bodo mimo-
idoče razveseljevale in k skupnostnem 
okraševanju vabile smrečice. Tokrat bo 

• 14. decembra
– Leta 1914 se je rodil Frane Milčinski Ježek, 
eden največjih slovenskih avtorjev. Bil je 
igralec, režiser, dramatik ter pisec odličnih 
besedil slovenskih popevk. Zoran Predin je 
leta 2018 dobil Ježkovo nagrado, ki jo RTV 
Slovenija podeljuje od leta 1989.• 15. decembra
– Konec leta 1846 je avstrijska cenzura 
naposled odobrila tisk Poezij doktorja 
Franceta Prešerna, prepovedala pa je 
objavo Zdravljice. Prešernove pesmi so 
tako lahko izšle in ta datum je postal eden 
najpomembnejših mejnikov v naši kulturni 
zgodovini. Zbirko je natisnila Blaznikova ti-
skarna v Ljubljani v 1200 izvodih. Literarna 

kritika Poezij ni sprejela z navdušenjem, 
čeprav je opozorila na Prešernov umetni-
ški pomen. Pravo vrednost njegovih ume-
tnin je 20 let pozneje ob novi izdaji Poezij 
v svojem eseju predstavil Josip Stritar.• 18. decembra
– Leta 1887 so ustanovili prvi slovenski 
kolesarski klub, Klub slovenskih bicikli-
stov Ljubljana. Do začetka prve svetovne 
vojne je bilo pri nas ustanovljenih že 31 
kolesarskih društev ali klubov, včlanjevale 
pa so se tudi dame. Zanimanje žensk za 
kolesarjenje se je povečalo po časopisnih 
poročilih o zdravniškem kongresu v 
Newcastlu v Angliji, na katerem so zdrav-
niki ugotovili, da je kolesarstvo, predvsem 
v obliki izletov, priporočljivo za lepši spol.

• 19. decembra
– Leta 1922 se je rodil Karel Destovnik 
Kajuh, pesnik in narodni heroj Jugoslavije. 
Ko so ga izključili iz gimnazije v Celju zaradi 
komunističnih idej, je nadaljeval šolanje v 
Mariboru. Med drugo svetovno vojno je 
bil vodja kulturniške skupine v XIV. udarni 
diviziji. Njegove Pesmi so prvič izšle sredi 
najhujše vojne, konec leta 1943. Padel je 
22. februarja 1944 ob nenadnem napadu 
nacistične vojske. Star je bil 21 let.• 20. decembra
– Leta 1958 je ljubljanski tramvaj opravil 
zadnjo vožnjo. Uradno je začel voziti 
septembra leta 1901, v času županovanja 
Ivana Hribarja. Takrat je tramvaj vozil po 

treh progah s približno 30 kilometri na 
uro, omrežje je bilo dolgo 5220 metrov 
in elektrificirano s sistemom enosmer-
ne napetosti 500 voltov. Ob zaključku 
tramvajskega prometa je bilo v Ljubljani 
53 pogonskih vozov z vozniško kabino na 
obeh koncih, 19 potniških prikolic ter več 
kot 21 kilometrov omrežja.• 21. decembra
– Ob 10.02 se z zimskim sončevim obratom 
začne letošnja zima.• 22. decembra
– Leta 1892 se je rodil raketni inženir in 
strokovnjak za vesoljsko tehniko Herman 
Potočnik – Noordung.  Ko je leta 1894 v 
Pulju umrl njegov oče, se je mama s štirimi 
otroki preselila v Maribor, kjer je živela 

Kakovostne vsebine bodo prilagojene aktualnim ukrepom

okraševanje potekalo malce drugače, 
okraskov za smrečice ne bodo izdelovali 
otroci v vrtcih in šolah, ampak vi. Zavod 
Mars je za vas pripravil odlična navodila, 
kako pripraviti letošnje okraske, ki bodo 
krasili smrečice majhnih gozdičkov 
Čarobne galerije na petih lokacijah – 
križišče Tyrševe in Slovenske ulice, na 
začetku in koncu Ul. škofa Maksimilijana 
Držečnika, Gosposki ulici ter Poštni ulici. 
3D ilustracije so delo mladih umetnikov, 
ki predstavljajo življenje našega mesta: 
Maribor – čarobno mesto, Maribor – 
mesto dobrih ljudi, Maribor – mesto Stare 
trte, Maribor – mesto športa, Maribor 
– mesto kulture. V duhu povezovanja 
bodo zasijali stropovi ulic mestnega 

Zaradi spremenljivih razmer 
in predpisov vas vabimo, da 
spremljate spletno in facebook 
stran www.visitmaribor.si.

Čarobni december je nastal 
pod taktirko Zavoda za turizem 
Maribor, v sodelovanju z Mestno 
občino Maribor ter javnima pod-
jetjema Snaga in Nigrad. V okviru 
Čarobnega decembra se izvaja tudi 
Festival Vilinsko mesto, ki je pro-
dukcija Narodnega doma Maribor 
v sodelovanju z društvom Hiša! in 
zavodom MARS. 

jedra, prepleteni s čarobnimi nitmi, 
svoje zahvale, dobre želje, lepe misli pa 
bomo meščani med seboj lahko delili 
na velikem darilnem paketu na križišču 
Jurčičeve in Vetrinjske ulice.

Vilinsko mesto
Zadnji petek v novembru je zaživel 
tudi Festival Vilinsko mesto. Njegove 
male čudeže letos potrebujemo bolj 
kot kadarkoli – a vilinke in vilinci jih 
bodo zato, da ostanemo vsi zdravi, 
ustvarjali varno in sproti. Otroke, družine 
in prebivalce vabimo, da se pridružite 
pri raziskovanjih in druženjih v varnem 
ožjem krogu družin. Vetrinjski dvor se je 
spremenil v Vilinski dvor, ki je središče 
Vilinskega mesta. Tam ob 19. uri potekajo 
tudi četrtkovi in petkovi koncerti, ki jih 
bomo lahko do nadaljnjega spremljali iz 
udobja domačega kavča.
Da raztegnemo noge, roke in glavo na 
svežem zraku pa se lahko podamo na 
ogled svetlobnih postavitev Lumina ali 
pa kar na Iskanje zakladov s križanko 
v žepu oziroma enega od Rajzefirbčnih 
sprehodov, kjer odkrivamo zani-
mive zgodbe mesta. 

Ustvarjalci Čarobnega  
decembra 2020
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Mestna občina Maribor je v sodelovanju 
z Zavodom RS za zaposlovanje, Univerzo 
v Mariboru, Štajersko gospodarsko 
zbornico, Območno obrtno–podjetniško 
zbornico Maribor, Mladinskim kulturnim 
centrom Maribor in Fundacijo Prizma 
v novembru organizirala Karierni 
sejem – sejem poklicev in izobraževanja 
za osnovnošolce, ki je zaradi pandemije 
Covid-19 potekal v virtualni obliki. Na 
podlagi virtualnega kariernega sejma za 
osnovnošolce je Fundacija Prizma, ob 
podpori Mestne občine Maribor in ostalih 
partnerjev, organizirala tudi virtualni 
karierni sejem za srednješolce.

Virtualni sejem 

Karierni sejem – sejem poklicev in 
izobraževanja je lokalno in regionalno 
pomemben projekt, s katerim želimo 
mladim pomagati pri načrtovanju kariere, 
predstaviti njihove možnosti za izobraže-
vanje in zaposlitev v Mariboru, s tem pa 
povezati različne priložnosti za partnerska 
sodelovanja pri razvoju našega mesta 
in regije. Pilotna izvedba virtualnega 
kariernega sejma predstavlja potencial 
za oblikovanje trajnega virtualnega 
prostora, ki bo na enem spletnem mestu 
združeval vso ponudbo in povpraševanje 
na kariernem področju.
Virtualni karierni sejem je obiskalo 

njena mama, Camilla Kokoschinegg. Med 
prvo svetovno vojno je bil na frontah v 
Galiciji, Srbiji, Bosni in na Soči, leta 1919 
pa so ga zaradi tuberkuloze upokojili. Štiri 
leta zatem je na dunajski tehniški univerzi 
diplomiral kot specialist za raketno teh-
niko. Konec leta 1928 (z letnico 1929) je v 
Berlinu izšla njegova edina knjiga Problem 
vožnje po vesolju, ki je eno temeljnih del 
prve generacije raziskovalcev vesolja in 
v kateri je predstavil načrte za preboj v 
vesolje in ureditev stalne vesoljske postaje. 
Njegov doprsni kip stoji pred rektoratom 
na Slomškovem trgu.• 23. decembra
– Leta 1827 se je v Mariboru rodil Viljem 
von Tegetthoff. Kot poveljnik jadran-
skega ladjevja je julija 1866 v znameniti 

bitki pri Visu zmagal nad premočnim 
italijanskim ladjevjem. Leta 1868 je 
viceadmiral Tegetthoff postal poveljnik 
avstro-ogrske mornarice.• 24. decembra
– Leta 1885 se je v Gradcu rodila Lili Novy, 
hči avstrijskega plemiča in sloven-
ske matere, pesnica in prevajalka. Za 
kongres mednarodne ženske zveze je 
leta 1936 pripravila prevod Prešernovih 
pesmi v nemščino. 
– Leta 1963 je na letališču Brnik prista-
lo prvo potniško letalo. To je bil DC-6, 
štirimotorno propelersko letalo ameriške 
proizvodnje, kakršne je uporabljal tedanji 
slovenski (jugoslovanski) letalski prevoznik 
Inex Adria Aviopromet. Danes je to letalo 
razstavljeno na letališču Brnik.

• 25. decembra
– Leta 1924 je v Mariboru, kjer je bil zboro-
vodja, umrl Viktor Parma, slovenski skla-
datelj in dirigent italijanskega rodu. Napisal 
je pet oper ter štiri operete in bil najpo-
pularnejši skladatelj svojega časa pri nas. 
Njegova najbolj znana opera je Zlatorog. Po 
njem se imenuje ulica na Taboru v Mariboru.• 26. decembra
– Leta 1991 se je še zadnjič sešel vrhovni 
sovjet ZSSR in razpustil Sovjetsko zvezo. 
Dan prej je Mihael Gorbačov odstopil kot 
predsednik Sovjetske zveze in sovjetsko 
zastavo so na Kremlju nadomestili z rusko. 
Boris Jelcin se je v pisarno Gorbačova 
preselil 27. decembra. Do 31. decembra 
so prenehale delovati vse pomembne 
sovjetske ustanove.

Zmago  
Ajhmajer
Med sprehodom po sveže preno-
vljenem glavnem trgu bi ga takoj 
prepoznali. Že na daleč bi zagledali 
njegov zaščitni znak – znamenite 
brke – in zaslišali njegov glas. Z vsto-
pom v leto 2021 mineva desetletje 
od njegove smrti. Zmago Ajhmajer. 
Lahko bi brez zadržkov dejali, da gre 
za novinarsko in radijsko legendo.
Rodil se je leta 1955. V začetku 
sedemdesetih let, pri zgolj 18. letih, 
se je pridružil ekipi Radia Maribor. 
Upoštevajoč neizkušenost in mla-
dost se je precej hitro znašel. Bil je, 
denimo, eden od prvih ustvarjalcev 
prireditve Yesterday, ko so se številni 
koncerti odvijali v znameniti Hali C 
(na lokaciji današnjega Mariboxa). 
Na radiu je vrtel mlade, nadobudne 
skupine. Prijel se ga je sloves, da rad 
daje priložnost mladim, še neuveljav-
ljenim bendom, kot so Siti Hlapci. Eni 
izmed njih so bili tudi Lačni Franz.
Zmago je bil poročen s sestro mojega 
dedka. Za to dejstvo sem izvedel 
pred kratkim, vendar mi je v velik po-
nosw. Poročen je bil namreč z Metko 
Ajhmajer, s katero ima sina Matjaža. 
Ima tudi dva pastorka, Marka in Miho 
Groblerja, od katerih pa nobeden 
ni sledil njegovim stopinjam v 
medijski prostor. Še najbližje sem 
jaz, ki sem se pred kratkim pridru-
žil oddaji Mladi Mladim, ironično, 
ravno na Radiu Maribor.
Za svojo mentorico je imel dolgo prvi 
glas in prvo poklicno napovedovalko 
Radia Maribor, Milico Katalinič. Poleg 
Zmaga je izšolala tudi Sašo Veronika 
in Sandija Čolnika ter vrsto znanih ra-
dijskih osebnosti. Skupaj s tehnikom 
Slavkom Hohnjecem in novinarjem 
Frančkom Jaukom je Zmago tvoril 
»trojico svobodnega Radia Maribor«. 
Imel je značilen, topel in umirjen glas, 
ki so mu ljudje z veseljem prisluhnili. 
Njegov štajerski ton, ki je globoko 
donel po sobah poslušalcev, je imel 
moč prestopiti prag prav vsake hiše.
Lahko bi dejali, da nas je Zmago 
naučil, kako v življenju zmagati – ker 
ni toliko važno, kaj se ti v življenju 
zgodi, kot to, kar za sabo pustiš. 
Naša pot se odvije, kakor se odvije, 
verjamem, da na to nimamo velikega 
vpliva. Lahko pa skrbimo za našo 
zapuščino. Ta bo tlakovala pot 
naslednjim generacijam, ki šele vsto-
pajo v medijski svet. Zaradi Zmaga se 
teh izzivov ne bojimo.

Luka Drašler Florjančič

Sejem poklicev in izobraževanja za 
osnovnošolce in srednješolce obiskalo več 
kot 20.000 udeležencev iz vse Slovenije. 

več kot 20.000 udeležencev, ki se jim je 
predstavilo 118 razstavljavcev (delodajal-
cev, srednjih šol, visokošolskih ustanov 
in drugih podpornih organizacij za 
mlade). Na skupinski ogled stojnic se je 
prijavilo 117 osnovnih in srednjih šol 
iz območja celotne Slovenije. Sejem je 
potekal v sodelovanju s festivalom Mladi 
Maribor, ki je letos prav tako potekal 
v virtualni obliki.
Udeleženci so si sejem lahko ogledali na 
način virtualnega sprehoda, ki preslika 
občutek sprehoda v živo. Razstavljavci 
pa so imeli možnost predstavitve 
svojih poklicev in poslovnih prostorov 
na način 360 stopinjskega ogleda, 
prenosa različnih gradiv, pregleda prostih 
delovnih mest, komunikacije preko 
klepetalnic in dogodkov v živo (ang. live 
chat oz. webinar). 
Bralke in bralci, ki ste zamudili ogled 
sejma, si lahko nekatere vsebine še vedno 
ogledate preko vstopne strani  
www.karierni-sejem.si. 
Vabljeni k obisku!

Luka Lubi,  
urad za kulturo in mladino,  

Mestna občina Maribor

In memoriam

Milica Katalinič in Zmago Ajhmajer leta 
2005, arhiv Radia Maribor
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Poskusimo si zamisliti alternativni svet, 
v katerem ne bi uporabljali fosilnih goriv. 
V takšnem svetu je narava našega planeta 
povsem čista in zelena, ni onesnaževanja, 
ne efekta tople grede, pa tudi že kar 
običajnih vremenskih ujm ne poznamo. In 
od kod dobimo potrebno energijo? Za prav 
vse naše potrebe poskrbi sonce, le osem 
svetlobnih minut oddaljen jedrski reaktor 
s praktično neomejenimi zalogami ener-
gije, v katerem se že milijarde let zlivajo 
vodikova jedra. Povsem brezplačna in 
vsem dostopna energija v obliki sončnih 

žarkov se širi po vesolju in na Zemlji 
moramo le ujeti delček tega svetlobnega 
toka ter ga pretvoriti v električno energijo. 
Energije je dovolj prav za vse ljudi tega 
sveta. Nam je takšna vizija všeč, ali je 
morda prelepa, da bi lahko bila resnična?

Samooskrbne elektrarne
V preteklih desetletjih smo bili 
priča izrednemu tehnološkemu razvoju 
fotonapetostnih modulov in danes 
sončne elektrarne predstavljajo enega 
najcenejših in najbolj razširjenih načinov 

Naš svet se vrti na sončno energijo
Sodelovanje univerze in gospodarstva – pot do nove dodane vrednosti. 

pridobivanja zelene energije. A poglavitna 
slabost sončnih elektrarn še vedno ostaja 
enaka – da proizvajajo električno energijo 
samo v tistem času, ko so obsijane s 
soncem, porabniki pa električno energijo 
potrebujemo ves čas, tudi ponoči in 
v dneh brez sonca.
Ta pomanjkljivost se lahko odpravi na 
več načinov, a sodobna tehnološka rešitev 
je shranjevanje električne energije v 
baterijskih bankah na osnovi akumulator-
skih baterij. Ko sončna elektrarna deluje s 
polno močjo, se baterijski hranilnik napol-
ni z električno energijo in s tem zagotavlja 
zalogo energije za napajanje električnih 
porabnikov tudi v nočnem času in 
dneh brez sonca. Takšne samooskrbne 
elektrarne z dodanim zalogovnikom 
energije so primerne tudi za oddaljene 
porabnike, kjer ni možnosti priključitve 
na električno omrežje in lahko delujejo 
kot samostojni energetski otoki.

Osvetljena oglasna tabla
Na Fakulteti za elektrotehniko, raču-
nalništvo in informatiko (FERI UM) se 
s sončnimi elektrarnami in hranjenjem 
električne energije ukvarjamo že 
dolga leta in nekatere raziskovalne ekipe 
nizajo odmevne znanstvenoraziskovalne 
rezultate na tem področju. Ekipa dveh 
raziskovalcev z Inštituta za robotiko 
FERI, podpisani in kolega doc. dr. Darko 
Hercog, je v mednarodnem razpisu 
projekta OIS-AIR (Open Innovation 
System of the Adriatic-Ionian Region) 
uspela pridobiti sredstva za izvedbo 
inovativne ideje v praksi na temo »Razvoj 
univerzalnega fotonapetostnega sistema 
za napajanje osvetljene oglasne table«. 
K sodelovanju smo kot zunanjega 
partnerja povabili uspešno mariborsko 
podjetje Neonart d.o.o., ki se profesional-
no ukvarja z izvedbo LED osvetljenih 
reklamnih panojev in napisov, saj je 
omenjena inovacija za podjetje zanimiva 
tudi s poslovnega vidika.
V šestih mesecih trajanja projekta je bil 
razvit samooskrbni energetski sistem na 
osnovi sončne elektrarne, ki je sposoben 
napajati osvetljeno oglasno tablo. Gre za 
8 m visok t. i. pilon z LED osvetlitvijo in 
vgrajenimi dodatnimi prikazovalniki.

Razvoj algoritma
Ključna inovativna ideja pri projektu ener-
getsko samooskrbne osvetljene oglasne 
table je bil razvoj algoritma optimalne 
osvetlitve oglasne table z namenom 
varčevanja razpoložljive energije in 
posledično zagotovitve zanesljivega 
delovanja. Vodenje pretoka energije za 
nadzor osvetlitve LED panela je izvedeno 
s posebej v ta namen razvitim stikalnim 
pretvornikom. Za vodenje skrbi napredni 
algoritem, pri katerem se jakost osvetlitve 
panela spreminja v odvisnosti od različnih 
zunanjih okoliščin, kot so čas dneva/
noči, jakost dnevne svetlobe, količina 
shranjene energije, ki je na voljo v bateriji, 
zunanja temperatura itd. Celoten proces 

delovanja sončne elektrarne, stanja 
baterije in nadzor osvetljenosti je, glede 
na stanje uporabljene tehnologije, možno 
spremljati in nadzorovati preko mobilne 
internetne povezave.

Baterija
Poseben poudarek v projektu je bil 
namenjen razvoju visokotehnološke 
akumulatorske baterijske banke kapacitete 
6 kWh, ki pa je uporabna tudi za druge 
namene, npr. kot hišni hranilnik elek-
trične energije ali kot visoko zmogljiva 
baterija za električna vozila. Prototipi 
baterij so bili izdelani v laboratoriju, zato 
je bila v ta namen razvita in izdelana tudi 
avtomatizirana linija za točkovno varjenje 
paketa litij-ionskih celic.
Projekt je ta hip v zaključni fazi. 
Posamezni sklopi so že preizkušeni in 
delujoči, v kratkem času je predvidena 
tudi postavitev svetlobnega panela in 
zagon celotne naprave. Ob uspešnem 
zaključku projekta prav vsi sodelujoči 
ugotavljamo, da se v »totem našem 
Mariboru« da marsikaj narediti in znova 
dokazujemo, da je sodelovanje med uni-
verzitetno akademsko raziskovalno sceno 
na eni strani ter realnim gospodarstvom 
na drugi strani odlična kombinacija pri 
razvoju inovativnih in visokotehnoloških 
izdelkov. Prednost je v naši komplemen-
tarnosti in v soočenju različnih pristopov. 
Prednost je v sodelovanju!
Heleno Krevh Zorec in Stanka Zorca iz 
podjetja Neonart d.o.o., naših zunanjih 
partnerjev pri razvoju energetske 
samooskrbe, veseli, da se je projekt v 
sodelovanju z ekipo fakultete UM FERI 
realiziral in ni ostal samo pilotski projekt 
na papirju. »Električno samooskrbno 
napajanje  oglasne table je tako dobilo tudi 
uporabno vrednost. Kot podjetnika si želi-
va še več takšnih skupnih sodelovanj med 
fakultetami in realnim gospodarstvom.«

Marijan Španer

Visokotehnološki akumulatorski hranilnik energije (razvit na UM FERI) je pomemben element v sistemu 
energetske samooskrbe

• 28. decembra
– Županova Micka, ki jo je Anton Tomaž 
Linhart napisal leta 1789, je prva ko-
medija v slovenskem jeziku in prvo slo-
vensko dramsko besedilo. Uprizorjena 
je bila 28. decembra 1789 v Deželnem 
(Stanovskem) gledališču v Ljubljani.• 30. decembra
– Leta 1922 je po državljanski vojni 
nastala Zveza sovjetskih socialističnih 
republik oziroma Sovjetska zveza. 
Deklaracijo o ustanovitvi so sprejeli na 
prvem kongresu Sovjetov. Sprva so 
bile v Sovjetsko zvezo povezane štiri 
republike (Ruska, Ukrajinska, Beloruska 
in Transkavkaška sovjetska federativna 
socialistična republika), na koncu je 
štela 15 republik. Sovjetska zveza je 
obstajala 69 let.

Težko je slaviti leto nemogočih 
izzivov in sloves. Lahko pa slavimo 
življenje samo ter lekcije in ideje, 
ki so v mesecih preizkušenj zrasle v 
nas. Zmoremo več, kot si mislimo. 
Včasih sredi trnja poženejo najlepše 
vrtnice. In zacvetijo tudi po najhujši 
zimi. Vse bo še dobro.

Valerija Grubelnik, cvetličarka

S svojim delom se vsakodnevno 
trudiva osrečevati različne 
družine. Ne glede na to, kaj prinaša 
prihodnost, naju ni strah. Želiva 
vam, da bi se tudi vi s svojim delom 
dotaknili ljudi okoli sebe in začutili 
srečo, ki vam jo vračajo.

Miran in Maja Hercog
Galerija kaminov

Pokrajinski muzej Maribor je v 
sodelovanju z Zvezo društev slepih in 
slabovidnih postavil razstavo Onstran 
svetlobe. Razstava v razstavišču Kino 
Partizan obeležuje stoletnico društvenega 
samoorganiziranja slepih in slabovidnih, 
hkrati pa spodbuja empatijo, ki bo 
videčim omogočala večje razumevanje 
potreb naših slepih ter slabovidnih 
sodržavljank in sodržavljanov.

Sto let
7. novembra 1920 sta Franc Dolinar in 
Alojzij Levstek v Ljubljani ustanovila 
Podporno društvo slepih, ki je prvo 
slovensko invalidsko društvo. Glavni 
namen društva je bilo zbiranje denarja 
za pomoč revnim slepim, ki so bili tedaj 
odvisni zgolj od svojcev in znancev. Že od 
leta 1911 pa si je skrb za slepe prizadevala 
izboljšati profesorica Minka Skaberne. 
Organizirala je tečaj prepisovanja knjig v 
brajico, ki je bil leta 1918 temelj knjižnici 
slepih in slabovidnih. Danes se po njej 
imenuje Knjižnica slepih in slabovidnih 
Minke Skaberne v Ljubljani.
Leta 1939 se je Podporno društvo slepih 
preimenovalo v Društvo slepih. Leta 1945 
je bilo razpuščeno, leto kasneje pa je bilo 
v Ljubljani ustanovljeno Združenje slepih 
Jugoslavije za Slovenijo.
Leta 1948 so začeli ustanavljati 
podružnične odbore združenja slepih. 
Tega leta je bil tak odbor ustanovljen tudi 
v Mariboru. Sedanje ime Medobčinsko 
društvo slepih in slabovidnih Maribor je v 
veljavi od leta 1976 dalje.

Vzporedna razstava na spletni 
strani
Danes je v Zvezo društev slepih in 
slabovidnih Slovenije povezanih devet 
medobčinskih društev iz Ljubljane, 
Maribora, Celja, Kranja, Ptuja, Nove 
Gorice, Kopra, Novega mesta in Murske 
Sobote. Društvena organiziranost slepim 
in slabovidnim ne pomaga samo pri 
premagovanju vsakdanjih ovir, ki ji 
prinašata slabovidnost in slepota. Slepi 
in slabovidni so aktivni na številnih pod-
ročjih: v glasbi, športu in šahu, literaturi, 
fotografiji, slikarstvu, rokodelstvu itd. 
Nekateri med temi ustvarjalci so tudi širše 
mednarodno priznani.
Zaradi ukrepov preprečevanja širjenja 
korona virusa so muzejske razstave 
občasno nedostopne, zato so v muzeju 
postavili tudi vzporedno spletno razstavo 
na spletni strani www.museum-mb.si/
onstran-svetlobe/. 

Kako lahko slepi slikajo ali 
fotografirajo
Na razstavi Onstran svetlobe se s slikami 
in fotografijami predstavlja 19 slepih in 
slabovidnih ustvarjalk in ustvarjalcev iz 
različnih krajev Slovenije: Rezka Arnuš, 
Evgen Bavčar, Luka Campolunghi, Sara 
Bukovec, Branko Čeak, Sonja Jež, Jožef 
Jošt, Milka Jug, Jana Kus, Rosana Lorbek, 
Darinka Lozinšek, Andrej Palčec, Mirela 

Onstran svetlobe
Razstava ob stoletnici ustanovitve Podpornega društva slepih

Pokrajinski muzej Maribor,  
razstavišče Kino Partizan
5. november–24. december 2020

Prezelj, Helena Senica, Tinka Šetina, 
Ana Šter, Meri Tišler, Slavica Zdolšek in 
Natalija Žitnik Metaj.
Videči se sprašujejo, kako lahko slepi 
slikajo ali fotografirajo. Povejmo, da 
med slepe v nasprotju s splošnim 
prepričanjem ne uvrščamo le tistih, ki so 
popolnoma izgubili sposobnost vida in 
je njihovo zaznavanje svetlobe enako nič 
(amaurosis). S socialnega vidika mednje 
štejemo tudi tiste, ki imajo ostanek vida 
do 5 odstotkov, vendar je ta tako pičel in 
necelovit, da človeku v neznanem okolju 
ne omogoča samostojne orientacije.
Kako slikajo in fotografirajo pa je v 
katalogu s predstavitvami avtorjev 
(katalog je na voljo na razstavi) videčim 
obiskovalcem opisal Dušan Brešar, 
ki je s podpisanim soavtor razstave. 
Slabovidnim in slepim sta na razstavi 
na voljo katalog z besedilom v primerni 
velikosti črk in razstavni katalog v brajici. 
Tudi razstavljena dela so opremljena s 
podnapisi v brajici.

Drago Oman, 
Pokrajinski muzej Maribor

Mednarodni dan  
invalidov
Tretji december je mednarodni dan 
invalidov in oseb s posebnimi potre-
bami. Generalna skupščina Združenih 
narodov ga je leta 1992 razglasila z 
namenom ozaveščanja o problematiki 
invalidnosti in spodbude k prizadeva-
njem za izboljšanje statusa invalidov. 
Leta 2006 je bila sprejeta konvencija 
o pravicah invalidov, ki jo je podpisalo 
153 držav, tudi vse države članice 
EU. Slovenija jo je podpisala marca 
2007. Po svetu je več kot milijarda 
ljudi z določeno obliko invalidnosti, v 
Sloveniji okoli 170 tisoč ljudi in okoli 
150 invalidskih podjetij. Po podatkih 
svetovne zdravstvene organizacije se 
število invalidov povečuje, v glavnem 
kot posledica staranja prebivalstva.

Čuj, glasuj!
330 odgovorov na 
potrebe v lokalnem okolju

330 predlogov projektov smo občani 
in občanke Mestne občine Maribor 
v dobrem mesecu pripravili za 
participativni proračun. Kdo bolje od 
nas ve, kaj nam manjka, ni urejeno 
ali predstavlja oviro za osebno in 
skupno zadovoljstvo? Nihče tako, kot 
to vemo mi, ki v teh okoljih živimo.
Pametna je tista oblast, ki upravlja 
mesto skupaj s prebivalci in izkoristi 
našo pripravljenost deliti znanje, iz-
kušnje in informacije za razvoj mesta. 
Z dosedanjo izvedbo participativnega 
proračuna smo pokazali in dokazali, 
da znamo in hočemo skupaj odločati 
o prihodnosti mesta, ki ga imamo 
radi in nam je mar za njegov razvoj. 
Ker vemo, da bo to vplivalo tudi na 
kakovost našega bivanja v njem.
Če se izrazim v kolesarskem žargonu, 
smo osvojili prvo etapno zmago. 
Toda pred ciljem je še en vzpon 
in tega si želimo premagati v kar 
največjem številu udeležencev. Pred 
nami je glasovanje.
Strokovna komisija je predloge 
projektov pregledala in pripravila 
seznam tistih, ki so izpolnjevali 
zahtevane kriterije.  Predlogi pro-
jektov se sedaj nahajajo na spletni 
strani www.mariborsodeluj.si v 
razdelku »Glasuj«. Razporejeni so v 
štiri mestna območja, na katera se 
nanašajo, in mi, občani in občanke, 
bomo izbrali tiste, ki so nas najbolj 
prepričali in navdušili.
Glasovanje je sila preprosto, saj izbor 
opravimo zgolj s klikom na želeni 
projekt. Glasujemo lahko za toliko 
projektov, da njihova skupna vred-
nost doseže 40.000 evrov. Ni težko, 
lahko je celo zabavno. Pravo veselje 
pa bo sledilo v prihodnjih dveh letih, 
ko bomo spremljali uresničevanje 
izbranih projektov in bomo v skupno 
zadovoljstvo pridobitve v svojem 
okolju lahko koristili. 
Zato, spoštovane Mariborčanke in 
Mariborčani, sodelujmo pri odločanju 
o našem mestu in utrjujmo skupnos-
ti, v katerih živimo, se družimo, si 
pomagamo. Temu so namenjeni tudi 
projekti, o katerih odločamo. Oddaj 
svoj glas med 3. in 10. decembrom za 
lepši in boljši Maribor!

Bojan Golčar
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Predstavitev družine Prosnik je nase 
prevzel France. Pravzaprav Aco. Vsaj tako 
ga večina pozna in tako bo ostalo v tem 
zapisu. Torej, Prosnikovi: »Smo štiričlan-
ska družina, čeprav danes manjka hčerka 
Anica, ki je uspešna klinična psihologinja. 
Luka je bistroumni pesnik z gibalno 
oviranostjo, gospa Vasiljka upokojena 
profesorica slovenščine in francoščine, 
Aco upokojen klinični psiholog.«
Naj vas »upokojen/a« ne zavede, pogovar-
jali smo se z zelo aktivnimi Mariborčani!

Pogled izza zaves
Aco Prosnik, govorec mirnega glasu 
in izbranih besed, je tako, ob ženini 
prisotnosti, za hip razgrnil zaveso 
družinskega življenja in opisal njuno 
spoznavno poletje, kajti, kot je poudaril, je 
ta dogodek »po svoje zanimiv za nadaljnjo 
vsebino«, torej njun zakon: »Spoznala 

sva se kot vzgojitelja, spremljevalca otrok 
na počitnicah Zveze prijateljev mladine 
v Poreču, oba v eni taki akciji. Vasiljka 
je bila še študentka, sam sem takrat že 
diplomiral. Imela sva vsak svojo zanimivo 
skupino. To, moram kar takoj povedati, je 
bila moja najmočnejša psihološka izkušnja 
do takrat v živo. Eno je srečevati se v neki 
situaciji z otroki ali starši, drugo pa je 
prevzeti za 14 dni skupino otrok od prve-
ga do četrtega razreda. Vasiljka je imela 
svojo skupino, kdaj pa kdaj pa sva uspelo 
le-ti združiti, tako, da sva se spoznala 
prav v eni taki posebni socialni akciji.«
V zakonu sta se jima rodila hčerka Ana in 
sin Luka, kot pravi magister Prosnik, »je 
nato šlo vse po običajnih poteh«, čeprav se 
je ob tem kasneje srečal »z eno zanimivo 
izkušnjo – delitvijo dela v družini«. 
No, poročeni moški bodo že vedeli, 
na kaj je mislil ...

Branje, branje in branje
Da, gre za tri vrste branja in ne za 
poudarek v mednaslovu. Branje je 
zakoncema Vasiljki in Acotu zelo blizu, 
nekaj, kar jima že od nekdaj izpoljnjuje 
in bogati življenje. Tako pravi profesorica 
Prosnik: »Branje je nekaj, kar daje tudi 
mojemu življenju osnovno smernico. 41 
let sem bila profesorica slovenščine in 
francoščine na Prvi gimnaziji v Mariboru, 
in branje je bila ena izmed jezikovnih 
dejavnosti, ki smo jih enakovredno 
obravnavali, poleg branja še pisanje, 
govorjenje in poslušanje.«
In njihova domača knjižnica na vrhu 
družinske hiše ni iz časov, ko so se knjige 
kupovale na metre, ker je bila na pohištvu 
za dnevno sobo tudi knjižna polica in jo je 
bilo treba zapolniti. Ne, že bežen pogled 
nanjo ljubitelju branja in knjig vzame 

sapo. Ob tem je treba poudariti še, da so 
prav vsi družinski člani aktivni izposoje-
valci knjig iz Mariborske knjižnice, Aco 
je celo njihov ambasador, zato poudari: 
»Vesel sem, da se je vlada odločila, in tu 
sem nekoliko tudi pomagal, da je med nuj-
nimi stvarmi v dobi korone tudi knjiga!«
Branje št. 2: »Nekega večera sva s 
6-mesečno Ano ostala sama, Vasiljka 
je imela nek opravek,« prične pripoved, 
kako je Aco Prosnik tistega večera umiril 
radovedno in hipno nemirno hčerko. 
»Segel sem na nočno omarico in ji začel 
brati. To je dobro sprejela in z zanima-
njem poslušala, čeprav pri izbiri  besedila 
nisem imel ravno srečne roke, saj sem 
pograbil revijo Življenje in tehnika ...«
Knjiga in branje sta bila Ani in Luki 
položeni takorekoč v zibelko, branje ju je 
spremljalo vso otroštvo. Vasiljka Prosnik 
ob tem še doda: »Tudi ko smo se kam 
vozili, sta med vožnjo vsak povedala po 
en del zgodbe, saj sta poznala cele knjige 
na pamet. Velikokrat sta pripovedovala o 
knjigah Astrid Lindgren, tako, da smo ves 
čas imeli »program« v avtu.«
»Zadnje« branje je glasno branje! »Ko 
sem prešla na »svobodna tla«, ko sem 
oddelala teh 41 let, sem se odločila, da 

Vasiljka, Luka in France Prosnik

V mesto se vrača duh 
meščanstva

Zakonca Prosnik sta zelo aktivna v 
dobrodelnih organizacijah. Vasiljka 
je pred dvajsetimi leti ustanovila 
žensko humanitarno združenje 
Inner Wheel klub Maribor, Aco je 
aktiven član mariborskega Rotary 
kluba.

Foto: Tom
 Lebar Lasbaher

bom nadaljevala na bralnem področju. In 
izoblikovalo se je pet skupin za bralna sre-
čanja, ki so zelo različne, v njih delujem 
že približno šest let.«  Profesorica Vasiljka 
danes vodi Sončkov bralni klub, bralna 
srečanja v Domu starejših občanov Tezno, 
ženski bralni Inner Wheel klub, bralna 
srečanja v Varstveno-delovnem centru 
Polž v Rušah in sodeluje v profesorskem 
bralnem klubu na Prvi gimnaziji.
Kako pa izgleda glasno branje pri njih 
doma? Aco Prosnik: »Glede večernega 
glasnega branja imamo pravično razdeli-
tev, enkrat izbirajo oni, nato izbiram jaz, 
enkrat je na vrsti slovenska književnost, 
nato svetovna. To nas povezuje.«
Zakaj je branje, po mnenju profesorice 
Vasiljke Prosnik, zelo pomembno? Tu je 
odgovor: »Rada bi povedala tudi, zakaj 
branje v današnjem času, ko večina ljudi 
svojo zasebnost lahkotno predaja/prodaja 
množicam preko družabnih omrežij – z 
branjem ohranjamo svojo zasebnost, svojo 
intimnost, ko se srečujemo z novimi 
vsebinami in jih poosebljamo. Tako 
ohranjamo sebe takšne, kot smo!«

Luka
Najmlajši Prosnik, Luka, je nadarjen 
pesnik, ki te dni pripravlja že osmo 
pesniško zbirko. Je prepoznaven 
obraz Sončka, mariborskega društva za 
cerebralno paralizo: »Sem eden tistih 
močnih sončkovcev, ki sem zelo odločno 
za Sonček in za Maribor!«
Odločnost je podedovana, tako pravi o 
njej: »Naša družina je bila od nekdaj zelo 
povezana in zelo prodorna. V tem smislu, 
da karkoli smo se odločili, smo to tudi 
izvedli. Sam mislim, da želim biti eden 
tistih ljudi, ko se bo kaj poznalo, ko bom 
kaj rekel, kljub temu, da sem na vozičku.«
Aco je poudaril, da je Luka izvrsten 
poslušalec in da »ob vseh drugih težavah, 
ki so bile in so, predvsem gibalna 
oviranost, se je njegova percepcija silno 
dobro razvijala. Njegove težave so bile 
edino v branju, v pisanju niti ne tako 
izrazito.« Danes je v družini tisti, ki ima 
nalogo, da izbere družinski avtomobil, saj 
o njih ve malodane vse.

Korona kot izjemna situacija
Čas, ki ga preživljamo zadnje mesece, je 
čas stisk, strahu in omejevanj, predvsem 
stikov. Nevidna nevarnost, ki je povsod 
okoli nas, je »izjemna situacija, ki se 
morda zgodi na 100 let«, poudari klinični 
psiholog Aco Prosnik.
Reakcije ljudi so v večini primerov 
podobne zakonitostim, ki se pojavljajo 
ob žalovanju ali nekem posebno hudem 
dogodku, saj je zaporedje enako: »Najprej 

je šok, ko pride v zavest, da smo v izjemni 
zdravstveni in človeški situaciji. Ta šok 
traja zelo različno, pri nekaterih je to 
lahko samo trenutek, pri nekaterih pa 
je lahko tako izrazit, da jim pobere celo 
zmožnost govora ali pa obnemijo v nekem 
stanju, ki traja zelo različno, dan ali več. 
Temu sledi zanikanje – »ne, saj to ni res«, 
»to ni mogoče«, »to se ne more zgoditi« 
... Reakcije so različne, eni celo obtičijo 
v tej fazi zanikanja takšne ali drugačne 
težave, v tem primeru velike nevarnosti 
za bolezen, nevarnosti za prekinjen 
način življenja in za čisto nove pogoje 
življenja. Ostanejo pri tem zanikanju in 
ni si težko predstavljati, kako to izgleda 
v današnjem času. Za njih koronavirus ne 
obstaja ali pa ta obstaja kot enakovreden 
gripi, gripici ... To ni res in tu pridemo do 
raznih teorij zarote!«
Tej začetni fazi sledi naslednja, to je 
zanikanje, ki preide do spremenjenega 
odnosa, do agresivnega odnosa v smislu 
iskanja krivca. To obdobje je podobno 
pubertetniški fazi v razvoju: »Krivca 
je treba poiskati in nato lahko v tej 
sovražnosti deluješ naprej. Ni pomembno, 
če to drži ali ne, v zgodnejšem obdobju 
je to družinska avtoriteta, v kasnejšem 
obdobju pa je, kot je značilno za večino 
gostilniških diskusij, za to kriva politika, 
kriva je država, kriva je neka avtoriteta, ki 
omejuje življenja.«
Eno je iskanje krivca navzen, drugo pa, 
ko se prične iskati krivca v domačem 
krogu, v družini. Takšni konflikti 
znotraj družine z nasilnimi reakcijami so 
lahko celo tragični.
»Od tod naprej, če gremo »srečno« preko 
tega, lahko pridemo do tega, ko prevlada 
nekaj drugega. V zavest pride, da stvari 
so takšne, kot so, da je sedaj neka izjemna 
situacija, ki je ni nihče pričakoval in ki 
jo je treba kot tako sprejeti in videti, kaj 
se da narediti – sprejeti neke omejitve, 
se zavedati, da je ta časovno omejena 
in pričeti konstruktivno delovati,« 
pojasni Aco Prosnik.
Kako naprej, je upanje, obstaja luč na 
koncu temnega predora trenutne realnosti? 
»Stroka upanje ponuja na dva načina: zelo 
blizu je cepivo z visoko učinkovitostjo, in 
oprijemljiv je tudi časovni obseg, saj že 
govorimo v smislu, da je treba vzdržati le 
še nekaj mesecev.«
Veliko pa lahko stori posameznik sam: 
»Iz te situacije lahko posameznik naredi 
tudi določeno prednost, sploh če gre za 
aktivne ljudi. Samo poglejte, koliko ljudi 
pred zimo ureja vrtove, koliko ljudi se je 

O Mariboru in Ljubljani
»Včasih se mi zdi, da je morda ta 
prispodoba prava, s katero se je 
mogoče na simbolni ravni izraziti 
o primerjavi med mestoma (in ne 
gre za žalitev ene ali druge strani): 
Ljubljano doživljam kot Don Kihota 
z glavo v oblakih in nekaterimi 
neuresničljivimi idejami ter zasa-
njanim pogledom in Maribor kot 
Sančo Panso – kot tistega stvarne-
ga, malo bolj tehnično usmerjene-
ga človeka, predvsem kot človeka, 
ki stoji trdno na tleh. Tukaj je ta 
velikanski kontrast med njima.«

Aco Prosnik

France in Aco
»Dedu je bilo ime France Nikolaj, 
prav tako očetu, tudi sam sem 
France. Ime Aco je nastalo iz 
otroške pesmice »frice-frace«, da, 
tako me kličejo že od nekdaj. Sem 
bil pa zelo presenečen v 1. razredu 
osnovne šole, ko je učiteljica 
ga. Južnik pred tablo poklicala 
Franceta Prosnika. Radovedno 
sem se ozrl po razredu, kdo ima še 
enako ime kot jaz!«

Aco Prosnik

Pesem Mariboru
V soncu iskrijo se
obronki tihega mesta
trta, sonce in cesta kot raztrgan suknjič
tam leži.

Bogve kdaj so ga zadnjič zašili
s šivanko, ki jo denar ostri.
Mesto pa kot kraljična spi.
Pohorje zdaj strmi kakor gospod.
V stoletjih navajeno oko
uzrlo bi Kalvarijo, Piramido in čas,
ki tako teče mi skozi dlani,
kot voda reke, ki edina ne ledeni.

Ni časa za pogled
in lep obraz
glas in podobo.
In reka več ne ledeni.
Srce pa rdeče morje valovi.

Luka Prosnik

(Pesem je iz prve pesniške zbirke Mesečeve steze)

pričelo zanimati za gibanje, sprehode ... 
Prav takšna majhna opravila predstavljajo 
nek ritual, s katerimi se premikamo 
skozi krizo. Veliko možnosti je, da je 
to tudi izziv, tudi pozitiven!«, z veliko 
optimizma, ki ga danes potrebuje vsak od 
nas, zaključi magister Prosnik.

Maribor
Tako uvodoma odgovori na »asociacijo 
Maribor« Vasiljka Prosnik: »Mi smo 
Mariborčani, Aco, pravi meščani. Zelo 
radi gremo v mesto, navadno v soboto 
dopoldan. Najprej ima Luka ob 9. uri jogo, 
medtem greva midva na mestno tržnico, 
nato gremo skupaj po mestu, okoli 12. ure 
pa na kosilo, sledi še poobedek s čajem in 
pecivom v čajnici.«
Sobotni ritual jih popelje preko preno-
vljenega Glavnega trga in profesorica 
slovenskega ter francoskega jezika ga 
opiše tako: »Prenova nam je zelo všeč, 
zavedamo se, da smo del tega mesta in z 
veseljem pozdravljamo druge meščane, s 
katerimi se vidimo.«
Aco takšnim krajem pravi srečališča in v 
njih vidi tudi obnovljen duh pripadnosti 
mestu ter obnovljen duh meščanstva. 
Ob tem se namuzne, da tako kot ostali 
Mariborčani izven centra na levem bregu 
še vedno rečemo, da gremo v »mesto«.
Rojen v Slovenskih Konjicah, kjer si je 
»svojo vednost iz zgodnje mladosti širil 
tako rekoč po metrih – iz naše hiše, iz na-
šega dvorišča na sosedovega«, v Mariboru 
živi že 65 let. Maribor doživlja kot mesto 
z zelo velikimi možnostmi in kot mesto z 
zelo bogato kulturno dejavnostjo.
Temu je prikimala žena Vasiljka in doda-
la: »Želim, da bi se Maribor razvijal kot 
meščansko mesto, kot mesto, ki ima dober 
kulturni potencial, ki si gradi gospodarsko 
osnovo, da bi lahko samozadostno živel 
kot mesto in da bi bili ljudje, meščani, 
zadovoljni s tem mestom, da bi ga imeli 
radi, da bi se to čutilo na vsakem koraku. 

Imamo prireditve, ki to zelo pospešujejo, 
imamo tudi močno zavednost pripadnosti, 
s tem bi se lahko mesto tudi okrepilo.«
Luka poudari, da je Maribor njegovo 
mesto in da je »zelo za Maribor« ter da 
je zvest navijač mestnega nogometnega 
kluba. Vendar, na invalidskem vozičku, 
naše mesto vidi tudi drugače: »Nekatere 
ceste in pločnike imamo zelo slabe, saj 
imajo toliko lukenj, da me nato po vožnji 
bolijo vse kosti ...«
Zaključimo z večnim vprašanjem, ali smo 
Mariborčani res nekaj posebnega ali ne? 
Aco Prosnik nam nalije čistega vina in 
v njem se skriva resnica: »To spoznamo 
šele, ko se oddaljimo iz Maribora, tam 
bomo slišali prvi odziv. Malo je nerodno, 
da se sedaj štajerski dialekt uporablja 
kot znak in prepričljivost, da je to nekaj 
humorističnega, da to postaja stereotip, 
kjer naj bi se smejali. To je težava, s 
katero se prav gotovo srečuje tudi Tone 
Partljič, ker karkoli resnega napiše, 
ljudje pričakujejo, da se bodo smejali. 
Zunanji pogled na Maribor zna biti zelo 
stereotipen in zelo poenostavljen, včasih 
celo malo eksotičen.« 
Tudi v poslednji kupici resnice bo žal 
nekaj pelina: »Dolgo časa se mi je zdelo, 
da Maribor šele išče svojo dušo. Tako 
izrazito je bilo to v letu 2000, ob stoletnici 
Leona Štuklja, kjer je bil v mestnem parku 
osrednji dogodek, saj smo Rotarijci posa-
dili 100 dreves za 100 let Leona Štuklja. 
Gostje so prišli od vsepovsod, da so se 
poklonili olimpioniku, le Mariborčanov 
je bilo zelo malo. Mariborčani tega niso 
znali sprejeti kot nekaj zelo svojega. 
Menim, da imamo Mariborčani še 
veliko možnosti, da bolj samozavestno 
in odprto sprejmemo svoje velike ljudi. 
Zato sem zelo vesel, da je v SNG Maribor 
predstava Marpurgi in da je Zlata Vokač 
dobila svoje mesto, saj je na naše mesto 
pomembno vplivala.«

Andrej Lasbaher
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Usodna zmota
Slovenski jezik nas določa ali razmislek o (ne)potrebnosti 
slovenskega učnega jezika v visokem šolstvu in znanosti

Letošnja 500. obletnica rojstva Adama 
Bohoriča, avtorja prve slovnice sloven-
skega jezika (1584), vabi k razmisleku 
o slovenskem jeziku, njegovi vlogi in 
pomenu v času, ki ga določajo globali-
zacija, internacionalizacija in jezikovni 
imperializem. Ali v na novo nastalih 
jezikovnopolitičnih in družbenokulturnih 
razmerah še lahko govorimo o pomenu, 
ki »ga je slovenščina imela (nekoč) 
za našo jezikovno in narodnostno 
skupnost«? Ali, kot je zapisal Bohorič, 
še velja, da jezik dela človeka in da je 
ta bivanjska razsežnost (slovenskega) 
jezika najtesneje povezana z njegovim 
družbenim ugledom? 
Leta 1584, ko o slovenskem narodu in 
državotvornosti še ni bilo prave misli in 
se je v burnem obdobju protestantizma 
šele rojeval knjižni jezik, ki bi moral biti 
danes razpoznavni znak slovenstva, je 
bila naša »kranjščina« prepoznana za 
jezik, ki ga je »po pravici treba prištevati 
med najbolj spoštovane«. Leta 2020 je na 
slovenskih univerzah slovenščina menda 
cokla razvoja in nepotrebna ovira za 
»internacionalizacijo« visokega šolstva, 
jezik torej, ki v univerzitetnih predavalni-
cah in za znanost ni primeren. Bohorič je 
vedel, da mora človek znati jezik svojega 
naroda v vsakem poklicu, »prav posebno 
pa še za pravilno oznanjevanje resničnega 
božjega nauka«. Slovenska univerzitetna 
elita pa je danes prepričana, da slovenski 
jezik ni več potreben v univerzitetnih 
predavalnicah, za »oznanjevanje« prave 
znanstvene in raziskovalne resnice pa je 
tako rekoč odvečen.

Slovenski jezik zmore, 
unielita noče
Leta 2016 smo še uspeli ustaviti 
prizadevanja Rektorske konference 
RS, da bi se Zakon o visokem šolstvu 
spremenil, tako da bi angleščina vstopila 
v univerzitetne predavalnice skozi glavna 
vrata. V predkoronskem času se je  vaja 
začela ponavljati ‒ na Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport RS je bila 
v času Šarčeve vlade imenovana posebna 
delovna skupina, ki je poskušala na silo 
odpreti vrata anglizaciji slovenskega 
visokega šolstva. Nič ni pomagalo, da 
smo se jezikoslovci, ki nam je še mar za 
jezik, temu upirali, neoliberalni stroj je 
mlel naprej in pod krinko kvazidemokra-
tičnosti z »neko« komisijo pripravljal pot 
zakonodaji, ki bi v imenu internacionali-
zacije izrinila slovenščino v najtemnejše 
kotičke predavalnic. 
V znanosti se je to v resnici že zgodilo. 
Nezaslišano je, da moramo slovenski 
raziskovalci pisati prijave na ARRS, tj. na 
slovensko javno agencijo, in jo prositi za 
pridobivanje javnih raziskovalnih sredstev 
v angleškem jeziku. Prijava je sicer res 
dvojezična, a kako nespodobno je tako 
dvojezično sprenevedanje, kažeta dva 
podatka: (a) ARRS bi želel samoangleške 
prijave slovenskih raziskovalcev, ker 
naj bi to menda pocenilo in pohitrilo 
postopke, (b) na univerzi pa profesorjem 
pri navodilih, kako pripraviti projektne 
vloge za take razpise, svetujejo, naj jih 
pišejo v angleščini in nato le še prevedejo 
v (nebodigatreba) slovensko različico. 
Abotnost brez meja! Ustava RS določa, da 
»/u/radni jezik v Sloveniji je slovenščina«, 
univerzitetna elita pa je prepričana, da je 
mogoče jasno zapisan 11. člen razlagati 
»po domače« oz. elitistično prirejeno. 
Menda jim avtonomija univerze to 
omogoča (!?), zagotovo pa »internacio-
nalizacija« (??). Skrivnostna beseda, ki 
opravičuje vse zablode in popreproščanja, 
unieliti pa je pri roki vedno, ko je treba 
groziti, da se s slovenskim jezikom naše 
visoko šolstvo ne more enakovredno 
vključevati v mednarodni univerzitetni 
prostor. Predavanja v angleščini bodo 
dvignila kakovost našega visokega 
šolstva ter bodo mariborsko in ljubljansko 
univerzo postavila ob bok Univerzi v 
Oxfordu in Univerzi v Cambridgeu. 
Sancta simplicitas (Holy innocence za 
anglizatorje, sicer pa vsem jasna Sveta 
preproščina)! Gre za tragično zmoto, 
ki je nastala, ker unielita ne razume 
vloge in pomena (slovenskega) jezika v 
globalni informacijsko-tehnološki družbi. 
Slovenski jezik zmore, unielita noče, ne 
zna, ne more ‒ bolj enostavno je zagovar-
jati ideologizacijo jezika in verjeti v privid 
lastne svobode, ki nastaja s tako interpre-

tirano »internacionalizacijo« slovenskega 
visokega šolstva. O tem lahko govorijo 
le posvečeni, zato unielite pri vprašanju 
učnega jezika na slovenskih univerzah 
ne zanima mnenje jezikoslovne stroke, 
ki o jezikovnih vprašanjih in jezikovni 
politiki nasploh ve največ. Ob letošnji 
500. obletnici rojstva Adama Bohoriča 
ga bo unielita morda celo citirala, da »o 
volih govori najpravilneje pač orač«, kljub 
temu pa bo ostala pri drugačni, volovski 
razlagi in povsem izven  smeri razvoja, 
rabe in obstoja slovenščine.
Še naprej bodo zahtevali znanost 
v globalni angleščini in angleška 
predavanja slovenskih profesorjev 
za slovenske študente na slovenskih 
univerzah. Trdili bodo, da bi na slovenske 
univerze, če bi lahko izvajale programe 
v (samo)angleščini, prihajale množice 
ambicioznih tujih študentov in da bi pri 
nas predavali najboljši znanstveniki in 
nobelovci. V resnici pa že izgublja naša 
humanistična in družboslovna znanost, 
kmalu ji bodo sledila še druga področja. 
Visoko šolstvo bo dobilo lažni predznak 
nečesa ekskluzivnega, kar je nedostopno 
v slovenščini in jo bo getoiziralo na raven, 
ki jo poznamo iz stoletij po Bohoriču, 
ko je bil slovenski jezik primeren le za 
nejavno sporazumevanje v bolj ali manj 
zaprtih (domačijskih) družbah.

Zastrašujoča moč 
neoliberalističnega 
razmišljanja
Za »internacionalizacijo« slovenskega 
visokega šolstva stoji grozljiva logika 
neoliberalističnega razmišljanja, da je 
danes predrago imeti več jezikov; gre za 
imperializacijo jezika, tako da zakonitosti 
kapitala spodbujajo rabo imperialistič-
nega/globalnega jezika, koristnega za 
finančne naložbe, ki prinašajo dobiček. 
Unielita je orodje v rokah takega razmi-
šljanja, slovenska jezikovna politika pa ni 
pripravljena za spopad na globalni ravni 

in se zdi, da to delu  slovenske politike 
tudi ustreza. Deklarativno sicer razglaša, 
da je slovenski jezik bistven za našo 
državo, vendar pa je delovna skupina za 
pripravo novele Zakona o visokem šolstvu 
pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost 
in šport RS (v odstopljeni Šarčevi Vladi) 
sledila napačnemu razmišljanju unielite 
ter mimo ustave in Zakona o slovenskem 
jeziku pripravljala možnost, da bi sloven-
ska univerza šla glede slovenskega jezika 
po svoje in se bi lahko anglizirala. Šlo je 
za nedržavotvorno obnašanje in odmik od 
pozitivne ustvarjalne jezikovne politike. 
Izbruh koronaepidemije in zamenjava 
Vlade sta te poskuse (začasno?) ustavila, 
vendar pa se lahko v nepredvidljivem 
slovenskem političnem prostoru vsak čas 
ponovno prebudijo. 
Zastrašujoča moč neoliberalističnega 
razmišljanja, ki ga v primeru »internaci-
onalizacije« visokega šolstva predstavlja 
slovenska unielita, se je odkrito kazala v 
(nekdanji?) delovni skupini Ministrstva, 
ki ni hotela prisluhniti niti predlogu 
Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti o tem, kako naj bi se zakonsko 
uredilo vprašanje učnega jezika v 
slovenskem visokem šolstvu. Najvišja 
nacionalna znanstvena ustanova v 
Sloveniji je predlagala premišljeno rešitev 
8. člena zakona, tako da bi v tujem jeziku 
omogočal izvajanje (a) delov študijskih 
programov, ki jih izvajajo tuji profesorji, 
ali so (b) namenjeni tujim študentom, ali 
se (c) taki programi izvajajo vzporedno 
s slovenskimi ter (č) vse druge zakonsko 
predvidene oblike mednarodnega 
sodelovanja. Predlog je odprl prostor za 
resnično internacionalizacijo slovenskih 
univerz, vendar je bil v razpravi zavrnjen 
z močjo »internacionalizacije«, ki je v 
službi kapitala in mu sledi tudi unielita:

8. člena Zakona o visokem 
šolstvu (predlog SAZU)
(1) Učni jezik na visokošolskih zavodih v 
Republiki Sloveniji je slovenski.
Študent v Republiki Sloveniji ima pravico, 
da se na visokošolskih zavodih izobražuje 
in izpopolnjuje v slovenskem jeziku.
(2) Visokošolski zavod v RS lahko v 
tujem jeziku izvaja:
- dele študijskih programov, ki jih izvajajo 
gostujoči visokošolski učitelji iz tujine, 
- dele študijskih programov, ki so namenje-
ni mednarodni izmenjavi študentov, 
 - dele študijskih programov, če se 
enaki deli študijskih programov na 
visokošolskem zavodu izvajajo hkrati tudi 
v slovenskem jeziku, s tem da se izvajanje v 
tujem jeziku ne financira iz proračuna 
- študijske programe tujih jezi-
kov in književnosti,
 - skupne študijske programe z visokošol-
skimi zavodi iz tujine, 
 - študijske programe 
Mednarodne zveze univerz, 
 - študijske programe visokošolskega 
transnacionalnega izobraževanja in
 - različne oblike neformalnega učenja, 
na primer tečaje, poletne šole, programe 
usposabljanja in podobno, če to ne vpliva 
na izvajanje študijskih programov za 
pridobitev izobrazbe. 
(3) Deli študijskih programov v tujem jezi-
ku iz prve, druge in tretje alineje drugega 
odstavka tega člena, ki jih izbere študent, 
vpisan na študijski program visokošolske-
ga zavoda v RS, ne smejo na prvi stopnji 

Reformatorji tudi v stripu
Ob petstoletnici Adama Bohoriča 
je pri založbi Škrateljc izšla knjiga 
Reformatorji v stripu. Pripravili so 
jo Boštjan Gorenc Pižama, ilustrator 
Jaka Vukotič ter strokovni sodelavec 
Kozma Ahačič. Strip je tudi poročilo 
o pubertetniški dobi slovenskega 
knjižnega jezika. O času, ko se je 
slovenski knjižni jezik že rodil, ni 
pa še povsem odrastel. V odraslo 
dobo sta ga namreč popeljali prav 
knjigi, na nastanek katerih se strip 
osredotoča: Biblija Jurija Dalmatina 
in slovnica Adama Bohoriča.

Vse dobro želim! Da bi bili 
zadovoljni in prijazni drug z drugim.
Želim si, da bi več ljudi, predvsem 
otrok v vrtcih in šolah, uži-
valo naravne sokove
iz naše okolice. In da bi se kmalu 
lahko družili na naših vinotočih 
in kmečkih turizmih.

Martin Hauptman 
kmetija Hauptman, Gaj

presegati desetih odstotkov kreditnih točk 
strokovnih predmetov, na drugi in tretji 
stopnji pa ne dvajsetih odstotkov kreditnih 
točk strokovnih predmetov. 
(4) Visokošolski zavod s statutom 
podrobneje opredeli področja, pogoje in 
način izvajanja študijskih programov in 
delov študijskih programov v tujem jeziku.
(5) Tujcem in Slovencem brez slovenskega 
državljanstva in študentom na mednarodni 
izmenjavi se omogoči učenje slovenščine.

Tu ni več kaj dodati. Maske so padle in 
pokazal se je pravi obraz »internaciona-
lizacije«, ki jo želi unielita. Jezik je le še 
blago na trgu nadzorovanega mišljenja, 
zato pa je potreben skupni jezik v javni 
rabi, razvit in usposobljen za natančno 
in samo tako rabo, kot je potrebna logiki 
kapitala. Materni jezik mora izgubiti 
družbeno odgovornost ‒ najhitreje se to 
doseže tako, da se mu odpove družbena 
(uni)elita, ki nato prepriča še ostale 
govorce tega jezika, da ga začnejo šteti 
»za kaj vem kako zanikrnega«. Bohorič 
pa je že pred petsto leti vedel ravno 
nasprotno, da maternega jezika »ne 
smemo šteti za kaj vem kako zanikrnega«, 
ampak ga je treba poznati »prav tako 
kakor katerega koli drugega«.

Jezik je misel, moč in orožje
Jezikovna nelojalnost do slovenščine bo 
kmalu omogočila, da se bo angleščina iz 
elitističnih znanstvenih in univerzitetnih 
krogov, spodbujena z že uveljavljenim 
popreprostenim jezikom trgovine, 
samoumevno razširila na vse druge javne 
oblike sporazumevanja. Logika profita 
bo vzpostavila celoto vednosti o vsakršni 
dejavnosti, ki je namenjena javnosti, s tem 
pa bo obvladala svet kot celoto, imperiali-
stični jezik pa bo ob sporazumevalni vlogi 
začel prevzemati tudi identifikacijsko 
vlogo materinščine. 
To je seveda slepa ulica slovenskega jezi-
ka, v katero nas vodi naša unielita. Ada 
Vidovič Muha, jezikoslovka, ki najbolj 
natančno pozna (stran)poti sodobne slo-
venske jezikovne politike, je prepričana, 
da je jezikovne zmote slovenske unielite 
mogoče preseči s spoznanjem o močnem 
in razvitem slovenskem knjižnem 
jeziku, ki »je pokazatelj živosti slovenske 
znanosti, njeno avtentično izrazilo 
in temeljna orientacijska točka«. Tak 
konstruktivni pogled na slovenski jezik 
pa je mogoč le, če se govorci zavedamo, 
da s slovenskim jezikom (so)oblikujemo 
evropski humanistični, visokošolski in 
znanstveni prostor. 
Odnos slovenske unielite in dela politike 

Zbornik povzetkov 
znanstvenega simpozija
Simpozij ob petstoletnici Adama 
Bohoriča, ki bi moral biti novembra 
letos, je bil zaradi epidemije presta-
vljen na čas, ko omogočeno ponovno 
druženje na kulturnih in znanstvenih 
prireditvah. Vendar je zbornik povzet-
kov prosto dostopen na spletni strani 
Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije: 
www.dr-siftar-fundacija.org. 
Zbornik združuje 15 povzetkov in 
je razdeljen v dva sklopa: 1) Adam 
Bohorič – učitelj in slovničar ter 2) 
Adam Bohorič – protestantizem nekoč 
in danes..

(imperialistični pogled na jezik, ki ga 
spodbuja logika kapitala) do slovenskega 
učnega jezika se mi kaže kot kritika v 
Jeremijevem pismu, v katerem svari 
pred čaščenjem babilonskih malikov in 
opozarja na njihovo ničnost: »Zdaj pa 
boste v Babilonu videli bogove iz srebra, 
zlata in lesa, ki jih nosijo na ramenih in ki 
v ljudeh vzbujajo strah. Varujte se torej: 
ne postanite podobni tujcem in naj vas 
ne prevzame strah pred temi bogovi. Ko 
boste videli, kako se množica klanja pred 
njimi in za njimi, v svojem srcu recite: 
'Gospod, tebi se moramo klanjati.' Kajti 
moj angel je z vami in bedi nad vašimi 
življenji. Njihov jezik je namreč izrezljal 
obrtnik. Pozlačeni so in posrebreni, lažni 
so in ne morejo govoriti. Kakor za dekle, 
ki ljubi nakit, jemljejo zlato in iz njega 
delajo krone za glave svojih bogov. […] 
Iz tega lahko spoznamo, da niso bogovi, 
torej se jih ne bojte!« (JerP 1, 2‒14)
Jezik je misel, moč in orožje. Jezik nas 
določa. Izrinjanje slovenščine iz znanosti 
in (visokošolskega) izobraževanja nas 
vodi v izgubo istovetnosti med zavestjo 
in resnico, nadomestni imperialistični 
jezik pa naše sporazumevanje na vseh 
področjih, tudi v znanosti in visokem 
šolstvu, omejuje na »trivialno komunici-
ranje«, kot je vsesplošno sporazumevanje 
v angleščini pronicljivo razkrinkal Julien 
Gracq. Evropska jezikovna politika spod-
buja znanje tujih jezikov ter jezikovno in 
kulturno raznolikost, to pa ne pomeni, da 
zahteva tudi poučevanje v tujem jeziku. 
Jezik ni le sredstvo za sporazumevanje, je 
veliko več, je človekova misel, tj. njegov 
začetek in konec, hkrati pa omogoča 
spoznanje o obstoju zavednega in tega, 
kar je zunaj zavesti – je umetnost in 
umetnost sporazumevanja hkrati. Cankar 
je pokazal pravo, resnično podobo 
»kakovosti« izobraževanja v tujem jeziku 
v črtici Realka: »Uho je razumelo, pamet 
je zapisala; toda srce ni občutilo, lica 
se niso ogrela.«  

Marko Jesenšek, član SAZU in 
profesor slovenskega jezika na 
Filozofski fakulteti Univerze v 

Mariboru

Španec iz Ciudad Reala Jose Emilio 
Abarca Campos je prišel v Maribor 
na magistrski študij Varnost hrane v 
prehrambni verigi. Danes živi tukaj 
z družino, poučuje španščino, vodi 
španske turiste po mestu ter okolici 
in kot pravi, o sebi že razmišlja 
kot o Mariborčanu.
V Maribor te je pripeljal študij, v njem 
pa te je zadržala ljubezen. Kako se je 
začela vajina zgodba s Tanjo?
»Tanji, ki je med študijem nemščine in 
španščine nekaj časa živela v Španiji, 
so večkrat napovedali, da bo tam našla 
tudi bodočega moža. Pa ni bilo čisto 
tako. Našla sva se na Lentu, kjer je 
neki večer ogovorila našo družbo, ko 
je slišala, da govorimo špansko. No, 
zdaj sva poročena že več kot šest let in 
imava dve hčerki.«
Kakšen se ti je takrat zdel Maribor, 
kako ga vidiš danes?
»Ko sem prvič prišel v Maribor, to je 
bilo že leta 2005, je bilo ponoči. Pet ur 
smo potrebovali z graškega letališča 
do Maribora. Mesto je bilo slabo 
osvetljeno, na poti od železniške postaje 
do Glavnega trga smo mislili, da je bilo 
mesto poškodovano v jugoslovanski 
vojni in se nam je zdelo nevarno. To je 
bil prvi vtis. Trajal je le do naslednjega 
dne, ko smo mesto spoznavali podnevi. 
Slovenija in Maribor sta se zelo 
spremenila, na bolje, seveda. Maribor 
je zame in za moje španske znance, ki 
prav tako živijo tukaj, zelo privlačno 
mesto. Ima veliko prednosti – vse, kar 
imajo velika mesta, hkrati pa je manjši 
in prijeten. Povezave so dobre, pogoji 
za družinsko življenje so odlični, saj je 
okolica s čudovito naravo zelo blizu. 
Všeč mi je srednjeveško središče mesta, 
otrokom so na voljo dobri vrtci in šole, 
le šest kilometrov imamo do smučarske 
proge oziroma do Pohorja. Predvsem 
pa mestu vrednost dajejo prijazni ljudje. 
Torej, kar se tiče odločitve o tem, kje 
živeti ... Ni bilo težko ostati tukaj.«
Kako pa se spoprijemaš z učenjem 
slovenščine? S svojima deklicama 

govoriš špansko, kaj pa onidve, te 
kaj učita slovensko?
»Šele pred kratkim sem začel govoriti 
slovensko. Španci nimamo takšne potrebe 
učiti se drugih jezikov. Televizijo, filme, 
glasbo, vse imamo v španščini. Kaj 
dosti se ne naučimo niti angleško, saj je 
španščina drugi jezik na svetu z največ 
vsebinami na internetu. Zadnja leta se  to 
seveda spreminja. Slovenci pa ste prave 
'mašine' za učenje jezikov. Dobro govorite 
veliko jezikov. Radi poudarjate, da je 
slovenščina težka zaradi dvojine. Ampak 
to ni tak problem. Težava so skloni in 
sklanjatve. Pri nas se samostalnik ne 
spreminja, tukaj pa včasih še sami ne 
veste, katera oblika je prava. Poleg tega 
imate 50 dialektov, torej se, tudi če znam 
vse sklanjatve, ne bom nujno znašel 
povsod v Sloveniji. Žal me je v sklanjanju 
že prehitela moja triletna hči.«
Kako pri vas v Španiji praznujete božične 
in novoletne praznike? Tam daril menda 
ne prinaša Božiček?
»Predvsem jemo. Začnemo 22. decembra 
in končamo 6. januarja. V povprečju se 
Španci v tem času zredimo za 3 do 5 
kilogramov. Tradicionalno ne poznamo 
ne Božička, ne jelke, se pa zdaj pojavljata. 
Postavimo jasli, brez drevesa, darila pa 
prinesejo trije kralji, 5. januarja zvečer. 
Takrat so tudi po mestih velike procesije 
treh kraljev, ki otrokom mečejo darila. 
Prazniki so v Španiji bolj družabni, 
hodimo v bare, kjer jemo 'tapase' s 
prijatelji in z družino.«
Zadnje čase v mestu srečujemo veliko 
špansko govorečih mladih ljudi. Najbrž 
študentov, ki so tukaj na Erazmusovi 
izmenjavi. Nam lahko pomagaš in 
navedeš kakšen španski pozdrav ali 
stavek, s katerimi jih lahko ogovorimo.
»Ko sem prišel sem, nas je bilo 10, zdaj je 
španskih študentov vsako leto okoli 150, 
kar kaže, da Maribor postaja priljubljen. 
Je pa fino, če znate domačini kaj povedati 
po špansko, npr. Qué tal, amigo? (Kako 
si, prijatelj?) ali Bienvenido a Maribor! 
(Dobrodošli v Mariboru!)«

Zora A. Jurič

Rad živim v Mariboru
Ko sem prišel, nas je bilo 10, 
zdaj je španskih študentov 
vsako leto okoli 150

Želim, da ostanete predvsem zdravi. 
Da stvari, ki se dogajajo letos, čim 
prej minejo. Želim, da razmišljate 
pozitivno in med slabimi stvarmi 
poiščete tisti kanček dobrega, ki 
vas bo naredil močnejše. Gibajte 
se, počnite stvari, ki vas veselijo 
in osrečujejo. Poslušajte sebe in 
svoje telo. Če znamo prisluhniti 
sebi, bomo lažje razumeli tudi vse 
ostale. Pa upam, da se kmalu vidimo 
na naših tekaških druženjih in 
športnih prireditvah

Helena Javornik  
tekačica in maserka
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Letošnje leto, ki je polno izzivov na 
vseh področjih, nosi poseben pomen za 
likovno ustvarjalnost v Mariboru in širše, 
v severovzhodni Sloveniji. Leto 2020 
pomeni sto let od začetkov organizirane 
likovne dejavnosti v tem delu Slovenije. 
Njen temelj je bil postavljen s prvo or-
ganizirano likovno razstavo, ki je kmalu 
spodbudila pomembne odzive in leta 1922 
je bilo odkupljeno prvo likovno delo. 

V Društvu likovnih umetnikov 
Maribor (DLUM), ki je ob Umetnostni 
galeriji Maribor in Pokrajinskem 
muzeju osrednja gonilna sila priprav 
na praznovanje stoletnega jubileja, so 
se že v letu 2019 posvetili oblikovanju 
jubilejne monografije.
Knjige, ki bi skozi strokovna gradiva 
analitično obdelala to obdobje likovnega 
delovanja pove predsednik DLUM Vojko 
Pogačar: »Že sama stoletnica, ki jo 
obeležujemo konec leta, je presečna točka 
v organiziranem likovnem delovanju v 
mariborskem okolju. Zdi se nujno, da 
se ozremo nazaj, na to kaj je bilo v teh 
sto letih narejenega, kakšen je pomen 
številnih disciplin, ki temeljijo na likovni 
dejavnosti, in da se zavemo, kaj vse 
izvira iz klasičnih likovnih disciplin, ki 
so se razvile iz prvih likovnih razstav ter 
združenj likovnih ustvarjalcev. Pred 100 
leti so se namreč v Mariboru združevali 
likovni ustvarjalci iz vse Slovenije. To je 
torej vseslovenski dogodek.«
»V Ljubljani so se sicer že dvajset let prej 
povezali ustvarjalci iz celotne Slovenije 
in zato lahko govorimo o 120-letnici 

Vseslovenski dogodek
organizirane likovne dejavnosti pri nas. 
V Mariboru je ta jubilej še toliko bolj 
pomemben, ker je tukaj kultura na izredno 
visoki ravni. Klasične discipline so 
botrovale razvoju ostalih disciplin, kot so 
scenografija, lutkarstvo, ilustracija, strip, 
grafiti, karikatura, grafično-industrijsko 
oblikovanje in podobne. Vse imajo skupno 
jedro, ki je likovna ustvarjalnost. Tega se 
danes morda premalo zavedamo.«

Monografija
Ob stoletnem jubileju je monografija, ki 
na poseben način analizira to obdobje 
likovnega ustvarjanja izrednega pomena. 
Monografija bo izšla decembra, bo 
pa oblikovana tudi spletna verzija, 
ki se bo kot platforma na medmrežju 
dopolnjevala s prispevki, ki nastajajo. Ni 
namreč rečeno, da bodo vsi prispevki, ki 
se sedaj pripravljajo, do izida monografi-
je tudi zaključeni.«
Danes je situacija na področju 
likovne ustvarjalnosti pri nas pereča 
in v primerjavi s tisto pred stotimi leti 
precej zgovorna: »Pred sto leti so se 
oblikovale prve pobude za povezovanje 
likovnih ustvarjalcev. Šlo je za različne 
razloge, temeljni pa je bila težnja, da 
se ustvarjalci organizirajo in pridobijo 
skupno razstavišče, v katerem lahko 
predstavijo javnosti svoja dela. Poleg tega 
organizacijskega razloga je bil razlog tudi 
potreba po medsebojni zadružni pomoči, 
saj takrat ni bilo trgovin z umetniškim 
materialom, kjer bi lahko kupili barve, 
platno in podobno.«

»Nasprotno pa danes živimo v času 
izobilja in prav (pre)velika izbira je 
problem, ki nas frustrira. Obenem se je z 
materialno raznovrstnostjo razširilo tudi 
polje raznovrstnih likovnih disciplin. 
Vmes se je priključila še fotografija, ki je 
prav tako likovno-vizualna disciplina. V 
zadnjem času opažamo, da ministrstvo za 
kulturo uporablja izraz vizualna kultura. 
Opozoriti moram, da je likovnost vezana 
na likovna znanja, vizualnost pa je vse. 
Torej lahko nekdo tudi brez poznavanja 
likovnih prvin, kot so kompozicija, 
svetloba in senca itd. posname fotografijo, 
ki je sicer vizualno delo, kakšna pa sta 
likovna vrednost in vsebina dela, pa je 
drugo vprašanje. Seveda se vse discipline, 
ki sem jih omenil, razvijajo. Nekatere 
so strokovno vpete v širši okvir, na 
primer, znotraj gledališča je normalno, 

da se kostumografija in scenografija 
razvijata na visoki profesionalni ravni, 
ker sta produktno povezani z ustanovo. 
Imamo pa pri nas tudi zelo kvalitetno 
ilustracijo, strip in kvalitetne karikaturiste 
ter grafitarje. Pa da ne omenjam industrij-
skega oblikovanja. Vse te poddiscipline, 
ki izvirajo iz likovnih veščin in znanj, 
so zelo pomembne. Večinoma so tudi 
dobro umeščene v širši prostor, medtem 
ko nekatere klasične veje izgubljajo 
družbeno podporo in mnogo izmed naših 
ustvarjalcev, ki so zelo kvalitetni, živi 
na socialnem robu. Tega kot družba ne 
bi smeli dopustiti, saj prav ti umetniki 
ustvarjajo vrednosti, ki bodo kasneje naša 
kulturna dediščina. Smisel monografije 
je torej tudi v tem, da ozavesti družbe-
no-politično okolje in izpostavi pomen 
vizualno-likovne kulture.«

Kdo so danes Van Goghi  
med nami?
V tem času, stotih let, sta se torej spre-
menila pozicija ter odnos do likovnega 
področja in veščin, ki jih goji.
»Ja, verjetno je tudi na tem področju 
prišlo do sprememb zaradi družbenega 
razvoja. Danes je to polje precej neurejeno 
in mnogi moji kolegi so šele potem, ko so 
se upokojili, ugotovili, da je nekaj v teh 
tridesetih letih izginilo, neka sistemska 
skrb za ustvarjalce. Dobro je znan 
primer Vincenta Van Gogha, ki v svojem 
življenju ni bil priznan. Kdo so zdaj ti 
Van Goghi med nami? So, ampak družba 
je danes veliko bolj bogata, lahko bi 
bila bolje sistemsko urejena in bi lahko 
omogočala boljše preživetje takim, ki 
pomagajo graditi družbeno identiteto.«

Monografija, ki jo je zasnovalo Društvo 
likovnih umetnikov Maribor s sodelavci, 
je že oblikovana in vsebuje raznolike 
vsebine oziroma prispevke.
»Med ključnimi prispevki, za katere 
mislim, da jih taka monografija mora 
vključevati, je širši zgodovinski oris, 
torej od leta 1918 pa do danes. Seveda se 
je ob tem zastavilo veliko dilem o tem, 
kako opisati današnje obdobje. Mnoge 
umetnike bomo namreč lahko ovrednotili 
šele čez čas, saj ima umetnostnozgodo-
vinska stroka neko zakasnitev, ustvarjalci 
na likovnem področju pa delajo kumula-
tivno. Njihovo delo je odraz raziskovanja 
prostora in izraznega likovnega jezika, ki 
mu v času nastanka morda ne znamo najti 
pomena, vrednosti in analitičnega orodja 
za razumevanje. Torej v monografiji lahko 
zasledimo tudi popis vseh ustvarjalcev 
in sopotnikov. Zdi se mi namreč 
pomembno, da smo popisali ne le člane, 
ki so dediščina vseh preteklih združenj in 
klubov, temveč tudi vse ostale vzporedne 
skupine in posameznike, ki so delovali v 
tem okolju in ga po svoje kultivirali. To 
je torej monografija vse likovne ustvarjal-
nosti v tem okolju. V njej je predstavljena 
tudi likovna kritika skozi stoletje, razvoj 
arhitekture od druge svetovne vojne do 
danes, razvoj organizirane fotografske 
dejavnosti v stoletnem obdobju. V tem 
smislu želimo v bodoče obdelati še druge 
discipline ter kompleksnejše tematike, 
kot so vloga likovnikov na vseh nivojih 
pedagoških procesov, nastanek, razvoj 
ter pomen razstavišč v Mariboru in 
severovzhodni Sloveniji ter o pozabljenih 
umetnikih in umetnostnih zgodovinarjih. 
Poleg tega pa v monografiji vpeljujemo 
priloge s pogledi in refleksijami iz drugih 
sorodnih področij, v katerih se zrcali 
likovna ustvarjalnost in njihovi nosilci.«

Aleksandra Saška Gruden

Praznovanje stoletnega jubileja v slovenski likovni umetnosti

 »V sredo, 8. decembra 1920, je 
ob 10. uri v treh proti jugu ležečih 
sobanah 1. nadstropja bivše kazine, 
odprta I. umetnostna razstava v 
Mariboru«. Pobudo je dal slikar 
Viktor Cotič, slavnostno pokrovi-
teljstvo pa prevzel general Rudolf 
Maister, tudi dober prijatelj Riharda 
Jakopiča in Matije Jame. 28 ume-
tnikov in umetnic je razstavilo 184 
likovnih del.

Po prvi razstavi se je v Mariboru 
oblikoval Umetniški klub Grohar, 
poimenovan po slikarju Ivanu 
Groharju, ki je deloval v času med 
letoma 1920 in 1926. Zadal si je 
nalogo, da vzbudi zanimanje za 
umetnost in ustvari umetniški trg, 
podpira umetniško ustvarjalnost 
na slovenskem Štajerskem. Vanj 
so se vključili slikarji in kiparji, ki 
so študij končali na umetnostnih 
akademijah v Pragi in Zagrebu. Med 
njimi so poleg ustanovitelja slikarja 
Viktorja Cotiča in Rudolfa Majstra 
bili še Anton Gvajc, Nikoj Pirnat, 
Franjo Stiplovšek, Ante Trstenjak, 
Jože Žagar in sestre Šantel. V času 
delovanja kluba so organizirali deset 
razstav. 

Konec leta 1931 je bil na pobudo 
slikarja Janeza Mežana ustanovljen 
novi umetniški klub, imenovan 
Brazda. Klub, ki ga je vodil Radivoj 
Rehar, je nadaljeval tradicijo kluba 
likovnih umetnikov Grohar in orga-
nizal razstave članov ter gostov, ni 
pa zasledoval trdnejšega program-
skega koncepta. V nj em so bili med 
drugimi slikarji realisti, kot je Anton 
Gvajc, zastopniki ekspresionizma: 
Ivan Kos, Karel Jirak in impresionisti, 
med njimi Albert Sirk.

Resnično reprezentativna razstava 
slovenske sodobne umetnosti v 
Mariboru je bila leta 1938, ki jo je 
Umetniški klub Brazde pripravil ob 
dvajsetletnici osvoboditve. V tako 
velikem številu in s takimi imeni slo-
venska likovna umetnost v Mariboru 
in tudi v Ljubljani, pred tem še ni bila 
predstavljena. Na razstavi je bilo 
prikazanih 150 del vseh takratnih 
pomembnejših slovenskih slikarjev 
in kiparjev, od impresionistov do 
najmlajših surrealistov.

Umetniški klub Brazda je po 2. sve-
tovni vojni deloval kot Društvo slo-
venskih likovnih umetnikov, podod-
bor Maribor, leta 1972 pa si je nadel 
ime, ki ga nosi še danes. Takrat je 
pristopil k Zvezi društev slovenskih 
likovnih umetnikov (ZDSLU). DLUM 
danes združuje umetnike vseh likov-
nih zvrsti kot tudi ustvarjalce novih 
medijev iz Štajerske in Koroške. Leta 
2016 je društvo za svoj dolgoletni 
prispevek k širjenju prepoznavosti in 
pomembnosti likovnega ustvarjanja 
v mestu ter regiji prejelo Glazerjevo 
listino.

Umetnine 
na ogled in naprodaj
Mariborski umetnostni sejem (Art 
MUS) bo od 1. decembra potekal 
na spletu (je pa že šesti po vrsti). 
Sodeluje 150 slovenskih umetnikov in 
umetnic ter 14 slovenskih prodajnih 
galerij. Na ogled in naprodaj so 
predmeti iz vseh zvrsti vizualnih 
umetniških del in spletna stran je 
privlačna in pregledna:  
www.art-mus.si.  
Absolutno vredno ogleda!

Vojko Pogačar

Foto: Branim
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God Svetega Nikolaja oziroma Miklavža 
je 6. decembra. Nikolaj ga imenujemo 
zlasti, kadar govorimo o njem kot o 
zgodovinski osebnosti, ime Miklavž pa 
uporabljamo, kadar govorimo o njem kot o 
dobrem možu, ki otrokom kot prvi od treh 
decembrskih obdarovalcev (še Božiček in 
dedek Mraz) prinaša darila.
Živel je na prehodu iz 3. v 4. stoletje 
in je bil škof v mestu Mira v Mali 
Aziji (današnji Demre v Turčiji). Bil je 
sin edinec. Nikolaj v grščini pomeni 
zmaga ljudstva. Starša sta mu zapustila 
veliko premoženje, ki ga je razdelil med 
reveže in postal redovnik. Ko je nastopil 
škofovsko službo, so kristjane v rimski 
državi še preganjali in tudi sam je bil 
zaradi vere v zaporu. Leta 325 se je 
udeležil prvega ekumenskega koncila v 
Niceji pri Istanbulu.
Vernikom je hotel biti zgled, zlasti v 
dobrodelnosti. Njegovo življenje je 
prepleteno z legendami, ki so se združile 
z vrsto šeg in verovanj. O letnici njegove 
smrti ni zanesljivih podatkov, najpogoste-
je omenjajo letnice 326, 345 in 351. Umrl 
naj bi 6. decembra, kar je tudi njegov 
godovni dan. Kmalu po smrti so ga ljudje 
začeli častiti kot svetnika.
Sv. Nikolaj je tudi eden najbolj priljublje-
nih svetnikov vzhodne Cerkve. Njegov 
spomin so v carski Rusiji obeleževali 
z dvema praznikoma: 6. decembra, ko 
je spomin njegove smrti, in 9. maja, ko 
je spomin prenosa njegovih posmrtnih 
ostankov. Leta 1086 naj bi namreč 
pomorščaki iz italijanskega mesta Bari 
v Miri ukradli njegove relikvije in jih 

prenesli v Bari, kjer so shranjene.
Za svojega zavetnika ga častijo mornarji, 
brodarji in splavarji. Morda zato, ker se je 
njegova družina ukvarjala s pomorstvom 
oziroma ribištvom. Ljubljanska stolnica, 
ki je posvečena sv. Nikolaju, je bila 
prvotno cerkev ribičev in čolnarjev, saj 
je bila Ljubljanica včasih pomembna 
plovna reka. V Sloveniji so tri stolnice 
(od šestih) posvečene Svetemu Nikolaju 
(v Ljubljani, Murski Soboti in Novem 
mestu). V novomeški stolnici je oltarna 
slika Svetega Nikolaja, ki jo je naslikal 
znameniti italijanski slikar Jacopo 
Robusti Tintoretto.
V 19. stoletju se je razširilo miklavževanje 
– obhod Miklavža s spremstvom (angeli 
in parkeljni). Pridnim otrokom prinaša 
darila, porednim pa šibe. Praviloma 
obdaruje otroke na predvečer svetniko-
vega godu (v noči s 5. na 6. december) ali 
pa 6. decembra zjutraj. Miklavž ima čez 
belo obleko mašni plašč, na glavi mitro, 
v rokah pa drži zgoraj zavito škofovsko 
palico (včasih ima v drugi roki knjigo). 
Praviloma ima dolgo, belo brado.

Miklavž
Prvi od treh decembrskih obdarovalcev

Izvori dedka Mraza so prastari in nejasni. 
Nekoč davno naj bi iz indoevropskega 
božanstva prešel v slovansko mitologijo, 
kjer naj bi simboliziral temo, kaos in 
smrt ali pa bil slovanski zimski čarovnik. 
Ko je Rusija v 10. stoletju sprejela 
krščanstvo, se je spremenil tudi lik dedka 
Mraza, poganski elementi na njem pa 
naj bi se ohranili v vezeninah, ki naj bi 
simbolizirali kraljestvo mrtvih.
Sodobnejši dedek Mraz naj bi nastal v 
Ruskem imperiju. Lik, kot ga poznamo 
danes, pa naj bi nastal po verzih ruskega 
pesnika Nikolaja Nekrasova v 19. 
stoletju. V Rusiji mu pravijo ded Moroz, 
pogosto ga spremljata žena starka Zima 
in vnukinja Sneguročka. Za njegovo 
domovanje velja rusko mesto Veliki 
Ustjug, kamor je prišel 22. decembra, 
na zimski sončev obrat, potem, ko 
je potoval po svetu.
V Slovenijo je dobrodušni dedek Mraz 
prišel iz Rusije zlasti po drugi svetovni 
vojni, ko je tedanja oblast poskušala 
minimalizirati cerkvene praznike. Nad 
likom dedka Mraza je bil še posebno 
navdušen slikar Maksim Gaspari, ki mu 
je dal lokalno originalno podobo leta 
1952. Narisal ga je s košato belo brado, 
dolgimi, skodranimi belimi lasmi, s 
polhovko na glavi (ker je bil Gaspari 
doma iz Cerknice, kjer je veliko polhov), 
oblečenega pa v ovčji kožuh z navznoter 
obrnjeno dlako in s slovenskimi orna-
menti (največkrat gorenjskimi nageljni) 
ter s škornji na nogah.
Dedek Mraz se ponavadi pripelje s 
Triglava ali s Pohorja s sanmi s konjsko 
vprego, spremljajo ga živali, palčki in 
vile snežinke, obdaruje pa vse otroke, 
največkrat v tednu pred novim letom ali 
pa v noči z 31. decembra na 1. januar. 
Najbolj znana pesmica o njem je najbrž 
Siva kučma, bela brada, ki jo je napisal 
Janez Bitenc.

Lik Božička se je razvil iz lika Miklavža. 
Čeprav veliko ljudi misli, da je v rdeče 
oblečenega Božička ustvarila Coca Cola, 
so v tem podjetju leta 1930 le prevzeli 
upodobitve tedanjega časa, ko so prvič 
naredili znameniti oglas z Božičkom 
v rdečih oblačilih z belo obrobo. Eden 
najzaslužnejših za tako podobo Božička 
je Thomas Nast, legendarni ameriški risar 
in karikaturist nemškega rodu, ki je leta 
1863 v ameriškem političnem tedniku 
Harper's Weekly oblekel Božička v temno 

Dedek Mraz

V novem letu si v porodnišnici 
želimo več rojstev, žal se njihovo 
število zadnja leta znižuje! 
Novorojenčkom želim ljubeče 
starše, Maribor naj postane 
mesto dobrih priložnosti za mlade 
družine, zanje  želim bolj spodbud-
ne zaposlitvene in stanovanjske 
možnosti, ljubeznivo in zdravo 
okolje. Le tako se bodo lahko brez 
strahu in z večjim optimizmom 
odločale za otroke. 

Milena Treiber, dr.med.,  
pediater-neonatolog

Poseben čas je in kot večina si 
nisem mogel misliti, da se bom 
kdajkoli znašel v njem. Mi pa daje 
priložnosti. Ob običajni dnevni 
skrbi za delo, si lahko pogosteje 
privoščim branje knjig, preizkusim 
kakšen kuharski recept in še kaj se 
najde. Žal pa mi manjka druženja 
in rekreacije. Vendar verjamem, 
da bo tudi ta poseben čas minil. 
Naj mine kmalu. Enako želim 
Mariborčankam in Mariborčanom. 
Vse dobro v letu, ki prihaja.

Peter Kimovec, kamnosek

Božič
Božič, spomin na rojstvo Jezusa 
Kristusa, ko je Bog postal človek, 
je za veliko nočjo drugi največji 
krščanski praznik. Katoličani in pro-
testanti ga praznujejo 25. decembra, 
v večini pravoslavnih Cerkva pa 7. 
januarja zaradi uporabe julijanskega 
koledarja. Praznovanje se začne na 
predvečer božiča in traja do nedelje 
po prazniku svetih treh kraljev (6. 
januarja). Do leta 1952 je bil božič 
dela prost dan. V Sloveniji je bil 
božič kot državni praznik ponov-
no uveden leta 1989.
Najbrž najbolj znana in priljublje-
na božična pesem je Sveta noč. 
Nastala naj bi za božič leta 1818 v 
Oberndorfu pri Salzburgu, ko je žu-
pnikov pomočnik Josef Mohr napisal 
besedilo in ga nesel organistu ter 
učitelju Francu Ksaverju Gruberju.Božiček

Portret 
Svetega 

Nikolaja iz 
Mire, avtor 

neznan, 13 stoletje

Portert svetega 
Nikolaja, Thomas Nast, 
objavljeno v Harpeŕ s 
Weekly, 1881

Maksim Gaspari, lik dedka Mraza, 1952

rdeča oblačila po vzoru nemškega lika 
Svetega Nikolaja. Pred tem so Božička 
upodabljali v različnih oblačilih zelene, 
modre ali črne barve. Sicer je Božiček 
nastal v Združenih državah Amerike kot 
kompilacija raznih likov in jezikov. Tudi 
ime Santa Claus izvira iz nizozemščine 
in dejansko pomeni Sveti Nikolaj oziroma 
Miklavž. Božiček se prevaža na sankah, 
ki jih po zraku vlečejo severni jeleni, 
otroke pa obdaruje 24. decembra zvečer 
ali pa na božično jutro.
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Obnovljena cerkvica sv. 
Barbare
Pred dnevi so se končala tudi 
obnovitvena dela pri cerkvici sv. 
Barbare na Kalvariji. Letos spomladi, 
v prvi fazi obnove, je Mestna občina 
Maribor poskrbela za nujna dela, 
denimo, za sanacijo strehe, ki je 
puščala in je bila zato ogrožena 
kulturna dediščina v notranjosti. Pred 
slabim tednom se je končala še druga 
faza obnove. V celoti so prenovili 
fasado, zavarovali okna z novimi 
polknami, namestili strelovod ... 
Letošnja obnova skupaj je stala nekaj 
več kot 51.000 evrov. Cerkvico sv. 
Barbare in Rozalije na Kalvariji so 
postavili meščani iz hvaležnosti, da 
so se rešili kuge, leto dni po veliki 
epidemiji in istega leta, kot kužno 
znamenje na Glavnem trgu – leta 1681. 
Ob letošnji obnovi Glavnega trga so 
osvežili tudi kužno znamenje. Opravili 
so temeljito čiščenje, sanirali razpoke, 
domodelirali manjkajoče dele, naredili 
hidrofobno zaščito, premazali kovane 
dele in restavrirali pozlato na kipu 
Marije. Dela so potekala pod strogim 
nadzorom Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine oziroma Alenke Zupan in 
Irene Čuk, restavratorska dela pa sta 
vodila Katja in Mitja Rus.

Mariborski Mestni park prebivalcem 
mesta skozi vse leto ponuja prijazno 
zavetje, prostor za gibanje, druženje in 
igro, predvsem pa umiritev od hitrega 
življenjskega in delovnega ritma. V 
predolgih mesecih izoliranosti in 
zapiranja v naše domove je park za 
meščane še toliko dragocenejši.
Da imamo danes tako lep in velik mestni 
park, gre najprej zasluga dr. Matevžu 
Reiserju, županu mariborske občine 
v obdobju 1870–1883. Leta 1871 je 
namreč občina od grofa Ferdinanda 
Brandisa kupila zemljišče, na katerem 
je leto kasneje zasadila prvi del parka, 
vzhodno od današnje promenade. Načrte 
za ureditev promenade skozi Mestni 
park, do današnjega prvega stopnišča 
je v petdesetih letih 20. stoletja izdelal 
arhitekt Ljubo Humek. V drugi polovici 
osemdesetih so promenado podaljšali do 
zgornjega ribnika, mimo gostilne Pri treh 
ribnikih. Zato promenado v mariborskem 

parku še danes delimo na prvi, starejši del 
(od Maistrove ulice na jugu do tretjega 
stopnišča na severu), in novejši del (od 
zadnjega stopnišča starejše promenade 
do prvega ribnika).
Pozorni obiskovalci Mestnega parka 
gotovo opažajo, da je promenada že 
nekaj časa nujno potrebna obnove, tako 
v starem kot v novejšem delu. MO 
Maribor je zato pripravila vse za začetek 
obnove promenade in drugih površin 
v skupnem obsegu 10 tisoč metrov. V 
sklopu 3,6 milijona evrov vredne obnove 
(občina pričakuje tudi 2,8 milijona 
sofinancerskih sredstev) bodo obnovljeni 
pohodne površine in stopnišča, urejene 
bodo elektro in vodovodne instalacije, 
obnovljene klopi in svetila na oziroma 
ob obeh promenadah, postavljeni pa 
bodo tudi novi pitniki in koši za smeti. 
Obnove bo deležna tudi dotrajana fontana 
z gobami akademskega kiparja Vojka 
Štuhca ob zgornji promenadi.

Promenado v Mestnem parku prihodnje leto čaka obnova UGM je s prenovo ostrešja dobila dragocene prostore za 
hrambo gradiva in umetniških del
Na poznoklasicističnem dvorcu iz leta 
1845 v Strossmayerjevi ulici, v katerem 
deluje Umetnostna galerija Maribor 
(UGM), javni zavod, katerega ustanovite-
ljica je MO Maribor, je občina to pomlad 
uredila novo streho z ostrešjem. Sanacija 
strehe – izvedli smo jo pod nadzorom 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Maribor – je  bila ključnega pomena za 
zaščito objekta in njegove notranjosti, še 
posebej pa za historične freske, ki krasi 
strop Velike dvorane. S sanacijo je znova 
omogočena tudi uporaba dela podstrešnih 
prostorov za hrambo obsežnega gradiva in 
umetniških del, ki jih hranijo v tej osrednji 
regijski galeriji.
UGM je pomembno regionalno kulturno 
središče ter ena ključnih ustanov za 

moderno in sodobno vizualno umetnost 
v Sloveniji. Svojo dejavnost izvaja na 
področjih zbiranja, raziskovanja, hrambe 
in dokumentiranja stalnih zbirk, prirejanja 
razstav moderne in sodobne umetnosti, 
izvajanja izobraževalnih programov, 
vzdrževanja arhiva in knjižnice, razisko-
valne dejavnosti in založništva. Vsako leto 
jo obišče okoli 30 tisoč obiskovalcev.
MO Maribor načrtuje za UGM povsem 
nove, dodatne razstavne površine v 
okviru Centra Rotovž, katerega središčna 
dejavnost bo sicer Mariborska knjižnica. 
Novo razstavišče bo urejeno po sodobnih 
mednarodnih muzejskih standardih 
in namenjeno predstavitvi vizualne 
umetnosti 20. in 21. stoletja.
Vrednost del: 77.650 evrov.

Nova brv med Lentom in Taborom 
V prejšnjem tednu so se začela pripravljalna dela za gradnjo 
brvi, ki bo povezovala nabrežji Lenta in Tabora. Občina z 
javnim naročilom išče izvajalca gradnje brvi, ki bo izvedena 
po zmagovalni natečajni rešitvi iz leta 2010 – pripravili so jo 
španski arhitekti iz ateljeja Burgos & Garrido Arquitectos.
Nova brv bo pomembno prispevala k oživitvi obeh nabrežij, 
ki imata vsako svoj značaj. Na levem bregu Drave se bo 
navezovala na novourejeno nabrežje Lenta, na desnem pa 
na novo razgledno ploščad, s katere bo mogoče preko reke 
opazovati staro mestno jedro. Na obeh straneh se bo brv 
iztekla v odprta prostora oziroma manjša trga za druženje 
in srečevanje ljudi.
Čeprav umeščena tesno ob njem, nova brv ne bo »tekmo-
vala« s Starim mostom; zasnovana je kot njegova dopol-
nitev. Če namreč Stari most s svojo konstrukcijo deluje 
zelo mogočno, bo most za pešce in kolesarje ob njegovem 
vznožju to izrazitost dopolnjeval z bolj zadržanim, skoraj 
abstraktnim videzom: konstrukcija brvi bo malo opazna, 
njena površina odeta v »kožo« iz lesenih desk, iztek 
pa bo med drevesi. 
Izvedba brvi je predvidena do leta 2022, MO Maribor 
pričakuje evropsko in državno sofinanciranje iz mehanizma 
Celostne teritorialne naložbe v višini 73 odstotkov vrednosti 
investicije.

Sprehajališče ob Treh ribnikih so uredili po idejah arhitektov 
prof. Boruta Pečenka, Toma Pirkmajerja, Jožeta Požauka ter 
krajinskega arhitekta mag. Nika Stareta, ki so 1986. za ureditev 
prejeli Plečnikovo nagrado.
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Drugi največji nogometni stadi-
on v državi, Ljudski vrt, je dobil 
ime po javnem drevesnem parku 
»Volksgarten«, ki je bil prej na tem 
mestu oziroma ob Langerjevi vili. 
Med parkom in Strossmayerjevo 
ulico pa je bilo od konca 18. 
stoletja pokopališče. Prvo nogo-
metno igrišče je bilo po podatkih 
Pokrajinskega arhiva Maribor tukaj 
urejeno leta 1920, sedanji stadion 
pa so zgradili 1962. V Ljudskem vrtu 
je bilo doslej odigranih 23 reprezen-
tančnih tekem.

Intenzivna prizadevanja 
za ohranitev Čeligijevega 
stolpa
V začetku novembra 2020 je MO Maribor 
začela interventno obnovo ostrešja na 
Čeligijevem stolpu, saj sta bila ostrešje in 
sama kritina objekta v tako slabem stanju, 
da verjetno ne bi prenesla obremenitev ob 
obilnejših snežnih padavinah. Prihodnje 
leto se bo občina lotila večje obnove 
stolpa, ki je pod kulturovarstveno zaščito; 
po projektantski oceni bo obnova stala 
okoli 240 tisoč evrov, zagotoviti pa bo 
treba tudi arheološko raziskavo, da 
bo lahko Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije evidentiral morebitne 
arheološke ostaline na tem območju.
Obrambni stolp, eden od petih 
stolpov severnega mestnega obzidja, so 
mariborski meščani zgradili okoli leta 
1460. Ime, ki se je obdržalo do danes, je 
dobil po pivovarjih Tscheligijih – prva 
mariborska pivovarna je začela v njem 
obratovati v 18. stoletju.
Vrednost interventne obnove: okoli 
41.000 evrov, polovico obnove financira 
Ministrstvo za kulturo.

Za izboljšanje življenja bolnikov s celiakijo
To poletje je Mestna občina Maribor skupaj z Univerzitetnim kliničnim centrom 
(UKC) Maribor kot glavnim partnerjem začela izvajati že tretji mednarodni projekt 
s področja celiakije. Glavna cilja projekta CD SKILLS sta izboljšanje znanj o celiakiji 
pri zdravstvenih delavcih in bolnikih ter razvoj novih storitev za izboljšanje življe-
nja bolnikov v Podonavju.
Celiakija je kronična, vseživljenjska bolezen, posledica preobčutljivosti na gluten, 
in najpogosteje prizadene tanko črevo. Ima jo dober odstotek prebivalstva, zdra-
vila zanjo pa ni – edino zdravljenje je stroga brezglutenska dieta. 
Z aktivno vlogo v mednarodnih projektih se je Maribor že vpisal na evropski 
zemljevid kot eno najuspešnejših evropskih mest pri povezovanju in sodelovanju 
relevantnih institucij. 
Tridesetmesečni projekt z nazivom CD SKILLS sofinancira Evropska unija v višini 
85 odstotkov, njegov skupni proračun pa je 1,7 milijona evrov – od tega za mari-
borsko občino 169.760 evrov.

Prihodnjo pomlad v 
Ljudskem vrtu 5 tekem 
evropskega prvenstva do 
21 let
Spomladi prihodnje leto bo Slovenija, 
skupaj z Madžarsko, gostila Evropsko 
nogometno prvenstvo do 21 let, na 
katerem se bo pomerilo 16 atraktivnih 
reprezentanc: Anglija, Nemčija, Francija, 
Španija, Italija, Nizozemska, Portugalska, 
Hrvaška, Češka, Danska, Islandija, 
Romunija, Rusija, Švica, Slovenija in 
Madžarska. Pet tekem prvenstva bo 
gostil tudi Maribor.
A čeprav zelo pomemben, to seveda 
ni edini dogodek, zaradi katerega se 
je Mestna občina Maribor ob podpori 
(donaciji) domačega Nogometnega kluba 
Maribor lotila obnove in rekonstrukcije 
Stare oziroma Zahodne tribune stadiona 
Ljudski vrt. Nogometno mesto, kot je 
Maribor, nedvomno potrebuje stadion, 
ki bo izpolnjeval kriterije Uefe za 
igranje nogometnih tekem v skupinskem 
delu Lige prvakov.
Stara tribuna, ki bo deležna obnove, je 
arhitekturna dediščina Maribora, zato 
mora investitor skozi rekonstrukcijo 
ohraniti osnovno konstrukcijo 138 
metrov dolgega in 18 metrov visokega 
glavnega loka, ki je spomeniško zaščiten. 
Rekonstrukcija objekta, s katero bosta 
zagotovljeni boljša funkcionalnost objekta 
in povezanost z ostalimi deli stadiona, 
je še posebno zahtevna, nič manj pa tudi 
sledenje roku izvedbe – junij 2021.
Vrednost del: 6,5 milijona evrov

V posodobitev javne razsvetljave z zasebnim partnerjem
Maribor je bil, kot večina Mariborčanov 
gotovo ve, leta 1883 prvo mesto v tem 
delu Evrope, kjer je zasvetila moderna 
žarnica na žarilno nitko. Industrialec Karl 
Scherbaum je v proizvodnih in poslovnih 
prostorih ter pred vhodom v dom družine 
Scherbaum uvedel električno razsvetljavo 
s kar 36. žarnicami, ki so električno ener-
gijo dobivale od dinama, priključenega 
na parni stroj. Maribor je tako dobil prvo 
javno razsvetljavo na električno energijo 
samo štiri leta za tem, ko je Thomas A. 
Edison v Združenih državah Amerike 
patentiral žarnico z ogljeno nitko.
Danes smo na točki, ko je, upoštevajoč 
sodobne standarde in možnosti, 
mariborska javna razsvetljava zastarela, 
stroškovno precej neučinkovita in 
hkrati tudi v preveliki meri vir svetlob-
nega onesnaževanja okolja, hkrati pa 
zaradi energetske potratnosti sokrivec za 
povečane emisije CO2.

Zato je občina letos pristopila k projektu 
Energetska sanacija javne razsvetljave 
v MOM; ta ima za cilj ureditev sodobne 
javne razsvetljave, ki bo omogočala 
kakovostno osvetlitev javnih površin v ob-
čini, ob hkratnem zmanjšanju svetlobnega 
onesnaževanja in manjši porabi elektrike 
pa tudi nižjih stroških vzdrževanja in 
manjših izpustih ogljikovega dioksida.
Občina se je odločila investicijo izvesti v 
javno–zasebnem partnerstvu oziroma tako 
imenovanem energetskem pogodbeništvu, 
po katerem bo lahko zasebni partner 
financiral in izvedel projekt. Predvideni 
so zamenjava 13.131 svetilk, zmanjšanje 
porabe energije za 7.425.944 kWh, 
stroškov električne energije za 695 tisoč 
evrov in emisij CO2 za 3936 ton na letni 
ravni. Zasebni partner bo predvidoma 
izbran v prvi polovici naslednjega leta.
Ocenjena vrednost projekta: 5,5 milijona 
evrov

Prireditve v Narodnem domu končno dostopne vsem
Čeprav Kulturno–prireditveni center Narodni dom Maribor pripravlja programe za 
najširšo publiko in na svoje dogodke vabijo ljubitelje mnogih različnih umetnosti 
in zvrsti, vstop v njegove prireditvene prostore vsem ni omogočen. V 120 let stari 
neorenesančni palači  v Ulici kneza Koclja 9 v namreč ni dvigala, a je med obisko-
valci predstav, koncertov in drugih dogodkov, ki jih gosti Narodni dom, velik delež 
starejših, tudi invalidov. Dostop do večine prireditvenih prostorov je zdaj mogoč 
samo po stopnicah.
Mestna občina Maribor zato za prihodnje leto načrtuje investicijo v vgradnjo 
dvigala, ki bo povezalo vse etaže – od pritličja do 2. nadstropja. Stavba je vpisana 
v Register kulturne dediščine in ima status spomenika lokalnega pomena, zato 
bo gradnja dvigala izvedena v skladu s pogoji in smernicami Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije. 
Ocenjena vrednost investicije: 159.500 evrov
Zanimivost: Mariborski Narodni dom je v času epidemije seveda zaprt, a to ne 
pomeni, da se tam nič ne dogaja. V novem ciklu, ki so ga poimenovali Awwwditorij, 
najdemo nabor koncertov, stand-up in gledaliških predstav ter prireditev za otro-
ke, ki se v živo odvijajo na odru Narodnega doma. Ljubitelji klasične glasbe pa lahko 
po spletu spremljajo serijo Bis s posnetki izbranih koncertov iz preteklih sezon. Več: 
www.nd-mb.si.

P r o j e k t i

Fo
to

: L
uk

a 
H

er
ne

tFoto: Luka H
ernet

Fo
to

: L
uk

a 
H

er
ne

t



Nova generacija

En obraz, nešteto možnosti
Ko je Melissa Kacjan (22 let) nehala 
hoditi v srednjo šolo, je čas zapolnila s 
fotografiranjem. Dokler ji mama ni kupila 
resnega fotoaparata in stativa, je lepila 
telefon na stabilne površine. Poudarek 
njenih fotografij je na avtoportretih, pravi, 
da so temelji fotografij čustva, doživljanja, 
izkušnje itd. in da vsaka fotografija nosi 
svojo zgodbo. Fotografij ne retušira, 
po njenem je tudi nepopolnost vredna 
občudovanja. Lani je njeno fotografijo s 
pokrivalom iz banan na svoj instagram 
profil objavila Tyra Banks, znana ameri-
ška manekenka in jo uporabila kot primer, 
s katerim je spodbudila ljudi h kreativno-
sti v času karantene. Melissa ima že celo 
paleto kombinacij barv in dodatkov pri 
portretiranju, najraje pa predstavi nekaj, 
česar ni videla še nikjer. Nekoč jo bomo 
videli v vlogi kreativne direktorice.
Instagram: melissakacjan

Blago, čopiči in tatuji
Lan Breški (19 let) je z risanjem začel pri 
enajstih letih. Risanje je preraslo v slika-
nje, slikanje pa v oblikovanje. Na srednji 
šoli za oblikovanje je odkril ljubezen 
do šivanja in izdelovanja oblačil. Na stil 
njegovega ustvarjanja je imel močan vpliv 
Alexander McQueen, britanski modni 
oblikovalec, znan po ekstravagantnih 
dizajnih in performansih na modnih 
pistah. Lan se je tako izpopolnil v 
šivanju, da bi lahko odprl trgovino, a se je 
spričo potrebe po iskanju novih načinov 
izražanja vrgel v tetoviranje. Pogosto 
kombinira motive iz japonske kulture s 
stilom zahodnih slikarjev, kakršna sta bila 
Klimt in Schiele, inspiracijo pa najraje 
črpa iz starih japonskih tesarij. Njegova 
vizija prihodnosti je, da bi se preživljal 
s tetoviranjem, slikanje in šivanje pa bi 
ostala njegov »čustveni ventil«.
Instagram: lanbreski

Umetnost + biologija
Miha Leitinger je že kot otrok, ko ga 
je oče učil loviti belouške, vedel, da ga 
zanima biologija. Zdaj je star 23 let in 
obiskuje prvi letnik magisterija na študiju 
biologije, ekologije in naravovarstva. 
Skoraj leto je že, odkar je izdelal prvi 
terarij. Vendar to niso navadni terariji. 
Gre za steklene posode neobičajnih oblik 
in velikosti, v njih lahko več let uspevajo 
tropske rastline, terariji pa so samooskr-
bni. Da je prišel do tega, je preštudiral 
razne kombinacije prsti, rastlin, drenažnih 
slojev, vplivov temperature in svetlobe 
ter ogromno eksperimentiral. Prvi terarij 
je podaril prijatelju. Mihovi terariji so 
produkt njegove ljubezni do biologije 
in umetnosti. Njegov cilj je, da bi na 
samooskrbni način zasadil in opremil 
kakšne res velike terarije ter da bi imel 
delavnico in trgovinico.
Spletna stran: www.tropicarium.si

Varčuje za stari fotoaparat
Eneja Sajko si je prvi fotoaparat kupila 
pri devetih letih. Dolgo je zbirala drobiž 
in izbrala kričeče rožnatega. Sprva je 
natisnila čisto vse fotografije in bila nav-
dušena. Potem ji je prijatelj posodil aparat 
na film. Pritegnilo jo je vznemirjenje ob 
posamičnem posnetku. S filmom namreč 
ni racionalno narediti sto posnetkov istega 
motiva v par sekundah. Ker ni zagovor-
nica pretiranega potrošništva in preobilja 
izbir, ji je analogni fotoaparat alternativa 
v itak že prenasičenem svetu. Njeno 
iskanje urejenosti barve in svetlobe izvira 
iz občudovanja slik Edwarda Hopperja 
in Marka Rothka, pri fotografiranju jo 
vodi vtis, ki ga je nanjo naredil motiv in 
ki ga bo fotografija pustila pri gledalcu. 
V srednji šoli je dobila tri Prešernove 
nagrade, zdaj študira medicino in varčuje 
za boljši analogni fotoaparat.
Instagram: ohispat

Svet skozi ekran
Adam Potočnik je bil star 12 let, ko je 
začel s fotografiranjem, vendar je kmalu 
prešel na 3D vizualizacijo. Na računalnik 
si je naložil program C4D in se zalepil na 
ekran. Najprej je poskušal s preprostejšimi 
motivi, npr. arhitekturo in avtomobili, 
z več prakse pa se je lotil animacij ter 
simulacije ognja, vode, eksplozij ... Za 
sabo ima že več kot 5 let ustvarjanja, od 
slik z vsakodnevnimi motivi, družbeno 
kritičnih intervencij pa do glasbenih 
videov. Zaključuje srednjo šolo, šolanje 
bi sicer rad nadaljeval na fakulteti za 3D 
modeliranje, vendar v Sloveniji žal te 
možnosti še ni, tako da svoje znanje nad-
grajuje sam. Nabrano znanje bo uporabil 
v svojem podjetju, katerega poudarek bo 
na snemanju glasbenih videov in drugih 
grafičnih izdelkih.
Instagram: adamfilms_og

Iz okvirjev
Hana Vida Ledinek je stara 18 let in 
dela kolaže. Letos bo končala škofijsko 
gimnazijo A. M. Slomška. Prvo samos-
tojno razstavo je imela avgusta letos v 
čajnici ČajEk v Slovenski ulici. Poudarki 
njenih kolažev so trije: ljudje, družbena 
kritika in čustva. Že kot otrok je zbirala 
vstopnice, letalske karte, zemljevide, stare 
revije in jih lepila na steno. To imenuje 
kolaž spominov. Razstavo v ČajEku je 
naslovila Za okvirji. Z naslovom je želela 
poudariti zlasti tisto, kar je spodbudilo 
nastanek umetnine, zato najraje vidi, da 
ljudje po svoje interpretirajo njene kolaže. 
Za njenim ustvarjanjem stoji sporočilo, 
da počni, kar te veseli, da ni nujno treba 
takoj videti smisla v vsem, da tega seveda 
nikoli ne bodo razumeli vsi in da se splača 
stopiti iz ustaljenega okvirja.
Instagram: hanavidaledinek

Body chaini in verižice
Prvi par uhanov je Eva Rogl Mežnar (19 
let) naredila zase. Ko se je začela prva 
letošnja karantena, je intenzivno ustvar-
jala vsak dan, zdaj pa ustvarja predvsem, 
ko potrebuje sprostitev ali dobi poseben 
navdih. Rada podarja unikatna darila, 
sploh takšna, ki jih ustvari sama. Za 
večino nakita dobi ideje iz tega, kar sama 
pri nakitu pogreša ali se ji zdi nedostopno. 
Sprva je nakit le preoblikovala, zdaj pa ga 
najraje izdeluje sama. Dela uhane, prstane 
in body chaine, najraje pa verižice. V 
prihodnje bi rada izpopolnila obdelovanje 
kovin. Zraven nakita jo zanima tudi 
moda, študira namreč modno oblikovanje. 
Trudi se, da bi svoj izdelke vkomponirala 
tudi v šolske projekte, tako da bi združila 
več umetniških področij. V prihodnosti se 
vidi v vlogi kostumografinje ali stilistke.  
Instagram: yelewery

PingPong
Nino Vreča (22 let) je že pri dveh letih 
kazal zanimanje za glasbo, saj ni bilo 
igrače, ki je ne bi uporabil kot boben. 
Pri 6 letih se je začel sam učiti kitaro, 
kasneje se je učil igrati klavir. Ob vstopu 
v gimnazijo se je priključil pevskemu 
zboru ter igral na šolskih proslavah in 
drugih glasbenih prireditvah. Imel je celo 
svoj glasbeni večer, kjer so predstavili 
njegov prvi avtorski album Prunum, ki 
je izšel leta 2015. Drugi album je izšel 
letos, 12. novembra, imenuje se PingPong, 
navdihnil pa ga je Alan Parsons. Pesmi na 
albumu so v glavnem družbeno kritične, 
razen treh izjem, ki so osebno izpovedne 
in posvečene študentki Špeli. Album 
je dokončal ob študiju medicine, saj si 
življenja brez glasbe in njene sporočilne 
vrednosti ne predstavlja.
Facebook: Nino Vreča

Besedila: Emil Sivka, Foto: Luka Hernet

Od nog do glave
Diana Mureškič, Mariborčanka, že 15 let 
dela s keramiko in filcem. Sodeluje tudi 
na raznih razstavah doma in v tujini, a v 
glavnem dela uporabne izdelke, iz kera-
mike šalice, krožnike, svečnike ..., iz filca 
pa take, da se je mogoče obleči »od nog 
do glave«: copate, čevlje, rokavice, šale, 
kape, plašče in obleke... Za svoje izdelke 
ima certifikat OZS Art&Craft, izdelki so 
visoko estetizirani, uporablja pa najboljše 
materiale, denimo, volno kombinira s 
konopljo, viskozo, lanom, svilo, zato 
so izdelki nosljivi v vseh letnih časih. 
Izdeluje pa tudi nakit, uhane, prstane, 
verižice ... in tudi pri nakitu kombinira 
različne elemente, denimo, kovino ter 
žlahtne kamne ali kristale s filcem. Njeni 
izdelki so lepi, barviti, neobičajnih oblik 
in iz kakovostnih materialov ter prijetni 
na otip, torej uporabni.
Instagram: dianamureskic

Križemkražem
Domača besedna igra, ki je še najbolj 
podobna hrvaški kvizovki, nekoliko manj 
pa scrabblu. V križemkražmu igralca v 
vsaki potezi iz deset naključno izbranih 
črk, ki jih soigralec vidi, izmenoma 
sestavljata besede in jih polagata v igralno 
mrežo tako, da vsaka naslednja beseda 
križa vsaj eno od že postavljenih besed. 
Vsakič igralec iz vrečke potegne toliko 
črk, kolikor mu jih po odigrani potezi 
manjka do deset. Cilj igre je v določenem 
številu potez zbrati več točk od soigralca. 
V Sloveniji se igra tudi turnirsko že od 
leta 1993. Društvo Križemkražem pa so 
ustanovili leta 2001 na Zgornji Polskavi. 
Tam je mogoče kupiti tudi komplet za igro 
(igralna plošča, vrečka s črkami in črnimi 
polji, pravila igre ter vzorec zapisnika). 
Stane 25 evrov.
www.drustvo-krizemkrazem.si

Nenavaden je ta čas. Drugačen je in 
praznikov letos ne bomo mogli praznovati 
po stari navadi. Kaj, ko bi k temu dodali 
še malo radovednosti, morda celo drznosti 
in za praznično večerjo postregli z vegan-
skimi dobrotami? Večerja je pripravljena 
za štiri osebe, ravno tako pa tekne, če 
boste razvajali le sebe ali številčnejšo 
družino. Količine preprosto delite s štiri 
ali pomnožite s številom lačnih.
Namig: Količine so zmeraj navedene za 
očiščeno zelenjavo.

Povabilo k mizi
PENINA S SNEŽNO KEPO
Sestavine:
grozdje brez pešk
veganski »sirni« namaz
orehi
sol, poper
veganska penina

Kako pripraviš?
4 (ali več) grozdne jagode umij in osuši
4 žlice sirnega namaza soli in popraj po 
okusu, lahko dodaš tudi mlet čili
8 orehovih jedrc na grobo nasekljaj 
Z vlažnimi rokami oblikuj cmok z 
grozdno jagodo v sredini. 1 žlico 
začinjenega namaza daj v navlaženo 
dlan, vtisni grozdno jagodo, oblikuj 
kroglico in povaljaj v nasekljanih orehih. 
Kroglice hrani v hladilniku in jih postrezi 
ob kozarcu penine.

Glavna jed
FIŽOLOVA ŠTRUCA S  
KOSTANJI IN OREHI

Polna je beljakovin, vlaknin in po 
teksturi gosta, homogena. Kostanji in 
orehi poskrbijo za pravi ugriz! 
Sestavine:
1600 g skuhanega in dobro odcejene-
ga fižola češnjevca
2 čebuli (približno 250g)
4 stroki česna
0,5 dl repičnega olja
125 g kuhanega kostanja
125 g orehov
4 žlice mletih chia semen
100 g mletih ovsenih kosmičev
1 žlička sode bikarbone
timijan, majaron, peteršilj, sol in poper

Kako pripraviš?
Na olju praži na drobno nasekljano 
čebulo, ko postekleni, jo posoli, dodaj 
nasekljan česen in ko zadiši, še fižol. 
Premešaj in dodaj chia semena in zelišča. 
Ne skopari, dodaj dve žlički timijana, 
eno žličko majarona, dve pesti peteršilja. 
Popraj in vse skupaj s paličnim mešalni-
kom poveži v enotno zmes. Zmes bo zelo 
gosta, če je treba dodaj olje po žlicah. 
Na grobo nasekljaj orehe in kostanje in 
jih z rokami ali žlico vmešaj v maso. 
Dodajaj ovsene kosmiče, najprej polovico, 
kamor vmešaj sodo bikarbono. Dobro 
pregneti in pusti počivati vsaj 10 minut. 
Če je masa gosta, jo preloži v s peki 
papirjem obložen podolgovat pekač za 
kruh in po vrhu pogladi z mokro spatulo, 
sicer dodaj še malo ovsenih kosmičev 
in pusti malo stati.
Štruco speci v na 200°C ogreti peči-
ci, približno 1 uro. 

KRUHOV NARASTEK
Lahkoten, blag in puhast je prava 
dopolnitev izdatni fižolovi štruci.
Sestavine:
650 g kruha. Če želiš doseči lep barvni 
kontrast na krožniku, uporabi belega, sicer 
bo preveč podoben fižolovi štruci.
9 dl nesladkanega riževega ali 
sojinega mleka (ovseno je pretemno, če 
želiš lep kontrast)
50 g margarine
1 žlička kurkume ali žafran, za barvo
noževa konica muškatnega oreščka
60 g (bele) moke  
1 žlička sode bikarbone
sol
Kako pripraviš?
Kruh nareži na 1,5 cm velike kocke in 
na hitro posuši v pečici. Kruh se mora 
posušiti, ne porjaveti. Preloži v skledo in 
prelij z mlačno zmesjo mleka, kurkume, 
soli in popra. Z roko nežno premešaj, tako 
da se tekočina vpije. Dodaj moko s sodo 
bikarbono in nežno premešaj. Počiva naj 
10 minut, nato maso preloži v s peki pa-
pirjem obložen podolgovat pekač za kruh, 
po vrhu nežno pogladi z mokro spatulo.
Narastek speci v na 200°C ogreti 
pečici, približno 40 – 45 minut. Štruco 
in narastek lahko pečeš hkrati – začni s 
štruco in nato dodaj še narastek.

PIRE IZ RDEČE PESE, KORENJA  
IN KROMPIRJA
Sestavine:
1 rdeča pesa (150 g) 
2 korenčka (150 g)
1 krompir (150 g)
1 žlica margarine
sol
Kako pripraviš?
Peso in korenje nareži na enako velike 
kocke, krompir prereži samo na pol. 
Skupaj skuhaj v slani vodi. Dobro odcedi. 
Vse še vroče sestavine z margarino s 
paličnim mešalnikom hitro zmešaj v pire. 
Ne obdeluj predolgo, da ne bo gumijast. 
Po potrebi dosoli. Hladna zelenjava se 
ne bo zmiksala v lep, gladek pire. Zato 
raje naredi pire takrat, ko je zelenjava 
nared, in ga pokritega ohranjaj na 
toplem v pečici.  

Sladica
ČOKOLADNA PITA S  
KAVO IN ARAŠIDI 
Sestavine:
400 g najljubših keksov ali ostan-
kov od božične peke
300 g margarine ali kokosove maščobe
200 g arašidovega masla
400 g čokolade (najmanj 65% čokolade)
5 žličk instant kave 
2 – 3  žlice vrele vode
3 žlice slanih arašidov
Kako pripraviš?
Kekse zmelji v drobtine, pol margarine  
raztopi in zmešaj s keksi. Enakomerno 
razgrni po modelu za pite in dobro 
potlači. Rob naj bo 2,5 cm visok. Daj 
na hladno, da se dobro strdi. Na vodni 
kopeli stopi 150 g margarine in čokolado, 
mešaj, da se čokolada lepo topi, pazi, da 
je ne pregreješ. Instant kavo zmešaj z 
vodo v gladko pasto. Stopljeno čokolado 
odstavi in vanjo vmešaj kavo. Na ohlajeno 
podlago nanesi pas (pol cm visok in 3 
cm širok kolobar, na sredini med robom 
in sredino) arašidovega masla. Prelij s 
stopljeno čokolado. Potresi model, da se 
čokolada lepo razporedi. Počasi ohlajaj – 
ne takoj v hladilnik! Čez pol ure poljubno 
okrasi – posuj z arašidi, lahko s kavo ali 
pa pusti kar bleščeče rjavo.  
Namig: Fižolove štruce in kruhovega 
narastka bo ostalo še za naslednji dan. 
Rezine na hitro popeci v ponvi, zraven pa 
postrezi sladko ali kislo repo ali zelje.
Namig: Glavno jed zaokrožijo še solata 
iz mlade špinače, rukole, pomaranče, 
koromača in granatnega jabolka z zlatim 
prelivom, sotirane koromačeve podkvice, 
brstični ohrovt ter karamelizirana čebula, 
a ni prostora, da bi vse objavili 

Lara Lah

Praznična večerja

Naj vam tekne!  
Vaših odzivov bom vesela na 
laralah@yahoo.com.  
Srečno 2021!

Recepte vam z veseljem pošljem po 
elektronski pošti.
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Čeprav sta samoumevnost in poljubnost 
ključni sestavini duha časa, ju ne najdemo 
med sprožilci klobčiča, ki se je letos 
odvil v povezavi z Marpurgi. Čas očitno 
vse postavi na svoje mesto – v primeru 
kultnega romana Zlate Vokač Medic 
se je to zgodilo 35 let po izidu knjige 
pri Založbi Obzorja. 
Takrat ključno kulturno vozlišče mesta, ki 
je desetletja dolgo razpiralo vseslovenska 
obzorja, je imelo sredi 80-ih let dobro 
intuicijo in pogum. Marpurge je napisala 
ena najodličnejših slovenskih humanistk, 
a Zlata Vokač Medic ni bila ne del takra-
tnega literarno–kulturnega establišmenta, 
niti ni spadala v okvir sicer razkrajajočega 
se aparata enoumja. V zvezi z romanom 
je završalo zlasti v intelektualnih krogih; 
knjiga je postala neformalni »must read«, 
dobila je odmevno nadaljevanje – Knjigo 
Senc –, bila dve desetletji po izidu 
ponatisnjena in izdana tudi kot e-knjiga. 
Nato je roman počasi izginil iz radarja 
novih generacij bralcev.
Za njegovo letošnje vstajenje in dokončno 
integracijo v mestni literarno-kulturni 
kanon se zdi ključen podton knjige. 
Naglaša namreč določeno specifičnost 
našega mesta: od pretresov 20. stoletja, 
ki so Maribor večkrat notranje zlomili, se 
vleče in vztraja do danes nerazčiščen in 
ambivalenten odnos do lastne preteklosti. 
Marsikomu je težko sprejeti, da je naše 
mesto postavljeno na šiv različnosti, da 
je zato izrazito prepišno ter da gre za 
mesto priseljevanj in diaspor. Vse to je 
avtorica Marpurgov mojstrsko vpletla v 
fabulo, ki se dogaja pred pol tisočletja na 
širokem evropskem prostoru. A je njen 
»programski« lok spajanja z mestnimi 
koreninami moral dozoreti. 
Preboj se je zgodil na zanimivi točki: 
Zlata Vokač Medic je v knjigo vtkala 
tudi svoje védenje o cvetoči srednjeveški 
mestni judovski skupnosti. Kot uteme-
ljeno vemó danes, je bila ta zaslužna za 
prvi razvojni sunek mesta in je do izgona 
Mariboru dajala pridih kozmopolitskosti. 
Od izida romana se je nato mariborska 
judovska zgodba pisala vse bolj suvereno, 
doživela je tako znanstveni kot dediščin-
ski pretres, na poti pa razgalila tudi druga 
pozabljena in zamolčana poglavja iz 
850–letne mestne zgodovine.
Mariborska judovska dimenzija, ki je 
hkrati tudi prva mestna diaspora, je 
zaživela tudi kulturno-umetniško. Izšlo je 
več literarnih del, ki v njej iščejo navdih, 
že leta 2012 je bil posnet dokumentarno-
-igrani film. A je bila to očitno le uvertura 
v letošnjo polifonijo perspektiv, ki so jo 
»zakrivile« mestne kulturne institucije 
in fenomen Marpurgov zaokrožile. Tako 

Veličasten kapital
Roman  
Marpurgi je 
mojstrski preplet 
zgodovine

Zlata Vokač Medic (1926–1995) je 
diplomirala iz svetovne književnosti in 
ruskega jezika s književnostjo, nato pa na 
področju literature tudi magistrirala in 
doktorirala. V Mariboru je bila profeso-
rica ruske književnosti, med drugim na 
Pedagoški akademiji. Ob raziskovanju 
literature se je ukvarjala s pisanjem. 
Njena najbolj znana dela so Marpurgi, 
Knjiga senc in Prvo potovanje Mačka 
Čunje. Prejela je Glazerjevo nagrado 
za življenjsko delo.
V svojem romanu Marpurgi se je lotila 
teme, ki jo je zaznamovala že v otroških 
letih, ko je brala knjigo Zgodovina 
Judov v Evropi in jo je pritegnil zapis: 
»Štirijski (štajerski) Marpurg, pomembno 
srednjeveško mesto, je bilo strpno in 

Pesniški turnir
Po pesniškem turnirju iz romana 
Marpurgi, ko naj bi pesniki potovali 
na grad Riegersburg, kjer so tek-
movali s svojimi verzi za zlato rožo, 
je leta 2001 nastalo tekmovanje za 
najboljšo izvirno slovensko pesem. 
Pesniški turnir, prireditev, ki je 
letos potekala že dvajsetič, je pod  
vodstvom avtorice Zore A. Jurič in 
Nina Flisarja, koordinatorja prire-
ditve pod okriljem Založbe Pivec, 
postala popularna in pomembna v 
slovenskem prostoru, naziv vitez 
ali vitezinja poezije pa priljubljen in 
relevanten naziv med slovenskimi 
pesniki in pesnicami.

Zlata Vokač Medic
Ena najodličnejših slovenskih humanistksmo lahko poslušali in občudovali 

izvirno slovensko opero Marpurgi, ki 
sta jo po motivih romana ustvarila Nina 
Šenk in Igor Pison – ne pozabimo, gre za 
kraljevsko kategorijo, ki ne bi nastala, če 
ne bi SNG Maribor v zadnjem času premi-
šljeno rudaril po mestnem imaginariju.
Doseg Marpurgov se je razširil tudi 
zaradi ponatisa romana pri eni osrednjih 
slovenskih založb, Beletrini. Z izbrano 
opremo in risbami slikarja Stojana 
Graufa imamo Mariborčani v slovenskih 
knjigarnah še en izdelek, na katerega 
smo lahko ponosni. Ker so Marpurgi 
obveljali za literarizirano srednjeveško 
zgodovino mesta, sta Mariborska 
knjižnica in Sinagoga Maribor pripravili 
obsežno razstavo z razstavnim katalogom, 
ki sooča avtoričino licentio poetico in 
zgodovinska dejstva. Tudi skozi ta vidik 
se freska Zlate Vokač Medic kaže v vsej 
svoji impozantnosti. Manjka le še prevod 
romana v katerega od velikih evropskih 
jezikov in zmožnost, da tak dediščinski 
kapital na ustrezen način ponudimo 
turistom. Ne prvo ne drugo ni samoumev-
no, kaj šele poljubno.

Klemen Brvar

napredno mesto, saj je imelo vrata odprta 
za begunce iz drugih dežel.« Zgodbo 
spoznavamo skozi pripoved obeh glavnih 
likov, zdravnika Hannesa, izobraženega 
in naprednega humanista ter pesnika 
Mathiasa. Oba po avtoričinih besedah 
»predstavljata usodo nas malih ljudi, ki se 
prebijamo skozi splet nasilja in naključij 
ter živimo v varljivem upanju, da sami 
usmerjamo svoje življenje«.
Liki v romanu so zasnovani po mnogih 
resničnih zgodovinskih osebah, vanj vt-
kana je tudi legenda o smrti lepe Miriam. 
Z besedami glavnega junaka doktorja 
Hannesa lahko zato rečemo: »Našega 
mesta ne omenja samo uboga legenda, 
našega mesta se je dotaknila zgodovina.«

Z. A.

Iz romana Marpurgi
Učeni metropolit Izidor je znal vsako stvar povedati z besedami in je imel 
vedno prav. Se pravi, da je res, da sem doma povsod in nikjer. Vendar se z vso 
ljubeznijo oklepam svojega rodnega mesta. Srečen sem, ko zagledam od daleč 
vinorodne gričke. Potem ujame oko jezdeca dolgi trak nemirne Drave, v katero 
se zlivajo vode z okoliških hribov. Nato se pokaže belo obzidje z visokimi stolpi 
in ljubko mestece, ki sramežljivo skriva svojo skrivnost: bogastvo in veliko 
lepoto. Marpurg. Najbolj božje mesto v Spodnjih nemških deželah.
Zame ni nič lepšega na svetu, kot so ozke ulice trgovske četrti ob Dravi. Kot 
vsak, ki je veliko hodil po svetu, sem strme ulice ob reki primerjal z bogatimi 
tujimi mesti in sem v skrivnih kotičkih uličic zagledal zdaj to, zdaj drugo sliko, 
iztrgano iz spominov na tuja mesta, ki sem jih bil videl na svoji poti. Moje malo, 
lepo mesto Marpurg se je lahko kosalo z vsemi temi mesti sveta.
In glej čudež: v našem malem, omikanem mestu Marpurgu, kjer se govori več 
narečij, je zmagala tista prava ljubezen bosonogega filozofa iz Nazareta nad 
surovostjo in neumnostjo. Mala Šarika je živela skrita že nekaj mesecev v 
Isserleinovi hiši. Prinesli so jo bili iz mahrenberškega samostana dominikank. 
Vzeli so jo staršem še ne leto dni staro v Zgornjih nemških deželah. Starše so 
izgnali, zažgali mnogo ljudi na grmadah, otroke pa dali v daljne samostane. 
Deklica je čudno jokala in žalovala. Zasmilila se je prednici samostana, ki ji 
je našla topel dom. Samo to sem izvedel. Tako srečen sem bil in ponosen. Med 
nami živijo čudoviti ljudje. Zgodbo o Šariki je spletlo moje mesto. Zgodba o 
Šariki je obetala jutri lepši svet. Marpurg in ljudje v njem in okoli njega so v 
porok za ta lepši svet.

Foto: Tiberiu M
arta

Še lani sem verjel, da bo 2020 
mogočno, uspešno … Danes komaj 
čakam, da se ta groza konča in da 
v 2021 stopimo spet vsi skupaj in 
v sebi ohranimo optimizem. Tudi 
ta koronavirus bomo nekega dne 
premagali in zaživeli kot prej.

Igor Fekonja Feki, glasbenik, 
producent, organizator kulturnih 
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Veliko svetlobe želim – 
zunaj in znotraj nas
Potrebujemo jo v teh dneh bolj kot 
kdajkoli prej. Ne le svetlobe sonca 
ali ognja v pečeh, razsvetljave 
sveč in prazničnih luči, temveč 
svetlobe upanja in zaupanja, da 
bo kmalu spet dobro. Pa veliko 
ljubezni in spoštovanja, do sebe 
in do drugih. Vsaj  toliko, da si 
ne bi dovolili zmerljivih in grdih 
besed ali, še bolje, da bi zmogli 
veliko prijaznih in povezovalnih 
besed ter dejanj. Srečno!

Zora A. Jurič

Ne morem drugače, kot da vsem 
želim enako kot sebi. Najprej mir. 
Da bi lahko v miru ustvarjali, se 
svobodno družili, si izmenjevali misli 
in informacije, se veselili, dajali, 
sprejemali in počivali. Potem – vem, 
da ni uresničljivo v celoti – zdravja, 
ljubezni in naklonjenosti. Najboljše 
pri najlepših željah se mi zdi to, 
da se je zanje treba truditi, ker ne 
pridejo same od sebe, in da jih ni 
mogoče kupiti z denarjem. Želim si, 
da bi delali in si pomagali za to, da 
se nam uresničijo!

Dejan Pušenjak

Izdajatelj časopisa:  
Mestna občina Maribor,  
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Kraj in datum izdaje: 
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Oblikovanje in tehnično urejanje:  
studio Druga podoba, Andrej Požar

V upanju na neizostanek dobrih 
decembrskih mož zaradi neugodne 
epidemiološke slike vam želim, da 
preživite decembrski čas čim lepše 
v krogu svojih najdražjih. Pa seveda 
ob misli na druge, saj samo skupaj 
smo veliki in močni; in najšibkejši 
členi so merilo pravičnosti in solidar-
nosti. Naj človečnost povezuje, naj 
čim prej zadihamo svobodo vseh 
oblik, naj strast in ljubezen prevla-
dujeta in naj spremembe v mislih in 
dejanjih tlakujejo pot v prijaznejši 
svet. Srečno in zdravo 2021!

Nino Flisar

Kaj in kdo so tisti, ki najbolj štejejo? 
Leto, ki se poslavlja, je nam vsem to 
dobro pokazalo. Upam, da si bomo 
tudi v prihodnje leto, ko bo zdra-
vstvena kriza za nami, znali vzeti čas 
za ljudi in aktivnosti, ki nam veliko 
pomenijo. Želim si, da še naprej živi-
mo v skupnosti, na katero se lahko 
zanesemo.  Predvsem pa komaj 
čakam, da se ponovno srečamo in 
objamemo v SNG, na Poštni, Lentu, 
Ljudskem vrtu ... in vseh ostalih 
koncih v našem lepem Mariboru.

Emilija Stojmenova Duh

Želim nam, da bi v novem letu dobili 
dovoljenje za špricer s prijatelji 
in pogledom na sončne gorice. 
Da bi v odnose doma in v mestu 
stopali z zaupanjem in dotikom. 
Da bi spoznali, kako bogati smo 
Mariborčani, če se spoštujemo.

Peter Simonič

V novem letu ostanimo na  
strani miru, ljubezni, razumevanja 
in potrpežljivosti.

Andrej in Miljana Požar

Dan za dnem si želim, da bi bilo v 
našem mestu manj zaplankanosti 
in malomeščanske miselnosti. Da 
bi sobivali z večjo mero složnosti, 
spoštovanja in sočutnosti. Maribor 
premore veliko sončnih dni in dobrih 
ljudi, zato upam na najboljše.
Srečno in pogumno!

Jelka Vrečko

Približuje se konec leta, ki nam je prineslo veliko 
sprememb v načinu življenja, veliko strahu, žalosti in 
nesigurnosti. Želela bi, da bi v prihajajočem letu živeli 
zdravo, umirjeno, da bomo socialno močnejši. To pa 
bomo dosegli le, če se bomo znali slišati oziroma pris-
luhniti, pomagati pri reševanju osebnih stisk, kajti sta-
rejši ljudje smo posebno ranljivi zaradi svoje krhkosti. 
Ob koncu želim mnogo zdravja, miru, razumevanja in 
pomoči drug drugemu v naslednjem letu.

Majda Navršnik, upokojena medicinska sestra

Izteka se leto 2020. Prepričana sem, 
da je bilo to leto za vse zaznamovano 
s spremembami. Zgodil se je Covid-19 
in z njim ne ena, temveč dve karanteni. 
Nekaterim samoizolacija in delo od 
doma nista delala težav, drugim pa je to 
predstavljalo velik izziv. Sama sem se kar 
dobro znašla in spomladi mi karantena 
ni predstavljala ovire, ravno nasprotno, 
v osami sem prav uživala. Jeseni pa sem 
imela vsega že preko glave. Čeprav sem 
bolj vase zaprta in nedružabna oseba, 
pogrešam druženje, socializacijo. Želim 
si, da bi vse čim prej minilo in bi lahko 
znova živeli brez mask, razkužil, razdalje 
ter neprestanega strmenja v zaslone. 
Do zdaj sem zdravje jemala kot nekaj 
samoumevnega. Na zmotno prepričanje 
me je opozorila prav epidemija. Zdravje 
je neprecenljivo in tega se (vsaj mladi) 
ne zavedamo dovolj.
V letošnjem letu smo se morali vsi veliko 
prilagajati in spremeniti način življenja. S 
tem pa se je spremenil tudi naš Maribor. 
Na ulicah ni več toliko ljudi kot v lanskem 
letu, tisti, ki so, pa imajo na obrazu 
maske, šale, rute … Trg svobode bo letos 
ostal prazen, brez drsališča. Kljub vsemu 
pa nekaj stvari ostaja takšnih, kot sem jih 
vajena. Jeseni smo lahko kupili slastne 
pečene kostanje. Lučke, ki že vrsto let v 
decembru krasijo Maribor, nam ponovno 

prižigajo praznično vzdušje. 
Tako vam, dragi Mariborčani, v nasled-
njem letu najprej želim obilo zdravja.  
Želim vam tudi veselja, sreče in miru. 
Upam, da boste lahko praznike preživeli v 
krogu ožje in širše družine ter s prijatelji. 
V letu 2021 vam prav tako želim veliko 
druženja z osebami, ki so vam blizu, in s 
tistimi, ki jih morda letos zaradi ukrepov 
niste mogli (toliko) videvati.
Vse našteto želim tudi vsem šolarjem. 
V zadnjem letu je šola potekala na čisto 
drugačen način, a verjetno je bilo najtežje 
tistim, ki so se morali z novimi izzivi 
spopasti sami. Lyndon B. Johnson je 
dejal, da nobena težava ni taka, da je ne bi 
mogli rešiti skupaj, le malo pa je takih, ki 
jih lahko rešimo sami. Strinjam se, skupaj 
lahko rešimo vse, sami pa le redke težave. 
V novem koledarskem letu vam želim čim 
bolj uspešno nadaljevanje šolskega leta, 
čim več pouka v šoli in čim več vztrajne-
ga dela ter učenja za lepe ocene in utrjeno, 
dolgoročno znanje. Verjamem, da bomo 
lahko že kmalu nadomestili pomanjkanje 
druženja preteklih mesecev.  
Nič ni večno, še najmanj pa težave. Enkrat 
bo tega vsega konec, do takrat pa vam že-
lim vesel božič in srečno novo leto 2021!

Meta Podlesnik Marčič 
devetošolka OŠ bratov Polančičev 

Maribor

Dragi Mariborčani!

V prazničnih dneh se spomnimo 
zlasti tistih, ki jih zaradi epidemije 
nismo mogli obiskati. Želim vam 
mirne in srečne božične praznike. V 
novem letu 2021 pa čim več novih 
izzivov, sreče in predvsem zdravja!

Matej Žmavc
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