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Svetloba in mesto
Dr. Manca Košir
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Par, ki misli mesto
Katarina in Stane Kocutar
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Alfija Nipiča sem imel čast prvič sreča-
ti v živo pred kakimi tridesetimi leti. Na 
kratko lahko rečem le to: izjemen gos-
pod in brezhiben profesionalec. Kako bi 
ne bil. Nekdo, ki je napisal tekst in zapel 
enega od treh največjih hitov Ansambla 
bratov Avsenik (Poljane, dom prelepih 
dni; poleg Golice in Tam, kjer murke 
cveto), pač ne more biti nikjer drugje kot 
med najboljšimi. Seveda narodno-zabav-

na ni bila moja muzika, ker sem iz dru-
gačne generacije. Poznal pa sem mno-
ge komade gospoda Nipiča dolgo pred 
tem, preden sem ga srečal. Neštetokrat 
sem na koncertu slišal Zorana Predina, 
ki je s prvimi Lačnimi Franzi pel F 
toti presnejti, štajerski klejti, bougi naš 
Jouža, žena ga bouža, rad bi ostal še, pa 
mora domu, la la la la la, zapojmo vsi, 
Štajerska se veseli ... Poslušal sem tudi 
Smiljana Krežeta od Preporoda, kako se 
je hudomušno norčeval iz »Ke ste lüdi 
čisto nori, Prlek priša, Prlek ša, f toten 
našen Maribori nega nič ke bolšiga ... « 

Njegov oče, Jože Kreže, tudi vodja na-
rodno-zabavnega ansambla, je napisal 
odličen komad, ki sta ga pela Neca Falk 
in Alfi Nipič (Halo? Halo? Ta vražji te-
lefon. Ne zgovarjaj se, da kriv je on ...). 
Skratka, tudi najboljši iz moje genera-
cije so poznali in prepevali pesmi ne-
koga iz čisto druge zvrsti glasbe. To je 
vrhunski preboj, ki uspe redkim, pra-
viloma le največjim.
Najboljši so združili moči še pri eni 
mojstrovini. Besedilo je napisal Frane 
Milčinski Ježek, zapela pa sta jo Neca 
Falk in Alfi Nipič: Ni mar mi Balzac in 

ne Stendhal, jaz nor sem le na krimi-
nal. O, jaz pa ne. Kako sva si različna! 
Tercine ljubim in lep sonet in rada gle-
dat grem balet. O, jaz pa ne. Kako sva si 
različna! Le jazz napravi name vtis, a od 
baleta le striptiz ... Na to pesem sem se 
spomnil tudi v teh dneh, ko pričakuje-
mo odhod teme in prihod luči. Različni 
smo si, vendar nam zaradi urejenosti 
mesta, ravnanj mestnih oblasti ter dosež-
kov someščanov in someščank ni treba 
biti nerodno pred nikomer, kakor je bilo 
to včasih pogosto.

Dejan Pušenjak

Ponos
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Naše upanje ima  
realne temelje
Letos smo bili kot skupnost postav-
ljeni pred velike izzive. Borili smo se 
za zdravje in ob tem realizirali veli-
ke projekte ter ohranjali uresničeva-
nje jasne vizije razvoja mesta in regije 
v interesu vseh prebivalcev. Maribor 
raste iz dneva v dan in se razvija na 
bolje. Mesto se povezuje. Navzven v 
Partnerstvu za Pohorje, denimo, s so-
sednjimi občinami se povezujemo pri 
številnih skupnih projektih, kot so 
ravnanje z odpadki, odlok o ustanovi-
tvi javnega zavoda Lekarne Maribor in 
mnogi drugi. Kot predsednik kohezij-
ske regije Vzhodna Slovenija povezu-
jem osem regionalnih razvojnih agen-
cij, kjer se začetnim 26. deležnikom 
pridružujejo novi in novi. Navznoter 
se mesto povezuje z vključevanjem 
mestnih četrti in krajevnih skupnos-
ti. Letošnji Dan Maribora smo z veli-
kim angažmajem mnogih praznovali 
skupaj in povezani. Poleg sodelovanja 
pri participativnem proračunu pote-
kajo redni operativni sestanki s pred-
stavniki mestnih četrti in krajevnih 
skupnosti, kjer se poslušamo, ugo-
tavljamo potrebe ter dogovorjene 
projekte izvedemo.
Rezultati večine javnih podjetij so 
boljši kot kadarkoli in holding se je 
dokazal kot dobra rešitev. Nadaljevali 
smo s strateškimi nakupi zemljišč za 
gradnjo neprofitnih, socialnih in na-
menskih stanovanj. Postavili smo 
otroška igrala na prostem v mestnih 
četrteh, kjer jih doslej sploh še ni bilo. 
V primeru Farmadenta smo se uspe-
li povezati na državni ravni in spre-
meniti škodljiv zakon, da bomo za-
varovali mesto pred škodo, ki bi se 
mu lahko zgodila. Imamo zeleno 
luč za gradnjo nove knjižnice oziro-
ma Centra Rotovž ...
Že lani smo v mestu poskrbe-
li za takšno izrazitost čarobno-
sti, da je prebivalcem in obiskoval-
cem mesta ni bilo treba iskati drugod. 
Čarobni Maribor smo nadgradi-
li še z več svetlobe, denimo z Lumino 
v Magdalenskem parku, v sode-
lovanju s turističnimi društvi smo 
spodbudili povezovanje v Kamnici, 
Bresternici, Razvanju, Malečniku ... 
Vse s ciljem, da bi lahko praznovali 
skupaj in čarobno.
Na problem povišanja cen doba-
ve toplote našega javnega podjetja 
Energetika smo odreagirali kot skup-
nost, kot velika družina, in v mestnem 
svetu našli zakonito pot, da ti prebi-
valci našega mesta ne bodo v slabšem 
položaju kot ostali. Tudi mnoge druge 
stiske smo bistveno zmanjšali in kaže, 
da celo epidemija popušča. Posvetimo 
se čarobnemu decembrskemu vzduš-
ju in upanju, ki ima realne temelje. 
Ko se tema zdi najtrša, je luč najbli-
že. Vsem želim mir ter lepe božične in 
novoletne praznike.

Saša Arsenovič, župan

Fotografije M
P Produkcija/Pigac.si

Svetloba in mesto
Vse raje prihajam v Maribor, ki je moje 
rojstno mesto (mama je takrat učila mate-
matiko na Prvi gimnaziji), včasih pravim, 
da bi se kar preselila v štajersko prestol-
nico. Ker Maribor žari. Ko grem poleti po 
Poštni ulici, se mi zdi, da sem sredi ljube 
Italije, tako je veselo, ljudje se smejijo, 
prijazno pozdravljajo … Ko s prijateljico 
po sprehodu v prelepem mestnem parku 
zavijeva v uglajeno meščansko mestno 
slaščičarno, se mi zazdi, da sem na 
Dunaju: prijazni obiskovalci, prijetno mir-
no vzdušje in lastnica, ki pride pozdravit. 
Ko posedam na kateri izmed umetniških 
klopi iz Zgodbe o klopeh in ljudeh, tej 
izjemni mariborski umetniški akciji, se 
rada spomnim otvoritve klopi, ki jo je za 
hospic oblikovala umetnica Vlasta Čobal.

Luči duha
Srečala sem se s prijateljicami iz 
mariborskega hospica, njihovo sočutje, 
srčnost in znanje so me spodbujali za 
najpomembnejše učenje v življenju: 
zavedati se lastne umrljivosti, se 
učiti spuščati in samo biti. Beseda ljubiti 
vsebuje prav to – biti! Michel Montaigne 
je napisal: »Kdor bo naučil ljudi umirati, 
jih bo naučil tudi živeti.« Prav zato 
želim Mariboru, da dobi hišo hospica, to 
pomembno hišo svetlobe. Da bomo skupaj 
dodajali življenje dnevom in ne dneve 
življenju. Ko posedam ob Dravi in gledam 
to veličastno reko, pomislim, da bi vendar 
moral biti Maribor slovensko glavno 
mesto. Kajti glavna mesta so ob velikih 
rekah in Ljubljanica je potok v primerjavi 
z Dravo, haha … Ko na krila na njej 
plavajočih belih labodov padejo sončni 
žarki, na Lentu zasvetlika mila svetloba, 
ki v zenice pošlje žarke presežnega.
Maribor cveti. Koroška ulica je 

spremenila podobo, zdaj je prijazna za 
pešce, žive prebivalce mesta, in ne več 
za avtomobilsko pločevino, ta mrtvi 
kapital, ki mesta obremenjuje in dela ljudi 
nervozne. Večno živi kapital so knjige, ki 
bodo zdaj končno dobile ustrezen dom, da 
bo knjižnica, to simbolno srce Maribora, 
utripala z nevidnimi lučmi duha. Kako so 
me navdušile slike verige ljudi, ki je selila 
knjige na novo lokacijo! Kako zelo v teh 
časih potrebujemo takšna povezovanja, 
zavest, kako pomembni smo drug za dru-
gega! In kakšna svetloba se je dotaknila 
ljudi, ko so ob mestnem prazniku zagoreli 
kresovi po okoliških mestnih gričih. Tu 
smo, povezani v ljubezni do svojega mesta 
in med seboj. Slišala sem, da po Mariboru 
hodi dobri duh, ki popravlja otroška igrala 
po parkih in igriščih! Svetloba posije v 
moje srce: še je upanje, še!

Velikodušnost
Epidemija seje stiske in strah tudi v 
mojem svetlem mestu. Takrat se velja 
zavedati, da imamo pomoč; v Sloveniji je 
dovolj cepiva in je brezplačno, kar nikakor 
ni samoumevno. In je brezplačna tudi 
zdravstvena pomoč s številnimi preda-
nimi zdravniki in bolniškim osebjem, 
kar je poseben privilegij, ustvarjen v 
nekem drugem času, po katerem še diši 
moj Maribor. In niso še zatemnjene vse 
luči upora s podpisom generala Maistra. 
S ponosom nosim majico pokrajinskega 
muzeja Mariborski grad z njegovo 
podobo, pod katero piše MOJ GENERAL. 
Kajti vem: človek ni osamljeno 
bitje, ampak je del verige prednikov, na 
katerih ramenih stojimo.
Stojmo pokonci in razširimo roke kot širi 
drevo z globokimi koreninami veje proti 
nebu na vse strani: to si ti, človek, ti si 

tako drevo! V koreninah je tvoja moč, v 
deblu sok življenja, ki ga toči vate mati 
Zemlja, v rokah nosiš daritev, ki si jo 
dolžan predati bližnjim, saj brez njih tudi 
tebe ne bo, samo povezani, samo skupaj 
lahko rastemo v nebo! In skupaj, odgo-
vorni drug za drugega, premagamo tole 
epidemijo pa še kakšno drugo hudo …
En hrib stoji in reka boža polja do goric./
Tja Bog oženi dobro voljo, smeh rdečih 
lic. Tako poje prijatelj, mladi Zoran 
Predin, ki še danes zavija po mariborsko, 
čeprav že desetletja živi v Ljubljani. 
Mnogi priseljeni Štajerci ostajajo 
zvesti mehki govorici, ah, kak paše toti 
dialekt mojim ušesom, pila sem ga z 
materinim mlekom in telo ima spomin. 
Poleg mariborščine imam v celicah 
zapisano tudi velikodušnost ljudi. Kot rad 
pripoveduje prijatelj duhovnik s tistega 
konca: Kadar me povabijo na Gorenjsko, 
vem, da moram prinesti s seboj sendvič, 
ker mi bodo v župniji najbrž ponudili 
čaj. Ko pa pridem na Štajersko, lahko 
imam s seboj še vrečko, v katero bom 
naložil kak zrezek ali kos pečenke, saj 
bo pri mizi ostalo od štajerske gostije … 
Svetloba sije iz velikodušnih ljudi, zato v 
Mariboru ne ugasne. 
Naj končam s Predinovimi besedami 
Mariboru in pred tem še vsem 
zaželim milo lepe božične praznike 
in veselo novo leto!

Dr. Manca Košir, publicistka

Človek ni osamljeno bitje, ampak je del verige prednikov,  
na katerih ramenih stojimo

Ko topli veter svoje škorce  
pihne k nam na ples, 
takrat resnica trdno spi  
in takrat je vse res. 
Moj Maribor bo vedno živ,  
ker z njim se dan začne, 
če koga ‘maš res tak fejst rad,  
tak nikdar ne umre.

16. december 20212 Časopis 
za prijazen 
Maribor



Živi Maribor
Četrtek, 16. december
17.00
TRETJA ŠPILA SOUL
Vilinski oder, vstop prost
Mladi glasbeniki s III. gimnazije na 
koncertu igrajo nekaj za dušo – soul.

18.00
MARIBOR, KI GA NI VEČ
Ulica škofa M. Držečnika 2
Rajzefirbčni sprehod v preteklost: cerkev 
sv. Ulricha, bolnišnica za kugo, mestni 
jarek, kopeli pod obzidjem, »pomfri« v 
Slovenski ... Vodi Lavra Munda Slaček. 

19.00
SLAVA KLAVORA – SPOMENIK
Mali oder Narodnega doma,  
vstopnina 7 ali 10 evrov
(Tudi v soboto, 18. decembra)
Gledališka predstava o junakinji, ki 
so jo okupatorji leta 1941 ubili pri 
njenih komaj dvajsetih letih. Režija Viktor 
Hrvatin Meglič, igrajo Davorin Juhart, 
Anastazija Leščak, Nina Slanič, Tomaž 
Podbevšek, Tina Podbevšek.

19.00 
SMEH, GLASBA IN PLES
Narodni dom, dvorana Generala Maistra, 
vstopnina 23 evrov
V koncertni komediji Mala terasa po 
besedilu Kamenka Kesarja nastopajo 
Gorka Berden in Jaša Jamnik ter Tomi 
Purič band z Evo Boto.

Petek, 17. december
16.00 do 19.00
ZAVIJANJE DARIL
Vilinska izba, vstop prost
Delavnica pisanih mobil, ki jih boste 
lahko naredili iz papirja, lesa, volne, 
perlic itd. Vodijo Natalija Zabav in 
mentorice iz zavoda MARS.

17.00
PRAVLJICA
Vilinska dvorana, vstop prost
Alenka Spacal pripoveduje pravljico 
Fižolčica beži pred fižolovo juho.

18.00
ZALA IN GAŠPER
Vilinski oder, vstop prost
Zala Kralj in Gašper Šantl na koncertu 
ambientalnega elektronskega popa 
predstavljata njun album 4 ter single, med 
njimi tudi Sto idej.

20.00
ROMEO IN JULIJA
SNG Maribor, Stara dvorana, 14 ali 18 evrov
Slavna tragedija je bila v SNG Maribor na 
sporedu dvakrat. Prvič leta 1929, drugič leta 
1951, tokrat, tretjič, je režiser Aleksandar 
Popovski, Julijo igra Julija Klavžar, 
Romea pa Žan Koprivnik.

20.30
ORIENTALSKA eksotika in evropski jazz
Sodni stolp, vstopnina 8 ali 10 evrov
Przemysław Strączek na kitari, Chiao–Hua 
Chang pa igra tradicionalna azijska 
instrumenta erhu in matouqin. 

Sobota, 18. december
10.00 do 13.00 in 16.00 do 19.00
SONCE, KOLIKO JE URA?
Vilinsko razstavišče, vstop prost
Spoznavanje sončne ure, ki jo lahko naredite 
tudi sami z Natašo Petelin in Vesno Gomboc.

10.00 do 11.00
MUZEJNICA MAMUT
Pokrajinski muzej, cena 2 evra
Predstavitev življenja v kameni dobi. 
Otroci spoznajo še okel dlakavega mamuta, 
arheološka izkopavanja in okostje ter 
izdelajo ogrlico iz živalskega zoba, ki 
jo odnesejo s seboj.

10.00 in 17.00 
STRAHOVITO
Lutkovno gledališče, Mala dvora-
na, vstopnina 5 evrov
Fant mora po temi v kler po novo žarnico ter 
pri tem pregnati še strah. Avtorja Ana Duša 
in Tin Grabnar, igralci Barbara Jamšek, Miha 
Bezeljak, Uroš Kaurin. Za otroke 5+.

10.00 in 17.00
DROBTINE IZ MIŠJE DOLINE
Lutkovno gledališče, Velika dvora-
na, vstopnina 5 evrov
Lutkovna predstava po knjigi Anje Štefan za 
otroke 2+ (igralci Danilo Trstenjak, Gregor 
Prah in Eva Stražar, režiserka Nika Bezeljak, 
avtorica glasbe Laura Zafred).

17.00
KOZLOVSKA SODBA
Intimni oder GT22, Glavni trg 
22, vstopnina 5 evrov
Predstava za otroke (5+) po motivih zgodbe 
Josipa Jurčiča. Prireditelj je Kulturno–ume-
tniško društvo Moment, produkcija Zavod 
Razvoj, režija Zoran Petrovič.

Ponedeljek, 20. december
19.00
TIPKAJMO Z JURČIČEM
Radio Maribor, 93,1 MHz
Radijska oddaja iz sklopa praznovanja 
letošnjega Jurčičevega leta (140–letnica 
smrti Josipa Jurčiča), ki je povezalo mnoge 
mariborske kulturne ustanove, pobudnik je 
bil Zavod Razvoj Maribor.

Torek, 21. december
15.00
SLIKARSTVO LUDVIKA PANDURJA
UGM, 15.00, vstopnina 5 evrov
Ob veliki retrospektivni razstavi 
Ludvika Pandurja bodo v prvi vrsti 
njegovi avtoportreti in interpretacije mitov. 
Vodi Brigita Strnad.

Dedek Mraz
Četrtek, 16. december – Studenci, 
Nova vas, Tabor (Gorkega ulica 
okoli 17.00, KS Studenci 17.15, Dom 
pod Gorco 17.30, OŠ Gustava Šiliha 
17.55, OŠ Tabor I 18.10).
Petek, 17. december – Miklavž 
na Dravskem polju (KS Dravski 
dvor okoli 17.00, vrtec Ciciban 
Dobrovci 17.20, KS Skoke 17.35, 
vrtec Vrtiljak Miklavž 17.55, 
Amfiteater Miklavž 18.15).
Ponedeljek, 20. december – 
Pobrežje, Malečnik (Istrska ulica 
okoli 17.05, OŠ Borcev za severno 
mejo 17.20, vrtec Pobrežje 17.35, 
Dom Danice Vogrinec 17.50, 
KS Malečnik 18.10).
Torek, 21. december – Brezje, Tezno 
(KS Brezje okoli 17.00, Dogoška 
cesta 17.15, Dom starejših občanov 
Tezno 17.30, Prvomajska ulica 17.45, 
OŠ Slave Klavore 17.55, OŠ Martina 
Konšaka 18.05, KS Tezno 18.20).
Torek, 28. december – slovo 
dedka Mraza na Glavnem trgu 
(Magdalenski park okoli 17.05, 
Vetrinjski dvor 17.30, Glavni trg 
18.00). Ob odhodu nazaj na Pohorje 
bo dedek Mraz podaril otrokom 
predstavo Stara šara (Vetrinjski 
dvor, 17.00, vstop prost). Predstava 
je kombinacija lutk in dramskih 
likov z glasbenimi vložki (Ines 
Mohorko Germ, Mirela Jurič in 
lutkovna skupina Cikcak).

Organizatorji dogodkov prosijo, da 
spričo izrednih okoliščin in hitrih spre-
memb preverjate točnost podatkov. 
Vilinsko mesto  
(www.vetrinjski-dvor.si)
Narodni dom (www.nd-mb.si)
Pokrajinski muzej 
(www.museum-mb.si)
Umetnostna galerija (www.ugm.si)
SNG Maribor (www.sng-mb.si)
Pekarna Magdalenske mreže 
(www.pekarnamm.org)
Radio Maribor  
(www.rtvslo.si/radio-maribor)
Dedek Mraz, novoletne počitnice, 
delavnice in Zveza prijateljev  
mladine (www.zpm-mb.si)
Čarobni Maribor  
(www.visitmaribor.si)

19.00
TOŠTERAPIJA
Dvorana Generala Maistra, 
vstopnina 15 evrov
Tadej Toš v stand–up komediji. V teh 
časih, ko se vse neprestano spreminja, 
nekaj vendarle ostaja enako: dejstvo, da 
smeh pozitivno vpliva na zdravje.

19.30
BOŽIČNI KONCERT SVETA NOČ
(Tudi v sredo, 22. decembra) 
Stolna cerkev sv. Janeza Krstnika, 
vstopnina 18 evrov
Zbor Opere SNG Maribor, zborovodkinja 
Zsuzsa Budavari Novak, solisti Valentina 
Čuden, Lucija Krašovec, Bogdan Stopar, 
Olga Pečeny (klavir). Program: Andrej 
Makor, Sveta noč, odlomki iz božične 
kantate za solo sopran, mešani zbor, 
klarinet in klavir.

Sreda, 22. december
19.30
BOŽIČNO–NOVOLETNI KONCERT
(Tudi v četrtek, 23. decembra) 
SNG Maribor, Velika dvorana, vsto-
pnice 30 ali 35 evrov
Najlepše arije in odlomki iz oper in operet 
ter koncertnih del svetovnih mojstrov. 
Simfonični orkester SNG Maribor, dirigent 
Simon Krečič, solisti Sabina Cvilak, 
Rebeka Lokar, Andreja Zakonjšek Krt, 
Martin Sušnik, Oksana Pečeny Dolenc 
(violina). 

Najlepši spomin na leto, ki mineva, 
in želje za prihodnje leto

Andrej Jeranovič, poštar
Najlepše v tem letu je gotovo to, da 
sem dobil stanovanje preko javnega 
medobčinskega sklada. Glede mesta 
sem vesel sprememb na bolje, veliko 
se ureja, mesto je postalo lepše, ureja 
se promenada v parku, Koroška, kjer 
raznašam pošto, je lepo prenovljena. 
Moja želja za prihodnje leto je, da bi 
župan s svojo ekipo nadaljeval delo 
tako kot do sedaj. Veliko poguma  
jim želim.

Župan Saša Arsenovič je odnesel božično–novoletna darila v zavetišče Centra za socialno delo Maribor na 
Šentiljski cesti in v zavetišče Nadškofijske Karitas na Ljubljanski ulici. V obeh zavetiščih je 65 brezdomnih 
oseb. Med darili so bili kape, šali, rokavice, termo nogavice, brezrokavniki, vitamini, odeje, čokolade ... 

Če bodo razmere dopuščale, bodo  
morda še:

 7 koncerti na Trgu Leona Štuklja  
(Alo! Stari, Leonart, Vlado Kreslin, Maja 
Keuc, Coverlover, Jan Plestenjak);

 7 koncerti in silvestrovanje s Saro  
Lamprečnik na Glavnem trgu;

 7 silvestrovanje z Vražjimi muzikanti 
in presenečenjem večera na Trgu  
Leona Štuklja. 

3Časopis 
za prijazen 
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Pri Kocutarjevih seveda raste trta. Ne 
potomka tiste z Lenta, pač pa Japonska 
izabela – »nekoliko nevsakdanji hibrid«. 
»Je bolj za senco kuhinjskim oknom in 
nadstrešnici za avtomobile, »pravi Stane«, 
ker ima velike liste.
Posadil jo je z enakim vzgibom kot 
največji slovenski arhitekt Jože Plečnik. 
Ampak za to je Stane izvedel šele letos. 
Potem ko je oskrbel trto pri Plečnikovi 
hiši v Ljubljani. Jo revitaliziral v podobo 
in za namen, kot si je zamislil arhitekt. 
Tudi Plečnik je namreč v tridesetih letih 

prejšnjega stoletja posadil trto za poletno 
senčenje svojega zimskega vrta. »Namesto 
sodobnih žaluzij. Vinsko trto so kot 
varovalo pred sončno pripeko cenili že 
antični Grki – poleti, ko je vroče, zasenči, 
pozimi, ko sonca primanjkuje, odvrže 
liste in daje prostor naravni svetlobi in 
toploti,« razlaga Kocutar. Od leta 2010 
mestni viničar in skrbnik najstarejše 
trte na svetu. Več kot štiristo let stare 
žametne črnine ali modre kavčine, ki 
raste na Lentu v Mariboru. In bi tam – če 
ne bi bilo korone – že imela tudi svoj 
muzej. Na Vojašniškem trgu v nekdanji 
Ledenici. Kjer so nekdaj hranili led, 
potem pa je bila ta kar lep čas prazna. 
Le kakšnih dvajset metrov zahodneje od 
prostora, kjer raste trta.
Po tistem, ko je 20. oktobra 2014 
Kocutar takratnemu županu Andreju 
Fištravcu poslal utemeljitev, zakaj bi 
mesto potrebovalo takšen muzej in 
kje bi lahko bil, so mestni odločevalci 
Stanetov predlog sprejeli – da v Mariboru 
postavijo muzej trte in vina v okviru 
prenove Vojašniškega trga. »Na tem 
prostoru so se že od nekdaj zbližale 
kakovostne vinorodne lege za gojenje trte, 
kletarsko znanje in ugodne prometne poti. 
Kot piše pravni zgodovinar dr. Metod 
Dolenc, je bil Maribor že leta 1353 sedež 
kletarskega mojstra deželnega vladarja 
–  danes bi rekli ministra za vinarstvo –, 
zadolženega za pravno urejanje pomemb-
nih vprašanj, povezanih s to panogo, ki je 

poleg obrtniških dejavnosti zagotavljala 
primarne pogoje za razvoj mesta. Ostanek 
ostankov tistih časov je najstarejša trta 
na svetu …,« utemeljuje Kocutar. Zdaj 
sodeluje z ekipo Pokrajinskega muzeja 
Maribor, ki bo vodila Muzej najstarejše 
trte, kot zunanji sodelavec. Zlasti pri 
zamislih, kaj naj bi bilo v njem na ogled. 
Predvidenih je več sklopov, od predstavi-
tve ekoloških pogojev za uspevanje trte, 
vinske trgovine, kmetijskega šolstva, 
Stare trte do menjajočega se razstavnega 
prostora. Organiziran bo sodobno – z 
moderno interaktivno komunikacijo 
med obiskovalci in razstavljenim. Kajti 
Kocutar že dobro desetletje ne skrbi »le« 
za vsakoletni pridelek  »prvovrstnega 
živega spomenika naše temeljne kulture«, 
ko ga praviloma ob sobotah ali nedeljah 
zgodaj zjutraj vsako leto znova hodi 
obrezovati, škropiti in pleti, pač pa tudi za 
njegovo spoštljivost. 
In za milje, v katerem raste. Kar zajetno 
število fotografij so prejeli – in še jih bodo 
– na mestni občini, s katerimi jih Kocutar 
opozori na »packe« v najbližji okolici trte. 
»So takšne, ki jih opaziš ali ne,« pravi. 
Ampak on je med tistimi, ki jih vidijo: 
manjkajoči strešnik na Hiši Stare trte, 
pred katero ta raste. Pa obupno ceneno 
plastično svetilo nad glavnim vhodom 
v Hišo, »ki bi kvečjemu sodila v kakšen 
toaletni prostor«. Poškodovano okno, 
ali pa električni kabel, ki je nemarno 
obvisel čez belo fasado.

Za Seillerja bi vedeli le redki
Vsakič, ko na sprehodu ob reki zastanem 
in se čez cesto zazrem v oskrbljeno trto, 
pomislim: ali se Mariborčani zavedamo, 
kolikšno odgovornost je prevzel nase in 
z njo živi Stane Kocutar? Vse živo je pač 
ranljivo in minljivo. Ali kdaj pomislimo, 
koliko neprespanih noči je za njim, 
preden nastopi dan trgatve, v katerem je 
vedno vse kot iz škatlice? Seveda je mag. 
Tone Zafošnik (1927–2012), ki je pred 
Kocutarjem trideset let skrbel za žametno 
črnino na Lentu, odgovorno izbral svojega 
naslednika. Kocutar je namreč po stroki 
agronom, z diplomo pri prof. dr. Jožetu 
Colnariču (1925–2011), enem naših 
vodilnih vinogradniških strokovnjakov 
druge polovice 20. stoletja, ki mu je 
omogočil, da je študij nadgradil s prakso 
na raziskovalni postaji za vinogradništvo 
v Geisenheimu ob Renu. Je tudi profesor 
zgodovine in geografije. Med študijem ga 
je za zgodovino vinogradništva navdušil 
pred kratkim preminuli klasični filolog in 
zgodovinar dr. Jože Mlinarič. 
Od ustanovitve je član Zgodovinskega 
društva dr. Franca Kovačiča, Društva 
generala Rudolfa Maistra, Častivrednega 
vinskega konventa Sv. Urbana in 
Policijskega veteranskega društva Sever 
Maribor. Ima status veterana vojne 
za Slovenijo. Je pobudnik postavitve 
spominske plošče prvemu svobodno 
izvoljenemu županu Dunaja, sicer 

Par, ki ves čas misli mesto
S Katarino Klančnik 
Kocutar, direktorico 
mariborskega 
lutkovnega 
gledališča, 
in Stanetom 
Kocutarjem, 
novinarjem in 
mestnim viničarjem
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rojenemu Mariborčanu ter častnemu 
občanu Maribora, Gradca, Zagreba in 
Budimpešte, Johannu Kasparju von 
Seillerju (1802–1888) na pročelju hiše 
na Vojašniškem trgu 6, ki je temeljito 
obnovljena v lasti graškega Mariborčana 
Jörga Brunnerja, pravnuka Hansa 
Schmidererja, zadnjega mariborskega 
župana avstro-ogrske dobe. Za Seillerja bi 
vedeli le redki Mariborčani, če sploh kdo, 
če ne bi Kocutar našel in tako ob pomoči 
arhitekta Petra Požavka, častnih konzulov 
Republike Avstrije mag. Jožeta Protnerja 
in Republike Hrvaške dr. Šimeta Ivanjka 
vidno »oživel« tega podatka. »Da je rojeni 
Mariborčan, ne vedo niti sami Avstrijci, 
ki se zdaj, ko obiščejo mesto ob Dravi, 
na veliko začudijo, kadar to razberejo s 
spominske plošče,« ugotavlja Kocutar. 

Še vedno hodi med ljudi
Kmalu bo tri desetletja, odkar je redno 
zaposlen na Radiu Maribor: kot novinar, 
urednik dokumentarno-feljtonskega pro-
grama in uredništva dnevnega programa, 
od leta 2010 do 2018 tudi odgovorni ure-
dnik programa Radia Maribor. Bil je po-
budnik, da leta 2011 postavijo spominsko 
obeležje varovanju RTV centra Maribor 
v času osamosvajanja. Zdaj pripravlja in 
ureja reportažne ter portretne oddaje in 
dnevne rubrike dokumentarno-zgodo-
vinskega žanra – večinoma za radio, kot 
sta denimo rubriki Spominčice in Na da-
našnji dan. Slednja je na sporedu 1. pro-
grama Radia Slovenija vsak dan ob 12:05, 
prav tako jo vsak dan ponovijo na celov-
škem Radiu Agora in objavijo v Teletekstu 
Multimedijskega centra TV Slovenija. 
Vsaj enkrat mesečno tudi sodeluje kot vo-
ditelj pogovornih oddaj na TV Maribor.
»Po značaju raztresen radovednež in zbi-
ralec odštekanih dogodkov ‚na današnji 
dan‘. Ker pa je bilo takih dni v preteklo-
sti odločno preveč, praviloma izpira zgo-
dovinsko zlato iz štajerske reke preteklo-
sti. Včasih ostane na situ kaj bleščečega. 
In to je za radio,« je opisan na radijski 
spletni strani. Je novinar žlahtnega, »ži-
vega« žurnalizma: vpet med ljudi, žive 
pričevalce; s portretiranjem njihovih ži-
vljenjskih izkušenj popisuje njihove usode 
in naš skupni čas.

 »Usodni« prvi julij 
Po očetu Milanu – kmetu in dolgoletni 
vodji hmeljarstva pri Kmetijski zadrugi 
Ruše – je podedoval ljubezen do zemlje in 
vinske trte, ki so jo imeli v rojstni Laznici 
pri Limbušu, mama Ivana pa je bila tis-
ta, ki je v družino – Stane ima še brata 
Milana – vnašala zanimanje za umetnost 
in humanistko, ugotavlja žena Katarina 
Klančnik Kocutar. Dobro je, da star-
ši omogočijo otroku odraščanje s kultu-
ro, saj tako veliko pridobi na širini duha, 
se strinjata oba. Tudi sama starša štirih 
otrok: Ajde, Lene ter dvojčkov Ivane in 
Juša. Kar trije od njih so tudi, zaenkrat še 
študijsko, zapisani umetnosti. 
Stane in Katarina sta se spoznala v službi. 
Na Radiu Maribor. Katarina se natančno 
spominja tistega dne: 1. julij 1993, ob 
osmi uri v sejni sobi. Znanstvo se je pog-
lobilo v skupno življenje – zdaj bo tega že 
28 let. Tudi Katarina, sicer dramaturginja 
z diplomo ljubljanske Akademije za gle-
dališče, radio, film in televizijo, je namreč 
svojo prvo službo našla v kulturni re-
dakciji na Radiu Maribor. Kot poznaval-

ka gledališča pa je pisala članke in kritike 
še za Razglede, Katedro, Otrok in knji-
ga, Dialoge in Večer.
Ob koncu akademije je obiskala nekaj 
lutkarskih festivalov in svetovni kon-
gres v Ljubljani. Lutkarski svet jo je pov-
sem očaral. Pozneje je lutke spremlja-
la kot novinarka in kritičarka predstav, 
od leta 1999 do 2004 pa je z njimi nada-
ljevala kot direktorica in umetniška vod-
ja mariborskega lutkovnega gledališča. 
Zatem je delala kot dramaturginja pred-
stav in programska sodelavka gledališča, 
ki ga ponovno vodi od 2016. »Lutkarija se 
v zadnjih letih razvija v presenetljivih in 
vznemirljivih smereh,« po svojih dolgole-
tnih izkušnjah na kratko oceni. 

Kot v New Yorku
»Končno bomo v Mariboru, na 
Vojašniškem trgu 3, postavili lutkovni 
muzej, v katerem bo na ogled petdeset let 
Lutkovnega gledališča Maribor,« navdu-
šeno dodaja. Poleg razstavnih ekspona-
tov, lutk – ki so jih izdelovali po predlogih 
akademskih slikarjev in ilustratorjev, kot 
so, denimo, Janez Vidic, Milan Bizovičar, 
Danijel Demšar in seveda legendarna 
Breda Varl, bo moč videti izseke pred-
stav, uporabo različnih lutkarskih tehnik 
… Muzej bo živ – zlasti skozi ustvarjal-
ne delavnice, v katerih se bodo otroci tudi 
sami preizkusili kot ustvarjalci lutkovne-
ga sveta, in preko sodobnih interaktivnih 
dejavnosti na temo lutkarstva. Katarina 
se za obisk gledališča in muzeja ne boji. 
»Našemu mestu se pozna, da ima bogato 
lutkovno tradicijo, zato ima gledališče ob-
činstvo,« ugotavlja. 
To je zdaj, še pravi, tudi prostorsko iz-
jemno. »Kadar nas obiščejo tuji gledali-
ščniki, se kar ne morejo načuditi, kako 
lepo gledališče imamo.« Ti vsako leto v 
Maribor množičneje pridejo v avgustu – 
na festival Poletni lutkovni pristan. Na 
njem »se pomerijo« domače in tuje lut-
kovne predstave, ki jih obišče več tisoč 
obiskovalcev. »Ne vem, če se Mariborčani 
zavedamo, koliko možnosti je v našem 
mestu, da spodbudimo otroke k ustvarjal-
nemu razvoju: od športnih do kulturnih 
dejavnosti, ki jih za otroke namenjajo tu-
kajšnje institucije: galerije, muzeji, gleda-
lišča, glasbene šole, plesne delavnice …,« 
ob tem pripomni Katarina. 
Ob lutkovnem utripu se v kompleksu oko-
li gledališča na različnih prizoriščih do-
gajajo mnoge prireditve: od letnega kina 
v Avditoriju, ki ga že pet let prireja gleda-
lišče skupaj z Društvom za razvoj filmske 
kulture in Mariboxom, Jazz Lenta, Odra 
pod hrastom, ki ima bolj klubski pridih 
koncertov, do Minoritskega samostana, ki 
premore ambient svetovnega formata in 
kjer se, tudi premierno, odvijajo koncer-
ti Carmine Slovenice, glasbeni Festival 
Minoriti ali pa denimo vizualno gledali-
šče Barbare Novakovič. In se človek po-
čuti, kot da je v New Yorku.  

Iz družine Ilich
Na letošnjem mednarodnem kongresu 
nevladne svetovne organizacije lutkarjev 
UNIMA na Baliju – v njej so predstavni-
ki iz 90. držav, je bila Katarina Klančnik 
Kocutar že drugič izvoljena v 18-član-
ski izvršni odbor. To je najvišji organ v 
tej organizaciji s častitljivo, 90-letno tra-
dicijo, ki deluje pod okriljem Unesca. 
Vsak od teh članov vodi svojo komisijo. 

Katarina bo naslednja štiri leta vodila tis-
to za publikacije in sodobno pisanje. Ta bo 
med drugim dopolnjevala enega največ-
jih projektov organizacije – spletno lut-
kovno enciklopedijo. 
Če bi enciklopedično pripravljali podatke 
o Katarini Klančnik Kocutar, bi geslu 
sledila obsežna razlaga. Katarina je na-
mreč po očetu iz zdravniške družine, po 
mami pa potomka družine Ilich. Njen pra-
ded Emanuel Ilich izhaja s Češke. Ob svo-
jem prihodu na Štajersko se je v Selnici ob 
Dravi zaljubil v Matildo Mesarič, gostil-
niško hči, se z njo kasneje poročil in na te-
danji Aleksandrovi cesti postavil slašči-
čarno. Bil je tudi velik »sokolaš« – leta 
1907 je bil v Mariboru med ustanovite-
lji sokolskega društva. »Umrl je tik pred 
prvo vojno in to je bil eden večjih sokol-
skih pogrebov v mestu,« razlaga Katarina.
Praded je imel dva sinova: Milovana in 
Bojana Ilicha. Prvi je Katarinin dedek. 
»Večkrat mi je pripovedoval, kako so ob 
nedeljah v družinski slaščičarni pripravi-
li veliko sladic za sprehajalce mestne pro-
menade in kadar je deževalo, so jih do-
mači morali jesti za kosilo, ‚da niso šle v 
nič‘,« se nasmehne Katarina. Slaščičarno 
so po vojni nacionalizirali, po denaciona-
lizaciji pa se slaščičarska tradicija nada-
ljuje pod starim družinskim imenom. 
Po drugi svetovni vojni se je dedek z dru-
žino preselil v Ljubljano. »Vse počitnice 
sva s sestro Veroniko preživljali pri babici 
in dedku. Družili sva se s sestričnami in 
na te čase imam res lepe spomine,« pravi 
Katarina. Tudi med študijem je živela pri 
njiju. »Na starost je moj ded skoraj pov-
sem oslepel, v tistih časih sem mu brala 
časopise, knjige in podnapise pri filmih.«  
Dedkov mlajši brat je Bojan Ilich (1922–
1941), eden od organizatorjev prve upor-
niške akcije proti nemškemu okupatorju 
na Slovenskem. 29. aprila 1941 je namreč 
skupina, med katerimi je bil tudi Ilich, v 
Volkmerjevem prehodu v Mariboru zaž-
gala dve nemški vozili. Dobre tri mese-
ce zatem je bil ujet v zasedi v domu Mare 
Čepič. Skupaj s Slavo Klavoro, Slavkom 
Šlandrom in Bogdanom Špindlerjem. 
Mesec za tem so ga ustrelili.  Čez nekaj 
dni bi dopolnil 19. let. Po njem se danes 
imenuje osnovna šola v centru mesta. 

Trije otroci v umetnosti
Pri Kocutarjevih je zdaj čez delovne dni 
mirneje kot pred časom. Trije otroci so že 
zdoma: najstarejša Ajda v Ljubljani kon-
čuje študij filozofije in je že močno vpe-
ta v kuratorsko delo sodobne umetnosti po 
različnih galerijah. »Po babičnih stopinjah 
gre,« se strinja Katarina.
Babica Breda Ilich Klančnik je namreč 
naša priznana kustosinja, z bogatim  
umetnostnozgodovinskim opusom, zlas-
ti v Umetnostni galeriji Maribor in lju-
bljanski Moderni galeriji. Lena je druga 
od štirih otrok in je že takoj po gimna-
ziji odšla študirat umetnost v Berlin. Ta 
čas tam nadaljuje študij vizualne umetno-
sti na Universität Der Künste. Nedavno je 
bila v razstavišču Špital v Gornji Radgoni 
na ogled razstava njenih del, kjer je na fo-
tografijah predstavila prebivališča svojih 
prednikov – zgodovinarjev in slavistov dr. 
Franca Simoniča in dr. Janka Šlebingerja, 
vodilnih slovenskih bibliografov. Tudi 
v domači predsobi je med deli Janeza 
Vidica in Hinka Smrekarja uokvirje-
na Lenina grafika. 

Čez teden je doma le Juš. Oba z Ivano 
končujeta srednjo šolo: Ivana ljubljansko 
umetniško gimnazijo, smer sodobni ples, 
Juš Drugo v Mariboru in se je že odločil 
za študij matematike. 

Kadar smo skupaj, smo  
zares skupaj
»Nismo veliko skupaj. Kadar pa smo, 
smo zares skupaj,« pravi Katarina. Stane 
ob večerih še vodi kakšne prireditve in 
oddaje ali pa gre na teren, Katarina po-
zno zaključuje z delom, saj »je čez dan 
v pisarni kot na avtobusni postaji« in ne 
uspe opraviti vseh obveznosti. Zdaj ima 
Stane več časa kot ona in večinoma kuha 
on. »Dobro kuha,« ga pohvali Katarina. 
Sama hodi večkrat na teden ob sedmih 
zjutraj plavat v Pristan. »Ali ni to privi-
legij – da imamo v našem mestu to mož-
nost?« je navdušena. 
Ko sediš v spodnjem delu njihove hiše, 
kjer se kuhinja, jedilnica in dnevna soba 
zlivajo v eno brez pregrad, lahko začu-
tiš, kako prostor oživi v tistih trenutkih, 
kadar je družina skupaj. Na to te ves čas 
spominja tudi psička Lola. Ki bi se kar 
naprej cartlala in igrala. Vajena je neneh-
ne človeške ljubezni in topline. 

Vzpenjača tudi na Piramido
Katarina in Stane sta par, ki ves čas mis-
lita mesto. Katarini je všeč prenovljen 
Glavni trg, »razširjena mestna dnevna 
soba«. »Upam, da ta groza z virusom čim 
prej mine in se bomo lahko v njej svo-
bodneje in več družili,« pravi. 
Stane si želi, da bi mestni vinorodni gri-
či naposled polno zaživeli. »Zemljišče bi 
moralo preiti v last občine. Podobno kot 
so to napravili v Ljubljani, kjer so v zasa-
ditev in oskrbo mestnega vinograda vlo-
žili okoli 150.000 evrov. V Mariboru se 
na okoli petih hektarjih raztezajo vinogra-
di renskega rizlinga, ki ga je treba v ve-
liki meri ročno obdelovati. To pa je stro-
šek, ki ga zasebnik težko prenese.« Prav 
tako bi v takem primeru, še pravi, obči-
na imela interes, da bi bilo to mestno vino 
– prvo vino, ki bi ga ponujali v njenih 
lastništvih – od protokola do Hiše Stare 
trte in Treh ribnikov.
»Morali bi, kot je idejo pred časom oživil 
župan Arsenovič, na Piramido, ki prese-
ga vinorodni grič ter je zgodovinska in iz-
letniška točka, speljati vzpenjačo,« še raz-
mišlja Kocutar. »Nekaj takega, kar so leta 
1957 napravili na Pohorju. Tudi takrat je 
bilo za uresničitev zamisli potrebno ve-
liko entuziazma in sodelovanja. Franciju 
Čopu, očetu Pohorske vzpenjače – ide-
ja je sicer vzniknila že v času župana dr. 
Alojzija Juvana – in sodelavcem je uspe-
lo v 37-ih mariborskih podjetjih zbrati 50 
milijonov tedanjih dinarjev za investi-
cijo. V Metalni je kasnejši profesor Jože 
Hlebanja zasnoval konstrukcijo: izdela-
li so stebre, kabine so bile iz Impolovega 
aluminija, nosilna vrv pa iz avstrijskega 
podjetja Girak. Danes takšnega projekta s 
toliko lastnega znanja in opreme najbrž ne 
zmoremo več. Vprašljiv pa je tudi skup-
ni ustvarjalni duh.«

Katarina Šulek
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Ekipa Hostla Pekarna (HOP), ki je 
nedavno praznovala 10. rojstni dan, je 
oktobra letos prejela še eno pomembno 
potrditev kakovostnega dela – prvo mesto 
in naslov »Najlepše in najgostoljubnejše 
mladinsko prenočišče« na letošnjem 
natečaju »Moja Slovenija – lepa in 
gostoljubna«, ki ga izvaja Turistična 
zveza Slovenije. V argumentaciji je 
žirija izpostavila, da ob lepo urejenih 
namestitvah hostel aktivno sodeluje pri 
raznih dogodkih in aktivnostih, gostom 
ponuja tematske sobe z zgodbo (fototapete 

Najgostoljubnejši
Nov uspeh ekipe 
Hostla Pekarna

z izbranimi fotografijami iz Pekarne 
Matjaža Wenzla) in nadstandardne 
apartmaje z lastno kuhinjo in kopalnico 
ter možnost skupnih prostorov za druženje 
in razgibane aktivnosti.
Zmagovalno nagrado sta v imenu 
ekipe HOP-a in Mladinskega kulturnega 
centra Maribor prevzeli receptorka 
Maja Stoporko ter direktorica MKC-ja 
Marja Guček, potem ko je hostel na 
istem natečaju letos že osvojil tudi 2. 
mesto po izboru publike na osnovi 
spletnega glasovanja, ki se je zaključilo 
v septembru. HOP je sicer prvo mesto 
po izboru strokovne žirije že osvojil leta 
2017, v letih 2016, 2019 in 2020 pa se je 
uvrstil na odlično 2. mesto.

Lampedusa. Italijanski otok, ki sicer sodi 
k Siciliji, a je geografsko bliže Tuniziji. 
Velik je 20 kvadratnih kilometrov in ima 
manj kot 7000 prebivalcev. Otok ribičev, 
razgretega kamenja in peska, je pos-
tal sinonim za novo priložnost mnogih, 
ki se na dolgo pot podajo iz različnih 
razlogov – podnebnih sprememb, vojn, 
rasizma, ksenofobije, strahu ali upa-
nja na boljše, bolj varno življenje zase 
in za svojo družino.

Skupaj smo močnejši
Na otoku, kjer migracije niso nov pojav, 
pa niso bili pripravljeni na nočne dogodke 
3. oktobra 2013. Sedem ribičev je sredi 
noči reševalo otroke, ženske in moške iz 
čolna, ki ga je zajel ogenj. Samo to noč je 
utonilo več kot 350 ljudi, življenja ribičev 
in vseh otočanov so bila za zmeraj zazna-
movana s to tragedijo. Žalostna usoda 
migrantov je na Lampedusi na vsakem 
koraku – ob spomenikih, napol potoplje-
nih tihotapskih ladjah v pristanišču, arte-
faktih iz ladij v muzeju in nenazadnje na 
obeležjih na pokopališču, kjer najglobje 
seže del, namenjen otrokom.
Zavzet župan Lampeduse Linose Totó 
Martell je zato v evropski projekt 
Snapshots from the borders – Utrinki 
z mej povezal 35 lokalnih skupnosti in 
civilnodružbenih organizacij. Z zaveda-
njem, da smo skupaj močnejši, smo bili 
evropski partnerji s podobnimi izkuš-
njami zanj ena izmed zadnjih možnosti, 
da mu prisluhne italijanska politika in 
politika Evropske unije. Pogosto se je po 
robu postavil predvsem nacionalni politi-
ki, ko je želela zapirati »meje«, ker on in 
prebivalci otoka obupanih ljudi ne bodo 
pustili sredi morja.
Na otok Lampedusa je samo od začetka 
2021 do septembra 2021 prispelo 45.000 
migrantov. Torej več kot sedemkratno 
število prebivalcev otoka. Ocenjujejo, da 

je v Mediteranskem morju v zadnjih letih 
utonilo več kot 10.000 ljudi.

Izkušnja Maribora
Zaradi izkušnje iz leta 2015 je bila k 
projektu povabljena tudi Mestna občina 
Maribor. Takrat smo se, spričo številnih 
ljudi, ki so prihajali v Slovenijo, hitro 
zavedali naših prednosti in slabosti na 
državni, regionalni, lokalni ravni in ravni 
EU. Kljub temu se je občina odzvala hitro 
in povezala svoja javna podjetja, zavode, 
nevladne in humanitarne organizaci-
je, društva in prostovoljce ob logistični 
podpori Civilne zaščite ter naredila, kar 
je bilo v njeni moči. Ljudje so nam, kot 
je za mesta ob meji značilno, prines-
li in odnesli svoje življenjske zgodbe. 
Takšnega obupa ljudi Evropska unija 
ni videla že skoraj 30 let, ko smo vrata 
odpirali in zapirali ljudem, ki so bežali iz 
jugozahodnega Balkana.
Partnerji projekta smo se povezali, delili 
dobre izkušnje in se čudili neverjetni 
zmožnosti ljudi, ki so migrantom olajšali 
vsaj majhen del njihove dolge poti. 
Vsi partnerji projekta Snapshots from the 
borders smo iz projekta odnesli izkušnje 
solidarnosti, humanosti in sočutja. 
Trenutno v Sloveniji živi 795 (po-
datek z dne, 5. novembra 2021) oseb 
s priznano mednarodno zaščito. V 
Sloveniji živi 2.107.000 ljudi, v Mariboru 
pa manj kot 100.000.

Urška Korošec, Karina Šenveter

Utrinki z mej
Takšnega obupa ljudi Evropska unija 
ni videla že skoraj 30 let

V projektu Snapshots from the 
borders sta sodelovala tudi  
inštitut ISCOMET kot vodilni 
partner za Slovenijo in občina 
Črnomelj. Projekt je trajal od ok-
tobra 2018 do oktobra 2021 in se 
je financiral iz evropskih sredstev 
EuropeAid DEAR.

Jolanda Sambolec, kiosk 
sadja in zelenjave
Tisto dobro, kar se mi je zgodilo to 
leto, je dejstvo, da se širi krog mojih 
strank, ker se ljudje vedno bolj za-
vedajo pomena in vrednosti zdrave, 
domače, kakovostne, na zemlji pri-
delane zelenjave iz lokalnega okolja. 
Dodatno me veseli, da je to dobro 
zame in dobro tudi za druge. Sicer 
smo si to leto z mojimi strankami 
delili razne zgodbe, velikokrat smo 
se skupaj smejali in tudi jokali.
V prihodnjem letu vsem iz srca 
želim, da bi lahko čim bolj čuvali in 
ohranili svoje zdravje ter pazili nanj!

Petja Golec Horvat, 
gimnazijka
V letošnjem letu so me najbolj 
osrečevali trenutki, ki sem jih 
lahko posvetila ustvarjanju. Vesela 
sem, da so se situaciji navkljub 
našle nove priložnosti in navezala 
nova prijateljstva.
Veseli me, da se bomo Mariborčani 
kmalu lahko srečevali in uži-
vali ob dobrih art filmih na t. i. 
Filmskih nedeljah v Lutkovnem 
gledališču Maribor.
Želim si zdravo novo leto. Da bomo 
lahko v šoli, da se bomo lahko 
družili in ustvarjali v izvenšolskih 
dejavnostih. Naj bo leto s čim manj 
prepiri in s čim več objemi.

Najlepši spomin na leto, ki mineva,  
in želje za prihodnje leto
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Mala velika 
zgodba
Potomka na Korejskem 
polotoku je obrodila
Igor Jurišič ima izkušnje iz več kot 
20 let dela v Popotniškem zdru-
ženju Slovenije, ki je del Hosteling 
International. Ta mednarodna 
organizacija je bila ustanovljena 
leta 1932, da bi mladi promovirali 
vrednote miru. Leta 2012, ko so se 
napetosti na Korejskem poloto-
ku spet povečale, je Jurišič smelo 
pomislil, da bi se spoprijeli s težkim 
problemom. In ustanovili so Društvo 
slovensko–korejskega prijateljstva.
Leta 2017, ko so se napetosti med 
Korejama spet zaostrile, so tedanji 
podžupan Saša Pelko, mestni viničar 
Stane Kocutar in Jurišič prišli na »noro 
idejo«: kaj pa če bi naša stara trta bila 
sporočilo miru na Korejskem polotoku 
in postala majhen otoček stabilnosti, 
kamenček v mozaiku prizadevanj, da 
bi se približno 80 milijonov Korejcev 
zbralo okoli reči, ki jih povezujejo? 
Julija tistega leta je Jurišič v karton 
zavil potomko stare trte in jo vtaknil 
v plastično vrečo (»Če je v Mariboru 
preživela več kot 400 let, bo pa 
še dva dni na letalu.«) ter odletel v 
Seul. Imel je srečo. Na carini so več 
pozornosti pritegnile štiri steklenice 
protokolarnega vina, ker v Južno 
Korejo smeš prinesti samo eno 
steklenico (»A tokrat naj vam bo.«). 
Potomko stare trte so posadili pred 
Youth Hostlom v lasti mesta Seul, 
zanjo pa skrbi dr. Alex Shinn.
Mesec dni kasneje, za pot v Severno 
Korejo, se je Jurišič bolje pripravil. Za 
potomko stare trte je dobil potrdilo, 
da ni gensko spremenjena rastlina, v 
Severni Koreji pa so jo pregledali, ali 
ne gre za tujerodno oziroma invaziv-
no vrsto. Letos je potomka stare trte, 
ki raste v rastlinjaku v centralnem 
botaničnem vrtu v Demokratični 
ljudski republiki Koreji, zanjo pa 
skrbi Hong Chol Hak, prvič imela 
35 grozdov. A stiskanje skupnega 
korejskega vina miru iz grozdja obeh 
potomk stare trte bo moralo poča-
kati zaradi korone.
Od leta 1953, ko sta Koreji ustavili 
spopadanja – nista pa podpisali pre-
mirja, zato vojna uradno ni končana –, 
se držita načela, da napetosti rešujeta 
brez vmešavanja drugih (»Ker so se 
v korejski vojni leta 1950 ZDA in te-
danja Sovjetska zveza bili pripravljeni 
boriti do zadnjega Korejca.«). Čeprav 
ne gre za klasično vmešavanje, je mi-
rovna misija potomk stare trte eden 
redkih primerov posredovanja »tretje 
strani« v odnose med Korejama – in 
tak, ki je v globalnih razsežnostih 
pustil imena Lent, Maribor, Slovenija.

D. P.

SKUTERJI
IN 

MOTORJI
NE 
SODIJO 
V PEŠ CONO

Že leta odkriva manj znane ali celo 
povsem neznane mestne zgodbe in jih 
opisuje v svojih časopisnih kolumnah 
in knjigah. Deluje v Društvu za ljudi in 
prostore Hiša! kot razvijalec turističnih 
produktov. V okviru projekta Rajzefiber 
že vrsto let pripravlja posebne tematske 
sprehode za Mariborčane in turiste. Med 
njimi so najbolj znani in priljubljeni 
Šimftura, Pajzl tura, Maribor – metropo-
la, (Ne)tolernačni sprehod, Šmrkafci in 

Skakafci, Piramida ... Sprehodi potekajo 
čez vso leto, strnjeno pa jih lahko doživite 
v okviru Festivala sprehodov.
Več informacij: 

Od kod fascinacija nad zgodovino 
Maribora in manj znanimi oz. pozab-
ljenimi ljudmi, dogodki, prostori?
No, mislim, da bi morale zgodbe mesta 
zanimati prav vsakega Mariborčana, zato 
se mi to, da me zanima preteklost mesta, v 
katerem sem rojen in v katerem živim, ne 
zdi nič neobičajnega. Najbolj je „kriva“ 
mama, ki je delala na domoznanskem 
oddelku UKM, pa dedek, ki mi je večkrat 
pripovedoval zgodbe o Mariboru, zagotovo 
sem se z zgodovino „okužil“ tudi v letih, ki 
sem jih preživel na arheoloških izkopa-
vanjih ...  Nekatere, tiste velike, najdemo 
v zgodovinskih knjigah, večino manjših 
pa pozna le nekaj ljudi. Ali so te zaradi 
tega manj pomembne in nam o preteklosti 
mesta in življenju v nekem obdobju povedo 
kaj manj? Po moje ne, prej nasprotno.
Koliko raziskovanja in priprave je 
potrebno za en tak sprehod?
Odvisno od teme sprehoda, običajno 
pa se tega lotevam s sprehajanjem po 
mestu in pogovorih ob kavi z različnimi 

ljudmi. Včasih si že vnaprej določim temo 
sprehoda, včasih se vse skupaj začne 
povsem slučajno, ko se mi zdi, da bi pa kaj 
bilo zanimivo tudi drugim. Veliko snovi 
za sprehode imam ponavadi že nekje „na 
lagerju“, sestavljanje sprehoda pa zgleda 
večkrat podobno sestavljanju puzzlov. 
Pravzaprav pa sprehod ni nikoli do 
konca domišljen, velikokrat se je potrebno 
prilagajati, glede na ljudi, s katerimi se 
sprehajaš po mestu. 

Kdo so ljudje, ki vodijo sprehode?
Povsem različni, še največ pa se jih zvrsti 
na vsakoletnem Festivalu sprehodov. 
Program za njega sestavimo s tako imeno-
vanim odprtim pozivom, s katerim nago-
varjamo meščane, da nam predstavijo svoj 
sprehod. Festival je prvenstveno namenjen 
prav spoznavanju našega mesta. Da se je 
zadeva prijela pa poleg izjemno dobrega 
obiska govori tudi to, da na festival svojih 
sprehodov ne prijavljajo zgolj posamezni-
ki, ampak tudi veliko kulturnih in drugih 
institucij. Opazili so nas tudi drugod kot 
primer, kako na izviren in inovativen način 
predstaviti kulturno dediščino. 
Kakšni so kaj odzivi domačinov in 
turistov na vaših sprehodih? 
Vsak, ki je kdaj vsaj malo potoval po svetu, 
ve, da se nad mestom, v katerem je človek 
prvič, ni težko navdušiti, saj je vse, kar 
izvemo za nas, nekaj novega – vsaj večina, 
pa čeprav je dandanes marsikaj mogoče 
najti tudi na spletu. Pri sprehodih se je 
dandanes potrebno še posebej potruditi, 
saj je nesmiselno in morda tudi nekoliko 
predrzno nekomu govoriti o stvareh, ki jih 
najde z enim klikom. Navdušiti nad mestom 
nekoga, ki živi tukaj vse življenje in vam 
bo že ob omembi sprehoda po mestu po 
mariborsko zabrusil: »Se pa te fse vem o 
Mariboru, če sn pa rojen tu!« pa je povsem 
druga pesem. In ni lepšega, kot ko ti po uri 
in pol, dveh urah, zakrknjen Mariborčan 
reče: »Mater, tega pa nisn vedo. Kako vrei 
mesto je Maribor!«                  Nino Flisar

Sprehajalec po  
Mariboru

Vid Kmetič v ospredju z Igorjem Fekonjo Fekijem na sprehodu Šmrkafci in Skakafci

Jože Vidovič, urar
Vesel sem, da se v mestu čuti 
neka nova, pozitivna energija, 
kljub negotovi situaciji, v kateri 
smo se znašli zaradi epidemije 
virusa. Ljudje smo bitja, ki nas 
veseli lepota in urejenost, zato 
smo bolj zadovoljni, ko okoli sebe 
vidimo urejen prostor.
Želim si, da bi se ljudje bolj povezali 
v nesreči, ki nas je zadela, saj je ta 
razdor med ljudmi še bolj žalosten 
kot bolezen. Zase želim, da bi bili 
ljudje zadovoljni z mojim delom, 
saj to, da jim pomagam pri urah 
in merjenju časa, čutim kot svoje 
poslanstvo.
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Vid Kmetič je Mariborčan, ki je zaljubljen 
v svoje mesto in njegovo zgodovino
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Franci Žiberna ima morda odgovor 
na vprašanje, ki ga išče ves svet – kaj 
se mora zgoditi, da se človek izvije iz 
zapletenega položaja in najde življenjski 
smisel. Leta 1977 je imel prometno 
nesrečo. Takoj po nesreči je zaznal, 
da ne čuti spodnjih okončin. Njegova 
prva misel v tistem trenutku je bila 
nenavadna, pomislil je na Abebeja Bikilo, 
legendarnega atleta iz Etiopije, ki je po 
nesreči z avtom postal paraplegik. To je 
bil zanj trenutek resnice, da se ni predolgo 
predajal lažnemu upanju, da bo še hodil.
Žiberna je po izobrazbi gradbeni inženir. 
Pred nesrečo je bil aktivni košarkaš. 
Po prometni nesreči, ki se je zgodila 
na vračanju z dela, se je moral soočiti z 
grenkim spoznanjem, da verjetno nikoli 
več ne bo hodil. Zdaj je bilo treba novo 
situacijo sprejeti in obvladati. »A to 
ne pride kar tako enostavno, brez solz, 
neprespanih noči, vzpodbude bližnjih 
in učenja vseh veščin, ki jih paraplegik 
potrebuje v vsakdanjem življenju,« pravi 
Žiberna. V novem, težkem položaju je 
jasno samo nekaj – da bo treba v kratkem 
času narediti ogromno, da se bo vrnil 
družini in na delo v Cestnem podjetju 
Maribor. »Pri vračanju v vsakdan je poleg 
rehabilitacije bistveno dvoje: socializa-
cija in takojšnja vključitev v reševanje 
problemov«, pravi Žiberna.
Eno leto po nesreči je že igral v državni 
košarkaški reprezentanci na vozičkih. 
Leta 1979 so v Hali Tivoli organizirali 
prvi mednarodni turnir v košarki na 
vozičkih, kjer se je že preizkusil v delu 
organizacijskega odbora. Kasneje je igral 
za mariborsko ekipo in hkrati bil tudi 
dolgoletni trener te mariborske košarkar-
ske ekipe na vozičkih.
V Mariboru so ga hitro vključili v 
delo pri društvu invalidov. V tem času 
je pri Zvezi paraplegikov dozorela 
ideja po ustanovitvi regijskih društev. 
Tako je bilo ustanovljeno tudi Društvo 
paraplegikov mariborske regije, danes 
Društvo paraplegikov Podravja. Žiberna 
si upravičeno lasti titulo ustanovitelja 

društva in tudi titulo prvega predsednika 
Društva paraplegikov Podravja. Hkrati 
se je vrnil na prilagojeno delovno mesto. 
Veliko se je moral, seveda ob pomoči 
sodelavcev, naučiti, od statike in tehnič-
nega risanja do kasnejšega projektiranja z 
računalniškimi programi.
Še vedno veliko bere in se aktivno 
vključuje v Samoorganizirani četrtni 
skupnosti Tezno. Zdaj meri svet iz 
drugačne perspektive. »Marsikdaj je 
mogoče z vrečo cementa in žakljem 
gramoza odpraviti prenekatero arhitek-
tonsko oviro v mestu,« pravi, »in podobno 
je tudi z malimi uspehi mogoče reševati 
probleme v življenju.«
»V Mariboru je bilo veliko narejenega za 
gibanje ljudi na vozičkih,« pravi Žiberna. 
Zadovoljno ugotavlja, da se na ta način 
gibalno ovirani ljudje lažje vključujejo v 
družbeno, kulturno, družabno življenje. 
Urejajo se Vojašniški trg in Minoriti, 
dobrodošla pridobitev bo tudi dvigalo v 
Narodnem domu in še marsikaj.
Vendar zavedanje o ovirah za ljudi na 
vozičkih še vedno pogosto manjka pri 
načrtovanjih in obnovah. Recimo, človek 
na vozičku pri Cityju ne more uporabiti 
podhoda pod Titovo cesto do zdra-
vstvenega doma na drugi strani, ker ni 
dvigala. Dvigali bi pred leti stali približno 
150 tisoč evrov, kar je bilo pri obnovi 
podhoda za občino prevelik strošek. Tudi 
pri gradnji podhoda pod Ljubljansko 
ulico niso naredili dvigala. Dostop so 
gibalno oviranim ljudem omogočili po 
dolgih obvoznicah. Sicer ima Žiberna 
smelo idejo za mesto, ki bi lahko bilo 
dobro povezano za vse in v skladu z 
uresničevanjem trajnostne mobilnosti – 
električna mestna železnica.
»Ali veste, koliko javnih stranišč imamo 
v centru mesta?«, mimogrede vpraša 
Žiberna. Tisto pri Frančiškanski cerkvi 
pod TIC-em in drugo v mestnem parku, 
ki pa za gibalno ovirane nista dostopni. 
Za zdaj se rešujejo tako, da izkoriščajo 
stranišča bližnjih lokalov, denimo tistega 
v Vetrinjskem dvorcu ali Hotelu Orel. 
Pred korono je bilo v Mariboru tudi 
veliko turistov na vozičkih. Odpravljanje 
ovir in prizadevanje za prijazno mesto 
gibalno oviranim, pa tudi drugim, tako 
presega ozko razumevanje invalidov. 
Že dolgo je to splošna nuja in skupni 
cilj celotne družbe.
Ko je Franci zaradi velikih zdravstvenih 
težav pred dvema letoma ležal v bolni-
šnici, ga je bodrila misel, da bi spet lahko 
peljal na sprehod svojo psičko. Po nesreči, 
ko si je urejal življenje z invalidskega 
vozička, mu je najdenček Cufi pomagal 
novo prilagojeno stanovanje spremeniti 
v dom. Sedaj, po 44 letih paraplegije, pa 
mu navihana tibetanka Žuža pomaga, 
da dodaja pozitivno energijo vsakemu 
dnevu posebej s sprehodi v bližnji gozd, 
kjer spotoma pozdravita še sosede in 
varovance doma starejših občanov.

Dejan Pušenjak

Najlepša darila so tista, ki nosijo zgodbo. 
Z nakupom Sončkovih, Polževih ali 
Ozarinih izdelkov boste ob tem, da 
podarite nekaj izjemnega, prispevali tudi 
k socialni vključenosti oseb, ki so z nami. 
Vsak dan, ne samo pred prazniki.

VDC Sonček
V Zvezi društev za cerebralno paralizo so 
se socialne izključenosti lotili na različne 
načine. Program varstveno delovnih 
centrov (VDC), ki teče že od devetdesetih 
let prejšnjega stoletja, je program varstva, 
vodenja in zaposlovanja pod posebnimi 
pogoji, v katerega je danes vključenih več 
kot 180 uporabnikov, ki zaradi različnih 
oviranosti (invalidnosti) niso zaposljivi na 
prostem trgu dela.
Mariborski VDC Sonček je eden od 
enajstih centrov v Sloveniji. Pod spretnimi 
prsti uporabnikov nastajajo unikatne 
pisane voščilnice ter drugi lični ročni 
izdelki iz blaga, volne, gline, lesa … Šali 
in kape so ročno delo, estetsko dodelani 
in pričajo o umetniškem čutu njihovih 
ustvarjalcev. Če pa želite prav posebno 
barvno kombinacijo, vam spletejo šal ali 
kapo v skladu z vašimi željami.

Vstopite v Sončkovo trgovinico na 
Vetrinjski ulici 11 v Mariboru, zakladnico 
dobrodelnih daril.

VDC Polž
Uporabniki njihovih storitev so odrasle 
osebe z motnjo v duševnem in telesnem 
razvoju. Na VDC Polž izdelujejo 
izdelke iz tekstila, lesa, gline in papirja, 
izpostavljajo pa keramične glazirane 
izdelke, ki so primerni tudi za stik z 
živili. Posebej ponosni so na servirne 
krožnike – podstavke iz bele gline, v 
katero odtisnejo travniško cvetje, zelišča 
ali drevesne liste. Tako so dobili prav 
posebne odtise, ki jih pobarvajo in nato še 
glazirajo. Vsak podstavek je zato majhna, 
neponovljiva zgodba zase, ki so jo napisali 
Polževi uporabniki in narava.

Izdelke uporabnikov VDC Polž 
lahko najdete v trgovini v Parku 
mladih 4 v Mariboru ali spletni trgo-
vini www.vdcpolz.si.

Z malimi uspehi nad 
velike probleme
Franci Žiberna

Ozara
Podjetje Ozara izvaja programe socialne 
vključenosti, namenjene podpori in 
ohranjanju invalidovih delovnih spo-
sobnosti. Programi bistveno vplivajo na 
kakovost življenja nezaposljivih oseb, ki 
z vključitvijo v program dobijo priložnost 
za spremembo svojega življenja na vseh 
področjih delovanja. S ponovno aktivacijo 
na delovnem področju razvijajo pozitivno 
samopodobo in samospoštovanje, utrjujejo 
delovne navade in ponovno pridobijo 
občutek koristnosti.
Pri Ozari izdelujejo številne izdelke, kot 
prav posebno darilo pa izpostavijo ročno 
izdelano leseno stojalo za sušenje sadja, 
zelišč in začimb, ki se lahko uporablja 
tudi pri sušenju domačih testenin. Stojala 
izdelujejo v dveh dimenzijah: 100 x 50 
cm ter 50 x 50 cm.

Izdelke lahko najdete na Facebook strani 
Ozara. Prodajajo jih tudi na stojnicah, 
v mesecu decembru jih lahko najdete v 
mariborskem Europarku.

Andrej Lasbaher

Darila posebne energije
Majhna, posebna in neponovljiva zgodba

Tom Veber, pesnik in 
vizualni umetnik
Hvaležen sem, da smo kljub 
situaciji zaradi epidemije v mestu 
lahko izvedli nekaj festivalov, zame 
najpomembnejši so bili dnevi knjige 
v okviru Mladinskega kulturnega 
centra, še posebej literarni večer s 
predstavniki LGBT skupnosti, na 
katerem smo dali prostor in glas 
različnim marginalnim skupinam.  
Hvaležen tudi za to, da živim v 
tako strpnem mestu!
Želim si predvsem to, da bi se ra-
zumeli med seboj, da bi sprejemali 
drug drugega tudi v naši različnosti. 
In veliko navdiha za dobre pesmi, 
seveda.

Najlepši spomin na leto, ki mineva,  
in želje za prihodnje leto
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Pred 50 leti je bila v Mariboru ustanov-
ljena publikacija Otrok in knjiga, ki je 
še danes edina slovenska specializirana 
strokovna revija za vprašanja mladinske 
književnosti, književne vzgoje in s knjigo 
povezanih medijev. Prva številka je izšla 
poleti 1972. Sprva je publikacija izhajala 
kot zbornik, leta 1977 se je preoblikovala 
v revijo z dvema številkama letno; od 
leta 2003 pa izidejo na leto tri številke v 
skupni nakladi 2100 izvodov. Izhajanje 
revije omogoča državna subvencija 
(JAK). Sedež uredništva je od začetka 
v Mariborski knjižnici, ki je leta 
1990 od založbe Obzorja prevzela še 
založniško funkcijo.
Revija je namenjena vsem, ki se ukvarjajo 
s proučevanjem, poučevanjem, posredo-
vanjem, pa tudi ustvarjanjem mladinske 
književnosti. Mnogi v reviji objavljeni 
članki so bili nemalokrat edina strokovna 
literatura raziskovalcem in študentom 
različnih usmeritev. S svojim delovanjem 
je revija pripomogla k razvoju in uvelja-
vitvi tega relativno mladega strokovnega 
področja, slovensko kritiko mladinske 
književnosti pa je pomagala razvijati v 
pravo esejistiko. Leta 2003 je revija pre-
jela Glazerjevo listino (priznanje Mestne 
občine Maribor) za dosežke na področju 
kulture in literarnoteoretične misli. 
Revija je bila pobudnica ustanovitve 
Slovenske sekcije IBBY (Mednarodne 
zveze za mladinsko književnost), skupaj s 
podjetjem za promocijo kulture Franc-
Franc (poosebljala sta ga pisatelj Feri 
Lainšček in profesor Franci Just) je na 
srečanju slovenskih mladinskih pisateljev 
Oko besede leta 1996 uspela uresničiti 
tudi dolgoletno zamisel in potrebo po 
prvi vseslovenski nagradi za izvirno 
mladinsko leposlovje. Letos je bila na zdaj 
že tradicionalnem festivalu Oko besede, 
kjer v organizaciji revije Otrok in knjiga 
vsako leto poteka tudi simpozij, podeljena 
že 25. večernica. To nagrado za najboljše 
slovensko mladinsko delo preteklega leta 

podeljuje Časopisno-založniško podjetje 
Večer, solastnika blagovne znamke 
večernica pa sta revija Otrok in knjiga ter 
Argo, društvo za humanistična vprašanja, 
ki po stečaju podjetja Franc-Franc 
organizira festival Oko besede.
Med redne oblike dejavnosti revije sodi 
tudi priprava simpozijev, posvetovanj in 
okroglih miz,  na katerih želi uredništvo 
(pogosto skupaj s soorganizatorji) 
osvetliti aktualne teme in probleme 
mladinske književnosti. Z objavo tako 
pridobljenega gradiva je nastalo več  
zanimivih, vsebinsko zaokroženih številk. 
Revija se pri svojem delu tradicionalno 
povezuje z ustanovami, društvi in 
posamezniki, ki delujejo na področju 
mladinske književnosti, zato ima zelo 
širok in hkrati zvesti krog sodelav-
cev ter podpornikov. 
50-letnico izhajanja revije bomo prihodnje 
leto obeležili z mednarodnim simpozijem 
in tematsko številko. 

Darka Tancer-Kajnih

Otrok in knjiga
Prva številka revije je izšla poleti 1972 v Mariboru

Liza Marijina, gledališka in 
filmska igralka
Največje veselje letos povezujem s 
predstavo Mačka na vroči pločevi-
nasti strehi. Dva dni pred premiero 
so sprostili ukrepe in lahko smo 
igrali pred živim občinstvom. Igralci 
smo čutili navdušenje in hvaležnost 
tudi med gledalci, kar je ustvari-
lo posebno vzdušje.
Osrečilo me je tudi, da sem 
lahko najela prijetno stanovanje 
v centru, saj kot Ljubljančanka 
vem, kako težko in kako drago 
je to v prestolnici.
Moja želja za novo leto je najbrž po-
dobna kot pri ostalih – da bi čim prej 
zagledali svetlobo na koncu tunela, 
da bi vedeli, kdaj bo konec tega 
negotovega in hudega obdobja.

8. decembra 1971 je bila v Studiu 14 teda-
njega Radia Ljubljana posneta pesem, za 
katero je glasbo in aranžma napisal Jože 
Privšek, besedilo pa Dušan Velkaverh. 
Za glasbeno spremljavo so uporabili te-
danji Plesni orkester, danes bolj znan kot 
Big band RTV Slovenija. Le eno uro po 
prvem poskusu igranja orkestra je pe-
vec Alfi Nipič pesem dokončno posnel. 
Namenjena je bila, da bi jo prvič javno 
predvajali v silvestrski oddaji nacionalne 
televizije – točno ob polnoči ... Silvestrski 
poljub je tako že pol stoletja nepogreš-
ljiva glasbena spremljava domala vseh 
silvestrskih radijskih in televizijskih 
oddaj na Slovenskem.
Alfi Nipič pravi, da se je vse skupaj zgo-
dilo zelo hitro in ni imel pravega občutka, 
kako je uspelo. Besedilo je prvič prebral 
tisto jutro. Medtem, ko ga je skušal čim 
bolj osvojiti, je plesni orkester vadil, oko-
li 11. ure je nastala instrumentalna matri-
ca in nanjo je Alfi odpel besedilo. Za prvi 
poskus je Jože Privšek rekel, »da je še kar, 
ampak bi šli še enkrat«. Alfi se je še ne-
koliko bolj zbral in iz sebe izvabil najbolj-
še glasbene moči. Ob koncu ga je Privšek 
povabil v nekdanjega Turista (sedanji 
City hotel) v soseščini RTV hiše na kavo 
in ob pomislekih, da bi se pa morda vse 
skupaj dalo še bolje, je dejal, da je posne-
tek natančno tak, kot ga je želel slišati. 
Mojster Privšek je bil pač – maestro …
Pesem je postala hit in njena melodija 
se vrsto let ni razlegala samo v novole-
tnem času, pač pa kar skoraj vse večere v 
letu. Alfi Nipič je povedal, da je poldrugo 
desetletje pel Silvestrski poljub v loka-
lih vsak dan – razen ob ponedeljkih in ob 
Dnevu spomina na umrle.
Silvestrski poljub je zimzelena melodi-
ja, ki prehaja iz generacije v generacijo. S 
podobno vnemo jo ob zaljubljenih pogle-
dih zapojejo babice in dedki ter vnukinje 
in vnuki. In seveda tisti vmes.

Spet nocoj, med prijatelji,
proslavimo novoletni dan.
Tu sem jaz, tu si tudi ti,
ki skrivaj te rad imam,
čeprav ljubiti te ne smem.
Ko pride polnoč, 
ko gorijo le še sveče,
spet te poljubim, 
voščim ti veliko sreče.
Meni je dana,
ko poljubim te drhteče.
Ti naslednji dan
šla boš kdovekam,
ne da bi sploh kaj slutila.
Jaz pa bom ostal, v sebi zakopal
ta silvestrski poljub ...

ZimzelenOstal bom muzikant
Ob 50-letnici Silvestrskega poljuba 
je razlog za ponosno praznovanje 
tudi 60-letnica profesionalnega dela 
Alfija Nipiča. V Muzeju NO Maribor je 
do 31. marca 2022 na ogled razstava 
Ostal bom muzikant – Pevska pot 
Alfija Nipiča.

Nagrada in priznanje
Center za pomoč na domu Maribor 
oziroma celoten kolektiv je v letu 
2021 prejel dve vidnejši nagradi – 
priznanje za dosežke na posameznem 
področju dela v zadnjih dveh letih 
(od Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti) 
ter znak strokovne odličnosti Socialne 
zbornice Slovenije.
Center za pomoč na domu je ustano-
vljen s strani Mestne občine Maribor, 
oskrba na domu je kot javna služba 
strokovno voden proces in organi-
zirana oblika neposredne pomoči 
starejšim. Namenjena je upravičen-
cem, ki imajo zagotovljene pogoje za 
življenje v svojem bivalnem okolju, 
zaradi starosti (nad 65 let), invali-
dnosti ali kronične bolezni pa se ne 
morejo oskrbovati in negovati sami, 
njihovi svojci pa take oskrbe in nege 
ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

Lutke za socialno šibkejše
Na pobudo Mestne občine Maribor 
je Nova KBM letos donirala lutkovno 
predstavo za otroke, ki so vključeni 
v programe Centra za socialno delo 
Maribor – to so otroci iz varne hiše, 
materinskega doma, svetovalnice za 
žrtve nasilja in zlorab ter Pike–dnev-
nega centra za otroke in mladostni-
ke. Ker pa za te otroke letos zaradi 
kovida žal ne morejo organizirati 
lutkovne predstave niti dedka Mraza 
z darili, bo vsak otrok dobil darilni 
bon, ki ga bo v lutkovnem gledališču 
zamenjal za vstopnici zase in za 
spremljevalca za katerokoli predsta-
vo (v programu »za izven«) do konca 
leta 2022.

Le pogumno, le z mano,
kmalu bomo našli hrano,
ne le hrano, boljši svet,
kjer nam lažje bo živet.
Tu je čuden red v veljavi, 
ni več dober, ni več pravi,
ni pravičen, jasen, čist,
vse poganja le korist.
In zato po dolgi poti
gremo sončecu naproti.
Glejte, koliko nas je! 
Prej ko slej nam že uspe.

Pesem Anje Štefan iz pesniške zbirke 
Drobtine iz mišje doline, ki je leta  
2018 prejela nagrado večernica, 
Lutkovno gledališče Maribor pa je 
zbirko letos še uprizorilo. Odlično 
predstavo si bo v prazničnem decem-
bru spet možno ogledati.

Le pogumno,  
le za mano
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Novo kulturno središče  
mesta – Center Minoriti
Prenovljeni Vojašniški trg bo v kratkem 
zaživel kot novo kulturno središče 
Maribora. Na trgu že stoji Lutkovno gle-
dališče Maribor z zunanjim avditorijem, 
ki domuje v obnovljenem Minoritskem 
samostanu in s cerkvijo velja za najstarejši 
arhitekturni spomenik v mestu. Projekt 
revitalizacije območja zajema obnovo trga 
s pripadajočo infrastrukturo in objekte, ki 
ga zaobjemajo. V Muzej najstarejše trte 
je bila preobražena stavba iz 17. stoletja, 
ki je bila nekoč namenjena shrambi ledu, 
zadnjih 60 let pa prazna in propadajoča. 
V muzeju bo predstavljena interpretacija 
lokalne naravne ter tehnične dediščine, 
vezane na pridelavo vina. Obnovljen 
Sodni stolp je namenjen kulturnim, ume-
tniškim, razstavnim in izobraževalnim 
vsebinam. Nekaj več kot 500 m2 površine 
historične in arhitekturno pomembne 
stavbe iz 14. stoletja je bilo obnovljene 
v skladu s smernicami in tesnim 
sodelovanjem Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine. V sklopu revitalizacije trga 
smo obnovili tudi objekt, kjer je bila ne-
koč gostilna »Pri treh babah«, sedaj pa bo 
služil kot razstavišče in podporni objekt 
za vsa okoliška prizorišča. Investicija 
revitalizacije Vojašniškega trga z objekti 
je delno sofinancirana iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in prinaša 
novo kvaliteto mestu ter predstavlja 
pomemben korak k nadaljnjemu razvoju 
kulturnega turizma v Mariboru.

Nova podoba čarobnih 
srednjeveških uličic in trgov
V sklopu obširnejših posegov ureditve 
starega mestnega jedra, prenove Koroške 
ceste, Glavnega trga, Vojašniškega trga 
in območja Lenta, smo se odločili urediti 
tudi že pozabljene in temne historične 
prehode med spodnjo in zgornjo dravsko 
teraso. Uredili smo že Splavarski, Žički in 
Minoritski prehod, nad Koroško cesto pa 
bomo prenovili še Tkalski in Volkmerjev 
prehod ter Gospejno, Barvarsko ter 
Lekarniško ulico. 

Obnovljeno pročelje Mestne 
hiše Rotovž
506 let stari mestni hiši smo osvežili 
barvo in na njej menjali uro, ki bo začela 
biti na prehodu leta 2022. 

Maribor 2021
Konec leta, 3. decembra, na ta veseli dan kulture, je Maribor  
dočakal novico leta: ministrstvo za kulturo je odobrilo vlogo Mestne občine Maribor  
za sofinanciranje projekta Center Rotovž
Številni projekti potekajo 
v vseh kotičkih mesta, 
mestnih četrtih in krajevnih 
skupnostih. Še več jih je v 
načrtovanju. Manjši, večji, 
regijski, državni – vsi so enako 
pomembni. Zeleni, pametni, 
vključujoči. Infrastrukturni 
in »mehki«. Da ohranimo 
edinstvenost. Da Maribor 
razvijamo kot univerzitetno, 
gospodarsko, raziskovalno, 
kulturno in športno središče 
z visoko kakovostjo bivanja. 
Skupaj. Za vse generacije. Za 
vsakogar.

Center Rotovž
To bo nov skupni prostor, kjer se 
bodo prepletale različne kulturne 
vsebine – v oživitev Rotovškega trga se 
bodo vključile povezujoče se vsebine 
in programi Mariborske knjižnice, 
Umetnostne galerije Maribor in Artkina. 
Na območju nekdanje restavracije Rotovž 
bo odprta kavarna, ki bo ponujala oddih 
in okrepitev za vse obiskovalce in mi-
moidoče. S projektom novega kulturnega 
centra stremimo k ohranjanju kulturne 
dediščine in ustrezni umestitvi novih 
delov objekta v staro mestno jedro. Center 
Rotovž skupaj z MO Maribor sofinancira 
Ministrstvo za kulturo.
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Ljudski vrt z okolico
Celovita prenova Ljudskega vrta z 
okolico je velik korak, ki nakazuje novo 
obdobje. Sedem točk prenove tvori 
zaokroženo celoto:
• rekonstrukcija zahodne 

tribune Ljudskega vrta;
• ureditev okolice, Promenada 

Josipa Primožiča – Toša in 
žepni park ob njej; 

• obnova Langerjeve vile; 
• športni vrtec ob Mladinski ulici; 
• košarkarsko igrišče in 

fitnes na prostem;
• garažna hiša pod pomožnim 

nogometnim igriščem Ljudskega vrta. 

Kulturni spomeniki –  
Čeligijev stolp, Viteška 
dvorana Mariborskega gradu 
in Sinagoga
S pomočjo sredstev iz Javnega razpisa 
za izbor kulturnih projektov na področju 
nepremične kulturne dediščine, ki jih v 
letih 2021–2022 sofinancira Republika 
Slovenija, smo v letošnjem letu začeli 
z obnovo Čeligijevega stolpa, sanacijo 
državno pomembnega kulturnega 
spomenika Sinagoga in statično sanacijo 
stropne konstrukcije nad Viteško dvorano 
z obnovo vzhodnega pročelja mariborske-
ga gradu, ki bo potekala v letu 2022.

Dvorana Tabor
Pravkar poteka prva večja obnova 
Dvorane Tabor, enega izmed najpo-
membnejših športnih objektov v mestu, 
ki jo je poleg MO Maribor sofinanciralo 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport. Obnova je izjemno pomembna 
tudi za Olimpijski festival evropske 
mladine (OFEM), ki ga bo Maribor gostil 
konec julija 2023 – v Dvorani Tabor 

bodo potekala rokometna tekmovanja. V 
prihodnjih letih bomo zagotovili sredstva 
za celovito obnovo dvorane.

Pametno košarkarsko igrišče
Novo zunanje košarkarsko igrišče v 
Športnem parku Tabor je prvo pametno 
igrišče za košarko v vzhodni Sloveniji. 
Največja posebnost igrišča so informa-
cijske table s prikazanimi osnovnimi in 
naprednimi košarkarskimi vajami, ki jih 
je zasnoval Goran Dragić, vse vaje pa 
so interaktivno obogatene z vsebinami 
na športno-izobraževalni platformi. MO 
Maribor je projekt zasnovala skupaj s 
Fundacijo Gorana Dragića in Fundacijo 
za financiranje športnih organizacij 
Republike Slovenije. 

Promenada Mestnega  
parka
Obnavljamo 10.000 m2 veliko območje 
med Maistrovo ulico in tremi ribniki. 
Ustvarjamo svežo podobo Mestnega 
parka z novo krajinsko arhitekturno 
ureditvijo, obnovo javne razsvetljave in 
urbane opreme ter drugimi komunalnimi 
ureditvami. Skupaj z MO Maribor 
investicijo sofinancirata Evropski sklad za 
regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Partnerstvo za Pohorje
Zavedamo se potencialov, ki jih ima 
Pohorje kot turistična destinacija, kot 
območje zaščitene narave, kot prostor za 
gospodarske aktivnosti in kot bivanjski 
prostor. S tem namenom smo ustano-
vili Partnerstvo za Pohorje in skupaj z 
najpomembnejšimi deležniki pripravili 
Strategijo razvoja Pohorja. Pri vsakem 
delovanju nas mora voditi strinjanje, da 
o Pohorju najprej razmišljamo povezani 
in trajnostno ter z zavedanjem, da ta 
dragoceni naravni prostor ohranimo za 
vse naslednje generacije. 

Akcija Narodnega doma 
Narodni dom Maribor je z akcijo »5 pred 
12« med epidemijo v času zaprtja države 
združil kulturne ustvarjalce in javnost 
velikopotezno opozoril na zapostavljanje 
kulture v času zaprtja države in s tem 
odločevalce spodbudil k dialogu.

Operna noč in sprejem za 
veleposlanike
Operna noč je že tradicionalni koncert 
Simfoničnega orkestra Slovenskega 
narodnega gledališča Maribor. Program 
sestavljajo najlepše melodije iz zakladnice 

operne umetnosti. Tudi letos si je koncert 
ogledala množica umetnosti željnih 
obiskovalcev vseh generacij. V zaledju 
Operne noči že nekaj let zapovrstjo 
organiziramo županov sprejem veleposla-
nikov v Sloveniji in jim tako na edinstven 
način predstavljamo Maribor, ki ni le 
mesto gospodarskih priložnosti, ampak 
tudi kulture in kulinarike.

Lent in Tabor – povezani 
Leta 2015 smo sprejeli Celostno prometno 
strategijo in od takrat izvajamo različne 
aktivnosti za spodbujanje trajnostnih 
oblik mobilnosti. Z izgradnjo brvi Lent–
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Obnovljena grobnica  
generala Maistra
Dan pred državnim praznikom, 
Dnevom generala Maistra  
(23. november), so se pred obnov-
ljeno grobnico Rudolfa Maistra na 
Pobrežju zbrali predstavniki države, 
mestnih oblasti in mnogi, ki so si 
desetletja prizadevali za ustrezno 
obeležitev Maistrove veličine  
(Borut Pahor, Saša Arsenovič, gene-
ralov vnuk Borut Maister, predse-
dnik mariborskega Domovinskega 
društva generala Maistra Aleš Arih, 
predsednica Zveze društev  
general Maister Lučka Lazarev 
Šerbec in drugi).

Spletna razstava o Stražunu
Skupna občinska uprava – skupna 
služba varstva okolja je postavila na ogled 
spletno razstavo o Stražunu, gozdu sredi 
mesta. Stražunski gozd je ena največjih 
strnjenih gozdnih površin v mestu, kamor 
se lahko meščanke in meščani zatečejo 
iz mestnega vrveža. Razstava je zaradi 
epidemioloških razmer zaenkrat samo na 
spletu. V naslednjem letu je predvidena 
ureditev učilnice na prostem in kraj za 
sprostitev odraslih v Stražunskem gozdu.

Tabor bomo bolje in celovito izkoristili 
ter revitalizirati taborsko nabrežje na 
desnem bregu Drave ter povečali in 
utrdili kolektivno zavedanje, da imamo 
v Mariboru mogočno, čudovito in žal 
premalo izkoriščeno reko. Nenazadnje je 
na tej lokaciji že v preteklosti stala brv, ki 
je povezovala magdalensko predmestje s 
srednjeveškim jedrom mesta.

Most na Mariborski otok
Obnavljamo skoraj 90 let staro konstruk-
cijo in leseno pohodno površino mostu 
na Mariborski otok. Po sanaciji mostu 
načrtujemo tudi projekt celovite obnove 
Kopališča Mariborski otok, za kar še 
pripravljamo idejne rešitve.

Leta 2023 bo Maribor  
športno središče Evrope
MO Maribor je leta 2019 sprejela 
povabilo Olimpijskega komiteja Slovenije 
za organizacijo poletnega Olimpijskega 
festivala evropske mladine 2023, ki 
je največji športni dogodek mladih 
med 14. in 18. letom.
V Mariboru bo tekmovanje potekalo 
pod pokroviteljstvom Mednarodnega 
olimpijskega komiteja in v organizaciji 
Evropskih olimpijskih komitejev. V 
tem času v mestu pričakujemo več tisoč  

tekmovalcev, članov podpornih ekip in 
navijačev, kar bo Maribor spet uvrstilo na 
športni zemljevid Evrope.

Strategija trajnostnega 
razvoja in trženja turistične 
destinacije 
Vse uspešne transformacije mest in regij 
so se začele z močno in jasno vizijo, ki so 
jo soustvarili najpomembnejši deležniki 
mesta in okolice, zato je vizija Maribora 
in regije eden ključnih korakov pri 
pripravi strategije trajnostnega razvoja 
in trženja turistične destinacije. Pripravo 
strateškega dokumenta za obdobje do leta 
2027 vodi in usmerja Regionalna razvojna 
agencija za Podravje.

Dan Maribora 2021
Od prve omembe Maribora je minilo 
857 let. Praznik MO Maribor, ki ga sicer 
vsako leto obeležimo s slovesnostjo, 
smo letos prvič praznovali drugače. 
Povezali smo vse meščane in se podali 
na pet mestnih »vrhov«. S seboj smo 
nesli svetlobo, ki je zažarela na Piramidi, 
Trikotni jasni, v Malečniku, na Urbanu 
in Meranovem. Prepričani smo, da bo 
Dan Maribora postal tradicija – dogodek, 
ki se ga bomo vsako leto znova z 
veseljem udeležili.

Zdravstvena postaja 
Magdalena
Dotrajan objekt zdravstvene postaje Tabor 
bomo v celoti odstranili in nadomestili 
s sodobnim objektom, ki bo občanom 
omogočal zdravstvene storitve v skladu 
z aktualnimi standardi. V Zdravstveni 
postaji Magdalena se bodo izvajale 
storitve splošnega zdravstvenega varstva, 
otroškega zdravstvenega varstva, 
varstva žensk in laboratorija, ki sodijo 
pod okrilje osnovnega zdravstvenega 
varstva ter specialistične ambulante. V 
pritličju bo tudi lekarna.

Zdravstvena postaja Tezno
V novi Zdravstveni postaji Tezno, ki bo 
locirana v novo nastajajoče jedro mestne 
četrti Tezno, ob Stražunskem gozdu, se 
bodo izvajale storitve splošnega zdra-
vstvenega varstva, otroškega zdravstve-
nega varstva, varstva žensk, zobozdra-
vstvenega varstva, patronažnega varstva 
in laboratorija. V sklopu otroškega zdra-
vstvenega varstva je v Zdravstveni postaji 
Tezno predvidena tudi ambulanta za otro-
ke s posebnimi potrebami. Tako bodo lah-
ko otroci, ki potrebujejo pomoč razvojnih 
ambulant in so jo do sedaj iskali na dveh 
lokacijah, v Novi vasi in v Vošnjakovi, 
to dobili v Zdravstveni postaji Tezno. Z 
novo investicijo bosta v novi zdravstveni 
postaji tudi ginekolog in zobozdravnik, ki 
ju v obstoječi zdravstveni postaji Tezno 
ni. Nov objekt bo omogočil tudi umešče-
nost prostorov za posredovanje v primeru 
nalezljivih bolezni. 

Trajnostna mobilnost
Urejamo sklenjene kolesarske poti v vseh 
mestnih četrtih in krajevnih skupnostih 
ter kolesarske navezave do sosednjih 
občin, kjer je to mogoče. V letu 2022 bo 
v Mariboru urejenih skoraj 90 kilome-
trov kolesarskih poti.

Nova igrala na prostem
Letos je občina začela izvajati projekt 
sistematičnega postavljanja igral na 
prostem. Pregledali so stanje, ugotovili 
potrebe, zbrali predloge, posodobili 
obstoječa igrala in postavili nova, 
kakovostna igrala, kjer so ta najbolj 
manjkala. Tako je Maribor bogatejši za 
zunanja igrala na petih lokacijah. V MČ 
Tezno in MČ Pobrežje doslej sploh ni bilo 
zunanjih igral, v MČ Koroška vrata, KS 
Kamnica in KS Pekre pa so lokacije za 
igrala izbrali v sklopu participativnega 
proračuna MOM. V proračunu za leto 
2022 ima MOM načrtovanih še 247 tisoč 
evrov za nova igrala (med drugim na 
Studencih in na Bolfenku) ter tudi za 
posodobitev obstoječih. Z javnimi igrišči 
v Mariboru upravlja Snaga, ki redno 
tedensko pregleduje igrala, jih po potrebi 
sanira ter skrbi, da so varna za uporabo.
Nova igrala so:
– MČ Tezno, Romihova ulica 12 (tudi za 
otroke s posebnimi potrebami);
– MČ Pobrežje, Cesta XIV. Divizije 8;
– KS Pekre, Bezjakova ulica 4;
– KS Kamnica, Vrbanska cesta 97;
– MČ Koroška vrata, Tomanova ulica 2 
(tudi za otroke s posebnimi potrebami).
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Najsodobnejša lekarna
Po manj kot enem letu obnove je 
Maribor dobil najsodobnejšo in eno 
največjih lekarn v državi, Lekarno 
Tabor (pri UKC Maribor). Letno jo 
obišče okoli 300 tisoč uporabnikov 
iz celotne regije. Prenovljena lekarna 
ima mnogo novosti: šest izdajnih 
mest, vrstni red za bolj prijazen 
dostop do farmacevta, ločen prostor 
za svetovanje, čakalnico za nočno 
dežurstvo, laboratorij za izdelavo 
zdravil ter avtomatiziranega robota 
za skladiščenje in izdajo zdravil. 
Lekarna Tabor je dežurna lekarna, 
odprta 24 ur na dan, pred njo pa 
je dvoje parkirnih mest, na katerih 
je mogoče do 15 minut parkirati 
brezplačno. Imajo tudi spletno 
prodajo na www.mb-lekarne.si.

Pomoč mladostnikom
Sredi leta je MOM objavila razpis za 
pridobitev subvencioniranja mentor-
skih programov za blažitev socialnih 
stisk mladostnikov. Strokovnjaki 
namreč ugotavljajo, da se posle-
dice epidemije kažejo na močnem 
porastu težav med mladimi, zlasti 
tistimi med 12 in 16 leti, da se otroci 
bojijo prihodnosti, da je v osnovnih 
šolah povečano število učencev z 
učnimi težavami in odvisnostmi, da 
se družine in starši ne znajdejo ob 
novih problemih ali pa so nemočni. 
V t. i. proračunskem skladu so zbrali 
približno 45 tisoč evrov, mentorske 
programe bo pripravila Zveza prija-
teljev mladine Maribor, v program 
pa bo vključenih med pet do deset 
mladostnikov, ki imajo iz različnih 
razlogov manj priložnosti za polno 
vključitev v družbo. Program bo 
tekel vsaj deset mesecev.

Živa Heričko Čerček, 
magistra farmacije, 
plesalka flamenka
Lepo je bilo, kako smo se letos v 
času karantene kot družina še bolj 
povezali, bili smo več skupaj, otroci 
so bili nadvse zadovoljni in srečni.
Osrečilo me je, da so se dogajali 
festivali in da sem lahko sodelovala 
s svojo plesno predstavo.
Moje želje se dotikajo vseh področij 
mojega delovanja, želim si, da bi bili 
moji otroci zdravi in srečni, da bi 
lahko še več plesala in nastopala ter 
razveseljevala obiskovalce, pa to, 
da bi bile stranke v lekarni zadovolj-
ne in da ne bi potrebovale zdravil za 
težke bolezni.

Včasih se nemara zdi, da je lepši, urejen 
in posodobljen samo zgodovinski center 
mesta, a ta videz vara. 
KS Kamnica: sanacija mostu na 
Mariborski otok; odvajanje in čiščenje od-
padnih voda v porečju Drave – izgradnja 
kanalizacije v dolžini 1129 metrov.
KS Bresternica–Gaj: preplastitev 
ceste na Žavcarjev vrh; načrtova-
nje vodovoda Kozjak. 
MČ Koroška vrata: ureditev služnosti za 
stopnice na Kalvarijo in urejanje okolice; 
preplastitev Vrbanske ceste; vgradnja pli-
na in vročevoda na Vrbanski cesti; dogo-
vor o novem sedežu MČ v Langerjevi vili.
MČ Razvanje: izgradnja vodovodnega 
omrežja in priključek treh krakov; prepla-
stitev Razvanjske ceste.
MČ Brezje–Dogoše–Zrkovci: ureditev 
športnega igrišča v Brezju;  dograditev 
Vrtca Pobrežje–enota Brezje.
MČ Pobrežje: obnova kletne dvorane v 
MČ; javno naročilo za izgradnjo ceste v 
Coni Pobrežje; priprava dokumentacije za 
ureditev Shakespearove ulice; dvignjeni 
prehodi za pešce; umirjanje prometa.
KS Malečnik-Ruperče: avtobusna 
postaja pri OŠ Malečnik; ureditev kolo-
parka; izvedba ceste Malečnik–Lenart; 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
porečju Drave – izgradnja kanalizacije v 
dolžini 9658 metrov.
MČ Ivan Cankar: preplastitev 
ceste na Stolni vrh.
KS Pekre: preplastitev Bezjakove ulice; 
uvedba »shared space« ceste od Peker do 
Limbuša; odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda v porečju Drave – izgradnja kanali-
zacije v dolžini 6887 metrov.
MČ Nova vas: izdelava projektne 
naloge za nevarno križišče Kardeljeve 
ceste in Knafelčeve ulice; projekti-
ranje parka Pekrski potok; projekti-
ranje Tržnice Tabor.
MČ Tabor: ob vrtcu na Fochevi ulici 
parkirna mesta za starše in parkirna 
mesta za invalide.
MČ Tezno: izgradnja ceste v Coni 
Tezno; priprava idejne rešitve za ureditev 
Dogoške ceste – umirjanje prometa.
KS Limbuš: ureditev pločnika ob 
Blažovnici; priprava projektne naloge 
za ureditev ceste na Meranovo; od-
vajanje in čiščenje odpadnih voda v 
porečju Drave – izgradnja kanalizacije v 
dolžini 6563 metrov.
MČ Radvanje: ureditev zadrževalnika 
Radvanje; preplastitev Begove ulice.
MČ Magdalena: celotna ureditev 
Šilihove ulice (vročevod, preplastitev, 
prometna ureditev); dvignjeni prehodi za 
pešce; umirjanje prometa.
 MČ Studenci: ureditev Šarhove 
ulice; načrtovanje ureditve vodovodnega 
omrežja v letu 2022.
MČ Center: začetek celovite ureditve 
Gregorčičeve ulice; obnova promenade  
v Mestnem parku; dogovor o selitvi 
sedeža MČ.

Maribor se 
razvija sinhrono
Mestne četrti in krajevne skupnosti

Pred vrati je čas obdarovanj in s tem tudi 
vprašanja ter želje otrok glede daril. Med 
otroškimi in mladostniškimi željami se 
morda pojavlja tudi želja po zaslonski 
napravi. Starše to postavi pred dilemo, 
ali (in kdaj) te želje uresničiti. Smiselno 
je narediti načrt. 

Kot prvič na kolo
Učenje uporabe digitalne tehnologije 
lahko primerjamo z učenjem kolesarjenja 
– tudi pri tem otroka ne posedemo na 
kolo in od njega takoj pričakujemo, da 
se bo pravilno in varno peljal. Najmlajši 
začenjajo na poganjalcih, nadaljujejo na 
kolesu s pomožnimi kolesci, šele za tem 
pa se učijo voziti brez njih – v varnem 
okolju in s podporo staršev. Ob tem jih 
počasi seznanjamo s prometom, jim 
razložimo pravila in jim nudimo oporo, ko 
nabirajo izkušnje.
Podobno je s spoznavanjem digitalne 
tehnologije: otrok lahko že zgodaj zna 
podrsati s prstom po ekranu, vendar se ne 
zaveda smisla in posledic svojega početja. 
Pri učenju prvih korakov v digitalnem 
svetu otrok ob sebi potrebuje zaupanja 
vredno odraslo osebo, ki mu bo razložila, 
kaj se dogaja, na kak način se z napravo 
upravlja, kaj z njo sme početi in česa ne. 
Otroci ob uporabi zaslonskih tehnologij 
– najsi gre za telefon, tablico, računalnik 
ali pametno televizijo – potrebujejo 
spremstvo staršev, na katere se lahko 
zanesejo, da jim razložijo kvalitete ter 
pasti virtualnega okolja. Otroci so si med 
seboj različni, zato ne moremo govoriti 
o magični številki, ko je otrok dovolj 
star, da dobi svojo zaslonsko napravo, 
vendar stroka priporoča, da to ni pred 
devetim letom starosti.

Samokontrola in dogovor
Stik z digitalnimi tehnologijami 
je preizkušnja že za samokontrolo 
odraslega, kaj šele za otroka, ki to 
sposobnost šele razvija. Pomembno je, da 
vnaprej dorečete pogoje otrokove uporabe 
zaslonske naprave (časovne, vsebinske 
in prostorske omejitve ter posledice ob 
kršitvah) in se jih neomajno držite. Primer 
ene izmed omejitev bi bila prepoved 
uporabe zaslonske naprave v jedilnici 
in spalnici, dovoljena pa bi bila uporaba 
v dnevni sobi, ali da je treba napravo 
ugasniti oziroma odložiti od osmih zvečer 
do šestih zjutraj. 
Pred odločitvijo za nakup zaslonske 
naprave je pomembno, da zna otrok 
utemeljeno argumentirati, zakaj zaslonsko 
napravo potrebuje, pravila uporabe pa 
morajo starši postaviti pred samim na-
kupom. V pogovoru natančno opredelite, 
točno za katere namene jo bo uporabljal 
in temu prilagodite tudi cenovni razred, 
v katerem nakupujete. Svetujemo nakupe 
povprečnih naprav, v nižjem do srednjem 
cenovnem razponu, v skladu z dejanskimi 
potrebami. Naprava naj bo orodje, ki ga 
mladostnik potrebuje in uporablja, ne pa 

nekaj, s čimer se bo lahko postavljal – s 
tem ga učimo družbene odgovornosti in 
regulacije hiperpotrošniške miselnosti. 

Janja Srebrnič, mag. psih.,  
strokovna delavka Centra Šteker

Prvi vstop otroka 
v digitalni svet
Zaslonske tehnologije – obveznost ali darilo?

Priporočila:
0-2 leti  otrok naj ne bo izpostav-
ljen zaslonom (ali le izjemoma, za 
komunikacijo s sorodniki)
2-5 let  manj kot eno uro dnevno 
(manj je bolje), obvezno vedno z 
odgovorno odraslo osebo
6-9 let  do največ eno 
uro dnevno, v bližini oz. pod 
nadzorom odraslega
10-12 let  največ 
ena ura in pol dnevno
13-18 let  največ dve uri v 
prostem času dnevno
Nujno je upoštevati, da ne gre samo 
za čas, temveč mora biti tudi vsebi-
na primerna zrelosti in starosti ot-
roka ali mladostnika. Mladostnikov 
čas naj bo zapolnjen tudi z ostalimi 
aktivnostmi – hobiji, druženjem v 
živo, telesno aktivnostjo, časom na 
prostem.

Najlepši spomin na leto, ki mineva, 
in želje za prihodnje leto
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Sredi lanskega leta je Zavod za turizem 
Maribor–Pohorje predstavil novo kolek-
tivno blagovno znamko Naše najboljše. 
Gre za certifikat, ki jamči, da so ponujeni 
rokodelski izdelki, pridelki in živila ter 
gostinske ponudbe na visoki kakovostni 
ravni, originalni, iz lokalnega okolja in 
podobno. Skratka, nekakšen zanesljiv 
vodič za kupce in uporabnike storitev, ki 
ima še nekaj vzporednih učinkov, kot so 
denimo povezovanje, sodelovanje, uporaba 
lokalnih sestavin in kratke oskrbovalne 

Certifikat kakovosti Prva certificirana ekološka kozmetika
Patricija Šenekar je začetnica ekološke kozmetike, torej take, ki je 
iz nepredelanih surovin, kot so hladno stiskana olja, čebelji vosek, 
eterična olja in izvlečki iz rastlin. Njena blagovna znamka Sunna je 
prva slovenska certificirana ekološka kozmetika. Obširna pa je tudi 
njena ponudba za uživanje.

Volneni štumfi
Ana Čerin v Slovenskih goricah za pletenje uporablja 
naravno volno ovac solčavske pasme, ki ne draži kože. 
Plete rokavice, kape in šale, kvačka, veze, dela nakit 
(uhane, zapestnice, ogrlice) in papirnate rože ...

Nakit iz aluminija
Vesna Plavec izdeluje nakit (prstane, verižice, uhani, sponke ...) iz 
odpadnega industrijskega aluminija, ki je v Slovenski Bistrici že več 
kot 200 let stara tradicija. Ustvarja pod blagovno znamko Avantgard 
metalli, ki dobro povzema moderni dizajn ponovno uporabljene 
kovine.

Mehke preproge
Lilijana Pšajd na lesenih statvah ročno tke preproge 
iz bombaža, lanu, po naročilu tudi iz volne. Velikosti 
so poljubne, barve tudi, posebnost teh ročno tkanih 
preprog pa je poleg naravnih materialov njihova 
vzdržljivost, saj jih lahko peremo kar v pralnem stroju. 

Jogurt, skuta, sir
Na kmetiji Selinšek v Staršah imajo certifikat Naše najboljše 
za navadni jogurt, skuto in poltrdi sir Šentjanž. Delajo pa 
še sadne jogurte, skutine namaze, sire za žar ... Vse ročno 
narejeno v skrbno nadzorovanih delovnih procesih in iz 
mleka krav, ki jedo doma pridelano krmo brez GSO.

Sok, ki zdravi
Na Pragerskem so leta 2015 v družinskem podjetju 
začeli gojiti ekološko pirino travo, da bi iz nje delali bio 
sok. Imajo tudi napitek za razstrupljanje, in sicer suhe 
regratove korenine. Pol čajne žličke prahu pomešamo z 2 
decilitra mlačne vode in popijemo. Dostavijo tudi na dom.

Prava sivka in druga zelišča
Družinska ekološka kmetija Apilavandula leži v osrčju 
Slovenskih goric, kjer na zemlji, ki več kot 20 let ni bila 
tretirana s škodljivimi škropivi ali gnojili, gojijo sivko. Delajo 
hidrolat prave sivke, sivkin šampon ter domačo marmelado iz 
jurke s sivko, imajo pa še ogromno drugih zanimivih reči.

verige, razvoj, nove poslovne ideje, uskla-
jena promocija itd. Za zdaj Naše najboljše 
pokriva ponudnike na geografskih območjih 
Maribora, Dravske doline in Dravskega polja, 
Pohorja in Kozjaka ter Slovenskih goric.
Na spletni strani visitmaribor.si, pod 
zavihkom Naše najboljše, sta za zdaj dva 
osnovna razdelka: Rokodelski izdelki (10 
ponudnikov) ter Pridelki in kulinarični 
izdelki (17 ponudnikov). V vsakem je 
obilica kvalitetnih, lepih in uporabnih reči. 
Absolutno vredno ogleda (in nakupa)!
Sicer lahko izdelke in pridelke kupite tudi 
pri posameznih ponudnikih (naslovi in 
kontakti so na spletni strani, dostava po pošti 
pa v glavnem zagotovljena), v TIC Maribor 
na Partizanski cesti 6a, v Hiši Stare trte v 
Vojašniški ulici 8 in v Zadrugi Dobrina, 
Gosposka ulica 11.

Svetovno
Manica Klenovšek Musil je prvi slikanici izdala leta 2012. Vse 
je naredila sama – napisala, narisala, šivala, lepila in kvačkala 
ilustracije ter oblikovala. Danes njene slikanice izhajajo v 
Braziliji, na Kitajskem, v Turčiji, Pakistanu, na Češkem in 
Hrvaškem, v Rusiji ... Vendar ne dela samo otroških knjig ...

Naša lončarska kulturna dediščina
Rokodelska zadruga v Slovenski Bistrici je socialno  
podjetje, izdelujejo nove reči po starih modelih (»iz babičine 
kuhinje in dedkove kleti«) in so ponosni nosilci certifikata 
#Kupujem odgovorno ter del Evropske poti industrijske 
dediščine (ERIH).

Jedilni pribor iz masivnega lesa
Matija Rižner je začel izdelovati uporabne unikatne izdelke iz 
lesa najprej v garaži, potem v kleti, dokler niso odprli roko-
delski atelje oziroma delavnico v Rušah, kjer poleg izdelovanja 
uporabnih predmetov iz masivnega lesa organizirajo tudi 
rokodelske delavnice.

Lončene luči
Karmen Kurade je prvič sedla za lončarsko vreteno pred skoraj 
dvajsetimi leti, od takrat pa oblikovanju gline posveča praktično ves 
svoj čas v Zgornji Polskavi. Rezultat so serije vrhunsko ročno izdelanih 
lončenih lestencev, plafonjer, namiznih svetil, svečnikov, keramičnih 
ploščic in umivalnikov.

Prijazno do okolja in ljudi
Brina Srebre in Jasmina Padar imata poleg blagovne znamke Tri gore 
že nov projekt: trajnostna oblačila po najvišjih ekoloških in etičnih 
standardih, okolju prijazne materiale celo sami barvajo z naravnimi 
barvili po »zero-waste« principih in uporabljajo koščice sadja 
ter lupine oreščkov.

Poslikani kamni
Lucija Drofenik na majhno površino kamnov slika z akrilnimi 
barvami na vodni osnovi, včasih dodaja tudi zlate lističe, čopičem 
pa s ščipalko za nohte postriže nitke, da postanejo zelo tanki. 
Pisanim risbam pogosto doda kake misli, napise ali verze.

Urška Smole
Urška Smole kvačka ženska oblačila in dodatke v enem kosu – 
plašče, dolge obleke, jope, puloverje, brezrokavnike, kape živih 
barv. Uporablja naravne materiale, vzorce in barve pa izbira po 
navdihu. Nekateri njeni izdelki so tudi v Galeriji kreativnih.

Galerija kreativnih
Galerija kreativnih je zanimiva spletna trgovina, ki je nastala v Mariboru.  
V njej so mnogi razni unikatni izdelki slovenskih umetnikov, oblikovalcev 
in malih obrtnikov (izdelke pa vam naredijo tudi po naročilu). Moto 
trgovine je »slovenski izdelki in ročna dela od ljudi za ljudi«.

Od vajenca do mojstra
Lončarski center Maribor je prostor v mestu (Mesarski prehod 
5), kjer lahko vsak začne ali nadgradi znanje o oblikovanju gline 
v uporabne izdelke. Njihove delavnice in tečaji lahko popolnega 
amaterja vodijo do mojstra in popularizirajo starodavno veščino 
tudi med otroci.

Najboljše iz lokalnega okolja

elektronska pošta: cerin.anica@gmail.com

www.zelenobogastvo.si

www.avantgard-metalli.si

www.kmetija-selinsek.si

www.aronija-eko.si

www.manicamusil.com

www.keramikacenter.com

www.esen-woodcraft.com

www.unikatnakeramika.si

www.thekindfolk.org

www.galerijakreativnih.si

www.loncarskicentermaribor.si

Facebook stran @vigrednica

urska.smole13@ gmail.com Facebook stran Urskakvackanje

www.apilavandula.si

www.hiskazelisc.com

www.visitmaribor.si
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Petra Kokol,  
sladice in izdelki iz čokolade
Petra rada pripoveduje zgodbe – in tudi njena je 
nekaj posebnega. Po študiju komunikologije je 
Maribor zamenjala za London, kjer se je ukvarjala 
z grafičnim oblikovanjem, nato pa izvedela za 
pripravništvo v bližnji pekarni, kjer je postala 
okraševalka tort. Po vrnitvi v Maribor se je 
izobrazila za slaščičarko in odprla lastno podjetje, 
slaščičarno Čoko Koko, ki jo opisuje kot »umetnost 
za sladkosnede«.

Roman Adler,  
veganski izdelki 
Roman izdeluje veganske slaščice, torej takšne, ki 
ne vsebujejo izdelkov živalskega porekla. Svojo 
dejavnost opisuje kot poslanstvo, ki ga je našel po 
naključju pred štirimi leti, ko je bil zaposlen kot 
kuhar in natakar v veganski restavraciji. Od aprila 
letos ima novo dejavnost, Roman's Cakes. Med 
njegove dobrote sodijo tortice, pecivo, keksi in 
potice, ki so v slast številnim zadovoljnim kupcem, 
tako veganom kot neveganom. Peče po naročilu, 
njegovi izdelki pa so na voljo tudi v trgovini Zelena 
japka v Mariboru.

Društvo IndiJanez ima dolgoletne izkušnje s promocijo 
in izpostavljanjem nadarjenih ustvarjalcev; med njihove 
najuspešnejše projekte sodi vsakoletni festival ustvarjal-
nosti in veščin Računajte na nas, ki se je odvil prejšnji 
mesec. Organizacijska ekipa letošnjega festivala se je 
tokrat povezala s Centrom za kreativnost in naredila izbor 
mariborskih ustvarjalcev, ki so v špici lokalne produkcije. 

Ines Žarki,  
glineni lončki 
Wicked Pots so ročno izdelani lončki v obli-
ki ženskih prsi. Motiv izvira iz želje po spre-
jemanju svojega telesa z vsemi (ne)popol-
nostmi, ki nas definirajo kot posameznike. 
Sedaj že uspešna znamka je spontano nastala 
junija 2020, le mesec dni po tem, ko je Ines 
– sicer strastna ljubiteljica sobnih rastlin – 
zase izdelala prvi cvetlični lonček. Lončki so 
oblečeni v modelirno maso in pobarvani, na 
koncu prejmejo še personalizirano dekoracijo 
(tetovaže, znamenja, brazgotine in podobno).

@wicked__pots (Instagram)
Wicked Pots (Facebook)

wickedpotsbyines@gmail.com

Roman‘s Cakes (Facebook)
romanvegancakes@gmail.com

ZANAMIZO (Instagram)
www.kristinapucko.com

Gregor Gustinčič, 
oblikovanje lesa in izdelki 
tradicionalne izdelave
Izdelava žlic, ki nastajajo pod 
imenom Gregor Woodcraft, poteka 
na tradicionalni način: vsaka žlica, 
zajemalka in kuhalnica je unikatna, 
ročno izdelana iz lokalnega lesa in 
brez uporabe električnega orodja. 
Vztrajnost in potrpežljivost, ki ju 
Gregor združuje s kvaliteto svojega 
dela, poskrbita za nastanek žlice, ki 
obed spremeni v obred.

Gregor Woodcraft (Facebook)
@gregorwoodcraft (Instagram)

www.vikingspoon.com

www.cokokoko.com
cokokoko_mb (Instagram)

Čoko Koko (Facebook)

Tilen Pepevnik (YouTube) 
black.as.your.soul (Instagram)

Tilen Pepevnik,  
akvarelno slikanje
Tilen se akvarelu posveča šest let. Navdušuje ga tradicio-
nalna tehnika, kjer slikamo z obarvano vodo, ki je ne gre 
nadzorovati – končnega rezultata pa večinoma ne moremo 
predvideti, če se prepustimo slikarskemu procesu. Motivi 
njegovih del so v večini zgradbe in mesta. Rad deli svoja 
znanja, kar počne s pomočjo YouTube kanala, organizira 
pa tudi delavnice v živo. Veliko časa posveča izdelavi 
lastnih, ročno narejenih akvarelnih barv, v prihodnosti 
želi izdati tudi svojo paleto. Njegova dela so na voljo tudi 
na platformi Artopolis.

www.handmadebyolena.com
hand_made_olena (Instagram)

Olena Tsyganova,  
kvačkani dodatki 
Olena je 22-letna ustvarjalka, ki je do maja letos kvačkala 
v prostem času, danes pa je iz hobija zgradila že prav 
uspešen posel. V Maribor se je priselila iz rodne Ukrajine, 
kjer se je kvačkanja naučila pri pouku ustvarjalnosti. Rada 
snema tudi proces izdelave. Posnetke je pričela objavljati 
na TikToku, kjer je njen video prejel 13 milijonov ogledov. 
Danes so na voljo njene kvačkane torbice, copatki in 
košarice, Olenin največji podvig pa je spletna trgovina z 
materiali za ustvarjanje, Handmade by Olena.

Sabrina Oprešnik,  
otroški vrtiljaki in oblačila
Sabrina goji ljubezen do ustvarjanja že od 
malih nog. RoseMoth Decor so otroški 
vrtiljaki (ang. baby mobiles), ki zagota-
vljajo otrokovo vizualno stimulacijo in 
spodbujajo razvoj možganov. Leta 2020 je 
Sabrina s prijatelji ustanovila še blagovno 
znamko oblačil RSMTH Wear. Nastala je 
iz želje po oblačilih, ki so lahko dostopna, 
kakovostna in okolju prijazna.

Kristina Pucko,  
oblikovanje keramike
Svojo pot v oblikovanju keramike je 
Kristina pričela po zaključenem doktorskem 
študiju filozofije na Univerzi v Milanu. Pod 
imenom ZANAMIZO oblikuje funkcional-
no keramiko za vse vrste miz. Uporablja 
tradicionalno tehniko na lončarskem 
vretenu, ki jo občasno dopolnjuje z 
rezbarje-njem. Nekatere izdelke najdete v 
trgovini Soba, kuhna, kabinet in v kavarni 
Tovarna kave, na spletnih kanalih sprejema 
tudi naročila.

www.cupoftea.si 
cupoftea.si (Instagram)
info@cupoftea.si

Tea Gorič,  
reciklirano pohištvo in oprema za 
dom
Tea je ustanoviteljica znamke Cup of Tea, 
ki staremu pohištvu in notranji opremi daje 
novo življenje. Vsak predmet obnovijo in ga 
spremenijo v umetnino z uporabno vrednostjo. 
Unikatna značka Made in Slovenia uvršča 
njihove fotelje »Reloved Armchairs« v izbor 
slovenske oblikovalske odličnosti.

Računajte na njih

rsmthwear (Facebook)
www.rsmth.com

https://sabrinaopresnik.wixsite.com/website
rosemothdecor & rsmthwear (Instagram)
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O kulturi bivanja
Sredi poletja je Andreja Japelj odprla t. 
i. trgovino s konceptom »Soba kuhna 
kabinet« na Tyrševi ulici, ki iz nekdanje, 
precej puste ulice, postaja novo, sodobno, 
urbano srečevališče. Pionir tu je bil 
gospod Gic s čajnico, zdaj so tam že 
vinoteka, cvetličarna in kavarnica Hikofi.
Čez cesto je nova, elegantna »Soba kuhna 
kabinet« (ime ima po stari otroški igrici), 
estetsko dovršen prostor, topla in prijetna 
galerija in trgovina obenem, kjer so na 
ogled in nakup prefinjeni kosi pohištva 
in drobni predmeti za dom, izbrani z 
izostrenim čutom in narejeni okolju 
prijazno (Raawii, Brooklyncandles, Nemo 
Lighting, knjige založbe Taschen, Ittala, 
Printworks, Octaevo, Libri Muti, Be 
Home, Pols Potten). Od »domačih« znamk 

Nakit je umetnost
Bojana Kovačič Zemljič je med pionir-
kami novega oblikovalskega preporoda v 
Mariboru, ki se je uveljavil v svetu. Prvo 
butično trgovino–galerijo z avtorskim 
nakitom in nenavadnim imenom E2RD 
je odprla najprej na Gregorčičevi ulici 
in jo kmalu preselila na Gosposko 34, 
kjer je danes atelje, likovno razstavišče, 
prodajalna in urbana intervencija – odprta 
dnevna soba v centru, srečevališče in 
klepetalnica.Bojana je družbeno 
angažirana umetnica. Na EKO 8, 
mednarodnem trienalu umetnost in okolje, 
ki ga je po nekajletnem premoru ponovno 
zagnala Umetnostna galerija Maribor 
letos poleti v prostorih nekdanje tekstilne 
tovarne Hutter/MTT v Melju, je Bojana 
predstavila njen projekt SoFTI. To je 

Narava v srebru
Tudi nakit Nataše Grandovec sodi v 
prve, prodorne generacije oblikovanja v 
Mariboru, ki si je že pridobilo ugled v 
svetu. Njenega nakita ni mogoče zamenja-
ti niti spregledati spričo avtorskega sloga, 
ki z drobcenimi detajli vselej izzove veli-
ko pozornost. V glavnem uporablja srebro, 
ki ga včasih oksidira ali pa mu doda kak 
delček iz drugih materialov. Poslužuje 
se različnih tehnik, od starodavnih, kot 
je emajliranje, do najbolj modernih, kot 
je 3D tisk. Pogosto poustvarja strukture, 
oblike in motive iz narave, njeni obeski na 
srebrnih ali jeklenih verižicah so denimo 
stilizirano javorjevo seme, galeb, sivka, 
ptiček, morska zvezda, školjka, satovje 
... Na njenih prstanih so rožice, bunkice, 
netresk, čebelica, uhani posnemajo 

Iskanje novih kombinacij
Galerija JG je zaživela lansko leto, ko se 
je Jasmina Granduč po 11 letih s svojo 
likovno šolo Artdidakta preselila v nove 
prostore na Gregorčičevi ulici 27 in ti so 
kar klicali po majhni, butični prodajalni 
izdelkov, ki jih Grandučeva  že vrsto let 
ustvarja. V trgovini, poimenovani Galerija 
JG zaradi izdelkov, ki so sami umetniški 
izdelki, so slike, nakit in ročne torbice.
Nakit Jewerly by JG je raznolik – večina 
klasičnega nakita je narejena s pravimi 
biseri ali koralami, druga kolekcija pa je 
nakit iz aluminija in je minimalističen. 
Blagovna znamka torbic baGs by JG 
ponuja unikatne, ročno narejene torbice. 
Od ideje do končnega izdelka je vse 
ročno delo avtorice.

so tam med drugim predmeti iz keramike 
Mariborčanke Kristine Pucko, stoli in 
mizice legendarnega Nika Kralja, tkanine 
nove dizajnerske zvezde Davida Tavčarja, 
pletenine Almire Sadar, volnene odeje 
in šali Ksenije Baraga ter Tabernakelj 
Andreje Japelj – omara za shranjevanje 
pomembnih in nepomembnih stvari.
(Instagram)soba.kuhna.kabinet

Preplet mode in umetnosti je čutiti v 
vsakem izdelku, združevanje barvnih 
kontrastov in iskanje novih, nenavadnih 
kombinacij materialov in tehnik je 
avtorici izziv. Vsak kos je prežet z 
avtoričino ustvarjalno energijo, ki se 
prenese na kupcu drago osebo.

umetna korala, izdelana s tehnologijo 3D 
tiska iz trajnostno naravnanega materiala. 
Ob razstavi je bilo Bojanino delo opisano 
takole: »Pri svojem delu obožuje kreativne 
eksperimente in uporniško delovanje 
zunaj modnega in trendovskega koledarja 
– ne ustvarja sezonskih kolekcij, temveč 
zagovarja počasno in ekološko osveščeno 
modo, podčrtano z osebnim slogom.«

vejice macesna, španski bezeg, ciklame, 
vinske vitice, mak, polžke, vrtnice, njene 
broške pa so kot majhne, igrive skulpture 
regratovega lista, grozda in vinskega lista, 
oljčne vejice, spominčice, lastovice, ovčke 
ali ribe. Atelje April je na Ulici kneza 
Koclja 2, nakit pa si je mogoče ogledati in 
kupiti tudi na njeni spletni strani.

www.e2rd.org

www.nakit-april.eu

www.artdidakta.si  
BaGs by JG (Facebook)
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Vincze Bence
Mladinski kulturni center Maribor 
je zasnoval serijo literarnih rezidenc, 
na katerih bodo v prihodnjih letih v 
rezidenčnem centru Hostla Pekarna na 
enomesečnem ustvarjalnem bivanju 
gostili književnike in književnice iz 
pobratenih mest Maribora. Prvi gost je bil 
Vincze Bence, pesnik, pisatelj, kolumnist 
in urednik iz Madžarske, ki prihaja iz 
pobratenega Sombotela.
Bence je glavni urednik in kolumnist 
kulturnega portala f21.hu, po izobrazbi 
učitelj madžarščine in ruščine, zaposlen 
kot asistent v kulturnem centru Agora v 
Sombotelu, kjer na lokalni televiziji vodi 
oddajo o umetnosti in kulturi Műhely. V 
Mariboru je Vincze Bence ustvarjal in 
bival med oktobrom in novembrom 2021.
Vedno je vznemirljivo, predvsem pa tudi 

poučno, svoje mesto opazovati skozi oči 
tujca. Kako je gostujoči umetnik doživljal 
naše mesto, si lahko preberete v treh 
dnevniških zapisih na spletni strani MKC 
Maribor, tukaj pa za pokušino odlomek iz 
avtorjevega dnevnika:
»V tem mestu se plasti ne zlagajo ena 
na drugo, saj Drava sproti odplakne 
naplavine, ampak različni akterji v njem 
soustvarjajo in se podpirajo. Gradijo 
se mreže in skupnosti, ki živijo v miru 
druga ob drugi, kljub dejstvu, da nimajo 
boljšega podpornega sistema kot kakšno 
madžarsko mesto. Pa vendar, sami obli-
kujejo svoj položaj in si ga kljub težkim 
okoliščinam na vse mogoče načine lajšajo, 
da omogočijo življenje. Iščem razlage, 
želim posedovati znanje, ki utripa v 
tukajšnjih ljudeh, želim prinesti to misel-
nost domov, pa četudi samo praskam po 
površini te miselnosti. Maribor dokazuje, 
da je kultura nuja obstoja, da je kultura 
povezovalna sila, da je kultura del našega 
vsakdana in to vrednoto bi morali poznati 
vsi v srednjeevropskem okolju.«

Peštanci menijo, da Donava tuli. 
Z nje ti veter nosi v oči tvoje šibkosti, 
hrepenenja tvojih dejanj,  
obešenih na tvoja ramena. 
Naša rečica je premalo za kaj takega, 
šepeta lahko samo  
tvojo sprijaznjeno osirotelost.
In čeprav je jesen,  
bi si njeno vodo spustil do meč;
Naj ona govori namesto tebe  
o tem, kako je na oktobrski popoldan 
počivati tu pod drevesi. 
Vincze Bence  
(Lethe, prevod Gabriella Gal)

N. F.

Mesto skozi 
oči tujca

Sejem umetnin art–MUS deluje že 
sedem let. Gre za promocijo priznanih 
slovenskih umetnic in umetnikov ter 
za nacionalno uveljavljanje sodobnih 
vizualnih umetnosti. Ključnega pomena 
za uveljavitev sodobne umetnosti in 
z njo tudi prodajnih priložnosti je 
prepoznavnost in prisotnost avtorjev na 
umetnostnem trgu, še posebno domačem, 
ki je še v razvoju.
Decembra 2021 bo ponovno spletni 
prodajno–promocijski sejem art–MUS. 
Številka sedem je pravljična, zato se 
organizatorji nadejajo še večjega obiska in 
tudi prodaje umetniških del. Razmišljajo 
tudi o »hibridni izvedbi« art–MUS sejma, 
kar pomeni, da bi ga v bodoče izvajali 
v spletni in tudi fizični obliki. Izkušnja 
preteklega leta jih je namreč naučila, da so 
uporabniki željni obojega.

Na spletni strani mariborskega umetno-
stnega sejma (MUS) nastopa preko sto 
priznanih slovenskih umetnikov mlajše 
in starejše generacije, sodelujejo pa tudi 
skoraj vse slovenske komercialne galerije.

Sejem umetnin

Na art–MUS sodeluje tudi 
slikar Ludvik Pandur. V UGM so 
pravkar odprli njegovo veliko 
retrospektivno razstavo, ki 
ponuja pregled neprekinjene 
ustvarjalne prakse umetnika od 
začetka sedemdesetih let do zdaj 
(Umetnostna galerija Maribor, 
Strossmayerjeva ulica 6, razstava 
je na ogled od 27. novembra 2021 
do 20. marca 2022).

Ludvik Pandur,  iz cikla Prehajanja, 2021, 30 x 21 cm, olje na platnu, cena: 180 evrov

Udomačiti 
bližino
Jože Šubic in  
Petra Kolmančič
V projektu Odmevi in puščice sta  
umetniško navezo spletla večkrat 
nagrajeni akademski slikar Jože Šubic 
(1958) in ena najbolj prepoznav-
nih pesnic svoje generacije, Petra 
Kolmančič (1974). Oba živita in delata 
v Mariboru in sta s svojimi deli kon-
stantno prisotna v slovenskem ter 
mednarodnem umetniškem okolju. 
Njuno dolgoletno sodelovanje je 
doslej temeljilo na odnosu ustvar-
jalec-producentka, v pričujočem 
projektu pa sta prvič združila 
moči kot umetnika. 
Rdečo nit serije skulptur in objektov 
Odmevi in puščice sestavljajo verzi in 
pesmi Petre Kolmančič, za zadnji dve 
zbirki je avtorica prejela Veronikino 
in Glazerjevo nagrado. Jože Šubic, 
ki se sicer ukvarja s slikarstvom, 
objekti, skulpturo, keramiko, risbo in 
grafiko, je pripravil serijo skulptur iz 
keramike, ki jih je opremil z risbami 
in izbranimi verzi, s čimer skulpture 
dobijo dodatno dimenzijo. Med 
temi objekti še posebej izstopajo 
keramična jabolka, vsako je unikatno 
in nosi izbran verz. 

Vem, kaj je treba za vselej pus-
titi pri miru. / Zasneženo za vse 
čase naj mirno spi / v zalede-
nelih območjih srca.

Če hočeš obdržati žensko, jo moraš 
gojiti, / gojiti moraš žensko v njej 
in v sebi ter jo udomačevati./ 
Udomačiti bližino in to, da je ni – da 
je bolj pogosto ni, kot je,/ saj ženska 
je kot ti in tudi ti si rad drugje.

Ob vseh oblikah neljubezni / je 
kakršna koli oblika ljubezni milost./ 
Pa naj se zbudi ali le globoko zamr-
znjena spi, / v tem svetu ali kakšni 
drugi obliki bivanja.

Keramična jabolka je mogoče 
kupiti v Medani, v hiši Alma, 
v Vipolžah, v vinski kleti Edija 
Simčiča, v Mariboru pa v galeriji 
E2RD, cena 65 evrov.

R. T.

Sandra Jesenek, knjižničarka
Seveda je zame najpomembnejši 
dogodek tega leta selitev knjižnice! 
Da se je končno začelo premikati in 
da bomo res dobili novo knjižnico.
Vesela sem, da smo jaz in moji dragi 
zdravi, upam, da tako ostane.
Upam in želim, da se kmalu vrnemo 
v stanje pred epidemijo, da bomo 
spet normalno zadihali, da se bomo 
prepoznavali brez mask. In seveda 
to, da nas obiskovalci knjižnice 
kmalu obiščejo na novi lokaciji.

Najlepši spomin na leto, ki mineva,  
in želje za prihodnje leto
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Mariborčani smo boljši bralci knjig, 
kot mnogi mislijo, o čemer pričajo med 
drugim statistike izposoj v Mariborski 
knjižnici. V mestu imamo precej kvalite-
tnih avtorjev leposlovja in humanistike, ki 
svojim bralcem ponujajo odlično branje. 
In ravno mariborski avtorji in knjige o 
Mariboru so še prav posebej priljubljene 
pri naših knjigoljubcih. Ponujamo vam 
izbor nekaterih vidnih izdaj iz leta 
2021, ki so doživele precej pozornosti. 
Kratke predstavitve vam bodo prav 
gotovo v pomoč. Morda vas pritegnejo 
in jih tudi sami preberete, zima je zato 
odličen čas. Nenazadnje pa, glede na to, 
da je december mesec obdarovanja, je 
knjiga vedno lepo darilo za vas in tiste, 
ki vam kaj pomenijo.

Boris Kolar: Potopimo 
Islandijo!
Goga, 2021, 224 str., 24,90 €
Zwarteburen, majhno mesto z občinsko 
upravo v nizozemskem Groningenskem 
okrožju, se je stoletja uspešno ogibalo 
zgodovini, dokler prebivalcev niso 
preplavili zapozneli valovi finančne 
krize. Vlaganje v tvegane banke ni 
obrodilo želenih sadov, nasprotno, 
luknje v mestni blagajni bi lahko resno 
ogrozile krhko ravnovesje strnjene in 
utrjene zwarteburenske skupnosti. In 
ker je politično pač osebno (pa tudi 
obratno), je vsak izgubljeni cent iz skupne 
blagajne – ne glede na to, v čigav žep je 
zares odromal – kolektivna katastrofa. 
Zwarteburenčani se zatorej odločijo 
»spremeniti zgodovino, taisto zgodovino, 
ki bi jih povsem upravičeno prezrla«, pri 
čemer pa bodo mimogrede preobrazili še 
geološko podobo planeta. 
Odboru za izgubljene priložnosti tako 
ne preostane drugega, kot da napne 
jadra in krene na maščevalno pot proti 
Islandiji. Medtem pa tamkajšnji ognjenik 
Eyjafjallajökull že živahno brbota 
… Izjemno duhovito delo o resnih 
krizah današnjega sveta.

Franjo H. Naji: Ringlšpil
Litera, 2021, 222 str., 24,90 €
Roman z nenavadnim naslovom 
je umeščen v tranzicijski Maribor, 
v čas korenitih sprememb, ko je 
mariborsko mestno življenje ponujalo 
marsikaj, propadla je industrija, cvetela je 
alternativna kultura, pojavile so se droge 
in zasvojenosti, potekala je privatizacija, 
privatna podjetniška iniciativa je bila v 
ofenzivi, komunizem se je poslavljal in 
kapitalizem je trkal na vrata. Ljudje so 
se morali znajti in ni bilo enostavno. Gre 
za odličen premislek tranzicije, z dobro 
izbranimi protagonisti različnih nacio-
nalnosti, ki omogočajo globlji vpogled 
v duh tistega časa. Obenem pa roman 
govori tudi o odraščanju, prijateljstvu, 
seksu, druženju in kultnih lokacijah, pa 
seveda o glasbi, ki je bila v tistem času 
odlična in je v romanu dala tudi naslove 
poglavjem. Dialogi so avtentični, potekajo 
v mariborskem pogovornem jeziku in so 
tudi vsebinsko izjemno dobro zastavljeni. 
Odličen vpogled v divje mariborsko 
tranzicijsko obdobje.

Tone Partljič: Ljudje z otoka
Beletrina, 2021, 324 str., 29,00 €
Avtor nas popelje na majhen jadranski 
otok, ki ga dobro pozna že vrsto let, saj 
tam preživlja veliko časa. Kot pisatelj je 
dober opazovalec in dodobra je spoznal 
specifično majhno skupnost, ki živi dvoje 
življenj. Poletno, polno dogajanja in 
vrveža, in preostalo, izolirano, samotno, 
počasno. Iz zemlje se v teh krajih težko 
kaj iztrga, tu ni zdravnikov in razen v 
turistični sezoni se tu ne da zaslužiti 
za življenje. Avtor v otočanih ne vidi 
le preprostih ljudi, ampak tudi njihov 
neizprosen boj za obstanek. To je tudi 
otok žensk: zgodbe o vdovah in čakajočih 
materah, ki so ostale same, ker so se 
njihovi možje in otroci podali v svet, da 
bi našli lažji in boljši način preživetja. 
Življenje ljudi majhnega otoka doživlja 
kot neke vrste jadransko balado, ki jo 
mojstrsko stke v zgodbo, polno atmosfere 
nekega odmaknjenega, posebnega, 
otožnega življenja, ki jo vsako leto 
prekinja zgolj »vdor« turizma. Roman 
o majhni skupnosti, ki močno določa 
življenja svojih članov.

Tomo Podstenšek: Zgodbe za 
lažji konec sveta
Miš, 2021, 254 str., 29,95 €
Zbirka prinaša 15 precej raznolikih zgodb, 
različni so liki, različni dogajalni prostori, 
različni so pripovedni fokusi in različne 
pripovedne strategije. A natančen bralec 
kaj kmalu ugotovi, da se poti protago-
nistov srečujejo in prepletajo. Na njih 
pa se srečujemo z akutnimi in aktual-
nimi problematikami današnjega sveta, 
stanovanjskimi stiskami, pomanjkanjem 
medgeneracijske komunikacije, egoistič-
nimi ljubezenskimi razmerji, družinskimi 
in socialnimi stiskami, radikalnim potroš-
ništvom ... Skratka gre za svet sodobnega 
zahodnega človeka, odtujenega sebi, 
drugim in svojemu življenjskemu okolju. 
Naslov aludira na krizo sveta, a zgodbe 
niso povsem brezizhodne. Nekje v globini 
prefinjeno in diskretno apelirajo na bralca, 
na njegovo družbeno ozaveščenost, 
empatijo, solidarnost, tvorno sobivanje 
v skupnosti in družbi. Včasih tudi tako, 
da se jih lotevajo s humorjem. Odlična 
knjiga za razmislek o današnjem svetu 
in njegovih stranpoteh.

Mateja Ratej: Silhuete:  
mozaik medvojnih mentalitet
Založba Pivec, 2021, 216 str., 26,90 €
Po prvi svetovni vojni se je svet znašel 
v času velikih sprememb, nastajale so 
nove državne tvorbe, ki so iskale svojo 
identiteto. Človeštvo je bilo pod vtisom 
grozot prve svetovne vojne in podvrženo 
veliki socialni neenakosti, kar je porajalo 
nova politična gibanja in ideologije, ki jih 
je podkrepila svetovna ekonomska kriza. 
Vse to se je odražalo tudi v življenju ljudi 
v Mariboru in okolici, v barviti pestrosti 
njihovih mentalitet. V ospredju so biogra-
fije osebnosti najrazličnejših socialnih, 
nacionalnih, spolnih idr. opredelitev, ki s 
svojimi vrednotami, občutenji, doživlja-
nji, strahovi, hrepenenji pričajo o duhu in 
miselnem vrvenju tistega nemirnega in v 
mnogo čem kaotičnega časa. Življenjske 
zgodbe predstavljenih osebnosti tvorijo 
svojstven mozaik, ki nam nazorno 
približa občutenje tedanje stvarnosti, saj 
silhuete iz preteklosti vstopajo v komu-
nikacijo z nami. Knjiga za razmislek 
o aktualnih temah današnjega, prav 
tako prelomnega časa.

Karmina Šilec: Baba: kolosalna 
balkanska fikcija
Sanje, 2021, 240 + 216 str., 50,00 €
Gre za knjižni projekt, sestavljen iz knjige 
zgodb in kataloga. Kolosalna balkanska 
fikcija je portretna zbirka balkanskih zap-
riseženih devic, virdžin, ki prevzamejo 
moško ime in identiteto, oblečejo moška 
oblačila, opravljajo moška dela, kadi-
jo, pijejo rakijo, guslajo ... in se vključijo 
v moško družbo. Virdžine v zgodbah so 
nenavadno ogledalo položaja žensk v so-
dobni družbi. Katalog pripoveduje o poto-
vanjih po krajih in časih, ki se upogibajo 
pod plodovi romantične zahodne domišlji-
je. Homer, muškarača, tobelija, slepica in 
Stana živijo na območju, o katerem danes 
samoumevno govorimo kot o Balkanu. 
Ustvarja intuitivno pojmovno mrežo 
med glasbo, zahodnim pogledom, sla-
dobolom, heteroromantično ideologijo ter 
Adamovim rebrom, falocentrično gravita-
cijo in devištvom, kot se z njim človeštvo 
ukvarja že stoletja. Fascinanten glasbe-
no-gledališko-literarni projekt za pre-
mislek o identitetah.

Knjižna bera mariborskih avtorjev
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Janja Vidmar, Boštjan Narat: 
Legenda
Proelium, Marcos Tavares in Založba 
Pivec, 2021, 320 str., 29,90 €
Nogometni virtuoz Marcos Tavares se 
je rodil v brazilskem Porto Alegreju, v 
faveli je že kot majhen otrok začel brcati 
žogo in razvijati svoje  veščine. V času 
odraščanja je nanj prežalo mnogo pasti, 
prišla pa je tudi vèlika priložnost. Pod 
stadionom Grêmia se je gnetel s talenti iz 
cele Brazilije ‒ zavedajoč se, da je le eden 
od mnogih. Prekalil se je v napadalca 
z morilskim instinktom. Njegova pot 
ni bila brez ovinkov in stranpoti, a jo 
je z roko v roki premagal skupaj z ženo 
Letício. Igral je v različni državah, da bi 
nato na tej svoji nogometni odisejadi po 
naključju pristal v Mariboru, za katerega 
je bil prepričan, da ni končna destinacija. 
A ravno tu je postal Legenda in za vedno 
zaznamoval mariborski klub in slovenski 
nogomet. Njegovo ime v Ljudskem vrtu je 
svetinja. Biografija dečka iz favele, ki je 
postal mariborski junak.

Zora A. Jurič, Nino Flisar

Pisatelj Boris Kolar je človek mnogih 
dejavnosti in zanimanj. Po osnovni 
izobrazbi je biolog, natančneje ekolog in 
ekotoksikolog, zaposlen v Nacionalnem 
laboratoriju za zdravje, okolje in 
hrano v Mariboru. Obenem pa je še 
lovec, potapljač in kmet. Pisanje mu je 
svojevrstna strast, že s svojim prvim 
romanom Iqball hotel (2009) je presenetil 
slovenske bralce z nenavadno afriško 
štorijo, ki je prepričala tudi strokovno 
javnost, tako je bil kot popolnoma 
neznan avtor nominiran za nagrado 
kresnik za najboljši slovenski roman. 
Dobro desetletje zatem je objavil zbirko 
kratkih zgodb Trinajst (2020), v kateri 
je ostal zvest nenavadnim zgodbenim 
perspektivam, tesnemu stiku z naravo 
in svojemu prefinjenemu humorju. V 
letošnjem letu pa še roman Potopimo 
Islandijo!, o nizozemski lokalni politični 
nomenklaturi, ki jo vznejevoljijo 
islandski bankirji.
V branje vam ponujamo odlomek iz 
njegove kratke zgodbe Oratorij dišečega 
časa iz zbirke Trinajst. Osrednji lik, 
ki ima izrazito vohalno sposobnost, 
se ob sprehodu po osrednji mariborski 
ulici ustavi v urarnici, kjer mu ure 
s v sebi shranjenimi vonji začnejo 
pripovedovati svoje zgodbe … 

Nino Flisar

Boris Kolar: Oratorij 
dišečega časa

Urar je s pulta vzel mojo popravljeno 
uro, jo obesil na prazno mesto na steni 
in jo naravnal v ravnotežje. Zaradi moje 
neprevisoke rasti jo je obesil niže od 
ostalih. Nos me je že ščemel, a če bi ga 
podrgnil ali se celo useknil, bi podrl vso 
kompozicijo, strukturo in barvo, vse po-
drobnosti vonjav, ki sem jih lahko zaznal 
le jaz. Navil je utež pod številčnico in s 
kazalcem zanihal nihalo. Imel je prav, 
tudi iz mehanizma moje ure so se razkri-
vale vonjave. Nenadoma se je pred mano 
začel odigravati veliki oratorij, čudovita 
skladba vonjav, v kateri je simfonični 
orkester sodeloval z izjemnimi solisti. 
Zdaj sem moral delati hitro in previdno. 
Vonji so bili tanki, komaj še zaznavni, 
a že čez trenutek so prevladali drugi, 
mogočni in robustni in kljub starosti še 
vedno zelo prepričljivi. Prvi stavek so 
zaznamovale mehke, impresionistične 
poteze. Zadišala je vlažna zemlja 
zgodnje pomladi, ko je jugovzhodnik 
topil sneg po vrtovih. Pasji iztrebki, 
vso zimo zamrznjeni v snegu in ledu, 
so zdaj dahnili pod silo sončnih žarkov. 
Toplota jih je zmehčala, usmradila in 
zmešala z vonjem gnilega listja na poti 
presnove v humus. V drugem letnem 
času bi bil le zoprn smrad, a ob koncu 
zime je ta poseben in značilen vonj 
prinašalec prebujanja novega življenja 
in novih pričakovanj. Takoj zadaj je 
zadišal april. V blagem sosledju so se 
vrstili vonji cvetočih marelic, češenj 
ter pretiranih in poudarjenih magnolij. 
Naslednji trenutek je pripadal crescendu 
jedkih krezolov iz katrana. Sosed je z 
njim mazal uto in plot, a je les kljub vsej 
zaščiti požirala sladkobna trohnoba. 
Komaj sem še zadrževal naval vonjav, 
nabitih s spomini. Nikakor nisem smel 
prekiniti seanse, saj bi lahko v delavnico 
stopila nova stranka in razblinila prizo-
re iz ure na steni.
Vrnil sem se na začetek poletja. Drevored 
je žlahtno dehtel po lipovem cvetju. V 
ostri frazi mu je stal nasproti vonj po iz-
rabljenem motornem olju. Stanovalci so 
ga polivali po ulici, da se iz makadama 
ne bi dvigal prah. Večji del avgustovskih 

vonjev je bil vroč in suh. A ne ves. Nekaj 
nedeljskega opoldanskega vonja je tako 
močno dišalo po goveji juhi, da se je iz 
njega skoraj slišal Mariborski feljton z 
glasom Arnolda Tovornika. Pripekajoče 
poletne vonjave, odvite z urnih kolesc, 
so dišale po opranem avtomobilu znam-
ke Peugeot, model 504, medtem ko so 
zadaj na terasi plapolale bele srajce, 
dehteče po slabo prikritih detergentih 
iz Plavega Radiona. Preplet vonja po-
znopoletne nevihte z gnijočimi slivami 
pod drevjem na vrtu ni bil nič drugega 
kot čudovit kontrapunkt, ustvarjen za 
višek drugega stavka.
Napor razvozlavanja vonjev iz stare 
stenske ure je postajal neznosen. Kljub 
skrajno nizkim koncentracijam so začeli 
vonjalni končiči nabrekati in vedno 
več receptorjev je ostalo zasedenih z 
molekulami sproščenih arom. Moral bi 
nehati in se ustaviti, vendar sem hotel 
doživeti vse, kar je bilo shranjeno v moji 
stenski uri. Še enkrat sem stopil naprej in 
počasi srkal prihajajoče vonje.
Jesen je udarjala v težkih, skoraj pretira-
nih ritmih. Spet sem čutil bujne vonje na 
osrednjem delu vonjalnega epitela. Vse 
mesto je imelo strašen zadah po vinskem 
moštu. Kot da je nekje pod tlakovci 
brbotalo v orjaškem vampu, polnem 
sokov sladkega grozdja. V podzemlju 
okoli mestnega gradu so se iz velikanske 
mestne vinske kleti sproščali težki plini. 
Alkoholne in žveplove pare so omam-
ljale glodavce po kanalizacijskih ceveh, 
majhni psički so se na sprehajalnih 
vrvicah čudno majali in pogosto legali 
na tlakovce. Še golobi so bili zaradi 
alkoholnih hlapov preveč negotovi, zato 
si do pozne jeseni niso upali spreletavati 
med strehami. Že v naslednjem trenutku 
se je v naraščajočem staccatu prikazala 
zima. Močan vonj po puranih in goseh 
je bil zmešan z vonjem po premogu 
iz kleti, kjer so bile žive živali zaprte 
nekaj dni pred božičem. Spet je dišalo 
vznemirjenje, saj je bilo v zraku čutiti 
sneg. Mogoče so bile to le saje v večer-
nem mrazu? Kako čudovito so dišali  
stari časi.

Boris Kolar
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Ko smo se leta 1975 priselili v Hutterblok, 
je mama rekla, da dvorišče zgleda kot 
Colditz. Colditz je renesančni grad v 
Nemčiji, ki so ga nacisti med 2. svetovno 
vojno konvertirali v zapor za pomembne 
in posebej nevarne vojne ujetnike. To je 
bila v začetku 70. let priljubljena ang-
leška vojna serija, ki jo je predvajala TV 

Ljubljana. Od tod ta mamina asociacija. 
»Man muss Fantasie haben«, kot je za 
lase privlečenim primerjavam rada rekla 
njena mama, moja omica.
Nama je nekoč pozneje na sestanku 
hišnega sveta Gradišče — kot se 
Hutterblok, kdo ve zakaj uradno imenuje 
— tudi predlagala, da bi tovarnarju Josipu 
Hutterju (1889–1963), ki ga je dal zgradi-
ti, postavili spomenik. Ali vsaj spominsko 
ploščo. Meni se je ideja zdela super in 
sem bil prav ponosen na mamo. Njen 
predlog je naletel na neodobravanje, celo 
na posmeh, in je seveda ostal neuresničen. 
Njeni sostanovalci bi spomenik postavili 
kvečjemu Jazbinšku.

Zgodovina in arhitektura
Najprej na kratko nekaj zgodo-
vine in arhitekture.
Hutter je leta 1922 ustanovil tekstilno 
tovarno Hutter in drug. Posel je cvetel, 
podjetnemu možu pa tudi ni manjkalo 

socialnega čuta. Na Pobrežju je zgradil 
kolonijo vrstnih hiš za delavce, potem 
pa je hotel postaviti še moderen blok 
za zgornje sloje. Zato je konec 1930. 
let razpisal natečaj, na katerem sta s 
svojima ločenima projektoma zmagala 
arhitekta Aleksander Dev (1903–1967) in 
Jaroslav Černigoj (1905–1989). Nagrajena 
Plečnikova učenca sta nazadnje leta 1940 
sprojektirala današnji Hutterblok skupaj. 
Dokončan in vseljen je bil leta 1944/45.
Toda takrat je bilo za zgornji sloj že pre-
pozno. Do konca vojne so v Hutterbloku 
v glavnem stanovali nemški oficirji. Malo 
ga je tudi že manjkalo. Bombni foltrefer 
na Razlagovi 5 je porušil stanovanja od 
6. do 3. nadstropja.
O tem, kaj vse se je v socialnem smislu 
dogajalo v Hutterbloku po osvoboditvi, 
lahko samo ugibamo. Ko smo se preselili 
tja, so nam potomci prejšnjega, pokojnega 
najemnika, ki je tam stanoval skoraj od 
začetka, razlagali, da je bil takoj po vojni, 
še pred njihovim očetom v tem stanovanju 

bolgarski oficir — ki da je v stanovanju 
celo parkiral konja. V prvem nadstropju. 
Še dobro. V dvigalo ga zagotovo 
ni mogel stlačiti.
Moja mama je takrat stanovala v Melju, 
blizu Hutterjeve tovarne. Zadnje mesece 
pred osvoboditvijo je med bombardiranji, 
tako kot večina Mariborčanov, preživela 
v zakloniščih. Maja 1945 pa so se morale 
deklice še vedno skrivati v kleteh. Ruski 
in bolgarski osvoboditelji so namreč 
harali po predmestju in se drli: »Devočki! 
Devočki!« — zato so jih mame za vsak 
slučaj skrivale v kleti.

Travertin
A kakorkoli: Hutterju, nesrečnemu 
Kočevskemu Nemcu, ki je iz previdnosti 
— da bi imel mir pred enimi in drugimi 
— podpiral tako okupatorje kot partizane, 
je povojna oblast zaplenila premoženje. 
Na čelu s tovarno, ki so jo pozneje mer-
džali z drugimi obrati v MTT, in z vilo 

ob parku vred. Hutterblok in vrstne hiše 
na Pobrežju so postale ljudska imovina. 
Nekaj časa je bil Hutter zaprt, pozneje pa 
so mu milostno dovolili, da je emigriral 
v Avstrijo. So pa njegovi dediči v 1990. 
letih dobili simbolično odškodnino iz 
vsote kupnin za stanovanja, odkupljenih 
po Jazbinškovem zakonu.
No, na dvorišču so po dograditvi ostale 
skladovnice kamnitih plošč. Hutterblok so 
namreč nameravali obložiti s travertinom; 
tj. kalcijev karbonat, podoben lehnjaku, 
samo manj porozen. Pa ga nikoli niso. 
Kdo ve, kako dolgo so skladovnice za 
montažo narezanih in zloženih plošč 
čakale na dvorišču. Poznal sem človeka, 
ki mi je pravil, da je tik pred demobiliza-
cijo iz partizanov stražaril vojne ujetnike 
na dvorišču Hutterbloka. Prav dobro se je 
spominjal teh skladovnic travertina.
O tem, kam vse se je nesojena obloga 
porazgubila, krožijo legende. Sam sem 
slišal vsaj dve: prva poroča, da so s 
travertinom obložili leta 1953 dokon-
čano Direkcijo PTT Otona Gasparija 
(1911–1991) — še en Plečnikov študent 
— na Cigaletovi v Ljubljani, druga pa, 
da celo nekdanji Savezni sekretarijat za 
narodnu odbranu (1957–65) na Nemanjini 
ulici v Beogradu. Svašta.

Potres
Ne spomnim se, ali sem dizaster 
dramo Potres s Charltonom Hestonom 
in Avo Gardner sploh gledal. Vem 
pa, da sem film slišal. Doma. Film je 
namreč privabljal gledalce s posebnim, 
dodatnim ozvočenjem — s poudarkom na 
nizkotoncih —, iz katerega se je razlegalo 
strašljivo, abdomen masirajoče bobnenje 
fiktivnega, a ne nemogočega potresa v Los 
Angelesu. Točno še vem, da je bil glavni 
in v filmu najglasnejši ruker potresa 
po eni uri in petih minutah. Basi so se 
širili iz dvorane Kina Union skozi Kino 
Gledališče, čez cel Rakušev trg, skozi 
célo stranico Hutterbloka na Razlagovi in 
čez dvorišče k nam na Maistrovo.
Dobro no, vsaj zvečer se je to slišalo, ko 
je bil v mestu že bolj mir. Ob 21:05, če je 
bila predstava ob osmih.
Star sem bil 13 let in se mi je zdelo super, 
da slišim film doma. To je bilo verjetno 
moje prvo srečanje z nepremičninsko 
fascinacijo z idilo lokacije, lokacije, 
lokacije. Drugo pa je bilo, ko sem poleti 
istega leta poslušal na oknu Bijelo dugme, 
ko so igrali na stadionu v Ljudskem vrtu.
Hvala bogu za decibele.
Lokacija pa se mi že kmalu ni več zdela 
tako imenitna, ker je bila Prva gimnazija 
na Leninovem trgu za moje pojme pač 
preblizu. Jaz se po šoli dobesedno nisem 
mogel potepati. Da bi delal ne vem 
kakšne ovinke, se mi je vendarle zdelo 
preneumno, sicer pa se tako rekoč nisem 

imel kje ustaviti in zadržati. No, pozneje 
sem le odkril Grad in Dželozo na Heroja 
Tomšiča — ampak ta druga je bila prehud 
pajzl celo za moje takratne pojme. Raje 
smo se zadrževali pri sošolcu čez cesto, 
kjer smo v njihovi drvarnici kadili travo.

Hokej na asfaltu
Hutterblok je verjetno zadnja in edina 
stavba v centru mesta, ki nima asfaltira-
nega dvorišča. Večji del dvorišča – kareja 
med ulicami Heroja Staneta, Maistrovo, 
Prešernovo in Razlagovo – prekriva šoder. 
Ponekod so nalomljeni ali zdrobljeni 
preostanki betona. Ob dežju nastajajo 
velike in globoke luže. Stanovalci se 
nikoli niso znali dogovoriti, da bi dvorišče 
asfaltirali ali ga še kako drugače uredili 
ali bog ne daj celo ozelenili.
V kotu dvorišča med Maistrovo in 
Prešernovo stranico — kjer je stanoval 
Ivan Timošenko, dolgoletni hišnik in 
vrtnar, ki smo mu rekli Ruski (ne Rus, kar 
je res bil) in ki je v 50. letih baje streljal s 
puško v zrak, če so bili otroci na dvorišču 
preglasni — je bila zaplata pohojene trave 
in nekaj klopic in gugalnica, ki pa so 
že zdavnaj izginile.

Finale
Če danes gledam nazaj, je bil Hutterblok 
najbolj fascinanten v moji mladosti, 
ko je bil še neometan oz. premazan z 
neopisljivo drap, grobo nanešeno malto. 
Luknje od šrapnelov, ki se jih hišni svet 
nikoli ni potrudil zaflikati, so mu dajale 
diskreten šarm zapoznelega bunkerskega 
brutalizma. Čeprav Hutterblok arhitektur-
no ni brutalizem, da ne bo pomote.
Potem pa so se po kakih 60 letih 
spomnili, da bi bilo dobro Hutterblok 
polepšati. Urediti. Končno. Dokončati. 
Tako rekoč čez noč je Hutterblok 
postal zglajen in prepleskan. V glavnem 
nevsiljivo bež, medtem ko je bila temnejša 
rjava barva uporabljena za poudarke na 
zunanjih vogalih in za stopnišča. To se mi 
je vedno zdelo kar nekaj. Hutterblok ostaja 
impozanten in mogočen, vendar sta mi kot 
arhitektura danes bolj všeč Atomski blok 
arhitekta Boruta Pečenka (1930–1992) 
iz leta 1975 in Dom družbenih organi-
zacij (današnji Izum) Ivana Kocmuta 
(1926–2009) iz leta 1964.
Ko sem bil še mlajši in hudobnejši, sem se 
cinično hecal, da v Hutterbloku živijo sta-
rejše občanke, stare približno eno leto na 
kvadratni meter stanovanja. Danes, ko se 
tudi moja mama po letih bliža kvadraturi 
stanovanja, seveda ne razmišlja več tako. 
Jaz pa tudi ne. Niti tega ne bi več napisal. 
Seveda ne. Ker če bi živel v Mariboru, 
bi hotel stanovati samo v Hutterbloku in 
nikjer drugje. Še vedno. Ali že spet. In 
morda tudi kdaj bom.

Marko Crnkovič

Ko je Hutterblok  
imel še luknje 
od šrapnelov
Če bi živel v 
Mariboru, bi hotel 
stanovati samo 
v Hutterbloku 
in nikjer drugje. 
Še vedno. Ali že 
spet. In morda 
tudi kdaj bom.
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Filmske  
nedelje
Do 19. decembra v Veliki 
dvorani Lutkovnega 
gledališča Maribor

Filmske nedelje v Lutkovnem so prvi 
korak k vnovični vzpostavitvi rednega 
nekomercialnega filmskega programa v 
Mariboru. Potekajo ob nedeljskih večerih 
v Veliki dvorani Lutkovnega gledališča 
Maribor, v letošnjem letu od 28. novem-
bra do 19. decembra ob 19. uri; zadnji ve-
čer pa z otroško matinejo tudi ob 17. uri.
Na platnu se bodo z digitalnim kino 
projektorjem, najnovejšo tehnološko 
pridobitvijo Mestne občine Maribor, 
predvajali filmi, ki jih mariborsko 
občinstvo sicer nima priložnosti videti: 
art filmi in dokumentarci, kratki filmi, 
animirani filmi (19. decembra premierno 
v Sloveniji izjemni ameriški animirani 
celovečerec Kriptozoo) in filmi za otroke 
ter mladino (19. decembra odlični češki 
Lihožerci). Vstopnina za posamično 
projekcijo je 5 evrov.
Filmske  nedelje v Lutkovnem so 
rezultat sodelovanja Mestne občine 
Maribor, Urada za kulturo in mladino 
MOM, Lutkovnega gledališča Maribor 
in Konzorcija Film in Maribor. Projekt 
nastaja v organizaciji konzorcija Film 
in Maribor, v katerem so združene 
nevladne organizacije s področja filma: 
Društvo za razvoj filmske kulture, Zavod 
MARS Maribor, Pekarna Magdalenske 
mreže, Filmsko društvo Film Factory in 
Mitra, društvo za razvoj avdiovizualne 
kulture in medkulturnega dialoga. 
Koproducent programa je Lutkovno 
gledališče Maribor, sofinancira pa ga 
Mestna občina Maribor, ki v letošnjem 
letu namenja najvišja sredstva za 
kinoprograme v zadnjih letih, in sicer 
dobrih 52.500 evrov.

A. K.

»Česar smo pri nas davno že živo 
potrebovali, se je ustanovilo: društvo, 
kjer se slovensko govori in bere,« je 
avgusta leta 1861 zapisal poročevalec iz 
Maribora v časniku Novice.
17. julija 1861 so se v pisarni odvetnika 
dr. Ferdinanda Dominkuša sestali 
mariborski slovensko usmerjeni meščani 
in ustanovili prvo slovensko društvo z 
imenom Narodna slovanska čitavnica je 
to prav?. Imenovali so jo tudi Narodna 
slovanska čitalnica, Slovenska čital-
nica, Narodna čitalnica ali Čitalnica 
v Mariboru. Slovanska čitalnica je 
tako nehote postala središče vzpona 
slovenske narodne usmerjenosti. Vzrok 
za ta veličasten dogodek, za počelo 
slovenske kulture v mestu ob Dravi, je 
bil »prihod dr. Janka Sernca v Maribor, 
ki je vzpodbudil razprave o tem, da bi 
se podobno kot Hrvaške čitalnice in po 
podobi Tržaške čitalnice, ki je bila prva na 
našem nacionalnem področju, ustanovila 
posebna ustanova čitalnica«.

Materni jezik
Na ustanovnem sestanku čitalnice je 
16 ustanovnih članov izvolilo odbor 
čitalnice. Predsednik je postal dr. Janko 
Sernec, tajnik in namestnik predsednika 
profesor Josip Šuman, blagajnik ali – kot 

so zapisali – denarničar dr. Valentin 
Pavlič, drugi odborniki pa so bili dr. 
Ferdinand Dominkuš, profesor Božidar 
Šinko, profesor Janez Majciger in učitelj 
Janez Miklošič. Ustanovitelji so v mestu 
imeli vzorec v društvih, v katerih so 
delovali sami, vendar je bil tam jezik 
nemški, njihove dejavnosti pa so bile 
takšne, da so bile primerne tudi za novo 
Slovansko čitalnico. 
Sprejeli so pravila novega društva, ki 
so v 2. členu med drugim določala, »da 
se do materinega jezika veča veselje in 
veča ljubezen obudi«. Štajersko državno 
namestništvo jih je potrdilo 4. septembra 
1861. Določala so, da se bodo člani 
sestajali tedensko, po možnosti pa tudi 
pogosteje, in se pogovarjali po slovensko. 
Na tedenskih sestankih naj bi bili na 
sporedu znanstveni in zabavni nagovori, 

peli naj bi ljudske pesmi in poskrbeli za 
različne vrste zabave.
Društvena pravila mariborske čitalnice 
kažejo, da so se v njej zbirali slovensko 
opredeljeni člani, pa tudi tisti, ki so 
želeli vstopiti v slovenski kulturni krog. 
Slednjim je vstop omogočalo osvajanje 
rabe slovenščine in s tem utrjevanje 
zavesti pripadnosti različnim slovanskim 
kulturam, predvsem pa sprejemanje 
slovenske kulturne dediščine. To je hkrati 
pomenilo odpovedovanje dotedanjemu 
občevalnemu jeziku – nemščini. 
Nastanek čitalnic je pravzaprav pomenil 
ne samo kulturno, ampak tudi politično 
dejanje. Člani Čitalnice so bili meščani, 
predvsem svobodnih poklicev – odvetni-
ki, koncipienti, notarji, zdravniki, nekateri 
trgovci, pa tudi profesorji mariborskih 
srednjih šol in bogoslovja, duhovniki in 
učitelji, sodniki … Čitalnico je moralno in 
finančno podprl tudi lavantinski škof dr. 
Anton Martin Slomšek, ki je že 19. julija 
1861 v pismu pozdravil ustanovitev le-te.

Mar i bor
Namen Čitalnice je bil, da goji in 
utrjuje rabo slovenskega jezika, slovensko 
ljudsko petje, članom nudi slovenske 
časnike in časopise, uprizarja gledališke 
igre ter ustanovi knjižnico. Čitalnica je 

za doseganje svojega namena prirejala 
besede – prireditve s programskimi govo-
ri, petjem, recitiranjem, muziciranjem in 
gledališkimi nastopi. Organizirala je tudi 
predavanja, jezikovne tečaje ter številna 
družabna srečanja.  Bila je nacionalno, 
kulturno in družabno zbirališče Slovencev 
v Mariboru. Za svoje delovanje je 
potrebovala ustrezne prostore. Pridobivala 
jih je tako kot druga mariborska društva 
– z najemanjem prostorov v različnih 
gostilnah in hotelih. Prvo bivališče 
Čitalnice so bile sobe pri gostilničarju 
Carlu Šramelnu v gostilni Pivnica pri 
moki (Mehlgrube) na Rotovškem trgu 3. 
Prostor so opremili s pohištvom, portreti 
slovenskih in slovanskih veljakov in 
klavirjem. Čitalnica je svoje prostore 
zamenjala enajstkrat, in sicer vse do leta 
1899, ko se je preselila v Narodni dom, 

kjer se je razvila tudi javna slovenska 
Ljudska knjižnica. 
Mariborska Slovanska čitalnica je v osem-
desetih letih svojega delovanja (delovala 
je do aprila 1941, ko jo je odpravil ukrep 
okupacijskih oblasti) imela pomembno 
vlogo pri kulturnem, znanstvenem in 
političnem razvoju Maribora in njegove 
identitete.  Dober mesec po ustanovitvi 
je mariborsko čitalnico obiskal državni 
poslanec dr. Lovro Toman, tedaj zelo 
priljubljen slovenski govornik, ter 
spregovoril besede Mar i bor, s katerimi 
je simbolično razložil ime mesta Maribor. 
Kasneje je isto misel prelil še v pesniško 
obliko. Zadnjo kitico pesmi si je čitalnica 
izbrala za svoje geslo: »Zato priseže vsak 
al' mlad al' star', da mu za srečo roda 
zmir je mar, zato si voli rodoljubov zbor, 
za mesto geslo svoje: mar i bor.« Pesem 
je uglasbil čitalnični zborovodja Janez 
Miklošič, prvič pa je bila izvedena ob prvi 
obletnici čitalnice, 3. avgusta 1862. 
S poenotenim repertoarjem čitalniških 
prireditev, glasbenimi deli, dramskimi 
besedili in usklajenim naborom časopisja 
in literature za svoje članstvo, so čitalnice 
krepile slovensko družbeno in kulturno 
zavest. Čitalnice lahko označimo kot 
pomembne vzpodbujevalke kulturnega 
delovanja, ki je bilo razporejeno po vsem 
slovenskem ozemlju. Tako je rasla in se 
razvijala slovenska kultura. 
Ob 160-obletnici lahko rokopisno zapušči-
no Slovanske čitalnice, ki jo hrani Enota 
za domoznanstvo in posebne zbirke UKM,  
ponudimo raziskovalcem in proučevalcem 
prosto dostopno v digitalizirani obliki na 
portalu Digitalni repozitorij UKM.

Dr. Vlasta Stavbar, vodja Enote za 
domoznanstvo in posebne zbirke v 

Univerzitetni knjižnici Maribor

Jezik, zavest, kultura
160-letnica ustanovitve Slovanske čitalnice v Mariboru

Prvi prostori čitalnice, Pivnica pri moki (Mehlgrube), Rotovški trg 3

Več informacij na:
facebook.com/filminmaribor
www.filminmaribor.com/

Najlepši spomin na leto, ki mineva, 
in želje za prihodnje leto

Mirjana Miksić,  
specialist pediater, 
subspecialist neonatolog
V odhajajočem letu sem 
vesela, da smo v mariborski 
porodnišnici kljub pandemiji uspeli 
nemoteno delati in v domače 
okolje pospremili veliko število 
novorojenčkov, ki so naš zaklad.
V novem letu želim vsem v našem 
Mariboru in deželi več miru, 
strpnosti in tolerance. Bodimo zgled 
otrokom in omogočimo jim lepšo in 
varnejšo prihodnost. Velik objem 
vsem in vse dobro!
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Majda Kreševič, učiteljica
Zagotovo si bom to leto zapomnila 
po tem, da sem se lahko po skoraj 
treh mesecih šolanja na daljavo 
januarja vrnila v šolo. Pa to, da sem 
se še bolj začela zavedati, kaj pome-
nijo družina, prijatelji in sodelavci. 
Veseli me tudi, da se je kljub čudnim 
časom v Mariboru, mojem lepem 
mestu, kar veliko dogajalo.
Želim pa si, da bi lahko svoje 
poslanstvo znova opravljala brez 
pritiskov in stresa. Želim si videti 
nasmehe učencev in tisto pravo 
radost. Pa da bi znali to, kar učim 
svoje učence: podpirajmo drug dru-
gega, pohvalimo, kar je dobro, in ne 
iščimo slabosti, ostanimo pozitivni.

Rak materničnega vratu (RMV) je med 
raki izjema, saj o njem vemo dovolj, da 
lahko preprečimo skoraj vsak nov primer 
tega raka. Poznamo dva učinkovita 
javnozdravstvena ukrepa za njegovo 
preprečevanje – v primarni preventivi je 
to cepljenje proti okužbam s človeškimi 
papilomavirusi (angl. human papilloma-
viruses – HPV), v sekundarni preventivi 
pa pravočasno odkrivanje predrakavih 
in rakavih sprememb materničnega 
vratu v okviru organiziranega presejal-
nega programa ZORA.
Državni program zgodnjega odkrivanja 
predrakavih sprememb materničnega 
vratu (ZORA) je presejalni program, ki je 
bil vzpostavljen leta 2003 in je najstarejši 
populacijski presejalni program za raka v 
Sloveniji. Nosilec programa je Onkološki 
inštitut Ljubljana. Zahvaljujoč programu 
ZORA se je zmanjšala tako pojavnost 
novih primerov kot tudi umrljivost 
zaradi RMV in je sedaj Slovenija na poti k 
njegovi eliminaciji.
Manj je znano, da okužbe s HPV povzro-
čajo tudi rake pri moških, in sicer raka 
penisa, rake v področju glave in vratu ter 
ponavljajočo se papilomatozo grla.

Cepljenje dečkov je pomembno iz dveh 
razlogov. Prvi je, da bodo sedaj tudi 
slovenski dečki zaščiteni pred boleznimi, 
ki jih povzročajo okužbe s HPV. Drugi je, 
da bo cepljenje dečkov prispevalo k vzpo-
stavitvi kolektivne imunosti in s tem tudi 
k eliminaciji raka materničnega vratu ter 
k boljšemu obvladovanju drugih rakov in 
bolezni, ki jih okužbe s HPV povzročajo.
Tudi v času pandemije s COVID-19 se 
je izkazalo, da že začasna prekinitev 
presejanja lahko pomembno vpliva na 
rezultate presejalnega programa. Zato je 
izjemno pomembno, da se presejanje za 
rake ni sistematično ustavilo.
O vseh informacijah ter novostih/dogod-
kih glede delovanja programa ZORA je na 
razpolago spletna stran programa:  
https://zora.onko-i.si/

Okužba s HPV
Slovenija je na 
poti do eliminacije 
raka materničnega 
vratu!

Prostovoljno cepljenje dečkov 
proti HPV je vključeno v program 
cepljenja za leto 2021, kar pomeni, 
da se bodo v šolskem letu 2021/22 
v 6. razredu osnovne šole lahko 
prvič brezplačno cepile ne le 
deklice, temveč tudi dečki po vsej 
Sloveniji.

Smo mesto v državi, kjer 85 % državlja-
nov vsak dan uporablja internet in kjer 
si 77 % gospodinjstev lahko privošči 
enotedenske počitnice izven doma. 
Maribor proizvede 24,16 % energije iz 
obnovljivih virov in 44,5 % energije 
uvozi. Povprečno vsak Mariborčan 
ustvari 438 kg komunalnih odpadkov, kar 
je 79 kg več kot drugi Slovenci. In 0,5 % 
državnega proračuna je naš nacionalni 
delež investicij za varstvo okolja.
Vsi vemo, da mariborsko podnebje 
odlikujejo sončni dnevi; na leto jih je 
v povprečju 266 in skok v zgodovino 
pove, da je leta 1805 v Mariboru zagorela 
prva javna svetilka. Leta 1823 smo 
uvedli javno razsvetljavo ter redno 
začeli prižigati 4 velike, 17 srednjih in 62 
malih oljnih latern.
Z ustanovitvijo plinarne leta 1869 smo 
položili cevi za plinsko napeljavo s 120 
javnimi svetilkami in osvetljevanje s 
plinom se je začelo leta 1871. Trajalo 
je do leta 1928, ko je bila plinska javna 
razsvetljava v celoti opuščena in nado-
meščena z električnimi lučmi z energijo iz 
hidroelektrarne Fala.
Skoraj 100 let kasneje, od konca leta 
2020 torej, je mesto začelo predvideno 
zamenjavo 13.131 neučinkovitih javnih 
svetilk in s tem zmanjšanje svetlobnega, 
emisijskega in finančnega onesnaževanja. 
Velikokrat smo prebrali, da je 4. aprila 
1883 v Mariboru zasvetila prva električna 
luč na Slovenskem in meščani se radi 
pohvalimo, da je tudi prva žarnica film-
skega kino projektorja v tem delu sveta 

zagorela prav v našem mestu. Edisonov 
kinematograf »Ideal« je od 24. oktobra 
do 29. oktobra 1896 prikazoval »živeče 
fotografije v življenjski velikosti«.
In nenazadnje smo mesto, ki začenja in 
končuje svoj največji festival z ognje-
metom ter gostimo nacionalni gledališki 
festival, kjer naše gledališče zažari in na 
svojih odrih osvetli najboljše umetniške 
koncepte domače produkcije.
Tudi sam si ne znam predstavljati 
starega mostu čez Dravo brez svetilnih 
teles, ki so del njegove konstrukcije, in 
takisto si iz spomina ne morem izbrisati 
legendarnih snežink iz klasičnih žarnic, 
ki so krasile mestne ulice ob prihodu 
Dedka Mraza s pohorsko gondolo. 
Večernega pogleda na Bellevue ni brez 
svetlobnega vira na zadnjem stebru in 
kako pomembno vlogo imajo šele kande-
labri in litoželezne konzole z okrasjem 
na starih fotografijah Maribora! In 
nikakor ne morem pozabiti občutka 
svetlobne – telesne – senzacije v prvi 
vrsti Stare dvorane SNG ob uvodu v 
Pandurjevega Fausta.
O interpretacijah ter analizah javne 
razsvetljave in svetlobnih okrasitev mes-
ta ter o načinih participacije občanov pri 
nadgrajevanju svetil, o svetlobi vsepriso-
tnih ekranov ter o mariborskih mojstrih 
in mojstricah luči skozi čas pa bo treba 
v prihodnje še razmišljati. Naj vam bo 
do takrat svetlo in razsvetljeno ter ne 
pozabimo Kosovelovih besed: »Bodi 
svetilka, če ni ti mogoče biti človek.«

Miha Horvat

Razsvetljeno mesto

Julija Šram Arsovski, 
voditeljica čajnice
Veliko je lepega, zame najlepše 
in najpomembnejše je gotovo to, 
da sem lahko prevzela čajnico in 
lahko tako nadaljujemo s kultu-
ro pitja čaja ter razveseljujemo 
prebivalce Maribora.
Največje veselje pa je naš dveletni 
Darijan, s katerim je vsak dan 
nova dogodivščina.
Moja velika želja je, da ostanemo 
zdravi in da se kmalu vrnemo v sta-
re ali še bolje – v boljše nove čase!

Najlepši spomin na leto, ki mineva,  
in želje za prihodnje leto

Najlepši spomin na leto, ki mineva, 
in želje za prihodnje leto

Najlepši spomin na leto, ki mineva, 
in želje za prihodnje leto

Branka Krajnc, diplomirana 
medicinska sestra
Letošnje leto je prineslo tudi 
pozitivne spremembe kljub 
negotovi situaciji zaradi epidemije. 
Z majhnimi koraki, dobrim 
sodelovanjem, potrpežljivostjo 
in vztrajnostjo smo dosegli 
napredek in razvoj. Vse za naša 
čudežna bitja – otroke.
V prihajajočem letu si želim, da bi 
bilo boljše, lepše  in srečnejše za 
vse nas, da bi bili strpni in drug 
drugemu pomagali ter predvsem, 
da ostanemo zdravi. 

Ste ga morda opazili?
Naproti nam stopi s steklenimi poso-
dicami, polnimi pudinga. Na njih piše 
Štajerski puding. Slastno, predvsem pa 
ekološko. Andrej Majer ni le ustvarjalec 
gurmanskih dobrin, je pisec pesmi, 
člankov, nekdanji gostinec in lastnik 
svojega spletnega You tube kanala, kjer 
opozarja na nevarnost spolnih zlorab.
V pudingu je vse lokalno in bio. Sestavine 
so strogo Štajerske, puding je sestavljen 
iz tradicionalne buče, olja in čokolade. 
Čeprav je Andrej s pudingom začel, ker 
je potreboval zaslužek v prvem valu 
korone, ko so bile restavracije zaprte in 
se je bilo treba znajti, mu je delo do zdaj 
priraslo k srcu. Dobro pomni, kako je bilo 
ljudi strah. V težkih trenutkih jim je želel 
ponuditi nekaj, kar bi jim narisalo nasmeh 
na obraz, jim morda pomagalo iz žalosti 
in preneslo lepo sporočilo.

Luka Drašler Florjančič

Štajerski puding iz 
buče, olja in čokolade

16. december 202122 Časopis 
za prijazen 
Maribor
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Tako je podnaslovil svojo pesem Frane 
Milčinski Ježek že pred mnogimi leti in 
nas nagovarja spet danes. V času, ko se 
nam zdi še bolj temno, še bolj brezupno, 
zvenijo njegovi verzi še močneje, naše 
hrepenenje po svetlobi je še večje. V ta 
temni čas leta je postavljen praznik luči, 
v tem času pomagamo soncu, da bi spet 
vzšlo, praznujemo prihod tistega, ki 
bi nas naj odrešil. 
In zasvetile so luči v 
mestu. Nekaterim jih je 
premalo, nekaterim 
preveč. Ko smo 
si ogledovali 
bleščečo 
reklamo, posneto 
na znanih, 
domačih ulicah 
in trgih, so se 
že vnaprej usule 
pripombe, kako 
pa bo v resnici 
skromno, bedno proti 
svetovni bleščavi. In ko 
pride dan, ko se prižgejo luči, 
se spet usuje. Kako si elite drznejo, itak 
svetijo zase, kako se je zato podražila 
elektrika, kaj nam je sploh tega treba! 
Pa ljudje! Včasih se zdi, kot da se je nad 
nami razbilo tisto zrcalo iz pravljice o 
Snežni kraljici. Komur se je nevidni 
drobec zaril v srce, je postal hudoben, v 
vsem je videl le grdo, v vsem nevarnost in 
zaroto. V Andersenovi pravljici je dečka, 
ki ga je doletela ta nesreča, odrešila 

ljubezen prijateljice, ki si je upala za njim 
v ledeno kraljestvo Snežne kraljice. Njena 
nesebična pomoč in dobrota je odplaknila 
nesrečni drobec in deček je spet ugledal 
svet v resnični podobi. 
Tako je v pravljicah, poreče kdo. A 
pravljice od nekdaj prinašajo globoke 
resnice, v tisočletjih zbrane modrosti. 
Kaj odgovorite otroku, ko vpra-

ša, ali Božiček je? 
Davnega 1897 je ameriški 

časopis objavil to 
vprašanje osemletne 

Virginije, ki so ji 
prijatelji zatrjevali, 
da Božička ni, 
njen oče pa se 
je odgovoru 
na to temeljno 
človeško 

vprašanje, ali je 
kdo z nami na tem 

samotnem potovanju 
skozi vesolje, izognil, 

češ, kakor piše v časopisu 
The Sun, tako je. In modri 

urednik je Virginiji odgovoril: 
»Tvoji mali prijatelji se motijo. Nanje 
vpliva dvom skeptičnega časa. Verjamejo 
samo v tisto, kar vidijo. Mislijo, da vse, 
česar s svojo malo pametjo ne razumejo, 
ne more obstajati. Vsaka pamet, Virginija, 
pa naj bo od odraslega človeka ali od otro-
ka, je majhna. /…/ Da, Virginija, Božiček 
je. Obstaja prav tako, kakor obstajajo 
ljubezen, velikodušnost in predanost, ki 

Frane Milčinski Ježek:  

Prižgimo luč!
 
LJUDJE, PRIŽGIMO LUČ!  
Naj luč na ceste sije! 
Iz oken vsake hiše 
naj prek dežel in mej 
srebrno cesto riše, 
da bomo šli po njej. 
PRIŽGIMO LUČ, LJUDJE!  
Naj luč na ceste sije! 
 
LJUDJE, PRIŽGIMO LUČ!  
Naj luč na ceste sije! 
Za otroke naše male: 
ko njihov bo ta svet, 
naj vrt jim bo, ne skale, 
kot bil milijon je let. 
PRIŽGIMO LUČ, LJUDJE!  
Naj luč na ceste sije! 
 
LJUDJE, PRIŽGIMO LUČ!  
Naj luč na ceste sije! 
Prižgimo jo vsi hkrati,  
po celem svetu hkrati, 
da bodo – kdove odkod – 
utrujeni soldati 
domov spet našli pot. 
PRIŽGIMO LUČ, LJUDJE!  
Po celem svetu hkrati! 
 
LJUDJE, PRIŽGIMO LUČ!  
Po celem svetu hkrati! 
Naj sveti kdo ve kam, 
saj kdaj že plamen sveče 
pokaže pot do sreče, 
človeku, ki je sam. 
PRIŽGIMO LUČ, LJUDJE!  
Po celem svetu hkrati!

Pesem za naš temni čas 
in eno majhno lučko

te bogatijo in tvojemu življenju podarjajo 
najvišjo lepoto in veselje. Ojoj, kako 
žalosten in pust bi bil svet brez Božička! 
Tako žalosten in pust, kakor če ne bi bilo 
nobene Virginije! Na njem ne bi bilo 
otroške vere, ne poezije, ne pravljic, ki 
nam lepšajo življenje. Nobenega veselja ne 
bi imeli razen tistega, ki bi ga neposredno 
začutili in videli. Luč, s katero otroštvo 
napolnjuje svet, bi ugasnila.«
Čas okoli božiča je tako prazničen zato, 
ker vsi po malem spet postanemo otroci. 
Če so lahko nekoč na božično noč vojaki 
med prvo svetovno vojno prekinili bitko, 
zlezli iz jarkov in skupaj v različnih 
jezikih zapeli Sveto noč, lahko tudi mi 
odložimo orožje, in si pustimo začutiti, 
da smo v resnici vsi še vedno preplašeni 
otroci, ki si želimo verjeti v dobro, verjeti 
v ljubezen. Morda nam bo odplaknilo kak 
drobec, ki se nam je zaril v srce, morda 
bomo zmogli videti dobro, v sebi in v 
drugih. In morda bomo lahko hvaležni 
za toliko dobrega, kar drugi naredijo za 
nas in se ovedli, koliko dobrega lahko 
naredimo mi za druge. Priložnosti je 
veliko. Prva je morda ta, da o drugih ne 
bomo več slabo in grdo govorili ali pisali 
na omrežjih. Da bomo podprli, kar je 
dobro, se uprli temu, kar je slabo. Dokler 
smo živi, imamo to priložnost. Časa pa ni 
veliko. Ker je naše življenje v primerjavi 
z večnostjo le kratek utrinek. Zakaj 
ne bi močno zažarel?
Ljudje, prižgimo luč!

Zora A. Jurič

16. december 202124 Časopis 
za prijazen 
Maribor
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