
Končno 
dobra 

novica

Prekrasno, sončno sobotno opoldne, 
praktično vsi ljudje so zunaj, eni gredo 
s tržnice, drugi pijejo kavico, da težko 
najdeš prosto mizo, tretji špancirajo kar 
tako. Z balkona Pokrajinskega muzeja 
se sliši Pesem o svobodi, po Gosposki 
odmeva virtuozno igranje kitare, na 
Glavnem trgu množica zbranih tiho 
popeva z nastopajočima Ti si moja ljube-
zen, skrivnostna in lepa ... Urbano raz-
košje. Izvirno izpeljano, pestro, poživlja-
joče. Iskanje rešitev je že dalo rezultate. 
Minila je še ena akcija, četrta, iz serije 
Narodnega doma Pet pred dvanajsto, 
s katerimi poudarjajo pomen in vlogo 
kulture za zdravje ljudi in družbe ter po-
zivajo oblast, naj vendar bolj preudarno 

določi pravila za obiskovanje umetniških 
prireditev. Po odzivih sodeč se zdi, da 
zelo uspešno. A poleg tega so te akcije 
Narodnega doma aprila in maja letos 
proizvedle še dodatno obetavno sporo-
čilo. Pred približno letom dni so mnogi 
pametni ljudje napovedali, da bodo iz 
koronakrize izšli močnejši tisti, ki se 
bodo znali prilagoditi novim pogojem, ti 
pa ne bodo preprosto odšli, ker so stare 
tirnice zapeljale v slepo ulico. Akcije Pet 
pred dvanajsto kažejo, kako bi danes si-
cer redko prijetno in povezovalno lahko 
že kmalu postalo običaj. In spet je v prvi 
vrsti preboja kultura, kot pred trideseti-
mi leti. To pa je že dobra novica.

Dejan Pušenjak
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Imamo razloge  
za ponos,  
samozavest  
in zaupanje  
v prihodnost
Spoštovane someščanke in 
spoštovani someščani.
V Sloveniji letos obeležujemo 
80. obletnico dneva upora 
proti okupatorju in 30. oble-
tnico pekrskih dogodkov ter 
osamosvojitve naše države. 
Spominjamo se vseh generacij 
slovenskih upornikov in časov, 
ko so najpogumnejši prispevali 
k osvoboditvi, neodvisnosti in 
združitvi slovenskega naroda.
V Mestni občini Maribor se s 
tradicionalno proslavo v Pekrah, 
pohodom in drugimi prireditva-
mi vsakoletno spominjamo 23. 
maja 1991, ko je v mestu razum 
zmagal nad nasiljem zavoljo 
srčnosti, odločnosti, povezanosti 
in razsodnosti Mariborčank in 
Mariborčanov. Žal je že naslednji 
dan v našem mestu padla prva 
žrtev osamosvojitvene vojne. 
Vsako leto se spominjamo tudi 
akcije mladih mariborskih 
domoljubov, ki so 29. aprila 
1941 zjutraj v Volkmerjevem 
prehodu zažgali dva nemška 
osebna avtomobila. Prva 
sabotažna akcija proti nacizmu 
v Sloveniji simbolizira dan, ko 
smo v Mariboru vstali proti 
okupatorju. Oba dneva mesto 
slavi kot spominska dneva 
Mestne občine Maribor.
Zaradi ukrepov, ki so bili sprejeti 
ob epidemiji covid-19, so letošnja 
spominjanja in praznovanja okr-
njena. Ne glede na to pa želim, 
da se skupaj spomnimo zgodo-
vinskega pomena obeh dejanj 
in temeljnih vrednot, ki sta jih 
usidrala v našo zavest – pogum, 
iznajdljivost in iskanje poti iz še 
tako težkih situacij, ki jih kroji 
današnja družba. Trdoživost je 
med nami prisotna tudi danes, 
ko je pred nami velik izziv, ki 
ga rešujemo – beg možganov iz 
mesta in regije ter prizadevanje 
za ekonomsko neodvisnost.
V spomin in počastitev teh po-
membnih zgodovinskih dni smo 
za vas pripravili tudi video na 
platformi YouTube in Facebook 
strani Mestne občine Maribor. 
Vljudno vabljeni k ogledu.
Naj nas minuli dan upora 
proti okupatorju in bližnja 
obletnica pekrskih dogodkov 
utrjujejo v zavesti, da imamo 
veliko razlogov biti ponosni in 
samozavestni ter imeti vizijo in 
upanje v prihodnost.

Aleksander Saša Arsenovič, 
župan Mestne občine Maribor

Nacifašistična okupacija aprila leta 1941 
je za slovenski narod pomenila največjo 
nesrečo v njegovi zgodovini, saj so okupa-
torji obsodili Slovence na fizično uničenje. 
Že po prvih raznarodovalnih ukrepih je 
bilo očitno, da je možno nadaljnji obstoj 
Slovencev kot naroda iskati samo v 
oboroženem odporu proti okupatorjem. 
Ker se je predvojno slovensko politično 

vodstvo odločilo za politiko čakanja in 
se kmalu tudi spajdašilo z  okupatorjem, 
so komunisti, krščanski socialisti, sokoli 
in napredni kulturni delavci v noči na 
27. april 1941 ustanovili OF, ki je kmalu 
združila večino domoljubnih in svobodo-
ljubnih slovenskih sil ter vodila slovenski 
osvobodilni boj do zmagovitega konca in 
osvoboditve maja 1945. 

Idejni vodja krščanskih socialistov 
Edvard Kocbek je pomen in vlogo 
OF opredelil takole: »Naša takratna 
odločitev je bila brez alternative. Z 
ene strani jo je narekoval položaj na 
smrt obsojenega naroda, z druge strani 
pa enkratna prilika, da se z radikalno 
rešitvijo svojega narodnega telesa 
razbremenimo tudi sledov stoletne 
nesproščenosti ter se v vsem slovenskem 
prostoru uresničimo kot moralno in 
duhovno svoboden, politično suveren ter 
družbeno pravičen narod«.
Temelji tega so bili postavljeni v 
štiriletnem krvavem osvobodilnem boju 
OF in slovenske partizanske vojske. Ta 
boj pa se je v Mariboru začel samo dva 
dni po ustanovitvi OF s prvo odporniško 
akcijo proti okupatorju, v kateri je 
skupina mariborskih skojevcev zažgala 
dva okupatorjeva osebna avtomobila. 
Bolj kot sam obseg akcije je med 
slovenskim prebivalstvom odmeval njen 
psihološki učinek, saj je bila izvedena 
v središču mesta, v katerem so domači 
Nemci samo tri dni prej triumfalno 
proslavljali Hitlerjev obisk. Akcija je 
prižgala iskro upora in sprožila plaz, ki 
ga ni bilo več mogoče ustaviti.
voboda je človekova največja vrednota, 
zato smo vsem, ki so v letih najtežje 
narodove preizkušnje zmogli moč 
in pogum ter se uprli tistim, ki so 
nas obsodili na smrt, dolžni globoko 
hvaležnost in večen spomin. 
Praznika Dan upora (27. 4.) in 
Spominski dan mesta Maribor (29. 4.) 
pa naj postaneta tudi priložnost, da se iz 
zgodovine kaj naučimo!

Dr. Marjan Žnidarič,  
predsednik Združenja borcev za 

vrednote NOB Maribor
Požgani avtomobili okupatorjev v Volkmerjevem prehodu 29. aprila 1941. Fotografijo hrani Muzej 
narodne osvoboditve Maribor.

Ohranjanje spomina
Timur Ejvazov, veleposlanik Rusije v Sloveniji, in 
Saša Arsenovič, župan Maribora, sta v nedeljo, 
9. maja, ob dnevu zmage, položila vence na 
pokopališču Pobrežje in pri nekdanjem tabo-
rišču za vojne ujetnike v Melju, kjer sta danes 
Mednarodni raziskovalni center druge svetovne 
vojne in muzej, v katerem je na ogled razstava 
Kronika vojne.

Iskra upora
Svoboda je človekova največja vrednota
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V torek, 20. aprila, so uradno zagnali 
Vego, največji superračunalnik v 
Sloveniji, poimenovan po slovenskem 
matematiku in fiziku ter topniškem ča-
stniku Juriju Vegi. Superračunalnik stoji v 
kletnih prostorih Instituta informacijskih 
znanosti (IZUM) v Prešernovi ulici. 
Prenos zagona je zaradi korona ukrepov 
potekal po spletu, s spodbudnimi nagovori 
pa so nastopili Janez Janša, predsednik 
vlade, dr. Simona Kustec, ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport, 
Margrethe Vestager, izvršna podpred-
sednica evropske komisije, Andres 
Dam Jensen, izvršni direktor skupnega 
podjetja za evropsko visokozmogljivo 
računalništvo, dr. Zdravko Kačič, 
rektor Univerze v Mariboru, ter dr. Aleš 
Bošnjak, direktor Izuma.

Zelen projekt
Branko Zebec, pomočnik direktorja, ki 
je vodil projekt ter koordiniral postavitev 
superračunalnika na Izumu, o procesorski 
moči in hranilnih kapacitetah stroja 
govori s takimi presežniki, da mu nestro-
kovnjak komaj sledi: deset kabinetov s 
po 32 rezinami in skupaj s 122.800 jedri, 
6,9x1015 inštrukcij s plavajočo vejico na 
sekundo, maksimalna učinkovitost 10,1 
petaflopov, zmogljivost za približno 40 

tisoč osebnih računalnikov in še dva 
kabineta s skupaj 60 rezinami in 240 
grafičnimi procesnimi enotami.
Posebno lepo pa je, da gre za dokaj 
»zelen« projekt. Računska vozlišča 
so namreč vodno hlajena, kar pomeni 
bistveno manj porabljene energije za 
hlajenje, kot če bi hladili z zrakom, a še 
vedno več kot dovolj, da z viški energije 
ogrevajo celoten objekt Izuma.

Znanje v špici
HPC (High Perfomance Computer) Vega 
je stal približno 17,2 milijona evrov. 
Večina denarja je iz evropskega sklada za 
regionalni razvoj, nekaj iz ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport (projekt 
HPC RIVR; koordinator Univerza 
v Mariboru), približno tretjina pa iz 
skupnega podjetja EuroHPC. Vega je prvi 
tak računalnik v uporabi od osmih pred-
videnih, ki naj bi jih povezali v evropsko 
mrežo in so sofinancirani iz skupnega 
podjetja EuroHPC. Namenjen je zlasti 
za znanstvenoraziskovalno delo in je 
priključen na akademsko in raziskovalno 
mrežo Arnes, o uporabi kapacitet pa za 
velike projekte odloča posebna ekspertna 
komisija znanstvenikov.
Dobavitelj je bilo francosko podjetje 
ATOS, tehnološka infrastruktura je prav 

Stroj presežnikov
Na Izumu stoji največji superračunalnik v Sloveniji in prvi od osmih,  
predvidenih v evropski mreži

Praznik in štirje  
spominski dnevi
Leta 1995 je mestni svet sprejel odlok, 
v katerem je določil:
a) praznik Mestne občine Maribor 
je 20. oktober – dan, ko je bil 
Maribor prvič omenjen v pisni 
listini iz leta 1164;
b) spominski dnevi Mestne 
občine Maribor so:
29. april – dan, ko je bila leta 
1941 izvedena prva oborožena 
akcija mariborskih domoljubov v 
Volkmerjevem prehodu;
23. maj – dan, ko je Jugoslovanska 
armada leta 1991 obkolila 710. učni 
center Teritorialne obrambe v Pekrah 
(pekrski dogodki);
4. september – dan, ko je leta 1859 
škof Anton Martin Slomšek v Maribor 
prenesel sedež škofije in
23. november – dan, ko je leta 1918 
general Rudolf Maister osvobodil 
Maribor.

Največji v Sloveniji
HPC Vega je tretji in za zdaj naj-
večji superračunalnik v Sloveniji, ki 
je financiran iz projekta HPC RIVR 
(in 37. na svetu). 
Poleg njega je na Univerzi v 
Mariboru še HPC Maister, v 
Novem Mestu na Fakulteti za 
informacijske študije pa je HPC 
Trdina.

tako francoska (Bullsequana), za funk-
cioniranje oskrbne infrastrukture skrbi 
mariborsko podjetje NTR inženiring, 
za vzdrževanje pa ljubljansko podjetje 
ATR.SIS. Za Vego na Izumu skrbi 
skupina šestih sodelavcev, v sodelovanju 
z znanstveniki Instituta Jožefa Stefana, 
ki se s superračunalništvom ukvarjajo  
že od 90. let, kamor segajo začetki 
superračunalnikov v Sloveniji. V nekdanji 
Dom družbenopolitičnih organizacij 
na Prešernovi ulici, včasih pogovorno 
imenovan »akvarij«, se je Izum 
preselil leta 1991.

 D. P.Pozitivno je, da je višja realizacija posledica 
višjih investicijskih odhodkov in investicij-
skih transferjev. Investicijski transferji so 
bili realizirani v višini 92 odstotkov pla-
niranega proračuna.
Tabela: realizacije investicijskih odhodkov in 
transferjev (v evrih)

Realizacija 

2017

Realizacija 

2018

Realizacija 

2019

Realizacija 

2020

8.272.380 12.759.628 12.247.639 20.734.888

2.912.120 4.442.514 9.710.078 11.252.171

Na prihodkovni strani je realizacija davčnih 
prihodkov 97 odstotna. Pri davčnih prihodkih 
se pozna covid kriza pri nizki realizaci-
ji turistične takse.
Nedavčni prihodki so realizirani v 80 odstot-
kih. Gre za prihodke, kjer se je covid kriza 
najbolj odražala (najemnine za poslovne 
prostore, za letne vrtove, parkirnine, dobički 
podjetij). Tem prihodkom se je občina odrek-
la z namenom podpore gospodarstvu v obliki 
oprostitev plačil. Se pa lahko MOM pohvali 
z rekordno realizacijo transfernih prihodkov 
(črpanje EU in državnih sredstev).

Tabela: realizacija transfernih 
prihodkov  (v evrih)

Realizacija 

2017

Realizacija 

2018

Realizacija 

2019

Realizacija 

2020

2.813.882 3.389.514 3.566.811 11.063.980

Mestna občina Maribor je uspešno črpala 
sredstva za investicije: energetske obnove 
stavb, ureditev Koroške ceste z Glavnih tr-
gom, kolesarske steze po KS/MČ, kolesarska 
steza po Koroški cesti, skate park, kolesar-
ski nadvoz nad Titovo cesto, cesta sever–jug 
v coni Tezno.                                               M. C.

Rekordna realizacija  
proračuna
Zaključni račun proračuna za leto 2020 
izkazuje za približno 120,9 milijonov evrov 
realizacije na odhodkovni strani, kar je 
rekordno glede na zadnja leta, če ne nasploh.
Tabela: realizacije proračuna (v evrih)

Realizacija 

2017

Realizacija 

2018

Realizacija 

2019

Realizacija 

2020

96.149.748 103.916.911 109.593.991 120.896.777
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1.
Maribor smo Mariborčani, ki živimo 
v mestu pod Pohorjem in ob Dravi na 
severu te male domovine. Pred letom 1918 
je bilo naše mesto Marburg, uradni jezik 
pa je bila nemščina, mesto pa sta vodila 
Herr Burgemeister in nemški mestni svet.
Mi bomo seveda govorili o slovenskem 
Mariboru v našem času. Avtor teh vrstic 
ni družboslovec, zgodovinar, politik ali 
kaj podobnega … Zdaj, ko je upokojen, 
lahko več bere in piše knjige ter komedije. 
Tudi v knjigah je skrit Maribor. Včerajšnji 
in današnji. Tudi pred letom 1918 so bili 
tod nekateri izjemni Slovenci in dogodki, 
če omenimo za vzorec le škofijo in škofa 
Slomška, čitalnico 1861, 1868 pa prvi 
slovenski politični list Slovenski narod 
z Jurčičem in Tomšičem, patriotski 
narodnjaki so zgradili Narodni dom, 
ustanovili slovensko zgodovinsko društvo 
ter Časopis za zgodovino in narodopisje 
pod vodstvom Jožeta Kovačiča, pa mladi 
pesnik Janko Glazer je natisnil prve pesmi 
in mesto razkazal Cankarju; in kajpada 
Rudolf Maister ter »njegovi«.
Imenovani in seveda tudi neimenovani 
Slovenci v nemškem Marburgu so 
zaslužni, da imamo danes slovenski 
Maribor. Otona Župančiča je pred prvo 
svetovno vojno skrbelo, »kaj bo z vami, 

vi mejniki štirje, Celovec, Maribor, 
Gorica, Trst.« Celovec, Gorico in Trst 
smo izgubili, Maribor pridobili. Ker 
smo imeli »korajžne« rodoljube, Maistra 
ter njegove in ker nismo poslušali 
ukazov iz Ljubljane.
Seveda moramo tudi avstro-ogrski državi 
priznati marsikaj koristnega za mesto, od 
prve železnice na Slovenskem, železni-
škega križišča in delavnic, elektrarne 
Fala, industrije, prve izjemne mestne 
zgodovinske Puffove monografije, do 
stavbe gledališča in novega mostu, ki mu 
še danes pravimo Glavni most …

2.
In čeravno smo rekli, da nas bo zanimalo 
današnje mesto, mi vseeno dovolite, da 
omenim nekaj oznak, ki so jih doslej o 
našem mestu rekli Slovenci, ki so znali 
sukati besedo. Ob tem naj še opozorim, 
da mi vsak, ki pride prvič od drugod v 
Maribor, reče: »Kako lepo mesto je to 
in kako prijazni so ljudje!«, jaz pa mu, 
čeprav sem brez posluha, zapojem, da 
»sem fantič Zelenega Štajerja, sem zmeraj 
korajžen, vesel …«
O Mariboru pa od nekdaj samo 
Mariborčani govorimo zelo kritično in 
podcenjujoče. Pisatelj in v kraljevini 
Jugoslaviji podban Stanko Majcen je zapi-
sal, da je Maribor mesto »čebulja, česna, 

svinjine, kuretine in masti«. Kocbek, ki 
je v Mariboru obiskoval gimnazijo in 
bogoslovje, je napisal, da »Maribor leže 
name kot nočna mora«. Ko je Bojan Štih 
v osemdesetih letih vodil mariborsko 
Dramo, je zapisal, da je mesto »industrij-
ska puščava«. Prijatelj pesnik Brvar se je 
v poeziji mestu večkrat zaneseno čudil, a 
je svoji znameniti študiji o mestu vseeno 
dal naslov »mesto spodrezanih korenin«. 
Marijan Kramberger pa je zapel »hval-
nico« mariborski sivini; poslušnost dela 
povojne mariborske socialistične politike, 
ki je prepovedala dijaški reviji Iskanja 
in Svit ter iz gimnazije izključila Bibiča, 
Jarca, Božiča, Belino, spravila v zapor 
Mrzela, Pučnika, kasneje še Jančarja …, 
pa je parafraziral s telegramom aparatči-
ka: »Pokorno javljam, vse sem poraziral, 
varnostno-politična situacija odlična!«
Arogantni politiki so držali obljubo 
ljubljanskemu cekaju in Maistrovim 
borcem nikakor niso dovolili postaviti 
spomenika! Do županje Tovornikove v res 
že malo boljših časih. V časih političnega 
demokratičnega centralizma je bilo vse to 
še nekako razumljivo, da pa »raziranje« 
še ni pozabljeno, mi govori tudi dejstvo, 
da je aktualni mestni svet iz ideoloških 
razlogov lani izključil s seznama častnih 
meščanov nacionalističnega avstrijskega 
pesnika, ki ga je nemška oblast imeno-
vala za častnega občana leta 1908. Da 

popravljamo svoje zgodovinske zmote, 
še razumem, avstrijske pa bi veljalo 
prepustiti Avstrijcem!
Zapomnil pa sem si tudi Krambergerjevo 
pripombo, v kateri pravi, da se v drugih 
deželah, zlasti večjih mestih, ljudje vedno 
bolj vznemirjeni vozijo iz okoliških krajev 
in predmestij proti središču, tudi sam 
sem to skusil, ko sem se recimo v Moskvi 
bližal Rdečemu Trgu, v Parizu k Operi, 
Notredamski cerkvi, Louvru, v Londonu 
Traffalgar Squaru in Parlamentu itd … 
V Mariboru pa sem tudi sam podoben 
prijatelju, ki je zapisal, da zelo uživa in 
se veseli, ko zapusti središče Maribora in 
se pelje po drevoredu proti Kamnici ali 
Košakom, prek Drave pod Pohorje, ali ob 
Dravi proti Šempetru in Šikerju …

3.
Seveda je več razlogov tudi za to, 
da mariborski patriot šteje za svojo 
»dolžnost«, da sovraži Ljubljano. Jaz, ki 
sem skoraj dvajset let preživel v gledali-
ščih in državnem zboru v Ljubljani, sem 
se v glavnem mestu dobro počutil, zato 
sem veljal za »izdajalca« Maribora, ker 
nisem imel na avtu napisa Hvala bogi, 
da sn Štajerc, ker sem štel delovanje v 
državnem zboru za dobrobit in razvoj 
Slovenije in ne le rojstnega mesta, ki sem 
mu pa vendar dajal prednost. Navsezadnje 

Maribor smo Mariborčani
Kvas, na katerem vzhaja novo testo za mesto
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se sprašujem, kak slovenski patriot pa 
si, če sovražiš svoje glavno mesto. In 
da so vsi, ki živijo v Mariboru, tudi 
Mariborčani … Torej tudi Marcos, Aco, 
Edward, Natalija, Gianni …
Seveda pa je resnična tudi druga zgodba; 
kako državni in ljubljanski odgovorni 
politiki gledajo na »periferijo«. O 
tem ne tožimo samo Štajerci, ampak 
tudi Korošci, Prekmurci, Primorci, 
Belokranjci … Komaj se preselijo 
kot politiki v Ljubljano, so nekaj 
drugega. Omenil sem že, da je po prvi 
vojni narodni svet Slovencev v Ljubljani 
oviral in pretil Maistru; prepričan 
sem, da bi lahko tudi na Koroškem 
iztržili več, če ne bi zagrozili Maistru, naj 
ne deluje tudi tam …
Petindvajset let kasneje tudi štajerskim 
partizanom niso zaupali, na Moravškem 
so zakuhali tragično in sramotno 
»pohorsko afero«. Ob koncu vojne je bil 
glavni štab nepripravljen za Štajersko, 
ki bi potrebovala enoto velikosti 
divizije zaradi umika nemških enot ob 
Dravi na Koroško, pa niso razumeli 
in so sumili. Ljubljano so osvobodili 
partizani, Maribor pa Bolgari, Rusi, JLA 
, štajerski partizani pa so morali počakati 
s vkorakanjem. Še sreča, da mariborski 
škof ni prisluhnil domobrancem ter škofu 
Rožmanu in ni zakuhal državljanske 
vojne, zaradi katere se še danes osrednja 
Slovenija lovi ko mačka okoli repa zaradi 
sovraštev in sprave … Partija pa ni bila 
tako močna, da bi izvajala revolucionarne 
»justifikacije,« kot v zasedeni metropoli.
Kljub temu mi ni bilo ljubo, ko je eden 
od županov grozil vladi in ministrom 
v prestolnico, da se bo spet »zvezal« z 
Gradcem, če bodo tako ignorantski, drugi 
pa, da bo zgradil betonski zid na Trojanah, 
čeprav je potem ob prvem Janševem 
pomežiku odpeketal v ljubljanske pisarne 

4.
Če je moja misel, da smo Mariborčani 
Maribor, točna, mislim, da bi lahko bil 
Maribor še boljši, če bi bili tudi mi boljši. 
Tudi mi moramo kritično pregledati, 
kakšen Maribor smo večkrat bili. Mislim, 
da bi lahko bila na primer naša univerza 
boljša, bolj ugledna in brez afer; kako 
je mogoče, da lahko profesor za denar 

proda študentkino diplomsko nalogo, da 
so rektorji le s sodnimi spori pripravljeni 
zapustiti svoja mesta ali pa so s svojimi 
espeji dodatno služili, kako, da se tajniki 
znajdejo v postopkih zaradi mobinga in 
nadlegovanja … Z univerzo bi morali 
biti z etičnega in znanstvenega vidika 
vzorni; kar sicer za kakšno fakulteto ali 
profesorje tudi velja.
Škofija bi morala že zaradi slavne 
predvojne in vojne tradicije biti moralni 
in duhovni kriterij mesta, a se je v časih 
privatizacije, nakupov nepremičnin, eko-
nomskih malverzacij in potem sramotnih 
razprodaj cerkva, podarjene Majcnove 
vile, denacionalizirane Betnave v bistvu 
osramotila, zlasti glede na medvojni in 
tudi povojni renome. Se je zavzela za 
Kocbeka, Grmiča in podobne? 
In ker sem že doma na desnem bregu 
Drave, velikokrat slišim ulične sosede 
ob ukinjanju bančnih enot, kratkega 
obratovalnega časa poštnih izpostav, 
novih načrtov neprimernih gradenj blokov, 
ob pogledu na degradirano Ruško ulico … 
kako me sprašujejo, ali smo tudi mi res še 
Mariborčani. Na levem bregu so občina, 
univerza, banke, škofija, davčna uprava, 
univerzitetna knjižnica, gledališče in sicer 
vsaj po imenu ugledna Gosposka ulica, 
na našem desnem bregu pa so Klinični 
center, pet domov za ostarele, dve 
pokopališči, otožni ostanki industrijskih 
gigantov in simbolična Delavska ulica … 
Petdeset metrov od medicinske fakultete 
se same rušijo dotrajane stare hiše … Ali 
pa sta morda res dva Maribora?
Pravijo, da smo zaradi korona pande-
mije bolj nasilni v svojih stanovanjskih 
kletkah. Maribor si ne sme pridobiti 
vzdevka Nasilno mesto ali Nestrpno 
mesto. Poročajo, da smo depresivni? 
Fantje zelenega Štajerja, zmerom korajžni, 
veseli, pa depresivni? 

5.
Morda pa bomo spet vedri, 
korajžni, uporni … Ko bomo imeli 
vsega vrh glave. Takrat se zagotovo 
namreč zmerom zganemo!
Smo rekli, pred Ljubljano smo naredili 
svojo čitalnico sredi nemške trdnjave, prvi 
smo dobili politični časopis Slovenski 
narod, edini slovenski mejnik je z 

Maistrovimi borci iz Marburga postal 
Maribor! Nekateri so res s stisnjenimi 
zobmi za sosede sprejeli Primorce, a 
drugi vemo, da so nas dodatno poučili, 
kaj je narodni ponos in prinesli več 
mediteranske živahnosti ter tudi znanja 
v naše mesto. Naši tekstilni delavci so se 
pridružili kranjskim in 1936 izbojevali 
veliko stavkovno zmago s prvo delavsko 
kolektivno pogodbo. Dva dni po 
Hitlerjevem obisku konec aprila 1941 
so mladinci zažgali nemška avtomobila 
v središču mesta. Nemci so res posku-
šali narediti Maribor in Štajerce zopet 
nemške, a v mestu je bil »kljub vsemu 
odpor« in na Pohorju partizanstvo, padli 
Pohorski bataljon in osvobojeno ozemlje. 
Po vojni so dijaki pokazali zobe in  
kritični um, a so bili kaznovani, dijaški 
reviji prepovedani.
A glej si ga vraga, zrasla so predvsem 
Košarjeva, a tudi Krambergerjeva in 
Brvarjeva Obzorja. In kje se je sprožila 
samoosvojitvena iskra, če ne v Pekrah? 
Kje so rekli županu »Gotof si!«, če ne v 
Mariboru? Od kod so se demonstracije 
razširile v Ljubljano in je tam padla 
vlada? Kje so štrajkali dijaki proti zaprtju 
gimnazij in jih je nadvse »sposobna« 
ministrica pozvala v upanju, da bodo 
gotovo znali nositi kazenske posledice? Pa 
se je enemu od njih mariborska sodnica 
opravičila namesto ministrice in vlade …
A niso ti dogodki, ki jih naštevam, 
pravi Maribor? A niso narodnjaki, borci 
za severno mejo, stavkajoči delavci, 
Primorci, izseljenci, zavedni župniki, 
talci, aktivisti in borci, naši restanti, 
dijaki, novinarji, vojaki, pisatelji, naše 
gimnazije in del fakultet, pravi profe-
sorji, stoletno gledališče in Borštnikovo 
srečanje … kvas, na katerem vzhaja novo 
testo za mesto? Encim, od katerega vre 
mošt? Štajerci, pokesajmo se za svoja 
slaba dejanja, priznajmo, da smo jih kdaj 
zagrešili, a popravimo jih, se otresimo 
jeze ter ubogljivosti in bodimo spet 
korajžni, veseli; bodimo odgovorni, a ne 
predvsem ubogljivi … 
Ko se zvečer vračam recimo iz okolice in 
me pozdravita razsvetljeni Kalvarija in 
Piramida, je nad njima severnica in vem, 
da se vozim v pravo smer.   

Tone Partljič

IN MEMORIAM

Mario
Mesto je v enem samem letu izgubilo 
dva bobnarja. Lani pozimi se je poslovil 
Andrej Pintarič, zdaj je odšel še Mario 
Modrinjak. Naj vam povem nekaj o 
bobnarjih. Ni jih. Ne mislim le, da je 
tragedija, ko se glasbeniki–tolkalisti 
prezgodaj poslovijo od nas. Tudi druga-
če bobnarjev ni. Kitaristov kot listja in 
trave, ob basiste se spotikaš, klaviature 
igra vsak drugi, bobnarjev pa ni.
Mario je bil bobnar z velikim B-jem. In 
malimi bobni. Glasbeno je bil minima-
list; bolj kot je bolezen napredovala, na 
manjši komplet je igral. Pa če je bil le 
kahon, je tudi bil zadovoljen.
Mario (in Andrej tudi) je umrl za 
rakom. Ne za nekim običajnim rakom, 
temveč za takim, ki ima ime po 
odkritelju.  Imenu onkologija doda »sin-
drom,« da se sliši še bolj grozeče. Ko je 
pred dvema letoma izvedel za diagnozo, 
mu je bilo vse jasno in tudi njegovemu 
raku je bilo vse jasno. Ampak Mario je 
z voljo, s trmo in neverjetno življenjsko 
energijo zdravstveni stroki pokvaril 
statistiko. Večkratno je preživel 
prognozo, odmerjeno ob diagnozi.
Pisati o raku se mi je vedno upiralo. 
Ker je v tej pogubni bolezni nekaj 
bizarno komercialnega. Knjige o raku 
so uspešnice, filmi o raku so uspešnice 
– ljudje se gremo pri zgodbah o raku 
neke vrste patološkega voajerizma.
Mario je z mojimi dvomi, ko sva se 
takole pomenkovala proti njegovim za-
dnjim dnevom, opravil v enem zamahu.
»Če bo moja zgodba komu pomagala, 
pa naj bo,« je odmahnil z roko nad 
dejstvom, da je v mestu postal za časa 
bolezni izjemno prepoznaven.
Kar pa je bilo tako ali tako brez veze, 
ker Mario je imel nenavadno lastnost, 
da je vse poznal. In vsi so poznali 
njega. Ne vem, kako je to mogoče, 
ampak kot grafik, podjetnik, hokejist, 
motorist, maratonec, kičkuglar, 
potomec trafikantke, filmski igralec 
in glasbenik je poznal vse. Z njim ni 
bilo mogoče skozi mesto. Ves čas se 
je ustavljal. Z njim je bilo težko piti 
kavo na ulici. Ves čas so se ob njem 
ustavljali. In to že dolgo pred rakom …
Razen tega z njim ni bilo mogoče 
ogovarjati drugih, ker je vedel vse o 
vseh. Razen tega z njim ni bilo mogoče 
ne zvedeti česa novega, sploh kar se tiče 
Stonsov in Clinta Eastwooda. In užival 
je, če je lahko kaj naškumpal. Otrok, s 
senco smrti zadnjih dveh let.
Gledam nas prijatelje iz ansambla 
zadnje dni; kot da smo malo 
zmedeni, tavamo skozi ure dneva. 
Kakšen obešenjaški humor, kakšen 
spomin in anekdota. Ne javljamo se 
na družabnih omrežjih, ne delimo 
spominov in fotografij ter bodrilnih 
izrekov v angleškem jeziku. Nekako 
balansiramo med cmokom v grlu 
in otročjo solzo, nevredno zrelega 
človeka. Vredno pa Maria.

Marko Radmilovič
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Sporočila Mariborske škofije mestu in 
svetu, »urbi et orbi«, v treh desetletjih 
samostojne države koreninijo v dejstvu, 
da je krščanstvo večstoleten sopotnik in 
sooblikovalec zgodovine in tudi identitete 
našega mesta. Zgovorna je že materiali-
zirana prisotnost krščanstva, začenši od 
sedaj ugledno obnovljenega Glavnega 
trga, kjer Straubovo baročno znamenje 
priča ne le o drami kuge, ki je sredi 17. 
stoletja pobrala tretjino meščanov, ampak 
tudi o načinu (duhovnega) spopadanja  z 
nevarnostjo okužb v tistem času. Podobno 
tudi drugi trgi središča: Slomškov trg s 
stolnico, Grajskemu trgu »predseduje« 
svetnik, sveti Florjan, patron gasilcev. 
Celo Trgu svobode nudi panoramsko 
ozadje rdeča frančiškanska cerkev. 
Pravzaprav celotno obzorje mesta 
(Kalvarija, Gorca, Piramida) zarisujejo 
verska znamenja. Tudi oba bregova 
Drave »stražijo« svetniki: na desnem 
Jožef in Magdalena, na levem Marija in 
Janez Krstnik (ki mestni reki daje pridih 
bibličnega Jordana). Torej na vsaki strani 
reke po en par »varuhov« mesta, kar 
pomeni najvišjo možno uravnoteženost 
zastopanosti obeh spolov.

Junij 1991
Zaradi dogodkov, ki so se zvrstili pred 
natanko tridesetimi leti, ima v mojem spo-

minu posebno mesto zadnji junijski teden. 
V ponedeljek, 24. junija, sem bil na seji 
profesorjev Teološke fakultete, ljubljan-
skih in mariborskih – ta predpočitniška 
seja je bila tradicionalno v Mariboru 
–, izvoljen za prodekana fakultete in 
predstojnika mariborske Enote. Čez dva 
dni, v sredo, je bila na Trgu republike v 
Ljubljani, slovesno razglašena neodvi-
snost Slovenije. Naslednji dan pa se je na 
novorojeno državo začela agresija.
Ta prelomni čas nas je povlekel v vrtinec 
vsemogočih aktivnosti. Novost je bilo 
tesno sodelovanje cerkvenih in drugih 
ustanov v mestu. Kot da je izpuhtela 
sintagma o ločenosti države in cerkve. 
Čeprav so »očetje« to normo zapisali 
tudi v ustavo nove države, ni oviralo 
sodelovanja v korist reševanja težav 
ljudi v nastalih razmerah. V javnosti sta 
pozitivno odmevala obiska predsednikov, 
države Kučana in vlade Peterleta, v 
Vatikanu, kjer je papež Janez Pavel 
podprl slovensko pot v samostojnost. Tudi 
slovenski škofje so nemudoma, 30. junija, 
pozvali škofovske konference v Evropi in 
po svetu k podpori za prenehanje agresije 
in za slovensko samostojnost. Teološka 
fakulteta je 170 teoloških fakultet in 
univerz seznanila o razmerah pri nas in 
prosila, da s svojim vplivom podprejo 
našo samostojnost. Iz tistih dni je v 

mojem spominu živ tudi obisk v Gradcu. 
V delegaciji z županjo Tovornikovo, 
mariborskim škofom Krambergerjem in 
predstavniki drugih ustanov smo našim 
severnim sosedom osvetljevali razmere 
pri nas. Posebej pretresljivo je bilo  
soočenje z razdejanjem, ki so ga nad kolo-
no tovornih vozil, pred mejnim prehodom 
Šentilj, povzročili bombniki JLA. 

Nova odprtost
Kako kdo vidi in presoja Cerkev oziroma 
vodstvo škofije in njeno delovanje, je 
gotovo precej odvisno od tega, ali ji 
pripada bodisi kot duhovnik ali vernik, 
je do nje distanciran in ravnodušen, ali 
pa njen nasprotnik. Na osnovi lastnih 
izkušenj življenja v mestu od začetka 
šestdesetih – najprej kot dijak Druge 
gimnazije, nato študent teologije, 
duhovnik, profesor – lahko pričam, da je 
rojstvo nove demokratične države močno 
razširilo prostor svobodnega združevanja 
in (so)delovanja, tako v družbi kot Cerkvi 
oziroma zlasti v njej. Mogoče je reči, da 
je Cerkev iz objekta postajala subjekt, 
eden izmed (so)delavcev oziroma, uradno, 
nevladnih organizacij. 
Postavitev spomenika prvemu maribor-
skemu škofu A. M. Slomšku, septembra 
1991, je lahko lep primer nove odprtosti 
in sodelovanja. Občina in škofija sta 

izbrali simbolno umestitev pred pročeljem 
stolnice, gledališča, rektorata in glavne 
pošte. Kot da se tiče vseh teh ustanov. 
In Slomšek jih s svojo osebnostjo res 
povezuje – kot je navedeno na podstavku 
spomenika: škofu, narodnemu buditelju, 
vzgojitelju in piscu. V en glas so 
takšno polifonično vsebino spomenika 
potrjevali tudi govorci na svečani 
otvoritvi in blagoslovitvi, od predsednika 
države Kučana, do predstavnikov vlade, 
mesta in Cerkve. Zgodil se je pravi 
dialog: enotnost govora v različnosti 
govornikov. Tako spomenik ni izpadel 
le kot pomnik neki preteklosti, ampak 
tudi kot nova, Slomškova »paradigma« 
za prihodnost. Morda že kot predokus 
beatifikacije leta 1999, ki se je zgodila 
med drugim obiskom papeža Janeza 
Pavla v mestu ob Dravi. Morda glas o 
Mariboru nikoli ni segel tako daleč v svet 
kot med obema papeževima obiskoma in 
pozneje v času EPK.
Prvo obdobje samostojne države je 
bilo za Cerkev vsekakor leto različnih 
vrst rasti. Na desnem bregu mesta so 
zrasle ali se dogradile štiri nove cerkve 
(Tezno, Pobrežje, Sv. Križ, Janez Bosko) 
in Slomškova v Košakih. Rojevale so 
se nove verske ustanove, organizacije 
in društva. Število študentov na Enoti 
Teološke fakultete je začelo rasti – v 

Mariborska škofija »urbi et orbi«
Ni bilo prvič, da so se v templju pojavili trgovci, ki so po navadi odšli šele, ko jih je kdo izgnal
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dveh desetletjih od 40 na več kot 250, 
kar je povzročilo prostorsko stisko. To 
je rešila škofija z gradnjo Andreanuma 
ob Slovenski cesti. V sodelovanju s 
Pedagoško fakulteto Mariborske univerze 
smo uvedli dvopredmetni program 
(teologija v povezavi z enim predmetom 
njihovega predmetnika). Po ponovni 
vključitvi Teološke fakultete v Univerzo 
Ljubljana, leta 1992, je ta program postal 
iz medfakultetnega celo meduniverzitetni. 
Vendar je žal za ta študij postopoma 
začelo padati zanimanje, predvsem 
zaradi težav z zaposlitvijo. Gotovo je 
temu botrovalo tudi nezaupanje v družbi, 
čeprav je v svetu te vrste izobrazba nekaj 
običajnega. Spomnim se omizja, kmalu 
po letu 1991, o decentralizaciji slovenske 
države. Teza pogovora je bila, da če 
bo slovenska oblast premalo podpirala 
regijska središča, bosta Primorsko nase 
pritegnila uspešnejša Trst in Gorica, 
Dolenjsko milijonski Zagreb, Štajersko 
pa avstrijski Gradec. Vplivno področje 
Ljubljane bo segalo le še do Trojan in 
Postojne. S tega zornega kota je Cerkev z 
ustanovitvijo novih škofij in Mariborske 
metropolije leta 2006 že opravila 
svojo nalogo. Ob Ljubljanski metropo-
liji je vzhodno Slovenijo povzdignila v 
samostojno metropolijo, s škofijama Celje 
in Murska Sobota, Mariborsko škofijo pa 
povišala v nadškofijo. 

Povišana in ponižana
Na žalost pa je nadškofija kmalu postala 
poznana širom po svetu, ko je počil njen 
finančni  balon. Kot da je nevarnost za 
kaj takega zaznati že v strogem pogledu 
Slomškovega kipa, usmerjenega proti 
škofijski zgradbi. Kaj ga tam posebej 
skrbi ali moti, morda novi napis Krekova 
banka? Ali se v pogledu odraža dejstvo, 
da se je število vpisanih na Teološki 
fakulteti pričelo zmanjševati, zaposlenih 
v ekonomatu nadškofije pa povečevati? 
Poudarjalo se je, da je to nujno, ker slo-
venske oblasti niso privolile v nikakršno 
podporo cerkvenim dejavnostim in je 
morala za te skrbeti Cerkev sama.
Vendar je bilo ustvarjanje finančnih osnov 
za delovanje nadškofije tako uspešno, da 
je bilo »preveč uspešno«. Dokler balon 
ni počil. In odstopiti sta morala dva 
nadškofa in ekonom. 
Kljub ugotovitvam v zadnjem času, 
da naj bi bila ob razglasitvi bankrota 
vrednost imetja nadškofije v resnici višja 
kot dolgovi in da je bila s tem krivično 
oškodovana, pa drugi glasovi vztrajajo, 
da tudi če nadškofija ni kršila zakonov, 
ji takšen način ustvarjanja predimenzi-
onirane premoženjske baze, nikakor ne 
pristoji. Sicer ni bilo prvič, da so se v 
templju pojavili trgovci, ki so po navadi 
odšli šele, ko jih je kdo izgnal. 
Tako je zadnje desetletje za škofijo čas 
prisilne odtujitve celote imetja. To je 
draga šola, ki uči, kako hitro je mogoče 
zaiti na nevarna pota. Zato je to čas 
prečiščenja, prenove verskega delovanja 
in duhovne ponudbe, saj vedno več ljudi 
spoznava, da ponudba zgolj potrošniške 
kulture ne poteši človekove potrebe 
po sprejetosti, ljubezni in miru. To je 
tudi čas, ko skromnost, kot blagovna 
znamka evangelija, lahko ponovno 
dobi svojo vrednost.

Dr. Vinko Potočnik

Bodimo veseli, bliža se trideseta 
obletnica osamosvojitve. Od nas 
zahtevajo obletniško nostalgijo. Pogled 
nazaj. Globok pogled nazaj in junaški 
časi nam bodo avtomatično dali boljšo 
sedanjost in upanja polno prihodnost. 
Temu so namenjene obletnice; da se 
spomnimo, zakaj je tako, kot je, in kako 
bi lahko bilo, pa na srečo ni.
Obletnice so manipulacija, ampak to 
dejstvo v do konca zmanipuliranem 
svetu niti ni presenetljivo.
Nostalgija pa je tudi priložnost, da se 
napasemo na spremembah. Da nostal-
gično pojasnimo, kako so se spremenile 
stvari; ulice, parki, mesta, vasi; kako se 
je spremenil zrak in kako voda in zakaj 
so bile včasih konzerve boljše, hrana pa 
je imela okus po hrani. 
Ampak mene je vedno privlačila 
druga vrsta nostalgije: »Kako smo se 
spremenili ljudje?«
V primeru našega ljubega mesta smo 
se tako, da nas ni.

Pogrešam ...
Česa se spominjam iz Maribora pred 30 
leti? Pekrskih dogodkov? Komaj kaj. 
Pomanjkanja? Česa že … Spominjam se 
lastne mladosti, ki pa naj ostane moja in 
spominjam se ljudi. Množice. Gužve. 
Povsod ljudje. Na ulici – ljudje. V 
trgovinah – ljudje. V gostilnah – ljudje, v 
kinu – ljudje. V šolah–- dijaki. V gledali-
šču – publika. V knjižnici – knjižničarke, 
katerih očala so imela kovinske okvirje 
in katerih izraz je bil strog.
Kolone so se vile po mestnih ulicah, 
se stekale na železniško in avtobusno, 
se prelivale preko mostov, rinile ali 
pod Pohorje ali proti goricam. V 
avtobusih smo bili natlačeni, da je šofer 
vpil prihajajoče postaje, ker če te je 
ujelo na sredini, nisi videl ven. Danes v 
polpraznih avtobusih avtomatski napisi 
sporočajo naslednjo postajo, ampak še 
vedno pogrešam mogočen glas, lasten 
le uslužbencem Certusa, ki je zagrmel 
preko zvoka dizelskega TAM-a: »Fifolt!«
Saj poznam zgodovinsko mantro; 
Maribor je trikrat izgubil vitalne dele 
svojega meščanstva: Jude, Nemce in 
potem še proletarce. Ampak te množice, 
ti ljudje, ki so kot življenjska tekočina 
tekli po arterijah mesta, niso bili neka 
socialistična amorfna masa. Ki bi po-
nižno stala v vrstah za kruh in v vrstah 
pred javnimi WC-ji. Niti slučajno; bila je 
kozmopolitanska množica, bolj podobna 
tisti, ki jih kamera pokaže na začetku 
filmov, ki se dogajajo v New Yorku. 
Ljudje niso tavali, ampak so imeli vsak 
svoj cilj. Vsak je šel po svojih opravkih, 
nalogah ali ciljih. Fant na zmenek, vojak 
v vojašnico, delavec v tovarno, usluž-
benec dremuckat v pisarno. Ljudje so 
imeli namen, in če imajo namen ljudje, 
ga ima tudi mesto. 

Potem pa so odšli. Dolgo sem se 
vpraševal: »Kam so šli?«

Ponosni na zmage
Potem pa jih včasih, med kakšnimi 
brezciljnimi vožnjami, zagledam. V 
Prekmurju ali celo v Međimurju, od 
koder je s postaje Kotoriba vozil direktni 
vlak. Ali kje v Goricah ali na temenu 
Pohorja, celo pod Bočem in v logih 
Dravskega polja. Čemijo za ograjami 
hišic, z versko blaznostjo skrbijo za trato. 
Sedijo na balkonih vikendov, ki so jih 
preimenovali v »bivalni vikend,« da so 
otroci lahko ostali v stanovanjih v mestu. 
Drsajo po linolejastih hodnikih domov 
za ostarele, rešujejo križanke, gledajo 
tv novele in zanima jih vedno manj 
tuzemskega. Bivši meščani.
Ne le, da so mesto pred tridesetimi 
leti polnili s svojimi telesi, da so mu 
dali energijo svojih rok, bili so mu 
predani. Ali so imeli v njem svoje stalno 
prebivališče ali so vanj vsakodnevno 
migrirali – kot bi dejali v novoreku 
– niti ni pomembo. Na mesto so bili 
ponosni; na njegov nebrzdan, fantomski 
napredek. Na vse novotarije, na vse 
tiste statistične in dejanske zmage, ki jih 
je mesto proizvedlo.

Kam so šli vsi ljudje?
Kot se ne bodo vrnili stari dobri časi, se ne bodo vrnili stari dobri ljudje.  
Lahko pa bi prišli novi ...

Vem, da živijo
Zakaj so šli? Teorija uči, da je propadla 
mariborska industrija in tako naprej 
in tako nazaj. Ampak to je le polovica 
resnice … Zakaj so mesto zapustili 
meščani, ki v njem živijo?
Vem, da živijo, ker včasih pokukajo iz 
svojih kokonov, ko je Lent ali drsanje 
za Silvestrovo. Drugače pa so meščani 
mesto zapustili. Ali pa je mesto zapustilo 
meščane. Pri teh stvareh nikoli ne veš.
Rad pa bi se še enkrat sprehodil po 
ulicah ter se brez maske gnetel med 
vsemi tistimi telesi. Med vonjem 
osemurnega delavnika, med vonjem po 
pečenem krompirčku in socialistični 
majonezi, med vonjem knjig v stari 
študijski. Rad bi vdihnil zimski smog 
in po žluferci zaoral po Leninovem trgu 
ter se stopil z brezskrbnostjo dijaštva. 
Spil tri piva pri Gradu in se opotekel na 
avtobus ob 15.30. 
Ali obsedel v čarobnem svetu 
Agrokombinatove točilnice na Vetrinjski.
Pogrešam vse te ljudi in kot se ne bodo 
vrnili stari dobri časi, se ne bodo vrnili 
stari dobri ljudje. Lahko pa bi prišli novi, 
če jih bo le mesto znalo sprejeti.

Marko Radmilovič 

Gosposka ulica 
včasih
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Spodnja fotografija prikazuje dvoje 
pomembnih Mariborčanov, ki sta imela 
veliko skupnega, a sta se tudi močno 
razlikovala, predvsem pa sta zelo različno 
obravnavana. Oba sta velikana svetovne-
ga športa, s težko dosegljivim številom 
svetovnih medalj in oba izjemna tudi v  
svojem »civilnem« življenju. Leon Štukelj  
(12. november 1898 – 8. november 1999) 
je bil »gospod od glave do pet«, visoko 
izobražen, član družbene elite, zaupnik 
beograjskega dvora, zato v novem sistemu 
delno odrinjen, a mu je samostojna 
Slovenija povrnila vse najvišje časti. 
Josip Primožič-Tošo (7. februar 1900 – 18. 
avgust 1985), popolni »proletarec«, brez 
šol, vendar obdarjen z neverjetnimi 
talenti, ki se je prebijal skozi težavno 
življenje ter ob tem ostal neomadeževan in 
v svojem okolju izjemno priljubljen.
Štuklju in Primožiču je bila skupna 
gimnastika, a sta vanjo prišla po različni 
poti in sta jo različno pojmovala. Štuklja 
je kot njegovega novomeškega sošolca 
Pina Mlakarja pritegnila estetika, a je 
pobiral svetovne medalje za izvedbe, ki so 
temeljile na moči. Primožiča je v orodno 
telovadbo zvabila moč, a je v svetovno 
gimnastiko prinesel novo estetiko. Zelo 
različna človeka torej, a sta se med seboj 
cenila in drug drugega potrebovala, česar 
mnogi niso mogli razumeti in so med njiju 
postavili izmišljeno pregrado. Nekaj je 
imela pri tem tudi socialistična politika, 
ki vzvišenega Štuklja ni sprejemala, 
kar je bilo povezano tudi z njegovo 
medvojno navezanostjo na beograjski 
dvor, zato pa je hotela povzdigniti 
»oefovca« Primožiča, ki pa tega manevra 
ni sprejel in je takoj po vojni izstopil 
iz komunistične partije. Tako sta dolga 
desetletja po vojni ostala v senci dva 
največja mariborska športnika, s tem, da 
je Štukelj dočakal svojo »rehabilitacijo«, 
Primožič pa še ne.
Josip Primožič, ki je v času vojaškega slu-
ženja dobil dodatno ime Tošo, je otroštvo 
v Ljubljani preživljal v izredno težkih 
razmerah. Ni imel možnosti za šolanje 
in je šel v uk za livarja, a je že takrat 
našel pot tudi k Sokolom. Potem pa ga je 
doletela vojaščina v Prvi svetovni vojni, 
ko je dezertiral iz avstrijske vojske in se 
kot hlapec tri leta skrival na Dolenjskem. 
Po končani vojni je moral odslužiti jugo-
slovansko vojsko in pri tem je v Kraljevu 
spet našel telovadnico. Ko se je leta 1923 
vrnil v Ljubljano, ga je »odkril« znameniti 
telovadec Stane Derganc in ga vključil v 
bežigrajsko vrsto ter mu že naslednje leto 
odprl vrata na Olimpijado v Parizu, kjer 
je bil med tistimi, ki jim je Coubertin še 
osebno vročil diplomo o sodelovanju. To 
ga je prepričalo, da se je povsem predal 
»najzahtevnejšemu in najlepšemu športu« 
in sledili so izjemni uspehi.
Na svetovnem prvenstvu v Lyonu (1926) 
je dobil srebro za drog in za vrsto. 
Na Olimpijskih igrah v Amsterdamu 
(1928) je bil srebrn na bradlji in z vrsto. 

In potem pride svetovno prvenstvo v 
Luxemburgu (1930), ko je pobral vse: 
zlato v mnogoboju, v prosti vaji, na bradlji 
in na konju z ročaji, z vrsto pa še bron. 
S tem se je začela »Primožičeva doba« v 
gimnastiki, z opuščanjem teznih prvin in 
izrabljanjem koleba – Slovenci smo imeli 
prvaka v obeh stilih: Štuklja in Primožiča. 
Žal se Jugoslavija ni udeležila Olimpijade 
v Los Angelesu leta 1932, ki bi bila 
zanesljivo Primožičeva, saj je bil takrat na 
vrhuncu svojih sposobnosti. Bil je sicer 
še v Berlinu (1936), kjer ni dobil medalje, 
zadnji medalji – bronasto na drogu in 
za vrsto – pa je prejel na svetovnem 

prvenstvu v Pragi (1938). Dve leti kasneje 
(1940) je sklenil svojo tekmovalno kariero 
na prvenstvu v Zemunu.
V Maribor je Primožič na prigovarjanje 
Štuklja prišel leta 1928. Dobil je 
zaposlitev kot risar v gradbenem podjetju 
Jelenc-Šlajmer. Vpisal se je v večerno šolo 
in leta 1932 dobil srednješolsko diplomo, 
obenem pa je končal slikarski tečaj pod 
mentorstvom Maksa Kavčiča. S tem je 
prišel v mariborsko gledališče, kjer je z 
leti postal ravnatelj tehničnih delavnic. 
Uveljavil se je kot scenograf, saj je opre-
mil kar 65 dramskih, opernih in baletnih 
predstav. Bil je ploden in priljubljen slikar, 

Josip Primožič – Tošo
Izjemna mariborska osebnost, štirikratni svetovni prvak na enem tekmovanju, scenograf, slikar

Mednarodne  
kolajne  
Toša Primožiča
1922
Srebrna kolajna na drogu kot 
član vrste Jugoslavije – svetovno 
prvenstvo v Lyonu.

1928
Srebrna kolajna na bradlji; 
ekipna bronasta kolajna kot član 
vrste Jugoslavije – olimpijske 
igre v Amsterdamu.

1930
Zlata kolajna v prostih vajah; zlata 
kolajna na bradlji; zlata kolajna 
na konju z ročaji; zlata kolajna v 
mnogoboju; bronasta kolajna na 
drogu; ekipna bronasta kolajna 
kot član vrste Jugoslavije (tudi 
Leon Štukelj) – svetovno prven-
stvo v Luksemburgu.

1938
Bronasta kolajna na bradlji; 
ekipna bronasta medalja z vrsto 
Jugoslavije – svetovno prvenstvo v 
Pragi.

Štukelj in Primožič na železniški postaji v Parizu leta 1931. Fotografije hrani sin Jože Primožič.
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Tudi za ta razpis župan MOM imenuje 
3-člansko komisijo, ki praviloma podeli 
dve nagradi za vrhunske športne dosežke, 
ki so bili doseženi v obdobju od 30. 
9. preteklega leta do 30. 9. tekočega 
leta. Kandidate za priznanja lahko 
predlaga Urad za šport, Športna zveza 
Maribor ter športna društva s sedežem v 
Mestni občini Maribor.
Za leto 2020 je komisija županu MOM 
predlagala, da podeli priznanja za 
vrhunske športne dosežke jadralcu Žanu 
Luki Zelku, članu Športno kulturnega 
društva Maraktiv iz Maribora, in 
taekwondoistu Ivanu Konradu Trajkoviču, 
članu Kluba borilnih veščin Barada 
sport Hwarang. Poleg priznanja sta oba 
prejela tudi denarno nagrado, in sicer v 
sorazmernem delu razpisanih sredstev, 
vsak po 7500 evrov.

Infrastruktura za  
Mesto športa
MOM razpolaga s športno infrastrukturo, 
ki je z vidika količine in sorazmernosti 
dobro razvita (zimski športi, športni 
objekti, rekreacijske površine, športna 
infrastruktura v izobraževalnem 
sektorju ... ). Težave se pojavljajo 
zaradi nekvalitetnih zasnov, dotrajanosti, 
neekonomičnosti in neizoblikovane 
oziroma ekonomsko ter programsko 
neustrezne strategije upravljanja na tem 
področju. Kljub temu verjamemo, da se 
bo s sprejetjem nove strategije razvoja 
športa v MOM, ki bo v kratkem zagledala 
luč sveta, uredila tudi ta problematika. 
Športno infrastrukturo na področju 
MOM upravljajo Športni objekti Maribor, 
katerega ustanoviteljica je MOM.
Poleg razpoložljive športne infrastrukture 
ima Maribor največji potencial v naravni 
športni infrastrukturi. Naše Pohorje je 
namreč sinonim za »pljuča mesta«, saj 
nam poleg bogate narave ponuja tudi 
številne možnosti za šport in rekreacijo.
Z gotovostjo lahko trdimo, da je Maribor 
v širšem družbenem okolju prepoznaven 
ne le kot univerzitetno mesto, ampak tudi 
kot izjemno športno mesto, saj se številni 
Mariborčani v vedno večjem številu 
udeležujejo športnih prireditev. Tako se po 
zbranih podatkih s športom rekreativno 
ukvarja že vsak tretji Mariborčan.
Med največjimi promotorji našega mesta 
pa so zagotovo naši vrhunski športniki, 
med katerimi so mnogi udeleženci naj-
večjih mednarodnih športnih tekmovanj. 
Zato smo na njih še posebej ponosni 
in verjamemo, da bo Maribor »Mesto 
športa« tudi v prihodnje. To potrjuje 
tudi dejstvo, da imamo registriranih že 
približno 3200 športnikov.

Igor Klančnik, 
predsednik komisije za izvedbo JR LPŠ 
v MOM za leto 2021 in član komisije za 
podelitev priznanj za vrhunske športne 

dosežke športnikov v MOM za leto 2020

Skrb za šport v Mariboru
S športom se rekreativno ukvarja že vsak tretji Mariborčan

ki je razstavljal na 160 razstavah, od tega 
28 samostojnih. Imel je ugledno mesto v 
Društvu likovnih umetnikov.
V KUD Angel Besednjak je vrsto let 
v likovni sekciji slikarskih veščin učil 
številne ljubiteljske slikarje.
Po vojni je še nekaj let delal v gimnastiki 
kot trener, pri čemer je spet pokazal 
svojo inovativnost, ki je nekatere takoj 
prepričala in so ga predlagali za učitelja 
gimnastike na Državnem inštitutu za 
fizkulturo (DIF) v Beogradu, vendar so 
prevladali konservativni pogledi  in so 
v Sloveniji našli bolj konvencionalnega 
strokovnjaka Rastka Poljšaka. Primožič 
si je to razlagal kot zavrnitev modernih 
konceptov in je dokončno zapustil 
gimnastiko. Toda njegova pojmovanja in 
vzori so ostali živi in uspehi slovenske 
gimnastike s Cerarjem in drugimi so 
nadaljevanje gimnastične »filozofije«, ki 
jo je uvedel Tošo Primožič.

Franci Pivec

Šport je temeljna pravica vsakega 
človeka, od otroka in mladostnika do 
odraslega in starostnika. Družbena vloga 
športa izhaja iz znanstveno dokazanega 
pomena športa za javno zdravje (telesno, 
duševno in socialno), socializacijo in 
gospodarstvo. Športu se priznava tudi 
zelo pomembna vloga pri spodbujanju k 
prostovoljnemu delu in aktivni udeležbi v 
družbi, doseganju solidarnosti, strpnosti 
in odgovornosti ter prenašanju drugih 
pozitivnih družbenih vrednot in narodni 
identifikaciji. Zaradi vsega tega je šport 
del javnega interesa in se sofinancira 
iz javnih sredstev, za njegov razvoj pa 
ustvarjamo sistemske pogoje.
Temeljne pravne podlage za razvoj 
športa so v zakonu o športu in nacio-
nalnem programu športa v Republiki 
Sloveniji, ki ju je sprejel državni zbor. 
Najpomembnejši akt razvoja športa v 
Mestni občini Maribor (MOM) pa je 
odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti 
izvajalcev letnega programa športa (LPŠ), 
ki določa podrobnejša merila za izvajanje 
letnih programov športa.
Urad za šport na MOM na podlagi 
tega odloka pripravi vsakoletni javni 
razpis za sofinanciranje programov in 
dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe 
prostora programom LPŠ v MOM. Drugi 
javni razpis, ki ga pripravi Urad za 
šport, pa je Javni razpis za podelitev 
priznanj za vrhunske športne dosež-
ke športnikov v MOM.
Za oba razpisa so v vsakem proračunu 
MOM zagotovljena sredstva. Oba razpisa 
se javno objavita tudi v Uradnem listu, 
Medobčinskem uradnem vestniku in 
spletni strani Urada za šport.

Letni program športa
Javni razpis za sofinanciranje programov 
in dodelitev oziroma sofinanciranje upora-
be prostora programom LPŠ v MOM se 
razpiše vsako leto predvidoma novembra 
za naslednje koledarsko leto. Prejete vloge 
obravnava komisija za izbor in ovredno-
tenje športnih programov LPŠ v MOM, ki 
je imenovana s sklepom župana MOM in 
je v letu 2021 štela 5 članov.
V letu 2021 je na javni razpis za 
sofinanciranje programov in dodelitev 
oziroma sofinanciranje uporabe 
prostora programom LPŠ v MOM oddalo 
prijavo 105 prijaviteljev. Okvirna skupna 
višina predvidenih razpisanih sredstev je 
znašala 4.307.000 evrov. 
Razpis je bil zaključen 16. marca, 
ugodenih je bilo 95 vlog, kar predstavlja 
90 % uspešnost. Končni rezultati 
razpisa pa bodo javno objavljeni takoj po 
zaključenem pritožbenem postopku.
Kar posebej veseli, je dejstvo, da je 
bilo v letu 2021 ugodenih vlog 25 % 
več kot v letu 2020, ko je odstotek 
uspešnosti znašal 65 %.
Razlog znatno boljšega rezultata 
prijaviteljev na javni razpis v letu 2021 so 
zagotovo izobraževalne delavnice, ki jih 
je Urad za šport izvajal pred pričetkom 
objave javnega razpisa.

Vrhunski športni dosežki
Javni razpis za podelitev priznanj za 
vrhunske športne dosežke športnikov v 
MOM je bil v letu 2020 razpisan prvič 
in bo postal stalnica pri pripravi javnih 
razpisov na Uradu za šport. Višina 
razpisanih sredstev je bila 15.000 evrov.

Umetnik
Kot scenograf je opremil kar 65 dram-
skih, opernih in baletnih predstav. 
Bil je ploden in priljubljen slikar, ki 
je razstavljal na 160 razstavah, od 
tega 28 samostojnih. Imel je ugledno 
mesto v Društvu likovnih umetnikov.

Spomenik
Prizadevanja za postavitev spomenika 

Tošu Primožiču se po več letih priza-

devanj bližajo uresničitvi. Iniciativna 

skupina petnajstih Mariborčank in 

Mariborčanov se je organizirala v 

društvo in v sodelovanju z občinski-

mi službami so v začetku leta našli 

primerno lokacijo ob zaključku nove 

promenade med dvorano Lukna in 

Teniškim klubom Branik. Avtorica kipa 

je akademska kiparka Vlasta Zorko.

Priznanji 
za vsestransko delo
Red sv. Save (1939) in red zaslug za 

narod s srebrnimi žarki (1980).

Josip Primožič ‒ Tošo

Foto: Luka H
ernet
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Lent: mali mariborski mit
Pred našim štetjem so na Lentu živeli tako 
imenovani Cigani. To vem iz pripovedo-
vanja, ker sam nikoli nisem šel tja. Noben 
Mariborčan ni šel tja. Lent je bil nekakšna 
no-go cona ali geto, kamor ne da nismo 
smeli, ampak tam nismo imeli kaj iskati.
No, skoraj nikoli nisem šel. Razen če 
je bila Vesela jesen. To je bil nekakšen 
lunapark, ki je časovno sovpadal s tisto 
popevkarsko zadevo in je bil verjetno 
z njo povezan. Oče me je vsako leto 
obvezno peljal na Veselo jesen na gokart. 
Tam nekje pri Glavnem mostu je bila pos-
tavljena steza. Drvel sem 30–40 na uro 
in mižal v ovinkih in si mislil, da sem … 
– Niki Lauda? Emerson Fittipaldi? Eh, ne, 
to je moralo biti prej, po mojem še v časih 
Jackieja Stewarta in Jochena Rindta …

Gentrifikacija
Potem pa se je v drugi polovici 80. let 
zgodila gentrifikacija. Lent so obnovili in 
ga vrnili na zemljevid Maribora. Cigane 
so v tistih časih že politično korektneje 
imenovali Romi, kar pa nikogar ni 
oviralo, da jih ne bi nekako nagnali in 
iz levega nabrežja naredili nekakšen 
postmodernistični korzo. Ampak okej: 
Lent je oživel – kar pomeni, da so se 
začeli odpirati lokali.
Seveda pa na novem Lentu nikoli 
več ni bilo gokarta.
Je pa potem enkrat bil na Lentu slon. Imel 
sem to srečo, da sem ga videl. To zgodbico 
še danes rad pripovedujem. S prijatelji 
smo se nekega večera pripeljali po Strmi 

ulici in ravno zavili levo, ko nas je v lah-
nem drncu skoraj zgazil. Slon je pobegnil 
iz cirkusa, postavljenega pri železniškem 
mostu, in šibal vse do Koblarjevega 
zaliva, kjer so ga ujeli in ga v kordonu 
policije in krotilcev odpeljali nazaj.

Gril Ranca
Moja glavna identifikacijska in orien-
tacijska točka na Lentu je Gril Ranca. 
To sicer ni lokal, v katerem sem bil v 
življenju največkrat, je pa zagotovo lokal, 
v katerega že najdlje časa hodim. Lokalov, 
ki bi obstajali tako dolgo kot Ranca, 
pravzaprav sploh ni več.
Manj znano dejstvo je, da je bil Grill 
Ranca na začetku majhna špelunka na 
Glavnem trgu. Bife kot bife, le da so tam 
stregli tudi čevapčiče v lepinji. Kao snack 
bar. Štajersko-škipetarski socialistični 
McDonald’s. In še manj znano dejstvo je, 
da so bili čevapčiči v tisti prvi Ranci od 
gospoda Demirija že konec 70. let točno 
takega okusa (in oblike) kot dandanes, 
ko je Ranca restavracija na Lentu. Niso 
najboljši na svetu, ampak tolaži me 
dejstvo, da so isti že več kot štirideset let. 
Malo me moti samo to, da se me nobena 
natakarica ne more spomniti kot starega, 
zvestega gosta, ker se stalno menjavajo in 
so tako ali tako vedno znova premlade.
V zgornjo Ranco sem šel včasih po 
kosilo. Kadar je oče bil kje službeno in 
se mami ni ljubilo kuhati za dva, me je 
poslala v Ranco po dve lepinji. Še danes 
jih tam rada jeva.

Ranca slovi tudi kot lokal, v katerem 
sem pokadil svojo prvo cigareto. V 2. 
letniku gimnazije smo imeli v Kadetnici 
obrambni dan, kjer smo se lahko igrali 
z orožjem. In ko nas je Viki – Viktor 
Drnač, bog mu daj mir –, naš profesor 
za obrambo in zaščito, spustil domov, 
smo zavili v Ranco na kavo. Tam sem se 
opogumil in prižgal en čik in skoraj padel 
pod šank od omotice.

Festival Lent
Najboljša stvar na Lentu je seveda 
Festival Lent. Presenečen ugotavljam, da 
bo kmalu že trideset let od prvega. Sam 
nisem ljubitelj kulturniških oktoberfestov 
tega tipa, ohranjam pa v spominu tri 
nepozabne koncerte, od katerih pa je samo 
eden bil prav tam na Lentu, dva pa samo v 
festivalski organizaciji.

Lent je urbana legenda samo zaradi Drave, ki je edina resna reka v Sloveniji,  
vse ostale so tako rekoč potoki

Časovno prvi je bil Ray Charles leta 1996 
v dvorani Tabor. Sam niti ne bi šel, ker 
tak fan pa le nisem, ampak sem se odločil, 
da bom peljal mamo na koncert. Enkrat v 
življenju. Še danes mi je hvaležna. Potem 
pa dolgo nič, do Macy Gray poleti 2012 
na plavajočem odru. Imel sem vstopnico, 
ampak sem prišel prepozno in se ni dalo 
več not – dokler me ni Gogo odpeljal 
direktno v prvo vrsto. Za “bis” pa je bila 
nevihta. Mokri do kosti smo preživeli 
vse tiste vate z odra in volte z neba. In 
lani avgusta še Siddharta unplugged 
na Rotovškem trgu. Koncert je bil 
napovedan in reklamiran kot (njihov) prvi 
postkoronski koncert. Čas je pokazal, da 
je šlo samo za intermezzo. Rotovški trg je 
verjetno najboljše koncertno prizorišče v 
Mariboru. To je bilo zame pravo odkritje.
Kar zadeva nočno življenje na Lentu, 
nisem nikoli hodil dovolj redno v noben 
lokal in za nameček niti toliko, da bi si 
sploh kakšnega zapomnil. Ampak to je 
bilo seveda v moji nemariborski fazi. 
Danes bi se prej navadil na lokale v Poštni 
ulici, kot bi se lahko kdajkoli prej na 
Lentu. Lent je urbana legenda samo zaradi 
Drave, ki je edina resna reka v Sloveniji, 
vse ostale so tako rekoč potoki.
Prava urbana vrednost Lenta kot prostora 
pa se bo pokazala, ko bo nekega dne 
za podobne namene urejen tudi desni 
Lent. In takrat bo levi Lent – Lent Lent 
– legitimno postal to, kar v bistvu je: 
mali mariborski mit.

Marko Crnkovič

Točke
0 

mojega  
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Mednarodni festival neodvisnih 
uprizoritvenih umetnosti Prestopi/
Crossings v Maribor prinaša kakovostno 
sodobno neodvisno gledališko produkci-
jo. Organizacija takega festivala v času 
korone je kot tek čez premikajoče se 
ovire, zato so se v kulturno-umetniškem 
društvu Moment odločili, da predvidene 
dogodke izvedejo korak za korakom. 
Namesto strnjenega festivalskega 
dogajanja bodo dogajanje razporedili 
čez prihodnje mesece. »Če nimamo 
klasičnega, imamo pa najdaljšega. 
Praznovali bomo, dokler bomo lahko,« 
pravijo pri Momentu.
Trmasto vztrajajo pri izvedbi festivala 
v živo, saj svoje poslanstvo razumejo 
predvsem kot ustvarjanje žive umetnosti 
za žive ljudi: »Pogrešamo publiko, 
priložnosti za burne debate, pogrešamo 
ranljivost, negotovost in razburljivost, 
ki jih prinaša samo živo gledališče. 
Festival je križišče, gostišče, čas 
srečanj, izmenjav, stikov. Dajmo se 
družiti,« so zapisali.
Otvoritev festivala bo v soboto, 29. 
maja, na vogalu GT22. Z opernim 

Kot tek čez 
premikajoče se ovire
5. Mednarodni festival neodvisnih 
uprizoritvenih umetnosti Prestopi/Crossings
Maribor, od 29. maja naprej

presenečenjem bodo razgrnili novi mural, 
ki bo v čast nevladniški trmi, naivnosti 
in vztrajnosti – prosto po Cervantesu – 
prikazoval boj z mlini na veter. »Upamo 
navkljub, vztrajamo z vnemo Don Kihota. 
To je naša realnost. Tega nam nihče in nič 
ne more vzeti,« poudarjajo organizatorji.
Tako bodo že teden dni kasneje, 4. in 5. 
junija, tlakovali pot do svojega prenov-
ljenega Intimnega odra. Dobesedno bodo 
polagali ploščice – vabijo na delovno akcijo 
s kulturnim programom v sodelovanju 
z mariborskimi Slam zverinami. Od 
nadaljnjega programa izpostavljajo dvoje 
mednarodnih produkcij: v juliju predstavo 
Imagine-toi francoskega klovna Juliena 
Cottereauja, nekdanjega vodje klovnov v 
Cirque du Soleil, in v septembru večkrat 
nagrajeno predstavo Palmyra, ki jo je 
britanski The Guardian uvrstil med 10 
najboljših predstav leta 2017.
V naslednjih mesecih se tako obeta družab-
no praznovanje neodvisnega gledališča, ki 
bo s kulturno vsebino zapolnilo marsikate-
ri mariborski večer. Za ažurne informacije 
organizatorji vabijo k spremljanju spletne 
strani www.prestopi.si.                    N. M.

Grajski trg po novih knjigah običajno 
diši aprila, takrat ko cveti in diši španski 
bezeg, a letos bo zaradi izrednih okoliščin 
s stojnic slovenskih založnikov po novih 
knjigah ponovno zadišalo šele junija, 
takrat ko cveti in diši lipovec.
Med 18. in 24. junijem Mladinski kulturni 
center Maribor z več kot tridesetimi 
lokalnimi in nacionalnimi partnerji 
pripravlja knjižni sejem z bogatim 
spremljevalnim programom za otroke, 
mladino in odrasle, s predstavitvami 
založb in knjižnih novitet ter z večernimi 
literarnimi dogodki v poletnem KGB-ju 
pod letnim avditorijem Lutkovnega 
gledališča Maribor.
Na knjižnem sejmu na Grajskem trgu se 
bo mogoče oskrbeti za dolgo vročo poletje 
z bogato ponudbo knjig različnih žanrov 
po znižanih sejemskih cenah. Na literar-
nih nastopih, branjih, knjižnih razstavah 
in uličnih performansih se bo mogoče v 
živo srečati z literarnimi ustvarjalkami 
in ustvarjalci ter ostalimi akterji, ki 
sodelujejo v procesu nastajanja knjig: 
ilustratorji, uredniki, prevajalci, založniki. 
Kot vsako leto bodo organizatorji pripra- 
vili bogat večerni program z izbranimi 
domačimi in tujimi književnimi gosti, 
razglasili bodo novega viteza oziroma 
vitezinjo Pesniškega turnirja, pripravljajo 
pravljični sprehod po Timbuktuju ob 
reprodukcijah velikega formata po 
nagrajeni slikanici Petra Svetine in 
Igorja Šinkovca, odvil se bo maraton 
mariborskih literatov z Združenimi 
državami poezije in predstavitvijo knjige 
Janko Glazer v prevodu, pripravili bodo 
interaktivni ulični performans Tipkajmo 

z Jurčičem, s katerim bodo obeležili 
okroglo obletnico smrti pripovednika in 
pisatelja Josipa Jurčiča, avtorja prvega 
slovenskega romana Deseti brat, ki mu je 
posvečeno leto 2021.
Osrednja gostja festivala bo pesnica in 
pisateljica Bina Štampe Žmavc, osrednja 
tema letošnjega dogajanja pa je »Dotik« 
– z izbrano temo želijo organizatorji 
odpreti razpravo o pomembnosti človeške 
bližine, dotika ter pristne komunikacije, 
o posledicah prepovedi druženja v času 
pandemije pa seveda o tkanju stikov z 
drugim in drugimi preko knjig in branja.

P. K.

Tkanje stikov  
s knjigami
Ko te napiše 
knjiga 2021 – 24. 
literarni festival 
Slovenski dnevi 
knjige v Mariboru
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Kultura vstaja in povezuje

Vsako obrečno mesto na svetu ima svojo 
ladjico. Turistično ladjico, ki prevaža 
goste po reki in jim ponuja ogled mesta na 
nekoliko drugačen način, kot ga recimo 
nudi panoramska vožnja z avtobusom. 
Tudi Maribor ima svojo, in to že kar 
desetletje. Hitro je minilo, veliko voženj 
se je izvedlo, še bolj se je zabavalo.
Obletnica
Letos mineva 10 let od nastanka in prve 
plovbe ladjice. Izdelava je potekala v 
Srbiji. Sicer ladjica izvira onkraj meja 
Slovenije, vendar je po mnogih vožnjah in 
dogodivščinah postala slovenska. Že ne-
kaj časa jo ima v najemu Miroslav Krnjič, 
ki je med drugim lastnik koče (v nemščini 
ji pravijo Schnee Hutte ) na Pohorju in 
mnogih nekdanjih gostinskih obratov, saj 
se z gostinstvom ukvarja že vsaj 40 let.
Lastnik Dravske vile je Marjan Krajnc, 
ki ima od sredine lanskega leta v lasti 
še hotel Bellevue. Tega je dal takoj po 
prevzemu nekoliko prenoviti z manjšimi 
gradbenimi deli tu in tam. V njegovi lasti 
je še Grand hotel Donat v Rogaški Slatini. 
Dravska vila je od vseh naštetih turistič-
nih objektov morda še najzahtevnejša 
naložba. Čeprav je s strani tujih gostov 
zelo toplo sprejeta in ob njihovih obiskih 
mesta redno v uporabi, pa je domačini še 
ne izkoriščajo dovolj.
Za Avstrijce, Nemce, Nizozemce in celo 
Francoze je cena 25 evrov za vožnjo s 
pogostitvijo vred precej manjši zalogaj, 
kot je za domačine odšteti 4,90 evra za 

enkratno doživetje in vožnjo po reki 
Dravi. Predstavljajte si sobotno jutro, 
vozite se po rečici, pijete kavo in gledate 
prelepo pokrajino. Preprosto uživate.

Restavracija na krovu
Restavracija na krovu se imenuje 
Kapitan Mirko. Včasih je celo moč 
uloviti večerjo, ki pa jo je nato seveda 
treba vrniti v reko. Ladja je registrirana 
za 100 ljudi, 50 jih gre na vsako izmed 
palub. V povprečju je bilo prepeljanih 
5000 gostov. V gospodarstvu je udarec 
epidemije novega virusa zelo očiten 
ravno pri gostinstvu, zato ne preseneča 
dejstvo, da je bilo v lanskem letu 
prepeljanih zgolj 600 obiskovalcev.
Ne zgodi se poredkoma, da na ladjo 
»zatava« kakšen imeniten gost. Eden teh 
je Alfi Nipič, katerega obisk pa ni več 
presenečenje, saj v Krnjičevih gostinskih 
obratih redno praznuje okrogle 
rojstnodnevne številke. Za 70. let je na 
Dravi skupaj s svojim bendom odpel ne-
kaj pesmi. Ladjico je obiskal tudi župan 
v skladu z ogledom, organiziranim za z 
Mariborom pobratenimi mesti.
Na ladji se dogaja mnogo in odvijajo se 
marsikateri trenutki sreče. Od porok, 
do fantovščin, rojstnih dni in še več. 
Želim si, da bi vam lahko zaupal kar 
vse zanimive zgodbe, ki sem jih slišal, 
vendar boste za te morali Dravsko vilo 
obiskati kar sami.

Luka Drašler Florjančič

Dravska vila
Letos mineva 10 let od prve plovbe

Z akcijami Pet pred dvanajsto Narodni dom 
uspešno opozarja in išče rešitve v času krize
V soboto, 8. maja, se je končala še ena 
akcija v seriji Pet pred dvanajsto, s katero 
Narodni dom ozavešča o pomenu in 
vlogi kulture ter nehvaležnem položaju 
ustvarjalcev, hkrati pa nakazuje rešitve, 
s katerimi bi tudi v času koronakrize 
lahko omogočili kolikor toliko normalno 
obiskovanje kulturnih prireditev. Na 
balkonu Pokrajinskega muzeja je nastopil 
moški pevski zbor Slave Klavora, na 
balkonu Rotovža na Glavnem trgu sta 
igrala in pela Čuden duo (Valentina 
Čuden, vokal, klavir; Saša Olenjuk, 
kitara, violina), na balkonu vogala 
Gosposke ulice in Ulice 10. oktobra pa je 
na kitari muziciral Marko Zaletelj. Hkrati 
je na Grajskem trgu na ogled razstava 
Časovnica Festivala Lent, na Glavnem 
trgu pa razstava Narodni dom Maribor, 
dogajanje v času korone.
Nastopajoči so dobili honorar. »Danes, ko 
nimajo od česa živeti, potrebujejo to po-
moč,« pravi Vladimir Rukavina, direktor 
Narodnega doma. »Za deset obiskovalcev, 
s prerezanimi maskami za ustnik in z 
brisačo na glavi, kar sedaj velja, niso 
normalni pogoji. Verjetno pa bi lahko do 
začetka Festivala Lent prišli do tega, da bi 
imeli vsaj takšne pogoje kot lani.«

Že akcija pred to sobotno akcijo 
Narodnega doma, v četrtek, 29. aprila, se 
je raztegnila čez vso državo. Povezala je 
približno 50 akterjev (ustanov, društev, 
zavodov, samostojnih ustvarjalcev...), od-
vilo se je okoli 100 prireditev, sodelovalo 
je približno 300 nastopajočih (poleg njih 
je sodelovalo še veliko ljudi v zakulisju, 
kot denimo lučkarji, ozvočevalci...), pri-
reditve so bile v 22 slovenskih mestih in 
krajih, akcija je preko družabnih omrežij 
dosegla več kot 40 tisoč ljudi... To akcijo 
so v Narodnem domu posvetili nedavno 
preminulemu legendarnemu mariborske-
mu bobnarju Mariu Modrinjaku.
V Mariboru so tedaj nastopili Zoran 
Predin in Danilo Ženko (na balkonu 
Rotovža), kvintet klarinetov pihalnega 
orkestra KUD Pošta Maribor (balkon 
Pokrajinskega muzeja), Marko Hatlak 
(balkon na vogalu Gosposke in Slovenske 
ulice), Oksana Pečeny Dolenc in Matic 
Dolenc (balkon Slovenska ulica in 
Ulica 10. oktobra), Marko Soršak–Soki 
(balkon Narodnega doma), Tina Sovič 
in Womango (na vlakcu Jurček), Daniel 
Marinič (na mestnem električnem vozilu 
Maister), Pihalni orkester KUD Pošta 
Maribor pa je igral na ladjici Dravska vila.

Fotografije: M
arko Pigac
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Ustvarjajo prostore
Mladinski kulturni center Maribor (MKC 
Maribor) združuje aktivnosti, ki spodbuja-
jo mlade, da z idejami soustvarjajo utrip 
mesta. Hkrati skozi programe in projekte 
naslavlja potrebe mladih in ozavešča 
o pomenu različnosti in razumevanja. 
Tokrat se osredotočamo na mladinski 
sektor. Mladinski program je MKC 
Maribor začel razvijati po letu 2011, ko se 
je preselil na novo lokacijo.

Od žive knjige do banke idej
Eden od projektov je Živa knjižnica 
Maribor, ki jo boste lahko obiskali na 
naslednjem Art kampu Festivala Lent. 
Je knjižnica kot vsaka druga, njena 
posebnost pa je, da ima »žive knjige«. 
Njene knjige so ljudje, ki skozi dialog 
z bralci delijo svoje življenjske zgodbe 
in tako pripomorejo k zmanjševanju 
predsodkov in stereotipov.
Med živimi knjigami je tudi Maribor 
skozi rožnata očala, edini redni program 
v regiji, ki naslavlja potrebe LGBTQIA+ 
mladih. Program pomaga mladim, ki 
se jim porajajo vprašanja glede spolne 
identitete ali spolne usmerjenosti. Mladi 
se s takimi vprašanji vedno lahko 
obrnejo na MKC Maribor.
Ker so mladi polni idej, je MKC razvil 
projekt Banka idej. To je učni, prostovolj-

ski projekt, katerega namen je spodbujanje 
prostovoljskega dela med mladimi ter 
skozi voden učni proces krepiti različna 
znanja in kompetence.
Kreativnost in tehnologija gresta z roko v 
roki. Tako je MKC Maribor v sodelovanju 
z osmimi slovenskimi partnerji pristopil 
k projektu konS – Platformi za sodobno 
raziskovalno umetnost. Ob sredah in 
četrtkih so delavnice za otroke in mladino 
s področja programiranja, spoznavanja 
robotike, spodbujanja kreativnosti ... 

V sodelovanju je moč
Slovenija bo v drugi polovici leta predse-
dovala Svetu EU in v okviru predsedova-
nja bo tudi Evropska mladinska konferen-
ca. Potekala bo na spletu, koordinirana pa 
bo iz Maribora, kjer bi sicer potekala, če 
bi bila možna izvedba v živo.
Tema konference bo Prostor in 
participacija za vse. Drugačni časi so 
tudi priložnost za ustvarjanje virtualnih 
prostorov za izmenjavo idej in sodelovanje 
mladih. Nenazadnje, tudi življenje v 
»oblakih« ni več nekaj neobičajnega.
Da je tema prostora in participacije za vse 
zelo aktivna, smo dokazali tudi v okviru 
participativnega proračuna Mestne občine 
Maribor, v okviru katerega je MKC 
Maribor v letu 2021 dobil v izvedbo dva 
projekta, izglasovana v okviru partici-
pativnega proračuna.
Prvi projekt je Poligon za grafite. Na 
delu stene bodo mladi grafitarji pripravili 
poslikavo, ki bo obeležila, da je Maribor 
v letu 2021 gostil UEFA21 tekmovanje, 

Doživljajsko igrišče 
– prostor možnosti
Doživljajsko igrišče je edinstven in 
poseben prostor za otroke in mlade. 
Stremi k zagotavljanju možnosti za 
igralno-ustvarjalno raziskovanje in 
odkrivanje, za spoznavanje lastnih 
meja in meja drugih, za soočanje s 
tveganji in njihovo obvladovanje.
Doživljajsko igrišče v Mariboru leži 
na južnem delu Malega Betnavskega 
gozda (v mestni četrti Tabor) in je 
namenjen dvigu kakovosti življenja 
otrok, mladih, staršev in drugih 
obiskovalcev. Poseben je zato, 
ker se ob vstopu otroci in mladi 
sami odločajo, kaj in s čim se bodo 
igrali in ustvarjali.
Decembra 2020 je Center za pomoč 
mladim Maribor predal zemljišče 
Mestni občini Maribor, ki se je 
zavzela in zagotovila finančna 
sredstva za nadaljevanje programa 
Doživljajskega igrišča. Zemljišče je 
občina predala v upravljanje MKC 
Maribor, ki je izbral izvajalca progra-
ma. Zavod za igrišče Maribor, ki bo 
izvajal program, bo skupaj z otroci 
in mladimi najprej igrišče pregledal 
in očistil, nato pa se bodo začele iz-
vajati aktivnosti. Doživljajsko igrišče 
bo odprto med torkom in petkom, 
od 13. do 19. ure.
Matija, uporabnik Doživljajskega 
igrišča je ob odprtju povedal: »Vesel 
sem, da se je ponovno odprlo, da se 
bodo otroci lahko spet igrali, jaz sem 
pa tudi tukaj, da jim lahko poma-
gam.« 

Obeleževanje  
27. obletnice s  
festivalom
Že tretje leto zapored je 
MKC Maribor objavil javni 
poziv za prijavo prireditev 
oziroma projektov na po-
dročju mladinskega dela, 
kulture in družbe za po-
dročje Kulturnega centra 
Pekarna v času dogodkov, 
namenjenih 27. obletnici 
Kulturnega centra Pekarna, 
ki jih bo v letu 2021 sofinan-
ciral MKC Maribor. 
Cilj poziva je spodbujanje 
razvoja in prepoznavnosti 
Kulturnega centra Pekarne, 
prebuditi inovativne pristope 
še neuveljavljenih umetnikov 
kot tudi že prepoznanih, 
hkrati pa na vseh ravneh 
povečati razvoj alternativne 
scene, predvsem pa podpreti 
kvalitetno in javno dostopno 
ustvarjanje, povezovanje in 
izvajanje neodvisnih kulturnih 
dejavnosti, mladinskih ter 
družbenih dejavnosti. 

Poziv je odprt do 26. 5. 2021. 

Programski vrhunci 
MKC Maribor v 2021*
4.–18. 6. // Festival Jazz 'ma mlade

18.–24. 6. // 
24. Slovenski dnevi knjige  
v Mariboru – Ko te napiše knjiga

25.6 –3.7. // Živa knjižnica  
(Artkamp v okviru Festivala Lent)

8.–15. 10. // Mednarodni festival  
računalniške umetnosti – MFRU

2.–26. 11. // Festival Mladi Maribor

* Vsi dogodki bodo izvedeni v skladu 
z veljavnimi smernicami NIJZ. Če 
izvedba v danem terminu ne bo 
možna, se bo zamaknila na kasnejši 
datum.

Tukaj si lahko 
brezplačno  

snamete 
aplikacijo za 

Android in iOS.

Evropska mladinska konferenca, koordinirana iz Maribora

ostalih 220 m2 stene pa bo na voljo 
grafitarjem za vadbo. Drugi projekt 
je Prostor za brezplačno učenje otrok 
programiranja in robotike, ki ga bo MKC 
Maribor vzpostavil do konca leta 2021.

Totalno sveži Mladi Maribor
Mladi Maribor – spletna in mobilna 
platforma, ki na enem mestu združuje 
aktualne dogodke, aktivnosti in prilož-
nosti za mlade, njihova razmišljanja ter 
pregled nad mariborskimi mladinskimi 
organizacijami – je že zaživel v pre-
novljeni podobi in je dosegljiv tudi kot 
aplikacija za pametne telefone.
Na portalu je predstavljenih več kot 30 
mladinskih organizacij in organizacij 
za mlade, ki pripravljajo aktivnosti ter 
vsebine in v katere se mladi lahko vsa-
kodnevno vključujejo. Osrednja funkcija 
portala in aplikacije je koledar dogodkov 
za mlade, ki s sodobnim filtrom omogoča 
lažje brskanje glede na vrsto dogodkov 
(izobraževanje, kariera, kultura in ustvar-
janje, mednarodne aktivnosti, zdravje in 
šport), glede na starost udeležencev (npr. 
dogodki za dijake ali študente), prizorišča 
in številne druge kategorije.
Med blogovskimi zapisi uporabniki 
lahko spremljajo najaktualnejše novice z 
mladinskega sektorja, vtise z dogodkov 
ter priložnosti za mlade, kot so natečaji, 
razpisi in pozivi.
Za podrobnejši pregled aktivnosti vas 
vabimo na našo spletno stran www.mkc.si 
ali Facebook profil MKC Maribor. 

Monika Rajšp

Alenka Iskra, Nina Krašovec, Marja Guček, Matija Brišar Vobovnik

Foto: oseb
ni arhiv
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Razumel je, kaj pomeni stiska   
Stane Kocutar, mariborski radijski novi-
nar, mestni viničar, skrbnik najstarejše 
trte na svetu in zgodovinar, vedno znova 
obuja spomine na pomembne dogodke in 
osebnosti iz mariborske in širše slovenske 
preteklosti. Pripravil je tudi spominsko 
oddajo o mojem očetu Janezu Švajncerju, 
uredniku na Radiu Maribor in slovenskem 
pisatelju, in me povabil, naj kot hčerka 
spregovorim nekaj besed. Skrbno in 
poglobljeno pripravljena oddaja, v kateri 
je bilo mogoče slišati tudi očetov glas, je 
bila na sporedu petega januarja 2021. Da 
pa moje besede ne bi ostale samo v etru 
in zaplavale v pozabo, jih bom na kratko 
obnovila in tudi zapisala.

Novinar in pisatelj
Oče je bil dober in plemenit človek. 
Kako zelo so ga ljudje spoštovali, cenili 
in imeli radi, sem spoznala, ko so me ob 
njegovem odhodu leta 2007 dobesedno 
zasuli z  izrazi sožalja. O njem so napisali 
veliko lepega in mojo žalost še povečali, 
hkrati pa sem bila ponosna, da je bil 
pokojnik del mojega življenja in da sta se 
z mamo odločila zame.
Po poklicu je bil novinar. Novinarsko delo 
je opravljal z veseljem in predanostjo. 
Tisti, ki so si ga izbrali, vedo, da to ni na-
vaden in običajen poklic, temveč je način 
življenja, poslanstvo in tudi življenjski 
slog. Oče se je odzival na dogajanje okrog 
sebe in pisal o družbenih premikih. Živel 
je v socializmu in je zaupal v njegov 
napredek. Ker je izšel iz revščine, je 
verjel, da je prav ta družbenoekonomski 
sistem pripomogel, da se je lahko po vojni 

izšolal, doštudiral, dobil službo in zaživel  
življenje, kakršno si je želel. 
Tudi pisateljevanje je bilo zanj poslanstvo. 
Pisal je neprestano in z zagnanostjo. Bil 
je nadarjen, talent in moč ustvarjanja 
sta bila v njem in moral ju je spraviti na 
papir. Pisal je o tako imenovanem malem 
človeku, ljudeh, ki so bili odrinjeni na rob 
družbe in brez možnosti javne besede. 
Ustvarjal je z lahkoto in nastalo je več kot 
petdeset romanov. Na ljubljanskem radiu 
so na njegov stoti rojstni dan omenili, 
da ga je mogoče uvrstiti med slovenske 
pisatelje z najobsežnejših opusom.

Kult slovenskega jezika
Seveda pa ustvarjanje ni potekalo brez 
težav. Ko je bil moj starejši sin še fantič, 
sta s prijateljčkom v sosednji sobi nabijala 
žogo. Močno je udarjala ob očetova vrata. 
Čim bolj sta jo nadobudna nogometaša 
brcala, z večjo vnemo, gorečnostjo, 
strastjo in morda tudi jezo je moj oče 
tipkal po pisalnem stroju. Ves svet bi se 
lahko podrl, on pa je moral zapisati vse 
mogoče doživljaje in občutke. Nastal je 
novi roman. Ko  smo kasneje vsi, razen 
mame, že odšli od doma, je priznal, da  te-
daj ni več pisal s tolikšno lahkoto. Hrup in 
ovire so ga pri pisanju očitno spodbujali. 
Svoje pisanje mi je kdaj pa kdaj tudi poka-
zal in me pozval, naj povem svoje mnenje. 
Ali si umetnik v resnici želi objektivno 
sodbo? Najbrž ne. Vsem nam je v 
zadovoljstvo, če nas kdo pohvali. Včasih 
sem izrekla spodbudne besede tudi zato, 
ker za daljše razprave nisem imela časa. 
O napisanem sem povedala pač tisto, kar 

je želel slišati, in oba sva bila zadovoljna. 
Vsi v družini smo pisali, torej pisanje ni 
bilo nič posebnega. Mama Marija je bila 
novinarka, pesnica in pisateljica, brat Janez 
vojaški strokovnjak, zgodovinar in pisatelj. 
Tičali smo vsak v svojem kotu – pisanje je 
bilo za nas samoumevno.
Oče je bil občutljiv človek, vse se ga je 
močno dotaknilo. Najbrž umetniki morajo 
biti prav takšni. Dogodki se zasidrajo v 
njih, oblikujejo jih vsebinsko in slogovno. 
Oče je pisal v lepem jeziku in izbranem 
slogu. V zrelih letih je v Ljubljani študiral 
slovenistiko. Ko se je  z opravljanja izpitov 
vračal domov, nam je natrosil prav vse 
podrobnosti. Gojili smo kult slovenskega 
jezika in pravopisno nenehno popravljali 
drug drugega. O tem, kar se nam je 
primerilo, smo govorili na dolgo in široko. 
Danes vprašam sinova in vnuka: »No, 
kako je bilo?« Odgovor se glasi: »V redu,« 
in nam je vsem jasno, kaj se je dogajalo.

Urednik, šahist, kadilec
Kot dolgoletni urednik literarne revije 
Dialogi je opravil pomembno delo. Svoje 
prispevke je pošiljalo veliko literarnih 
ustvarjalk in ustvarjalcev, zgodilo pa se 
je, da se je kdo od njih znašel v stiski in 
očeta poprosil za vnaprejšnje plačilo. Ker 
je bil oče sočuten človek, je to tudi storil. 
Razumel je, kaj pomeni denarna stiska 
svobodnih umetnikov. Tudi danes jim ni 
lahko. Koronska kriza jih je pahnila v 
nezavidljiv položaj.
Oče je rad hodil na literarne nastope in 
srečanja, zlasti med otroke. Povabili so 
ga na šole in v vrtce in tam se je domislil 

kvizov, tekmovanj in drugih zabavnih 
igric. Na koncu so otroci pristopili k mizi, 
pri kateri je sedel, in se ga želeli dotakniti. 
Ljudem, ki so se namenili zapisati 
literaturi, je pri tem hotenju pomagal, jim 
lektoriral besedila in popravljal verze. 
Rad je šahiral in se predajal družabnemu 
življenju. Kot šarmantnega moškega so 
ga še v zrelih letih občudovale sivolase 
in pobarvane dame. Kdaj pa kdaj je tudi 
zamujal, toda na pomembna srečanja je 
vedno prišel pravočasno.
Treba je povedati tudi kaj kritičnega. 
Oče je bil kar petdeset let kadilec. Kot 
dvanajstleten fant je s podeželja prišel 
v mesto in fantje so se s cigaretnimi 
ogorki po svoje zabavali. Moja mama mu 
je večkrat rekla: »Janez, prenehaj kaditi, 
saj ti kajenje škoduje.« Oče se je začudil: 
»Ali res? Moram preveriti.« Nemudoma si 
je prižgal cigareto, potegnil iz nje in puhnil 
dim. »Ne, nimaš prav. Prav prija mi.«
Po prenehanju kajenja je priznal, da bi si 
cigareto spet z veseljem prižgal. Ker pa je 
bil karakter, tega ni storil. Po petdesetem 
letu, ko je s prijatelji burno praznoval 
abrahama in so malce preveč pogledali 
v kozarec, je sklenil, da se alkohola ne 
bo nikoli več dotaknil. Saj vemo, kakšni 
so spreobrnjenci. Odtlej se je nad nami, 
bližnjim sorodstvom, zgražal, če smo si 
drznili dati v usta čokoladne bonbone, 
polnjene z alkoholom.

Piki
Oče je bil velik ljubitelj živali. Pri hiši 
jih je bilo vedno mnogo – od pernatih 
dvonožcev do kosmatih štirinožcev. 
Najpomembnejši med njimi je bil Piki 
Švajncer, ščene, kriminalec in nepridiprav. 
Zakaj se o njem izražam tako neposredno? 
Piki ni grizel samo odraslih, temveč tudi 
otroke, in smo se vprašali, kaj naj storimo 
z družinskim članom, ki je skrenil s prave 
poti. Ali naj ga likvidiramo? Odgovor 
se je glasil: »Ne.«
Naš mešanček je tako moral svoje življenje 
preživeti v hišnem zaporu. Ker pa je svo-
boda nadvse dragocena in zaželena, tako 
pasja kot človeška, je Piki večkrat pobegnil 
od doma. Zgodilo se je, da ga ni bilo več 
nazaj. Oče je sedel pri mizi, obraz si je 
pokril z dlanmi, med prsti so mu polzele 
debele solze. Mama, ki je bila realistka, 
je rekla: »Janez, nehaj jokati. Še človeka 
je treba preboleti, kaj šele psa.« Oče ji je 
odvrnil s šibkim glasom: »Kaj, človeka 
je mogoče napraviti na novo, psa pa ne.« 
Mama ga je pogledala po strani in rekla: 
»Ti tudi človeka ne moreš več napraviti.«
Tedaj se je od nekod pojavil poštar. 
»Švajncerji, prenehajte se cmeriti. Vaš 
Piki teka po sosednjem hribu za ogromno 
volčjakinjo.« In res. Piki se je spet prikazal. 
Tedaj sem ugotovila, da imajo tudi psi vest. 
Sklanjal je glavico in močno ga je bilo 
sram, oče pa je bil srečen, da se je psiček 
vrnil v njegovo naročje.

Dr. Marija Švajncer   

Sto let od rojstva pisatelja Janeza Švajncerja
Foto: osebni arhiv
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Grafitarstvo je 
urbana umetnost

S pristopom MO Maribor k oblikova-
nju javne politike mesta h grafitiranju 
in prepoznavanjem pomena razvoja 
grafitarske kulture za mesto, se 
od lanskega leta v okviru projekta 
Izboljšajmo Maribor ukvarja s strani 
župana imenovana interdisciplinarna 
strokovna delovna skupina. Cilj je 
vzpostaviti strateške usmeritve za 
spodbujanje mladih umetnikov/grafi-
tarjev k razvijanju njihovih potencia-
lov z ustvarjanjem stenskih poslikav/
muralov kot tudi odstranjevanje in 
preprečevanje ustvarjanja grafitov, ki 
vandalizirajo pročelja stavb, kulturnih 
spomenikov in urbane opreme. 
Legalizirane površine
Do zdaj sta ob pobudi omenjene 
zasedbe vzpostavljeni že dve javni 
površini s stenskimi poslikavami 
– v podvozu na Ljubljanski ulici in 
podhodu na Ptujski cesti. V tem letu 
bo MO Maribor zagotovila še pred-
vidoma štiri tovrstne legalne stene, 
namenjene vaji mladih, razvijajočih 
se grafitarjev in ustvarjanju večjih 
stenskih poslikav – muralov. 
V podvozu na Ljubljanski ulici, na 
površinah razstavišča na prostem 
ob Štreki, je bila že oktobra 2020 
organizirana akcija ustvarjanja 
umetniških stenskih poslikav, v kateri 
so sodelovali umetniki iz Slovenije 
in tujine. Nastala je stalna razstava 
grafitov »Mariborski murali: Skupaj 

rišemo prihodnost«, ki jo je MO 
Maribor zasnovala v okviru projekta 
»Izboljšajmo Maribor«. V podhodu na 
Ptujski cesti pa so kreativne stenske 
poslikave nastale ob samoiniciativ-
nem pristopu skupine mladih lokalnih 
grafitarskih umetnikov do umetniške-
ga izražanja na legalnih stenah. 
Grafiti v participativnem proračunu
Da si grafitiranje v našem mestu 
zasluži pozornost, so pokazali tudi 
izglasovani projekti v participativnem 
proračunu, občani so namreč 
podprli kar dva projekta na to 
temo: »Strategija za odstranjevanje 
grafitov« in »Poligon za grafite, rondo 
na Lackovi cesti«. 
V okviru »Strategije za odstranjevanje 
grafitov« je Mladinski kulturni center 
Maribor v sodelovanju z Uradom za 
kulturo in mladino že razpisal natečaj 
za oblikovanje tablic za označbo sten 
dostopnih grafitarjem. Tablice bodo 
označevale pet predvidenih javnih 
prostorov/lokacij s površinami, ki jih 
bo MO Maribor namenila za stenske 
poslikave – murale in grafite – in 
na katerih bo tovrstno umetniško 
ustvarjanje želeno in legalno. 
MO Maribor pa že snuje celostno 
strategijo, v okviru katere bo posebna 
pozornost namenjena pristopom 
za preprečevanje in odstranjevanje 
neželenih grafitov, ki bo priprav-
ljena še v tem letu. 

Projekt »Poligon za grafite, rondo na Lackovi cesti« bo 
prišel do izraza predvsem konec maja in v začetku junija, 
ko bo Maribor gostil UEFA Evropsko prvenstvo do 21 let

Gnezdišča za 
labode
Labodji pari tudi letos gnezdijo v naši neposredni 
bližini – na Lentu. V začetku marca so nas štirje 
labodji pari osrečili s svojim gnezdenjem. MO 
Maribor vsako leto ogradi gnezda in občane z 
izveski obvešča o želenem vedenju mimoidočih. 
Uspešno gnezdenje je bilo poplačano z mladički, 
katerih rast Mariborčani redno in predvsem z 
velikim veseljem spremljamo na sprehodih ali 
preko medijev in družbenih omrežij.
V gnezditvenem času, ki traja od marca do maja, 
si labodi pripravijo gnezdo iz okoliškega rastli-nja 
in ga obložijo s perjem. Najpogosteje si ga uredi-
jo na tleh, na manjših otočkih ali med viso-kimi 
steblikami tik ob obrežju. Labodi na Lentu pa si 
gnezda pripravljajo na neprimernih mestih, kar 
je bilo opaženo tudi s strani meščanov. Labodje 
družine prav v tem času nato prehajajo iz gnezd 
preko cestišča v reko Dravo. Za njihovo varnost 
na prisotnost labodov na cestišču opozar-jajo 
tudi opozorilne table z grafiko laboda, pritrjene 
na drogovih javne razsvetljave na Lentu.
Da so labodi postali skoraj zaščitni znak dravske 
promenade ob nabrežju reke pa kaže tudi 
izgla-sovan projekt v okviru participativnega 
proračuna, v katerem je predlagana postavitev  
gnezdišč za labode. Na MO Maribor je Skupna 
služba za varstvo okolja že pričela z izvedbo 
projekta in v sodelovanju s predlagateljem izgla-
sovanega projekta pripravila načrt za njegovo 
izvedbo. K so-delovanju smo pritegnili tudi 
Srednjo lesarsko in gozdarsko šolo Maribor, ki 
bo v okviru projekta izdelala premične zaščitne 
ograjice iz naravnih materialov, ki bodo varovali 
labode v času gnez-denja. Material za izdelavo 
ograjic bo iz lesa velikega pajesna, invazivne 
rastline, ki jo bomo v okviru projekta ALPTREES 
odstranili iz vinogradov na območju  Piramide. 
Veliki pajesen je inva-zivna drevesna vrsta, ki 
se hitro razrašča, zato bomo v  okviru projekta 
ALPTREES razvili tudi enotno strategijo za 
odgovorno ravnanje ter upravljanje s tujerodnimi 
in invazivnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami.
Vse mimoidoče pozivamo, da labodov in drugih 
vodnih ptic ne vznemirjajo in ne hranijo. Živali 
si svojo najljubšo hrano poiščejo v naravi, kruh 
in ostala človeška hrana zanje niso ustrezni. 
Ker marsikdo ne ve, da je hranjenje prostoži-
večih živali na javnih površinah prepovedano 
in kaznivo, bomo v okviru izvedbe projektov 
participativnega proračuna pristopili tudi k akciji 
informiranja in ozaveščanja.

Neva Pipan, 
kabinet župana, 

skupna občinska uprava Maribor,  
skupna služba varstva okolja

Projekt »Poligon za grafite, rondo na 
Lackovi cesti« bo prišel do izraza 
predvsem konec maja in v začetku 
junija, ko bo Maribor gostil UEFA 
Evropsko prvenstvo do 21 let. Rondo 
na Lackovi cesti bo takrat postavljen 
v glavnino dogajanja in ustvarjanja. 
K ustvarjanju bodo povabljeni 
domači umetniki, ki bodo za seboj 
pustili stalne kreacije s spominom 
na nogometno prvenstvo, trenutno 
zanemarjeno območje pa bo končno 
postalo prebivalcem privlačno.
Poziv umetnikom
Ker si Maribor želi še več pozitivnih 
grafitarskih zgodb in MO Maribor 
spodbuja ta kreativen razvoj v našem 
mestu, pozivamo mlade lokalne 
umetnike in ustvarjalce, da pristopijo 
do delovne skupine za grafitarstvo 
in na glas izrazijo svoje ideje za 
ustvarjanje in kreiranje. Prav to so po-
kazali mladi umetniki na Ptujski cesti, 
katerim je MO Maribor zagotovila 
legalno steno za grafitiranje, skupina 
mladih pa je s svojimi dejanji vnesla 
energijo in svežino v sivi podhod. Ti 
pristopi in pozitivna sporočila ume-
tniških grafitarskih kreacij ozaveščajo 
javnost, da je grafitarstvo urbana 
umetnost, ki vidno izboljšuje videz 
našega mesta in ga dela privlačnejšega 
za lokalno in tujo javnost.

Špela Debenjak, Neva Pipan,
kabinet župana
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Dvoživke pri 
Treh ribnikih  
V začetku pomladi, ko nastopijo višje 
temperature in se zemlja dovolj ogreje, 
se začne obdobje selitve od prezimova-
lišč v gozdu do vodne površine, kjer se 
dvoživke razmnožujejo in odložijo sku-
pek jajc, imenovan mrest. Žal jim pot 
pogosto prekrižajo ceste, zaradi česar 
na takšnih točkah prihaja do množičnih 
povozov. Ena izmed teh točk se nahaja 
pri Treh ribnikih v Mariboru.
Od 22. 2. do 16. 4. so člani Društva 
študentov naravoslovja v sodelova-
nju s Skupno službo varstva okolja 
Skupne občinske uprave Maribor izvedli 
akcijo »Pomagajmo dvoživkam pri 
Treh ribnikih v Mariboru«. Prostovoljci 
so skupno prenesli 1117 dvoživk, od 
tega 1071 krastač (Bufo bufo), 26 
sekulj (Rana temporaria) in 20 rosnic 
(Rana dalmatina). Popisanih je bilo 67 
povoženih dvoživk.
Prav vse v Sloveniji živeče dvoživke 
so ogrožene in zato zavarovane. So 
tudi pomemben pokazatelj okoljskih 
sprememb, tako na kopnem kot v vodi. 
Največje grožnje jim predstavljajo 
prekinjanje selitvenih poti s cesta-
mi, tujerodne vrste rib v ribnikih in 
onesnaževanje voda.
Akcijo ocenjujemo kot uspešno, saj smo 
z vsakdanjo prisotnostjo na terenu us-
peli zmanjšati število povoženih živali.
Društvo študentov naravoslovja in 
Skupna služba varstva okolja

Epidemija nas ni odvrnila od načrtovanja 
spomladanske občinske čistilne akcije, 
saj tudi razlogov zanjo v zadnjem letu 
ni zmanjkalo. Nekaterih vrst odpadkov 
je v naravi in našem bivalnem okolju 
še več, dodatno pa se pojavljajo novi. 
Plastenke, pločevinke, embalaža hrane, 
zaščitne maske in rokavice, razkužilni 
robčki … bolj kot kdaj prej dušijo naravo 
in znižujejo kvaliteto okolja, v katerem 
živimo, delamo in se sproščamo.
Odločitev, da Mestna občina Maribor v 
okviru aktivnosti Izboljšajmo Maribor 
tudi to pomlad organizira čistilno akcijo, 
zato ni bila težka, smo jo pa že od začetka 
načrtovali v skladu z veljavnimi ukrepi 
vlade in s splošnimi varnostnimi ukrepi.
Aktivnosti so bile zastavljene kot 
individualne, zato ni bilo skupnih 
izhodišč in množičnih zbiranj, udele-
žence smo pozivali, da odpadke v naravi 
pobirajo sami ali v krogu družine ali 
manjše skupine sodelavcev. Občane smo 
tudi prosili, da na zbirna mesta ne vozijo 
kosovnih odpadkov.
Tokrat smo prvič čistilno akcijo 

organizirali v tesnem sodelovanju z 
Javnim holdingom Maribor (JHMB). 
Podjetje Snaga je bilo sicer že vedno 
ključni partner pri izvedbi akcije, prvič 
pa je zdaj nastopilo kot del holdinga. 
Aktivno so se v čiščenje vključila tudi 
druga javna podjetja v večinski lasti 
mariborske občine: Nigrad, Mariborski 
vodovod, Marprom, Pogrebno podjetje 
Maribor in Energetika Maribor ter še 
javni zavod Športni objekti Maribor. 
K uspešnosti akcije je nedvomno 
pripomogla pomoč številnih društev, 
ki so ob podpori krajevnih skupnosti 
(KS) in mestnih četrti (MČ) aktivira-
li svoje članstvo. 
Zbirna mesta za odlaganje odpadkov 
smo razpršili po več lokacijah v 
vsaki od 17-ih MČ in KS, zato smo 
akcijo tudi izvedli v dveh delih: 17. 
aprila na desnem bregu Drave in 
24. aprila na levem. 
Skupno smo Mariborčani tokrat zbrali 
18.340 kilogramov odpadkov: 5380 
kilogramov mešanih odpadkov in 
6200 kilogramov kosovnih odpadkov 

Odpadki dušijo
Konec aprila smo Mariborčani znova stopili 
skupaj in naredili veliko stvar za svoje okolje

– večji del na levem bregu. Na zbirnih 
mestih se je nabralo tudi 6760 kilogra-
mov zelenega obreza.
Če smo na eni strani zadovoljni, ker 
smo očistili svoje okolje, pa je količina 
odpadkov, ki smo jih našli v naravi, 
zaskrbljujoča. Zato bodo žal čistilne 
akcije še naprej potrebne in pomembne, 
hkrati pa upamo, da z njimi postopoma 
zvišujemo tudi poznavanje problemati-
ke in ozaveščenost.
Kljub pozivom, da v okviru čistilne akcije 
ne zbiramo kosovnih odpadkov, smo 
znova zaznali, da so občani na začasna 
zbirna mesta odlagali tudi kosovne 
odpadke iz svojih domov. Že zdaj pa 
imamo v Mariboru odlično zastavljen 
sistem odvoza kosovnih odpadkov, zato 
občanom ni treba čakati na čistilne akcije, 
ki so namenjene drugačnemu čiščenju. 
Vsako mariborsko gospodinjstvo je 
namreč enkrat na leto upravičeno do 
brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov 
od svojega doma, in sicer v obsegu dveh 
kubičnih metrov (velikost običajne priko-
lice). Gospodinjstvo odvoz naroči tako, 
da preprosto izpolni naročilnico, ki je 
objavljena na spletni strani Snage (www.
snaga-mb.si), ali pa za informacijo pokliče 
Snago na številko 02 620 58 00. Vse leto 
pa lahko kosovne odpadke tudi odpeljemo 
v enega od Snaginih zbirnih centrov – v 
Plinarniški in Lahovi ulici –, kjer jih 
lahko večinoma brezplačno oddamo.

Lidija Ferk,
odnosi z javnostmi MOM

Foto: Društvo 
študentov 
naravoslovja
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TRIO (Three4Climate - »Misli 
evropsko – deluj lokalno«) je medna-
rodni projekt »Združena Evropa – tri 
predsedstva za podnebje«, v katerem 
članice EU, mesta in šole sodelujejo 
v boju proti podnebnim spremembam 
kot podpora predsedovanju Nemčije, 
Portugalske in Slovenije. Projekt 
je sofinanciran s strani nemškega 
zveznega ministrstva za okolje, varstvo 
narave, stavb in nuklearne varnosti 
ter evropske iniciative »Europäische 
Klimaschutzinitiative – EUKI«.
Za sodelovanje v projektnih aktivnostih 
sta bili v vsaki državi (v Sloveniji, 
Nemčiji in na  Portugalskem) izbrani po 
dve mesti in dve šoli. Slogan projekta se 
glasi »Misli evropsko, deluj lokalno«. 
Glavni cilj projekta je spodbujanje 
sodelovanja v Evropski uniji z na-
menom znižanja emisij toplogrednih 
plinov in tako preprečiti grozeče 
podnebne spremembe.
V Sloveniji sta v projekt vključeni mesti 
Maribor in Kranj oziroma III. gimnazija 
Maribor in Osnovna šola Stražišče 
Kranj. V Sloveniji projekt koordinirata 
Energetska agencija za Podravje iz 
Maribora in Lokalna energetska 
agencija Gorenjske iz Kranja. V projektu 
sodelujejo še ministrstvo za okolje 
in prostor, Mestna občina Maribor 
in Mestna občina Kranj. V Nemčiji 
sodelujeta mesti ter šoli iz Bielefelda in 
Radolfzella, na Portugalskem sta vklju-
čeni mesti in šoli iz Brage ter Louléja.

Povezana evropska  
kolesarska pot
Sodelujoči partnerji na različne načine 
ljudi ozaveščamo o pomembnosti in 
nevarnosti podnebnih sprememb ter 
poudarjamo dejstvo, da moramo v boju 
sodelovati vsi. Na III. gimnaziji Maribor 
smo se ciljev projekta lotili s skupino 12 
dijakov, ki pripravljajo različne akcije, 
sodelujejo na mednarodnih srečanjih, 
pripravljajo delavnice in podobno. 
Tako so naši dijaki 19. novembra 2020 
preko spleta sodelovali na srečanju 
dijakov sodelujočih šol z dr. Svenjo 
Shulze, nemško ministrico za okolje, 
varstvo narave in jedrsko varnost. Naša 
govorca sta bila Martin Zorko in Viktor 
Stojanovič, ki sta ministrici zastavila 
vprašanja o varnosti potrošnikov 
v EU in s tem povezanem varstvu 
naravnih dobrin. Z ministrico so dijaki 
prijetno poklepetali tudi o vsakdanjih 
stvareh, o šoli in organizaciji pouka ter 
predstavili nekaj idej v zvezi z Zelenim 

dogovorom, denimo povezano 
evropsko kolesarsko pot.
Konec februarja 2021 so naši dijaki 
projektne skupine organizirali virtual-
no srečanje z vrstniki šol iz Bielfelda 
in Brage. Pripravili in v angleškem 
jeziku vodili so tri krajše interaktivne 
delavnice, povezane s podnebjem in 
klimatskimi spremembami.

Kakšno bo okolje  
čez 30 let?
V okviru projekta je od novembra 2020 
do konca februarja 2021 potekal natečaj 
Podnebna nevtralnost. Dijaki sodelujo-
čih šol so se spraševali: »Kakšna naj bo 
videti podnebno nevtralna prihodnost? 
Kako si predstavljaš svoj kraj, mesta po 
Evropi in svetu, družbo … leta 2050?  
Kakšno bo okolje čez 30 let?« Na nate-
čaju je sodelovalo skupno 30 dijakov, 
ki so ustvarili 24 izdelkov, od filmov, 
esejev, pesmi, zgodb, sestavljank do 
uglasbene pesmi, plakatov in  brošur.
Mentorici projekta Jasna Ul Može 
in Jasmina Jančič sta v februarju 
s projektno skupino organizirali 
delavnice na temo Ustavimo globalno 
segrevanje. Delavnice so povezale vse 
dijake šole od 1. do 3. letnika, ki so pod 
vodstvom učiteljev kritično razmišljali 
o odnosu naftne industrije in velikih 
korporacij do podnebne krize, iskali 
vzroke in rešitve za krize ter zapisali 
svoje zaveze za uresničevanje načrta 
brezogljične družbe. 
V okviru projekta Three4Climate 
so dijaki projektne skupine posneli 
kar nekaj kratkih filmov z nagovori 
o tem, kako lahko ukrepamo v boju 
proti podnebnim spremembam kot 
posamezniki, kaj pričakujemo od EU 
pri tem, dijaki šole so ustvarjali izdelke 
iz odpadnega materiala in jim tako dali 
novo uporabno vrednost.
Na »podnebni dan«, 4. junija letos, pa 
bomo dijaki III. gimnazije s pomočjo 
Mestne občine Maribor na Trgu 
svobode pripravili različne aktiv-
nosti za vse someščane. Pridite nas 
pogledat, sodelujte z nami v boju proti 
podnebnim spremembam!
In ker na mladih svet stoji, šola pa 
uči za življenje, smo veseli, da smo 
na III. gimnaziji dobili priložnost 
aktivno vključiti vse dijake v akcije, ki 
povezujejo slogan šole »Ne za šolo, za 
življenje se učimo« z evropsko mislijo 
o lokalnem delovanju za splošno dobro!

Darija Golob Malenšek,  
Jasna Ul Može

V tem boju moramo sodelovati vsi
III. gimnazija Maribor sodeluje v mednarodnem okoljevarstvenem projektu  
Three4Climate kot ena od dveh šol iz Slovenije

Foto: Zarja Belina
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»Povrnitev zdravja naravi je ključnega 
pomena za naše telesno in duševno poču-
tje. Narava je tudi naš največji zaveznik 
v boju proti podnebnim spremembam 
in izbruhom bolezni. Je v središču naše 
strategije za rast – evropskega zelenega 
dogovora – in sestavni del evropskega 
gospodarskega okrevanja, ki bo Zemlji 
vrnil več, kot ji jemlje.«

Ursula von der Leyen,  
predsednica Evropske komisije

Vodilo akcijskega programa »Maribor – 
zeleno mesto« je prav gotovo Strategija 
EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030. 
Evropska mesta, ki imajo vsaj 20.000 
prebivalcev, so s strani Komisije EU 
pozvana, da do konca leta 2021 pripravijo 
ambiciozne načrte ozelenitve mestnih 
okolij. Načrti morajo vključevati ukrepe 
za vzpostavljanje biotsko raznovrstnih in 
dostopnih mestnih gozdov, parkov in vr-
tov, mestnih kmetij, zelenih streh in sten, 
z drevesi poraslih ulic, mestnih travnikov 
in živih mej v mestih. Prispevati bi morali 
tudi k izboljšanju povezav med zelenimi 
površinami, odpravljanju uporabe 
pesticidov ter omejevanju prekomerne 
košnje mestnih zelenih površin na 
določenih območjih in omejevanju drugih 
biotski raznovrstnosti škodljivih praks.
V Mariboru smo si zadali ambiciozne 
cilje na področjih ohranjanja narave, 
širjenja zelene infrastrukture in izbolj-
šanja stanja biotske raznovrstnosti. Za 
povečanje kakovosti bivalnega okolja v 
mestu kot tudi za krepitev odpornosti in 
prilagodljivosti na podnebne spremembe 
je nujno potrebno načrtno in premišljeno 

pristopiti k vzpostavitvi ustreznega 
zelenega sistema. 

Glavna usmeritev mesta v 
prihodnje je »Živeti trajnostno 
– živeti zeleno!«
Zakaj?
• zaradi izboljšanja življenjskega okolja 

(ljudi, živali, rastlin) in zdravja;
• zaradi ohranjanja posameznih vrst;
• zaradi blaženja podnebnih sprememb 

in prilagajanja nanje;
• zaradi kreiranja privlačnejšega in bolj 

konkurenčnega mesta;
• zaradi prilagajanja procesov razvojne-

ga načrtovanja v mestu – smiselna 
integracija v sistem.

Kakšni so pričakovani učinki?
• izboljšana kakovost življenja;
• povečanje biotske ra-

znovrstnosti v mestu;
• zmanjšanje učinka mestnega 

vročinskega otoka za 3 do 4 °C;
• znižanje onesnaženja zraka na ravni 

ulice, zmanjšanje hrupa;
• prilagajanje na vse pogostejše 

ekstremne vremenske pojave; 
• zmanjšane potrebe po energiji, 

delovanje po načelu krožnosti;
• ustvarjanje kakovostnejšega prostora 

v urbanem okolju (revitalizacija 
degradiranih površin);

• izboljšanje akustičnega 
delovanja prostora;

• znižanje stroškov za infrastrukturo 
(počasno odtekanje vode);

• nova delovna mesta;

• zmanjšanje pritiskov na okolje 
in kakovost bivanja, ki jih 
prinaša urbanizacija.

Načrti v Mestni občini  
Maribor za leto 2021  
po posameznih tipih površin.
Varovana območja narave: 
• popularizacija naravnih vrednot 

(delavnice v naravi za otroke);
• vzdrževanje in nadgradnja učnih poti 

po zavarovanih območjih;
• vzdrževanje in sanacija posameznih 

zavarovanih dreves na podlagi 
arborističnega mnenja;

• postavitev info tabel glede prehranje-
vanja prostoživečih živali;

• odstranjevanje tujerodnih invaziv-
nih drevesnih vrst.

Mestni park – info tabla                                    
Stražun – učna pot
Območja gozdov s posebnim namenom 
oziroma mestni gozdovi:
• zasaditev novih dreves v 

Stražunu (cca 50 dreves) in izved-
ba čistilne akcije;

• načrt za izdelavo in postavitev 
učilnice v naravi.

Parki:
• zasaditve novih dreves 

(cca 30 kom letno); 
• obnova promenade v Mestnem parku.

Zeleno mesto
V Mariboru smo si zadali ambiciozne  
cilje na področjih ohranjanja narave, 
širjenja zelene infrastrukture in izboljšanja 
stanja biotske raznovrstnosti

Zelene površine v povezavi s prometnimi 
ureditvami (ulična zasaditev, ureditev 
krožišča, zeleni ločevalni pasovi, 
ureditev ob kolesarski stezi, zelene par-
kirne površine ipd.):
• zasaditve novih dreves (načrtovanih 

je 300 kom dreves za obnovo 
drevoredov in zasajevanje manjkajo-
čih dreves, kar predstavlja povprečno 
2 kilometra linijskih zasaditev 
obcestnih drevoredov ter 3000 m² 
parkovnih površin);

• planirane zasaditve oziroma 
dosaditve grmovnic v skupni 
količini cca 3000 kom, s čimer na 
letni ravni vzpostavimo 3000 m² 
urejenih zelenih površin;

• ponovna vzpostavitev degra-
diranih javnih zelenic zaradi 
posledic nepravilnega parkiranja 
vozil (cca 5000 m²).

Mestna občina Maribor skrbi predvsem 
za zelene površine, ki so v javni rabi. 
Parkom, drevoredom in cvetnim 
nasadom posvečamo veliko pozornosti, 
seveda pa pozivamo vse, da se po svojih 
močeh pridružite in poskrbite za svoje 
vrtove, okolico, strehe, balkone, terase 
in jih ozelenite ter s tem prispevate k 
ohranjanju narave in izboljšanju kakovosti 
življenja v mestu.

Mateja Bitenc,  
kabinet županaFo
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Sloves Josipa Hutterja

Nekdanja Hutterjeva tovarna oziroma to-
varna MTT v Melju je leta 2014 dokončno 
ustavila vse stroje in pričela se je razpro-
daja premoženja, v zavesti mesta pa MTT 
ostaja sinonim industrijskega Maribora ter 
mesto velikih zmag in porazov.

Nekdanja tovarna Hutter/MTT
Kočevski Nemec Josip Hutter (1889, 
Dolnja Briga − 1963, Innsbruck) 
je sinonim za razcvet mariborske 
tekstilne industrije in mesta Maribor 
pred drugo svetovno vojno. Na njega še 
danes spominjajo tovarna v Melju, naselje 
vrstnih hiš na Pobrežju in Hutterjev 
blok v središču mesta. Ključna za 
Hutterjev sloves do danes pa je Hutterjeva 
tovarna v Melju z današnjim naslovom 
Kraljeviča Marka ulica 19.
Hutterjeva tovarna ni bila prva tekstilna 
tovarna v Mariboru. To je bila leta 1922 
ustanovljena tovarna dveh čeških Judov, 
Eduarda Doctorja (1857, Náchod − 1926, 
Dunaj) in njegovega zeta dr. Ernsta 
Zuckerja (1880, Strakonice − 1958, 
Montevideo), na Studencih. Vendar pa se 
je Hutter prav v letu začetka delovanja 
prve mariborske tekstilne tovarne (1922) 
kot trgovec priselil iz Ljubljane v Maribor.

Dobro plačani delavci in 
najvišji dimnik
Hutter je svojo tovarno ustanovil in 
začel graditi leta 1926. Njeno uradno 
ime je bilo J. Hutter in drugi, saj so bili 
solastniki še Hutterjeva žena Elizabeta, 

roj. Hribar (1899, Izlake − 1994, n. p.), 
ter zakonca Richard in Theresia Poche 
iz Avstrije. Hutterjeva tovarna pa tudi ni 
bila prva tekstilna tovarna v Melju. To 
je bila leta 1923 postavljena tovarna ob 
takratni Motherjevi ulici (danes ohranjena 
le kot del Ulice heroja Šaranovića) dveh 
priseljenih Judov, Bedřicha Schonskega in 
Vilka Löbla − od leta 1938 Lariča (1892, 
Stupava − 1966, Dunaj), ki se je od leta 
1925 imenovala Mariborska tekstilna 
tvornica, neposredno ob njej pa je nastala 
Hutterjeva tovarna.
Na začetku je Hutterjeva tovarna v eni 
hali zaposlovala okoli 360 delavcev. 
Hutterjevo vodenje podjetja je bilo 
uspešno, saj ni temeljilo le na njegovi 
poslovni žilici, temveč tudi na dobro 
plačanih delavcih. Z leti se je poveče-
valo tako število zaposlenih kot tudi 
število stavb v tovarni. Do leta 1939 je 
število zaposlenih naraslo na okoli 1500 
delavcev, ki so predstavljali petino od 
7452 zaposlenih v mariborski tekstilni 
industriji, sicer največjem središču te 
industrije v Jugoslaviji.
Ob prvotni tovarniški hali − za proizvo-
dnjo hlačevine − so kot prvo naslednjo 
zgradbo leta 1929 zgradili tkalnico 
klotov. Nato so v letih 1932−1940 vsako 
leto zgradili novo stavbo. Do leta 1940 
so se tovarniške stavbe razširile ob obeh 
straneh okoli 330 m dolgega odseka 
nekdanje Motherjeve ulice.
Površina tovarniških zgradb je ustrezala 
površini skoraj petih nogometnih igrišč. 
Največje so bile leta 1933 postavljena 

predilnica, ki so jo nato leta 1936 še 
povečali, leta 1936 postavljena sukalnica 
in nova hala za proizvodnjo hlačevine 
ter leta 1939 zgrajena tkalnica za svilo. 
Žrtve novih potreb so bile tudi nekatere 
starejše zgradbe, tako je bila porušena 
prva tovarniška hala iz leta 1926. Najbolj 
opazen je bil 70 m visoki dimnik, ki 
je od svoje postavitve (1934/35) bil 
najvišja zgradba v mestu. Če bi še stal, 
bi to bil še danes.

Prijetno delovno okolje
Izstopale pa niso le razsežnosti Hutterjeve 
tovarne, temveč tudi kakovost stavb. 
Možno je, da sta nekatere stavbe 
projektirala takrat najsodobnejša mari-
borska arhitekta Aleksander Dev (1903, 
Lukovica − 1967, Maribor) in Jaroslav 
Černigoj (1905, Bovec − 1989, Maribor). 
Oba sta sicer bolj znana kot arhitekta 
Hutterjevega bloka v središču Maribora.
Večino gradbenih del je opravilo podjetje 
Rudolfa Kiffmanna (1869, n. p. − 1940, 
Gradec), sicer največje tovrstno podjetje 
v mestu. Isto podjetje je v letih 1936/37 
za zaposlene v Hutterjevi tovarni zgradilo 
tudi Hutterjevo kolonijo na Pobrežju. 
Kakovost tovarniških stavb ne izkazuje 
le njihov zunanji izgled, temveč tudi 
notranjost, ki izraža red, urejenost in 
optimalni izkoristek prostora.
A to še ni vse: urejenost in prijetno 
delovno okolje so izkazovale tudi zelene 
površine med stavbami, ki jih je bilo 
toliko, da je za njih skrbel v ta namen 
zaposleni delavec. Na zelenici ob vhodu 

v tovarno je od leta 1937 stal kip Predica, 
delo takrat znamenitega mariborskega 
kiparja Ivana Sojča (1879, Ljubnica − 
1951, Maribor). Dejstvo, da je Predica 
oblečena v slovensko narodno nošo, kaže 
Hutterjevo spoštovanje prevladujočega 
naroda v okolju, v katerem je živel in 
obogatel. Vse te značilnosti so nedvomno 
odraz Hutterjevega prizadevanja, da bi 
se njegovi delavci v delovnem okolju 
počutili čim bolj prijetno.

Z razpadom Jugoslavije se je 
začela agonija
Druga svetovna vojna Hutterjeve 
tovarne, za razliko od nekaterih drugih 
mariborskih tovarn, ni močno prizadela. 
A dejstvo, da je tovarna med vojno delala 
za nemškega okupatorja, je nova oblast 
takoj po koncu vojne izrabila za monti-
rani proces proti Hutterju. Z njim so mu 
odvzeli premoženje in svobodo, pozneje, 
ob njegovem odhodu v tujino, pa tudi kraj 
najlepših let njegovega življenja.
Nikoli pa mu povojna oblast ni mogla 
odvzeti slovesa, ki ga je imel med svojimi 
nekdanjimi delavci in someščani. Ta 
sloves se je potrdil tudi s postavitvijo 
prve raziskovalne ustanove v mestu, 
zgradbe Tekstilnega inštituta Maribor, 
ki so ga leta 1947 ustanovili na območju 
Hutterjeve tovarne.
Gotovo ni naključje, da je prav Hutterjeva 
tovarna postala sedež novoustanovljenega 
državnega podjetja Mariborska tekstilna 
tovarna (kratica MTT), v katerega so se 
leta 1947 združile vse tekstilne tovarne v 
Melju in do leta 1963, ko je Josip Hutter 
umrl, še večina ostalih mariborskih 
tekstilnih tovarn.
Kljub ne vselej premočrtnemu razvoju je 
bilo leta 1982 v podjetju 5070 zaposlenih. 
Z razpadom Jugoslavije se je začela 
agonija, ki je pripeljala do tega, da od 
leta 2014 na območju Hutterjeve tovarne 
ni več tekstilne dejavnosti. Vsaj del 
tovarne bi moral ohraniti spomin na 
nekdanjo dejavnost in z njo povezanim 
razvojem. Hutter in delavci Hutterjeve 
tovarne si to zaslužijo.

Boris Hajdinjak, zgodovinar in direktor 
Sinagoge Maribor

Josip Hutter v času, ko je živel v Mariboru 
(hrani: Josip Hutter ml.).  
Vir: Jerneja Ferlež, Josip Hutter in bivalna 
kultura Maribora, Maribor: Umetniški 
kabinet Primož Premzl, 2008

Pogled z Meljskega hriba na Melje, pred letom 1963, fotografijo hrani Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ta sloves se je potrdil tudi s postavitvijo prve raziskovalne 
ustanove v mestu, zgradbe Tekstilnega inštituta Maribor
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V Umetnostni galeriji Maribor maja 
napovedujemo velik dogodek v Melju 
– v nekdanji tovarni MTT ponovno 
zaganjamo EKO, Trienale umetnost 
in okolje, tokrat v prenovljenem 
formatu. Z EKO 8 želimo pokazati, 
kako sodobni umetniki raziskujejo 
okolja, v katerih živimo in od katerih 
smo odvisni, kako lahko umetniški 
dogodek aktivno vstopa v različne 
mestne predele in jih spreminja ter 
kako razstava postane platforma 
za povezovanje, izmenjavo znanj 
ter širjenje idej. 
Prizorišče EKO 8 je nekdanja 
Hutterjeva tovarna oziroma kasneje 
Mariborska tekstilna tovarna (MTT), 
ki je bila zgrajena v dvajsetih in 
tridesetih letih prejšnjega stoletja 
in je v veliki meri ohranila svojo 
prvotno podobo in obseg. Ta speči 
velikan v Melju s površino več kot 
44.000 m2 in markantno moderni-
stično arhitekturo je uvrščen med 
spomenike kulturne dediščine, nahaja 
pa se v bližini mestnega jedra, na 
sončnem nabrežju Drave. 
Je pomembno prizorišče polpretekle 
zgodovine in del kolektivnega 
spomina, predstavlja pa tudi možnost 
za novo prihodnost. Zato smo MTT in 
Melje izbrali za predel, kamor EKO 
8 usmerja svojo pozornost. Prihodnje 
edicije trienala EKO bodo nova 
okolja in nove izzive iskale drugod po 
mestu in v okolici.

Globalno – lokalno
Nov format EKO trienala temelji na 
sodelovanju, zato je celotno dogajanje v 
Melju (in na nekaterih lokacijah v mestu) 
rezultat idej, znanj in prispevkov številnih 
akterjev. Od vseh sodelovanj, ki smo 
jih vzpostavili – tako z mednarodnimi 
umetniškimi institucijami, kreativnimi 
think-tanki in političnimi odločevalci – so 
bila za nas na prvem mestu sodelovanja z 
lokalno skupnostjo. Uspeli smo vzdra-
miti navdušenje in zanimanje številnih 
institucij, iniciativ in posameznikov 
v mestu – med drugimi so se odzvali 
študentje likovne umetnosti Univerze v 
Mariboru, ki so s svojo mentorico Polonco 
Lovšin soustvarili umetniški projekt 
za razstavo; k sodelovanju je pristopila 
Galerija E2RD na Gosposki ulici kot 
dodatno prizorišče ter ambasador EKO 8; 
odzval se je zgodovinar Boris Hajdinjak, 
direktor Sinagoge, ki je prvi podrobno 
pregledal arhive ter zapisal zgodovino 
Hutterjeve/MTT tovarne in mnogi drugi. 
Nepričakovano številčen je bil tudi odziv 
prostovoljcev, ki bi želeli sodelovati 
pri projektu v Melju.
EKO trienale je bil – lahko bi rekli 
vizionarsko – ustanovljen že leta 1980, 
da predstavlja umetnost na preseku med 
sodobnimi likovnimi in ekološkimi izzivi. 
Takrat je trienale deloval predvsem kot 
izhodišče za vzpostavljanje mednarodnih 
povezav med jugoslovanskim in zahodno 
evropskim umetniškim prostorom, v 

Maribor pa je pripeljal umetniška dela več 
kot 300 avtorjev, med katerimi so bila tudi 
imena nekaterih svetovnih zvezd sodobne 
umetnosti (kot npr. Jannis Kounellis 
ali Paul McCarthy). 
EKO 8 bo sledil tradiciji trienala in 
predstavljal umetniške projekte, ki se z 
okoljskimi problemi spopadajo kritično 
in kreativno, ki raziskujejo tako naravne 
kot družbene ekosisteme ter brišejo meje 
med pojmi narava/kultura, posameznik/
skupno, nacionalno/mednarodno, 
globalno/lokalno.  

Pismo za prihodnost
Umetniški vodja in kustos EKO 8, 
Alessandro Vincentelli (iz Velike 
Britanije), je trienale naslovil Pismo za 
prihodnost. Naslov izvira iz spominske 
plošče, s katero so Islandci leta 2019 
zaznamovali izgubo svojega prvega 
ledenika zaradi podnebnih sprememb. Na 
plošči je zapisano: »S tem spomenikom 
naznanjamo, da se zavedamo, kaj se 
dogaja in kaj je treba storiti. Samo vi 
veste, ali smo kaj od tega uresničili.« Gre 
za poetično gesto, vendar tudi apel, ki nas 
izstreli v prihodnost. Nekrolog ledenika 
nas opominja na naloge, ki so pred nami. 
Razstava Pismo za prihodnost v Melju 
na okoli 4.500 m2 predstavlja dela več 
kot 30 umetnikov – od začetnikov 
okoljevarstvenih projektov iz 60-ih let 
(Yoko Ono, Sane Jagodič, Mako Sajko) 
do eksperimentov nedavnih diplomantov 
umetniških akademij. S filmi, stenskimi 

poslikavami, zvočnimi in prostorskimi 
intervencijami, kinetičnimi skulpturami, 
risbami, kolaži idr. bomo spoznavali 
zgodbe z znanstvenih in domišljijskih 
popotovanj, prisluhnili bomo terenskim 
posnetkom narave ter zvokom začaranih 
industrijskih prostorov, sprehodili 
se bomo skozi digitalno arheologijo 
prihodnosti in spoznavali znanja 
staroselcev, govorili bomo o izumiranju 
živalskih vrst in človeški farmah 
prihodnosti. »Potrebujemo nove zgodbe 
in nove mite, ki nam bodo omogočili 
razumevanje trenutne stiske. Umetniki 
v najširšem smislu igrajo ključno vlogo 
pri posredovanju teh zgodb,« pravi 
Alessandro Vincentelli. »Razstava 
Pismo za prihodnost je predstavljena na 
mestu, kjer je nekoč na stotine delavcev 
s skupnimi močmi tkalo blago. Znotraj 
teh zidov zdaj odmevajo in se združujejo 
glasovi in vizije umetnikov širokega 
generacijskega razpona, ki skupaj 
opozarjajo na ekološko krizo, s katero 
smo danes vsi soočeni.«

Sodelujoči umetniki in 
umetnice: 
Allora & Calzadilla, Lucien Anderson*, 
Manca Bajec*, Maxime Berthou & 
Mark Požlep, James Bridle & Navine 
G. Khan-Dossos, Kara Chin*, Jasmina 
Cibic, Marcus Coates, William Cobbing, 
Vadim Fiškin, Laura Harrington, Stane 
Jagodič, Mikhail Karikis, Janja Kosi*, 
Harley Kuyck-Cohen*, Polonca Lovšin*, 
Yoko Ono, Antonis Pittas*, Marjetica 
Potrč, Mako Sajko, Nina Slejko Blom 
& Conny Blom*, ScanLAB Projects*, 
Danae Stratou*, Emiija Škarnulytė, 
Marko Tadić*, Jimmy Turrell*, Chris 
Watson* in drugi (*Avtorji z označbo so 
za EKO 8 ustvarili nove projekte.)

V okviru dogajanja 
ob otvoritvi EKO 8 
napovedujemo:
Mednarodna konferenca Radikalnim 
in kreativnim ekologijam naproti, v 
soboto, 22. maja 2021, v živo v MTT 
in na spletu. Konferenca obravnava 
resnost okoljskih in podnebnih razmer, 
pa tudi potencial umetnosti, da se z njimi 
kritično in kreativno spopade tako na 
lokalni kot globalni ravni. Govorci: T. 
J. Demos, Maja in Reuben Fowkes, Elke 
Krasny, Andri Snær Magnason, Luka 
Omladič, Lucia Pietroiusti, Marjetica 
Potrč. Partner dogodka: Društvo Igor 
Zabel za kulturo in teorijo, Ljubljana. 
Podpora: ERSTE Sklad

Simona Vidmar,  
vodja projekta EKO 8

EKO 8, Mednarodni  
trienale umetnost in okolje
21. maj – 18. julij 2021, nekdanja tovarna MTT Melje

UGM, ekipa EKO 8Fo
to
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Lokacija
Prizorišče trienala EKO 8 
znotraj nekdanje tovarne 
MTT v Melju se nahaja na 
koncu Ulice heroja Šaranoviča 
(ni številke). Na ulico 
zavijemo z Meljske ceste pri 
avtobusni postaji Melje – 
obračališče. 
Peš: 20 min hoje iz Glavnega trga (po 
poti Oreško nabrežje – Kraljeviča Marka 
ulica – Meljska cesta – Ulica heroja 
Šaranoviča) ali 15 min hoje iz železniške 
postaje (po poti Partizanska cesta – 
Meljska cesta – Ulica heroja Šaranoviča). 
Z avtobusom: linije 1, 2, 6, 7: izstopite na 
zadnji avtobusni postaji Melje.

Odpiralni čas in 
vstopnina
EKO 8 je odprt vsak dan od 
ponedeljka do sobote med 
11.00 in 19.00.  
V nedeljo zaprto.

Vstopnina:
odrasli: 3 evre  
mladina, študenti, upokojenci: 
2 evra 
družine: 6 evrov 
člani Kluba UGM: brezplačno  
otroci do 12 let: brezplačno 
brezposelni: brezplačno 
imetniki kartic ICOM, AICA, 
IKT: brezplačno 
imetniki Lente: brezplačno

Dve za ceno ene
Paket UMETNOST V GALERIJI 
IN UMETNOST V TOVARNI 
je sestavljen iz obiskov dveh 
med seboj zelo različnih 
umetniških razstav na dveh 
zelo različnih lokacijah.

V Umetnostni galeriji Maribor (UGM) 
v središču mesta lahko obiskovalci 
obiščejo razstavo 100 + Vrhunci iz 
Zbirke UGM in najprestižnejša imena 
slovenske umetnosti. 
Na fascinantnem prizorišču nekdanje 
Mariborske tekstilne tovarne (MTT) 
pa doživijo najbolj odbito sodobno 
umetnost v najbolj čudaškem okolju z 
razstavo Pismo za prihodnost. 
Med obema prizoriščema se lahko 
sprehodijo v 25 minutah. Vstopnica 
omogoča vstop v obe razstavišči v času 
trajanja EKO 8 trienala (21. maj – 18. julij 
2021). Kupite jo lahko na prizorišču EKO 
8 v MTT in na blagajni UGM.  

Stojan Grauf / Zemlja ni človekova last,  
človek je last zemlje 
UGM Studio, Trg Leona Štuklja 2 
16. april – 6. junij 2021
Ustvarjanje Stojana Graufa je vseskozi tesno povezano z naravo in 
naravnim okoljem; slikar sam kuha oglje, s katerim riše; podokvirji 
njegovih slik so narejeni iz drevesnih vej; pogosto uporablja barve in 
naravne pigmente, ki jih pridobi na licu mesta; v svoje razstave vklju-
čuje veje, prodnike, pesek ipd. Na aktualni razstavi se srečujeta dve 
umetnikovi najljubši lokaciji: park ob dvorcu Betnava in reka Drava. 
Razstava, ki je del spremljevalnega programa EKO 8, Mednarodnega 
trienala umetnost in okolje, bo predstavila okoli petdeset risb in slik 
iz zadnjih desetih let umetnikovega ustvarjanja.

Miran Mišo Hochstätter / Nature morte 
1975 
UGM Kabinet, Strossmayerjeva 6 
8. maj – 1. avgust 2021
Nature morte je serija kolažev, ki jih je Miran Mišo 
Hochstätter ustvaril pred skoraj pol stoletja. Avtor se z njimi 
uvršča »med prve moderne ekološke aktiviste«. V UGM 
Kabinetu predstavljamo tri serije: Ljudje in drevesa umirajo 
skupaj, Nature morte in Dež bo, letala nizko letajo, ki so bile 
prvič razstavljene leta 1975 pod naslovom Nature morte, 
kmalu po fotografovem končanem študiju v Münchnu. 
Danes je serija del Zbirke UGM. Razstava je del spremlje-
valnega programa EKO 8, Mednarodnega trienala umetnost 
in okolje / Pismo za prihodnost.

Spremljevalne 
razstave 
EKO 8 v 
prostorih UGM 
in UGM Studio
Polona Petek / Slike, 2015 – 2021 
UGM Šop, Strossmayerjeva 6 
22. april – 20. junij 2021
Na prodajni razstavi v UGM Šopu predstavljamo slike 
manjšega formata avtorice Polone Petek z obdobja zadnjih 
petih let. Slikarstvo Polone Petek prekipeva od barvnega 
in oblikovnega izobilja, bogato notranje življenje njenih 
del pa navdihuje tudi gledalce. Na eni strani avtorico 
navdihuje narava in njeno izobilje, na drugi človeška figura 
v naravnem ali mestnem okolju.
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Rak na debelem črevesu in danki 
je v Sloveniji eden najpogostejših 
rakov. Zaradi poznega odkrivanja je 
umrljivost zaradi tega raka še vedno 
velika, zdravljenje pa je za bolnike 
naporno in manj uspešno. A na srečo je ta 
oblika raka zelo dobro ozdravljiva, če jo 
odkrijemo dovolj zgodaj. Razvoj bolezni 
pa lahko celo preprečimo, če predra-
kave spremembe (polipe) odkrijemo in 
odstranimo pravočasno.
Še pred desetimi leti je bila Slovenija 
po umrljivosti zaradi raka na debelem 
črevesu in danki v samem evropskem 
vrhu; bil je drugi najpogosteje odkriti 
rak pri obeh spolih skupaj. Danes je v 
Sloveniji obolevnost za to boleznijo padla 
na peto mesto med raki. 
Ta uspeh lahko pripišemo preventivnemu 
presejalnemu Programu Svit, ki uspešno 
deluje že 11 let in je namenjen preprečeva-
nju ter zgodnjemu odkrivanju predrakavih 
sprememb in raka na debelem črevesu ter 
danki pri moških in ženskah med 50. in 
74. letom starosti, in sicer vsaki dve leti.
Sodelovanje v Programu Svit je za tiste 
prebivalce Slovenije, ki so v ciljni popula-
ciji (50–74 let) in imajo urejeno obvezno 
zdravstveno zavarovanje, brezplačno, 
saj stroške programa nosi Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Program je namenjen zdravim ljudem, 
s ciljem, da svoje zdravje tudi ohranijo. 
Sodelovanje v Programu Svit poteka v 
naslednjih korakih. V začetni fazi boste 
na dom prejeli vabilo v Program Svit in 
izjavo o prostovoljnem sodelovanju, ki 
jo boste podpisano vrnili po pošti. Če 
ustrezate kriterijem za sodelovanje v 
presejalnem programu, boste po pošti 
dobili dva kompleta za odvzem vzorcev 
blata. Doma boste po navodilih odvzeli 
dva vzorca in ju v priloženi kuver-
ti oddali na pošti.
Če v vzorcih blata ne bomo odkrili krvi, 

bo izvid negativen. To pomeni, da se 
v črevesju zelo verjetno ne dogaja nič 
nenavadnega – na testiranje vas bomo 
ponovno povabili čez dve leti. Če je izvid 
preiskave v Programu Svit pozitiven, 
pomeni, da smo v vzorcih blata našli kri. 
To nikakor ne pomeni, da imate raka – 
pomeni le, da boste potrebovali nadaljnjo 
diagnostiko za ugotovitev vzroka 
krvavitve – kolonoskopijo. 
To je preiskava, pri kateri zdravnik 
specialist gastroenterolog s posebnim 
medicinskim pripomočkom, imenovanim 
endoskop, pregleda celotno debelo črevo. 
Če ob tem odkrije črevesne polipe, 
jih lahko s pomočjo endoskopa tudi 
odstrani. Zdravnik lahko med preiskavo 
tudi odvzame delček tkiva za nadaljnjo 
preiskavo – opravi biopsijo. V primeru, 
da je zdravnik specialist gastroenterolog 
opravil biopsijo oziroma odvzel vzorec 
tkiva, to še ne pomeni raka – pomeni le, 
da želi preveriti, za kakšno tkivo gre. 
Odvzeto tkivo nato pregleda zdravnik 
specialist patolog in pripravi izvid, na 
podlagi katerega se usmerja nadaljnja 
obravnava. Če se pri podrobni preiskavi 
izkaže, da so v črevesu rakaste spre-
membe, se bo takoj začelo zdravljenje. 
Vendar pa v Programu Svit več kot 70 % 
primerov raka odkrijemo tako zgodaj, da 
onkološko zdravljenje sploh ni potrebno.
Kljub zaostreni zdravstveni situaciji 
zaradi epidemije z novim koronavirusom 
in boleznijo covid-19 Program Svit še 
naprej normalno deluje. Sodelovanje je 
varno za vse, ki so v njegovo izvajanje 
vključeni. Pri vabljenju in oddaji vzorcev 
blata posamezniki nimajo stika z drugimi 
osebami. V primeru, da je oseba nato 
vabljena na kolonoskopijo, se pregleda 
lahko udeleži zgolj, če nima povišane 
temperature ali znakov okužbe zgornjih 
dihal. Pri pregledu se uporablja vsa 
potrebna varovalna oprema. 

V letu 2020 je bila odzivnost v Podravju 
61,89 %, kar je krepko pod državnim 
povprečjem, ki je bilo 64,37 %. Pri tem je 
bila odzivnost v naši regiji veliko višja pri 
ženskah (67,46 %) kot pri moških  
(56,05 %), kar je sicer običajno tudi 
v ostalih regijah. Celo pod regijskim 
povprečjem je  izstopala Mestna 
občina Maribor z odzivnostjo, ki je 
znašala le 59,80 %. Bolj kot aktualni 
podatki je zaskrbljujoč trend, ki kaže, da 
v zadnjem 5-letnem obdobju odzivnost 
v Podravju stagnira pod povprečjem 
preostale Slovenije, medtem ko se Mestna 
občina Maribor nahaja dodatno pod 
regijskim povprečjem.
Pomembno je, da se vabilu odzovete 
redno, vsaki dve leti, saj si boste z rednim 
nadzorom nad svojim zdravjem zagotovili 
dobro popotnico za zdrava aktivna leta 
v prihodnje. S skupnim sodelovanjem 
mariborske območne enote Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, Mestne 
občine Maribor, izvajalcev preventivne 
zdravstvene dejavnosti na primarni ravni 
zdravstvenega varstva, pooblaščenih 
kolonoskopskih centrov in predvsem vas 
samih, nam bo zagotovo uspelo izboljšati 
trende, ki se tičejo odzivnosti v Programu 
Svit in s tem tudi zdravje prebivalcev 
Mestne občine Maribor in posledično 
celotnega Podravja.
O vseh informacijah ter novostih/dogod-
kih glede delovanja Programa Svit je na 
razpolago spletna stran programa: www.
program-svit.si                                                                                                              

Christos Oikonomidis,  
doktor dentalne medicine, specialist 

javnega zdravja, vodja oddelka za 
nenalezljive bolezni na NIJZ – območna 

enota Maribor
Milan Stojanović, 

 doktor medicine, specialist javnega 
zdravja, koordinator za presejalne 

programe na NIJZ 

Čas je, da pomislite nase!
V Programu Svit več kot 70 odstotkov primerov raka odkrijemo 
tako zgodaj, da onkološko zdravljenje sploh ni potrebno

Zdravo v 
naravo 
Slovenija sodi med 
najbolj ogrožene 
evropske države 
zaradi okuženih 
klopov.
Cepite se!
Prijetno pomladno vreme nas že prijazno 
vabi k sprehodom in drugim aktivnostim 
v naravi.  Gibanje na prostem nas poživi 
in napolni z energijo, že samo opazovanje 
lepote narave postavi naše telo v bolj zdra-
vo stanje. Žal pa se premalo zavedamo, 
da se je pred uživanjem v naravi potrebno 
ustrezno zaščititi. 
Toplejše vreme, v katerega vstopamo, 
pomeni namreč začetek sezone klopov, 
ti pa prenašajo nevarne bolezni, med 
katerimi je tudi klopni meningoencefalitis 
– bolezen osrednjega živčnega sistema, 
ki lahko na zdravju pusti resne posledice. 
V Sloveniji za to nevarno boleznijo zboli 
približno 250 ljudi na leto in čeprav je 
edina učinkovita zaščita cepljenje, se zanj 
še vedno odloča premalo ljudi.
Ker pa želimo v Mariboru zvišati stopnjo 
precepljenosti, v maju 2021  pod okriljem 
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca 
Maribor poteka tradicionalna akcija zaš-
čite pred klopnim meningoencefalitisom 
»Zdravo v naravo«. Pobudnik akcije, ki 
traja že deseto leto zapored in je kasneje 
postala vse slovenska, je ZD Maribor. 
Na cepljenje se je treba naročiti (preko 
spletne aplikacije prizdravniku.si ali na 
telefonsko številko 02 620 12 10; akcija 
cepljenja odraslih in otrok bo v soboto, 
15. maja, od 8. do 20. ure, na promenadi v 
mestnem parku; v primeru dežja pa v UŠČ 
Leona Štuklja, Koroška cesta 130).
Slovenija sodi med najbolj ogrožene 
evropske države zaradi okuženih klopov. 
Okužba  z virusom klopnega meningo-
encefalitisa pri posamezniku lahko pusti 
trajne posledice, glavobole, zmanjšano 
sposobnost koncentracije, tudi ohromelost. 
»Zato  pozivamo Mariborčane, naj se ce-
pijo proti klopnemu meningoencefalitistu, 
kajti za to bolezen ni zdravila, zdravniki 
lahko le lajšamo simptome,« pravi dr. 
Jernej Završnik, direktor Zdravstvenega 
doma dr. Adolfa Drolca Maribor.
Za osnovno cepljenje so potrebni trije 
odmerki cepiva (drugi odmerek sledi 1–3 
mesece po prvem, tretji pa 5–12 mesecev 
po drugem). Za vzdrževanje zaščite so 
nato potrebni še poživitveni odmerki, prvi 
po treh letih, naslednji pa na pet let. Pri 
osebah, starih 60 let ali več, so poživit-
veni odmerki priporočljivi na tri leta. 
Cepijo se lahko samo zdravi občani brez 
suma na Covid-19. Priporočljiv presledek 
med cepivom proti Covid-19 in ostalimi 
cepljenji je 14 dni, da se izognemo 
napačnemu pripisovanju morebitnih 
neželenih učinkov.

Š. D.
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Točno trideset let je minilo od pomladi 
leta 1991, ko sem se, kot ravno polnoletni 
dijak 4. letnika Gimnazije Poljane, 
po ljubljanskih ulicah, cestah in 
trgih, udeleževal več tednov trajajočega 
dijaškega protesta in bojkota pouka, do 
letošnje pomladi, ko sem po Cafovi ulici 
v Mariboru, kot odvetnik pri svojih skoraj 
petdesetih pred sodnika za prekrške 
pospremil dijakinjo in dijaka II. gimnazije 
Maribor, ki sta ju bremenili policijska 
obtožba, da sta se udeležila prepovedane-
ga shoda in želja represivnega obraza te 
države po njuni prevzgoji.
Trideset let je dolga doba. V tem času se 
človek iz golobradega najstnika spremeni 
v tisto nekaj, čemur tolažilno rečejo 
»moški v zrelih letih« (da ne rečem še kaj 
mnogo bolj patetičnega, recimo »skoraj 
abrahamovec«). Kaj šele družba in država, 
kaj šele demokracija. V tridesetih letih bi 
se neka mala srednjeevropska državica, 
na zahodnem robu Balkanskega polotoka, 
iz napredne socialistične (a še vedno 
enostrankarske), že precej svobodne (a ne 
zares odprte) in že precej podjetne (a še 
ne zares kapitalistične in odprtega trga), 
lahko razvila v čisto spodobno demo-
kratično, liberalno, svobodno in odprto 
družbo, pravno ter socialno državo, v 
točno takšno kakršno so nam slikali 
osamosvojitelji spomladi 1991, medtem 
ko smo po ljubljanskih ulicah rajali in 
protestirali praktično vsi dijaki ter dija-
kinje tretjih in četrtih letnikov takratnih 
gimnazij; še najbolj glasno in razposajeno 
tisti, ki smo želeli, da bi bojkot pouka in 
martinčkanje na pomladnem soncu, po 
ulicah in parkih, trajalo čim dlje, da bi 
bila vrnitev v gimnazijske klopi kolikor 
je le možno pozneje, še najraje čisto na 
koncu šolskega leta.
Protestirali smo proti na novo uvedeni 
maturi in nismo želeli k pouku. Nekako 
smo sicer čutili, gledajoč in poslušajoč 
takratne samooklicane dijaške liderje 
jasnega mladofunkcionarskega profila, 
da smo v resnici sočasno tudi kmetje 
na šahovnici neke takrat aktualne 
politične agende, usmerjene proti prvemu 
pomladnemu ministru za šolstvo dr. 
Petru Venclju, ampak brigalo nas je, res – 
špricanje in vsesplošna zajebancija sta bila 
predobri vabi, da bi se nad vsem skupaj 

kdorkoli izmed nas resneje zmrdoval. 
Razen redkih piflarjev, stavkokazov, ki so 
zahtevali pouk in jih je moral iz opustelih 
hodnikov gimnazije, vsaj tako pravi 
urbana legenda s poljanske gimnazije, na 
cesto metati kar sam takratni ravnatelj. 
Trajalo je tedne in na ulicah nas je bilo 
tisoče, zapirali smo promet, rajali po 
cestah, se drli parole, kadili, pili in 
peli. Pa ni bil s strani policistov, takrat 
še miličnikov, nihče popisan, nihče 
kaznovan. Pred tridesetimi leti, ko smo 
se svobode, demokracije in človekovih 
pravic baje vsi skupaj šele učili. 
Trideset let pozneje, v Mariboru, na Trgu 
svobode, ne tisoči, ki se veselijo špricanja 
in zajebancije, ne tisoči, ki rajajo in se 
zajebavajo, pač pa peščica, nekaj deset 
najboljših dijakinj in dijakov z Druge 
gimnazije in drugih gimnazij ter srednjih 
šol, ki bi radi ravno nasprotno od tistega, 
kar smo pred 30 leti želeli mi – radi bi 
nazaj v šolo. Ker bi se radi učili. Ker bi 
radi znali. Ker bi se radi čutili. Ker bi 
radi živeli. Ker nočejo, da bi se med njimi 
povečevale razlike, pogojene z njihovim 
in družbenim statusom njihovih staršev. 
Ker ne želijo več plačevati daleč najvišje 
cene epidemije od vseh v družbi, mnogo 
višje od vseh nas ostalih, domnevno 
odgovornih starejših. Ker so po štirih 
mesecih zaprtja v otroške sobe lahko z 
gotovostjo ugotovili zgolj to, da je oblast, 
tista šolska in z njo državna, na njih 
preprosto pozabila, ali pa, kar je še huje, 
da jo za njih ne briga. Da je ne briga niti 
njihova pravica do izobrazbe niti njena 
dolžnost, da jim jo zagotovi. Da ni zmogla 

niti najmanjšega napora, da bi njihovo več 
kot štirimesečno izolacijo na kakršen-
koli način vsaj omilila (z neko hibridno 
obliko pouka), če že ne odpravila z morda 
skrbnejšim in bolj iskrenim upravljanjem 
epidemije, z ukrepi, ki bi bili resnično 
usmerjeni v zamejitev širjenja okužb, ne 
pa v vsesplošno poniževanje, nadlegova-
nje in kaznovanje ljudi, ki lahko sproži 
zgolj odpor do upoštevanja sanitarnih 
ukrepov, s tem pa žal podaljševanje 
epidemije in posledičnega zaprtja šol.
Jo pa, avtoritarno in nečimrno, kakršna ta 
naša trenutna oblast je, moti njihov glas. 
Moti jo kritika, vsakršna in od kogarkoli, 
še posebej pa očitno kritika s strani teh 
nekih novih mulcev. Pametnejših in 
odgovornejših od večine starejših, da o 
oblastnikih ne govorimo.  Zato so bili, 
namesto pokroviteljskega trepljanja, 
razumevanja in naklonjenosti, ki smo 
jih bili, spomladi 1991, deležni mi, 
mariborske dijakinje in dijaki s strani 
današnje državne oblasti deležni represije 
in poskusa prevzgoje. (Pre)vzgoja je 
namreč glavni cilj in smoter prekrškovnih 
postopkov zoper mladoletnike.
Ampak: prevzgoja iz česa in v kaj? Iz 
odličnjakov, vpetih v najrazličnejše 
kulturne in družbene projekte, z visoko 
državljansko zavestjo in socialnim čutom, 
v – kaj? V nerazgledane, neizobražene, za 
stiske drugih neobčutljive nevedneže, ki 
se udinjajo avtoritarni oblasti?
Mariborska sodnica in sodnik za 
prekrške, pred katera smo doslej stopili 
obtožena dijakinja in dijak, njuni starši in 
jaz kot njihov odvetnik, sta na koncu obeh 

obravnav prevzgojo mladoletne dijakinje 
in dijaka odločno zavrnila kot popolnoma 
nesmiselno in s tem neskladno z ustavnim 
redom in okvirjem te države (iz katerega 
pa je, nota bene, že davno izstopila njena 
izvršilna oblast) in sta ustavila prekrškov-
na postopka, s čimer sta, kot predstavnika 
tretje, sodne veje oblasti, tej državi vsaj 
za trenutek vrnila tisti njen obraz, obraz 
demokratične, pravne in socialne države, 
ki so nam ga pred več kot tridesetimi 
leti  obljubljali osamosvojitelji in tudi 
prvi med njimi, aktualni predsednik 
vlade, najdlje trajajoči relevantni evropski 
politik moderne dobe, ki se je pojavil 
na slovenski politični sceni še nekaj let 
pred mojo polnoletnostjo in ima danes za 
seboj več kot tridesetletno dobo politič-
nega trajanja in vplivanja na življenje ter 
splošno psihofizično stanje tega naroda, 
ki se ga ne bi sramoval niti kak Nicolae 
Causescu, in za katerega so me v zadnjih 
dneh mnogi spraševali, kako to, da se sam 
ni zavzel za ustavitev teh nesmiselnih 
postopkov zoper mladoletne dijakinje in 
dijake, kako to, da ni izkoristil priložnosti, 
da bi njegova vlada vsaj za trenutek 
odložila svojo represivno palico, vsaj 
ko gre za te rosno mlade ljudi, za katere 
znamo na deklarativni ravni govoriti, da 
so naša prihodnost. 
Res, kako to?
Morda je kleč ravno v njihovi mladosti, 
razgledanosti in odgovornosti. Nič nam 
namreč bolj nazorno ne pokaže, da je naš 
čas mimo, kot prav pogled na neke nove 
mulce, čisto drugačne od nas samih.

Dino Bauk

Neki novi mulci
Trideset let pozneje, v Mariboru
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V pripravah na osamosvojitev Republike 
Slovenije je slovenska oblast pričela z 
oblikovanjem svoje vojske. Na pomlad 
1991 sta bila ustanovljena dva učna 
centra: 710. učni center Teritorialne 
obrambe za 120 nabornikov v Pekrah 
pri Mariboru in 510. učni center za 180 
fantov na Igu pri Ljubljani. 15. in 16. 
maja 1991 so v 710. UC prišli fantje iz 
Prekmurja, Prlekije, Slovenskih goric, 
Haloz in Koroške. Iz drugih predelov 
Slovenije so odšli na Ig. Oba učna centra 
sta bila trn v peti Jugoslovanski ljudski 
armadi. Zato je načelnik generalštaba 
JLA generalpolkovnik Blagoje Adžić 
izdal poveljnikoma korpusov v Ljubljani 
in Mariboru povelja za načrtovano 
akcijo, s katero bi Republiko Slovenijo 
prisilili, da oba učna centra zapre. Vojaška 
obveščevalna služba je menila, da je za 
obvladovanje vojaških razmer primernejši 
710. UC TO v Pekrah pri Mariboru. Svojo 
oceno je naslonila na prepričanje, da 
bodo Mariborčani veliko bolj naklonjeni 
ukrepom Jugoslovanske ljudske armade 
kot bi to bilo na Igu.

Obkolitev
Jugoslovanska ljudska armada je 710. 
UC TO že dalj časa opazovala. V bližini 
centra so imeli svoje opazovalnice. Nekaj 
dni pred 23. majem 1991 je imela izvidni-
ška enota JLA v gozdu ob učnem centru 
vajo obkoljevanja. Dobro opremljena 
enota, ki so jo sestavljali odrasli moški 
in ne naborniki, je prodirala iz smeri 
Radvanja mimo učnega centra. Poveljstvo 
7. pokrajinskega štaba TO, ki ga je 

vodil poveljnik podpolkovnik Vladimir 
Miloševič, je z enotami Teritorialne 
obrambe varovalo 710. učni center in 
mlade vojake. Enote za širše in ožje 
varovanje učnega centra so se izmenjavale 
in so prihajale iz Ptuja, Slovenske Bistrice 
in Maribora. Z njimi so baje sodelovali 
tudi predstavniki gibanja Samo.
23. maja 1991 je bila enota za varovanje 
učnega centra obveščena, da se v njegovi 
bližini nahajata izvidnika Jugoslovanske 
ljudske armade. Teritorialci so ju 
aretirali in ju odpeljali v bližnji 710. 
učni center. Po kratkem pogovoru, v 
zelo napetem vzdušju, sta major Andrej 
Kocbek in varnostni oficir stotnik Franc 
Pulko z njima popila kavo. Nekaj po 
osmi uri sta zapustila učni center in se 
vrnila v vojašnico Slave Klavore. Vest o 
incidentu v Pekrah je že čez nekaj minut 
prispela do podpolkovnika Vladimirja 
Miloševiča v 7. pokrajinskem štabu TO 
na Pobrežju. Miloševič je besen zahteval 
takojšnji pogovor s poveljnikom 31. 
korpusa JLA v Mariboru generalmajorjem 
Mićem Delićem. Generalmajor Delić in 
podpolkovnik Miloševič sta sicer bila 
kolega na vojaški akademiji v Beogradu. 
Zato je bil njun pogovor zmeraj neposre-
den »v smislu skreganih kolegov, ki drug 
drugemu dopovedujeta, kako imata prav«. 
V telefonskem pogovoru je generalmajor 
Delić zahteval, da mora Teritorialna 
obramba takoj izpustiti oba izvidnika, 
sicer bo s tanki obkolil učni center. Na 
Miloševičev vzklik, da se bo TO branila, 
pa je Delić zagrozil, da bo center s 
tanki razrušil. Generalmajor Delić je bil 

impulziven človek. Ljudje, ki so ga dobro 
poznali, so menili, da bi z umirjenim 
ravnanjem po incidentu v Pekrah za JLA 
lahko dosegel dosti več. Okrog poldneva 
je JLA s šestimi oklepniki in vojaki obko-
lila 710. UC. Obkolitev sta vodila častnika 
JLA podpolkovnika Milan Stevilović in 
Ratko Katalina. Milan Stevilović, ki je 
prvi pripeljal obkoljevalno enoto JLA, je 
nastopal odločno, ne pa arogantno tako 
kot Ratko Katalina, ki je prišel pozneje. 
Takoj po obkolitvi je Ratko Katalina 
od vodstva 710. UC zahteval  izročitev 
slovenskih nabornikov z dokumentacijo 
in varnostnega oficirja Franca Pulka, ki je 
pred kratkim prebegnil iz JLA k TO. Ker 
je vodstvo 710. UC obe zahtevi odločno 
odbilo, so k učnemu centru kasneje 
prispele še dodatne enote vojaške policije 
s policijskimi transporterji.

Rožljanje orožja
V 710. UC je bilo zaposlenih 32 
inštruktorjev in drugih častnikov TO. Po 
obkolitvi so mlade slovenske vojake takoj 
umaknili v notranjost učnega centra in 
jih zbrali v veliki učilnici. Predvajali so 
jim filme, zanalašč zelo glasno, da ne bi 
slišali brnenja oklepnikov pred centrom. 
Ko se je nekaj fantov vrnilo z WC, kjer 
so skozi majhna okna lahko opazovali 
dogajanje pred centrom, so začeli nemirno 
spraševati, kaj se dogaja. Pomirili so jih 
tudi tako, da so jim povedali resnico, da 
hoče JLA odpeljati tudi njih v vojašnico, 
a da Teritorialna obramba brani dohod do 
centra. Gojence so po večerji zelo hitro 
napotili k počitku, še pred tem pa so v 

centru ugasnili vse luči, da obkolitvene 
enote niso videle, kam jih peljejo.
Ožje vodstvo 710. UC je ob novici, da so 
jih obkolile enote JLA, aktiviralo že prej 
pripravljeno mrežo novinarjev. Varnostni 
oficir Franc Pulko je o dogajanju pri priči 
obvestil časnik Večer. Prva sta se k centru 
pripeljala fotoreporter Danilo Škofič in 
novinar Bojan Bauman. Odločilno vlogo 
obveščanja Mariborčanov je v tistih tre-
nutkih odigral Radio Maribor. Novinarka 
Breda Čepe je z neposrednim javljanjem v 
radijski program obveščala Mariborčane 
o obkolitvi UC in ljudi pozvala, naj gredo 
na ulice demonstrirat.
Situacija ob zapornici pri učnem centru je 
bila zelo napeta. Tudi vojakom JLA so se 
tresle roke, ko so morali na ukaz napolniti 
orožje s pravim strelivom. Podpolkovnika 
Ratka Katalino je spravljalo v slabo voljo 
spoznanje, da so branilci učnega centra 
opremljeni tudi z modernim protioklep-
nim orožjem armbrust. Še posebej ga je 
razjezil armbrust v rokah Ernesta Anželja, 
naperjen proti položajem JLA. Katalina 
je zagrozil, da bodo Anželja, če ne bo 
prenehal meriti vanje, onesposobili. Prvič 
je okrog 14. ure podpolkovnik Katalina, 
potem ko so propadla pogajanja, izdal 
povelje za napad na učni center. Ob ukazu 
za napad so se prižgali motorji oklepni-
kov, zapirale so se kupole oklepnikov, 
slišalo se je rožljanje orožja, vrteče kupole 
so iskale cilje. Major Andrej Kocbek je 
svojim podrejenim že prej ukazal, da če 
enota JLA napade in prodre na območje 
učnega centra, mora tudi slovenska stran 
odgovoriti z ognjem. Največja napetost je 
trajala do 14.30, ko je nekoliko popustila.
Okoli 15. ure je podpolkovnik Katalina 
ponovno postavil petminutni ultimat in 
zahteval, da mu TO izroči patruljo, ki 
je zjutraj zajela izvidnika. Ponovno je 
zagrozil z napadom.
Ob prvi zaostritvi okrog 14. ure, ko je 
grozil vpad enote JLA, je pomočnik 
načelnika učnega centra stekel k inštruk-
torjem TO in jim ukazal, da se pripravijo 
za spopad. Nato je pohitel do novinarke 
Brede Čepe, ki je v živo poročala v 
radijski program in jo prosil, naj pove, da 
bo JLA verjetno napadla 710. učni center.

Pogovori, ugrabitev, žrtev
Okrog 16. ure je k 710. UC prišla dele-
gacija Skupščine občine Maribor Franci 
Čuš, Rudi Moge, Andrej Verlič, Stanislav 
Holc in Andrej Šiško, da bi podprla 
obkoljene. Nekateri med njimi, Stanislav 
Holc, Franci Čuš in Rudi Moge, so ostali 
v 710. UC tudi čez noč. Podpredsednik 
Izvršnega sveta Skupščine občine 
Maribor Rudi Moge je tudi vzdrževal stik 
s sedežem mariborske občine.
Pomočnik načelnika Dušan Krošl, ki je 
po odhodu majorja Andreja Kocbeka tre-
nutno vodil center, je okrog 1.30 ponoči 
po telefonu iz Maribora dobil ukaz, naj bo 

Začelo se je v Pekrah, 1991
Ob ukazu za napad so se prižgali motorji oklepnikov, zapirale so se kupole 
oklepnikov, slišalo se je rožljanje orožja, vrteče kupole so iskale cilje
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Če se po jutru dan pozna, četrtek, 
23. maja 1991 ni obetal nič dobrega. 
Poznomajsko jutro se je za majorja 
Andreja Kocbeka, vodjo 710. učnega 
centra v Pekrah, kjer je bila šele nekaj 
dni nastanjena prva generacija mladih 
nabornikov slovenske vojske, pričelo 
nadvse nenavadno. To je bilo jutro, nato 
dan in noč, ki je ne bo nikoli pozabil. Tudi 
Goran Vidrih in Bojan Lunežnik ne. Ali 
Pekrčani in številni Mariborčani. Bili so 
tam. In spisali zgodovino pogumnih ...

Tisto jutro
»Še preden so se zgodili pekrski dogodki, 
smo bili intenzivno opazovani s strani 
JLA. Tako v gozdu nad nami s patruljami, 
kot s posebnimi vozili, ki so nas opazo-
vala in snemala. Mene, kot vodjo centra, 
takrat sem stanoval na Cesti proletarskih 
brigad, čez cesto pri vojašnici, so stalno 
opazovali, dobesedno čez ograjo,« tako 
Andrej Kocbek o jutrih, dnevih in nočeh 
»pred tistim jutrom«.
Zaradi lastne varnosti je terenca, ki ga je 
uporabljal v službene namene, puščal pred 
bližnjo miličniško postajo. A se je »tisto 
jutro« pričelo slabo. Prejel je obvestilo, da 
so v Pekrah v bližnjem gozdu ob učnem 
centru prijeli dva oborožena vojaka. 
Oblekel je uniformo in odhitel od doma 
do vozila, puščenega »na varnem«, a 
ga je ob pogledu na prazno zadnje levo 
pnevmatiko zmrazilo ...
Stotnik I. Goran Vidrih, takratni poveljnik 
čete za protidiverzantsko delovanje TO: 
»Zajetje sta po ukazu stotnika I. Stojana 
Ledineka, koordinatorja obrambe v učnem 
centru, izpeljala vojaka iz moje enote, 
Bojan Mušič in Valentin Kovič, ki sta bila 
v skupini PDD za primere intervencij. To 
sta izpeljala precej hrabro, saj smo kasneje 
ugotovili, da sta zajeta imela naboj že v 
cevi. Lahko bi se zgodilo marsikaj ...«

Od kavice in klicev do bojne 
pripravljenosti
Na pogovoru v sprejemni pisarni in 
v prisotnosti stotnika Franca Pulka, 
referenta za varnost, jima je vodja Kocbek 
ponudil tudi kavo. Vojaška izvidnika iz 
Varaždina, podporočnik Željko Đoga in 
vojak Goran Nikić, sta povedala, da sta 
se izgubila v gozdu. To se je izkazalo za 
laž, saj sta bila v skupini petih izvidnikov, 
trem je uspelo pobegniti.
Medtem je poklical podpolkovnik 
Vladimir Miloševič, poveljnik TO 
Vzodnoštajerske pokrajine z zahtevo, da 
se zajeta izpusti, saj naj bi prejel grožnjo, 
da bodo v nasprotnem primeru center 
»podrli s tanki«. Ob osmih in petnajst 
minut sta z vso oborožitvijo zapustila 
področje učnega centra.
Poveljnik Vidrih v vmesnem času, ko 
sta zajeta vojaka pila kavico, ni izgubljal 
časa: »Kontaktiral me je načelnik štaba 
stotnik Venčeslav Ogrinc in mi izdal ukaz 
o postavitvi enote v najvišjo stopnjo prip-

ravljenosti. Oskrbeli smo se s strelivom 
in čakali, kaj se bo zgodilo.« Niso čakali 
dolgo. Pričel se je prvi zaplet, saj je vodjo 
Kocbeka poklical generalmajor Mićo 
Delić, komandant mariborskega korpusa, 
z zahtevo, naj zajeta vojaka takoj izpusti. 
Zatrdil je, da se nista vrnila v četo ...
»Poklican sem bil k poveljniku 
Miloševiču na Pobrežje, kjer je bil pokra-
jinski štab, da prejmem navodila, kako 
naprej. Imel pa sem ukaz, da takrat, ko 
zapuščam učni center, ga lahko zapustim 
le v civilni obleki. Mi smo namreč bili 
še vedno pripadniki TO, zato smo imeli 
status civilne osebe na vojaški dolžnosti,« 
pojasnjuje Andrej Kocbek, zakaj je slekel 
uniformo. Na fotografijah iz tistega dne ga 
namreč vidimo le v civilni obleki.
Po prejetih ustnih navodilih se je vrnil v 
Pekre in o pogovoru informiral člane po-
veljstva centra. Po vrnitvi v svojo pisarno 
je imel dogovorjen razgovor s kandidatom 
za sprejem v službo na odprto delovno 
mesto. »V pisarno je vstopila tajnica in 
mi rekla: »Vodja, prišli so!«. Odvrnil 
sem, da, naj kar pridejo. »Ne, ne !«, je bil 
njen odziv, »prosim poglejte skozi okno 
...« Tako sem zagledal kolono vojaških 
vozil in tudi povabljenega kandidata, ki je 
stal za njimi. Čeprav sem bil še vedno v 
civilni obleki, sem odhitel na »rampo« ...«

Preprečiti paniko
Še preden se je srečal z grozečo nevar-
nostjo, je izdal ukaz, da se vsi naborniki, 
ki takrat še niso imeli orožja, takoj 
umaknejo na varno. Odpeljali so jih v 
dvorano, jim zavrteli akcijski film in jih 
odrezali od vseh zunanjih informacij, da 
so preprečili morebiten izbruh panike.
Medtem ko so v Gasilskem domu Limbuš, 
kjer je imela interventna enota pod vod-
stvom Gorana Vidriha svoj štab, napeto 
čakali na ukaze, je do poveljnika pristopil 
fant iz čete in mu poročal, da so mu 
domačini povedali, da je JLA že v Pekrah.
»Brez razmišljanja sem ukazal premik 
z vozili, to je nekaj, kar smo že vadili, 
vendar tokrat ni šlo za vajo. Nekaj minut 
zatem smo zasedli hrib Kogel, ki je 
nad učnim centrom.« Že ob premiku so 
videli, da so oklepna vozila pred centrom, 
zato so zapustili vozila in se strateško 
pozicionirali na obeh točkah. »Od tam 
smo jih imeli kot na dlani. No, tudi oni so 
nas dobro videli, s Kordeka so na nas z 
BOV-a merili z mitraljezom.«
Naključje je hotelo, da sta bila tisti 
dopoldan v Pekrah tudi inšpektorja milice 
Branko Karba in Drago Berden. Hitro sta 
se vrnila na upravo in o zajetju vojakov 
tudi poročala. V Pekre so bili interventno 

Usoden 23. maj 1991moštvo pripravljeno za obrambo centra, 
ker ni jasno, ali bo JLA napadla ali se 
umaknila. Skozi okna spalnic so opazili, 
da se vojaštvo JLA zbira v kolono in se 
počasi pomika proti barikadi množice 
Mariborčanov, ki ji je posebna enota 
milice preprečevala dostop do samega 
učnega centra. Po odhodu enote JLA 
izpred učnega centra je med branilci 
namesto veselja zavladala zaskrbljenost. 
Ko so hoteli o umiku enote JLA obvestiti 
pristojne v Mariboru, so bile prav vse 
telekomunikacijske zveze prekinjene.
Po odhodu vojaške enote so se nekateri 
starši nabornikov, ki so ves čas vztra-
jali v barikadi, želeli srečati s sinovi. 
Inštruktorji so delegaciji staršev pokazali 
spalnice s spečimi vojaki in jih pomirili.
Okrog 17. ure je JLA sprejela predlog 
mariborske županje Magdalene Tovornik, 
da se delegaciji TO in JLA srečata na 
sedežu mariborske občine. Podpredsednik 
zbora združenega dela republiške 
skupščine Bogo Rogina je v svojem avtu 
iz Peker v Maribor na pogajanja pripeljal 
predstavnike 710. UC z načelnikom 
majorjem Andrejem Kocbekom. Pogovori 
niso bili uspešni. Armadna stran se po 
odmoru ni več vrnila in je zahtevala, 
da se pogajanja nadaljujejo v eni izmed 
vojašnic JLA. Slovenska stran na to 
zahtevo ni pristala. 
Nekaj po eni uri zjutraj, 24. maja 1991, 
se je vojaška delegacija vrnila na sedež 
mariborske občine. Med pogovori je 
vladalo napeto vzdušje. Nenadoma je 
generalmajor Mićo Delić glasno prosil 
za kozarec vode. Ko je Smiljan Pušenjak 
v sobo prinesel kozarca z vodo in ju 
postavil pred generalmajorja Delića in 
podpolkovnika Katalino, so v sejno sobo 
planili trije oboroženi vojaški policisti. 
Hitro in spretno so aretirali poveljnika 
Vzhodnoštajerske pokrajine TO pod-
polkovnika Vladimirja Miloševiča, 
v presenečene pogajalce pa namerili 
pištole. Vojaška policija je vklenjenega 
podpolkovnika Miloševiča in njegovega 
spremljevalca stotnika Milka Ozmeca 
odpeljala na sedež vojaške policije v 
vojašnico vojvode Mišića.
Mariborčani in Pekrčani so se ob 
obkolitvi 710. UC zbirali na Bezjakovi 
ulici pod centrom, kajti dohod do centra 
jim je preprečevala posebna enota milice. 
Prav tako so se zbrali pred vhodom v 
vojašnico Franca Rozmana – Staneta 
in preprečili izhod tankov. Ljudje so 
vztrajali tudi ponoči. Množica v Pekrah 
se je razšla po tretji uri, pred vojašnico 
pa so vztrajali vse do sedme ure zjutraj. 
Ob jutranji novici, da je ponoči JLA 
ugrabila poveljnika Vzhodnoštajerske 
pokrajine TO, so se meščani množično 
zbrali pred vojašnico vojvode Mišića. 
Slovenska stran je vojašnico blokirala s 
težkimi kamioni mariborskih podjetij. 
Po vojaškem sodnem postopku je JLA ob 
16.30 izpustila Vladimirja Miloševiča in 
Milka Ozmeca. Tudi po njuni izpustitvi 
so skupine Mariborčanov še vedno vztra-
jale pri vojašnici vojvode Mišića, da bi 
preprečile morebitne izpade JLA. Skupina 
protestnikov je okrog 19. ure hotela 
ustaviti izhod vojaškemu oklepniku, pri 
tem so kolesa oklepnika Josefu Šimčiku, 
ki je padel, zdrobila prsni koš.

Dr. Mira Grašič,  
Muzej NO Maribor

Foto: Tom
 L. Lasbaher

Goran Vidrih, Bojan Lunežnik, Andrej Kocbek

Andrej Kocbek, Goran Vidrih in Bojan Lunežnik o tistem četrtku

Foto: Tone Stojko (hrani M
uzej novejše zgodovine Slovenije)
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uri, ko so v Pekre prišla oklepna vozila 
vojaške policije JLA in vojaki so naperili 
orožje z bojnim strelivom v učni center ter 
izvedli bojne premike z oklepniki. Goran 
Vidrih: »Bila je zelo napeta situacija, če bi 
prišlo do spopada, bi bilo zelo krvavo.«
»Pekre takrat niso imele zunanje 
obrambe, vse je bilo povsem v nasprotju z 
vojaškimi pravili, to je vedela tudi vojska, 
niso pa vedeli, kako močno oboroženi 
smo in koliko nas je. Zato so nas 
provocirali, na prvem vozilu BOV (»bojno 
vozilo«, oklepnik izdelan v mariborskem 
TAM-u, op.a.) je bil tudi vojak, ki mi je s 
potezo prstov kazal, kako mi bo odrezal 
vrat. V centru smo imeli zgolj osebno 
oborožitev za oficirje, »dodatek« so bili 
le armbrusti, protioklepna oborožitev, 
imeli smo jih šest,« pojasnjuje nastali 
položaj Andrej Kocbek.
Tudi teritorialci v intervencijski enoti, ki 
so bili v učnem centru, so že bili na bojnih 
položajih, ki so jih pogosto menjavali, 
da bi prikrili resnično število braniteljev. 
Oficir Ernest Anželj je na rame naprtal 
armbrust, protioklepno orožje, in ga uperil 
v prvo oklepno vozilo. Kocbek: »Oficirji 
JLA so se temu dejanju smejali, saj so bili 
prepričani, da bo ubil sam sebe, saj je imel 
za seboj zid. Niso namreč vedeli, da to 
orožje nima povratnega ognja in da lahko 
z njim streljaš tudi iz zaprtega prostora.«
Armbrust je bilo orožje, ki ga v JLA 
niso poznali, zato je smeh kmalu zamrl. 
Zamenjal ga je strah pred neznanim. 
Kajti to ni bil edini armbrust, ki je bil 
namerjen na njihov položaj. S Kogla jih je 
»gledalo« še kar nekaj ...

Nepričakovana pomoč
JLA je imela izdelano oceno tveganja, 
na podlagi katere so izbrali, da Maribor 
postane mesto, kjer bo najlažje s provoka-
cijo izzvati novonastalo slovensko vojsko 
in prikazati, da je bila JLA napadena s 
strani paravojske. Ocena je temeljila tudi 
na tem, da bodo prebivalci Maribora, 
predvsem zaradi težke socialne slike 
zaradi propadov mestnih industrijskih 

velikanov, stopila na stran armade in proti 
novi demokratični oblasti. Še pred 14. uro, 
23. maja 1991, so spoznali svojo zmoto. 
Kmalu po prihodu vojske v Pekre so bili 
na prizorišču novinarji, ki so dobesedno 
»v živo« poročali s prizorišča. In glas 
Brede Čepe iz Radia Maribor je slišalo 
veliko poslušalcev. Brez razmišljanja 
so najprej Pekrčani in nato še številni 
Mariborčani prišli na pekrske ulice, ki jih 
je prej zasedla vojska. Z živo verigo so 
preprečili prihod novih oklepnih vozil. 
Lunežnik: »Ko smo prišli v Pekre, so se 
tam že zbirali ljudje, rečeno nam je bilo, 
da ljudi na koncu Bezjakove, na križišču z 
Begovo, ustavimo. Težava je bila, ker se je 
masa ljudi pomikala proti učnemu centru, 
kjer je že bila vojska z oklepnimi vozili. 
Imeli smo nalogo, da preprečimo konflikt 
med vojsko in občani. Uspelo nam je, da 
smo jih zadržali.« 
A dogajalo se ni samo v Pekrah, tudi v 
mestu je bilo pestro. Številni občani so 
namreč s svojimi telesi in neoboroženi 
ustavili tanke na izhodu iz Kadetnice, 
na nekdanji »tankovski cesti«  (danes 
Vojašnica generala Maistra, op. a.).
V tem času je Katalina po megafonu 
živčno grozil, da bo najprej iz centra 
pozval vse civiliste, nato pa center 
zravnal z zemljo. »Nismo se umaknili, 
tudi sam sem vztrajal na zapornici,« 
pojasnjuje Kocbek. Zaradi varnosti so 
učni center zapustile le civilne osebe, 
družina tam zaposlenega.
Pričela so se prva pogajanja tistega 
dne, na prizorišče so prispeli tudi 
predstavniki tedanjega mariborskega 
političnega vrha Franci Čuš, Rudi Moge, 
Andrej Verlič, Stanko Holc in Andrej 
Šiško. Če so politiki prihajali »v miru«, 
se je po gozdni poti iz Radvanja proti 
učnemu centru že pomikalo sedem težko 
oboroženih tankov T-55. Grožnje Kataline 
so postajale vse bolj otipljive, a v tistem 
trenutku neizvedljive. S posedanjem na 
Begovo ulico so jih ustavili Pekrčani! 
Napetost je naraščala.
Popoldan je podpolkovnik Katalina s 

svojim vozilom poskušal zapustiti Pekre, 
zato je poveljstvo prevzel Stevilović. 
Lunežnik: »Ko je bil vod popolnjen, sem 
se tudi sam odpravil v Pekre. Takrat se je 
Katalina že vračal z BOV-om, saj je želel 
nazaj v vojašnico, mi pa smo obe ulici 
že zaprli. Tu sem se zadnjič pogovarjal 
s Katalino. Dobro sva se poznala, saj 
sem v službi »pokrival« vojsko, tudi on 
me je velikokrat potreboval. Zahteval je, 
da ga spustimo naprej in da naj se ljudje 
razidejo. Odločili smo se, da Begovo ulico 
sprostimo in ga spustimo.«
V tem času je svoje strateške položaje po 
ukazu zapustila tudi posebna enota TO 
pod poveljstvom Vidriha. Za njimi so 
v vinogradu, kjer so ležali pripravljeni 
na borbo, ostale kovinske rdeče zvezde: 
»V določenem trenutku smo se zavedali, 
da oboji na kapah nosimo rdečo zvezdo, 
ne vem, kdo je pričel, a na koncu smo 
vsi sneli petokrake.«

Pogajanja in ugrabitev
»Po 17. uri sem moral zapustil učni center, 
odšli smo v prostore občine, kjer so se 
nato pričela večerna pogajanja z vojsko. 
V Pekre se tisti dan nisem več vrnil,« 
pove Kocbek. Pred pogajanji na občini je 
posebna enota milice ustrezno zavarovala 
prizorišče: »Prejeli smo poseben ukaz, 
da moramo zavarovati mariborsko 
občino. Nekaj ljudi smo imeli v prostorih 
občine, nekaj v zunanjosti,« se spominja 
Lunežnik. Pogajanja so bila zelo kratka, 
po 20 minutah so predstavniki JLA »odšli 
po dodatna navodila«.
Pekre. Padel je mrak, oklepniki so prižgali 
močne reflektorje, v okolici je bila velika 
množica ljudi, zakurili so ogenj, prepevali 
so ali glasno žvižgali vojski.
Okoli ene zjutraj, že 24. maja, so se 
pričela nova pogajanja, vodila jih je 
županja Magdalena Tovornik. Andrej 
Kocbek, sodelujoči na pogajanjih: »Tam 
so iz vojske nekaj »mencali«, nato je Delić 
rekel, kako je vroče in ali lahko dobi 
kozarec vode, a to je bil le znak za napad. 
Takrat je v sobo vstopil vojak z dvema 
pištolama in vzklikom »Ruke u vis (roke 
gor, op. a.)!«. Za pasom sem imel pager, 
ki me je zaradi nervoze že pošteno tiščal, 
zato sem segel ponj, a se je vojak name 
zadrl »Ne mrdaj!«. Po tem so vklenili 
Miloševiča in stotnika Milka Ozmeca ter 
ju odpeljali. VIS je sicer imel podatke, 
da bo prišlo do ugrabitve, v načrtu je bila 
tudi moja ugrabitev. Če pogledam danes 
nazaj, me je morda rešilo dejstvo, da sem 
bil še vedno v civilni obleki. Po ugrabitvi 
so me poslali domov, v Pekre zaradi še 
vedno prisotne vojske nisem smel.«
Ugrabitev je potekala gladko, saj so 
pred pogajanji umaknili vso varovanje 
občinske stavbe. Lunežnik: »Malo pred 
polnočjo sem dobil ukaz, da moram iz 
občine in okolice umakniti milico. Bil 
sem presenečen, zato sem začel spraše-
vati, a je ostalo pri tem: »umakni se!« 
Vseeno sem eno skupino pustil v mestnem 
parku. Vojska je prišla nekaj pred eno 
uro zjutraj v občino, kjer so izpeljali 
ugrabitev. Ko so odpeljali Miloševiča, ob 
tem moram kot profesionalec reči, da so 
bili zelo dobro organizirani, in ko sem vso 
stvar kasneje analiziral, je bilo jasno, da 
so vse načrtovali že prej.«
Nato se je pričela igra mačke z mišjo, 
na ulicah so sem ter tja hitela podobna 

poslani trije oddelki Posebne enote milice 
(PEM). »Kmalu zatem so se dogodki pri-
čeli zelo hitro odvijati, obveščena je bila 
Ljubljana, sprejeta je bila odločitev, da 
se takoj skliče posebna enota. V popolni 
sestavi smo bili ob 13. uri,« pojasnjuje 
»miličniško« stran, Bojan Lunežnik, 
poveljnik posebne enote milice (PEM).

Na rampi
Uro pred prihodom posebne enote milice, 
okoli poldneva, se je pred »rampo« 
učnega centra ustavila kolona vojaških 
oklepnikov. Iz poveljniškega vozila sta 
izstopila oficirja vojaške varnostne službe 
JLA, podpolkovnik Milan Stevilović in 
podpolkovnik Ratko Katalina, vojaki iz 
kasarne Slave Klavore pa so zavzeli bojne 
položaje. Kocbek: »Prejel sem zahtevo, 
da naj predam nabornike, dokumentacijo 
in Franca Pulka, ki je bil še pred časom 
varnostni oficir JLA.  Na vse tri zahteve 
sem odločno odgovoril z ne in da imam 
ukaz, da bomo center branili!«
Svoje bojne položaje je kmalu zatem na 
hribu zavzela tudi Vidrihova četa: »Videli 
smo, kaj se dogaja, vendar tega nismo 
slišali. Znašli smo se v situaciji, ko smo 
imeli sliko, a ne tona.« Informacije jim je 
prinašal član njihove ekipe, ki je bil še v 
civilu, vojaški obveznik Alojz Keglevič. 
Ta je ob prihodu specialne enote TO, vozil 
je namreč manjši avtobus, le-tega postavil 
tako, da je zablokiral cesto, ki je vodila 
na Kogel. Vidrih: »Prav takrat, ko mi je 
Keglevič prinašal informacije s terena, saj 
se je pomešal s krajani, se je del vojaških 
policistov pričel približevati našim 
pozicijam, zato je Iztok Rebernak, ki je bil 
varnostni oficir, pred njimi repertiral, da 
so se nato umaknili.« 
Pogovori na »rampi« so vse bolj vodili v 
slepo ulico, nobena stran ni popuščala, 
vojska je zahtevala tudi, da se umak-
nejo teritorialci s Kogla. Katalina se ni 
hotel pogajati s Kocbekom, saj je bil ta 
v običajnih oblačilih in ne v uniformi, 
zato je bil v nekaterih trenutkih pogajalec 
Stojan Ledinek. Napetost je narasla ob 14. 

Foto: osebni arhivPostroj enote ob prvi obletnici, Goran Vidrih z zeleno baretko
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vojaška vozila in sled za ugrabljenimi, 
zajeta sta bila tudi miličnika, ki sta 
ostala v notranjosti občine, se je izgubila. 
Medtem ko sta bila slednja izpuščena že 
po dveh urah, so Miloševiča in Ozmeca 
izpustili šele popoldan.

24. maj
Lunežnik: »Glavni dogodki so se pričeli 
že zjutraj, ljudje so bili preko medijev 
dobro informirani, zato so se pričeli 
masovno zbirati pred vojašnicami, bilo 
jih je več sto. Politika je takrat sklenila, 
da se vojašnicam izklopi elektrika in da 
se zablokirajo izhodi z vozili Certusa, 
Špedtransa ... Pozorno smo spremljali 
situacijo, prav pred vsako vojašnico sem 
imel svoje ljudi. Sam sem bil pri vojašnici 
vojvode Mišiča, opazoval sem okolico in 
zagledal sošolca iz akademije, Slovenca, 
ki je bil v službi na KOS-u. Bil je med 
civilisti in vzpodbujal narod, naj gredo 
nad vojašnico, okoli sebe pa je imel 

Brez Manevrske strukture narodne 
zaščite (MSNZ), projekta, ki je potekal 
v tajnosti in zgolj na zaupanju v ljudi, 
bi Teritorialna obramba ostala brez 
orožja in Pekre bi padle. A to bi lahko 
bil le začetek črnega scenarija za našo 
Slovenijo. Ni se uresničil.
»Maja 1990 po izvolitvi prve demokratič-
ne oblasti v Sloveniji, se je zgodilo nekaj, 
na kar dejansko nismo bili pripravljeni. 
Jugoslovanska oblast se je odločila, da 
bo Teritorialni obrambi (TO) odvzela 
oborožitev, saj so vedeli, da bi s tem one-
mogočili respektivnega nasprotnika, ki bi 
vsekakor stal za novo oblastjo in za vsemi 
demokratičnimi spremembami, ki so se 
dogajale v Sloveniji,« prične pripoved 
Venčeslav Ogrinc, ki je bil v prelomnem 
letu načelnik občinskega štaba MSNZ. 

»Maribor je bil ob poskusu razorožitve 
zelo specifičen, saj smo v TO imeli svoje 
skladiščne prostore v takratni vojašnici 
Franc Rozman – Stane, danes imenovana 
Vojašnica generala Maistra, tako da so 
nam samo preprečili dostop do orožja.«
Ustanovljeni v tajnosti
Po besedah Ogrinca so bili ključni poletni 
meseci leta 1990, ko je vzniknila ideja, 
da bi z enotami narodne zaščite (NZ), ki 
so obstajale samo v Sloveniji, zavaro-
vali osamosvojitev: »V Mariboru smo v 
začetku septembra že ustanovili občinski 
štab NZ, vodilo ga je ožje vodstvo sedmih 
oseb, tu sem bil načelnik štaba imenovan 
s strani pokrajinskega načelnika. Izbral 
sem si sodelavce, nato smo skupaj 
določili, katere so tiste enote, ki bi jih 
aktivirali v primeru potrebe kot enote NZ 
in jih označili ter oborožili.« Prav orožje 
je bilo največja težava: »Pripravili smo 
načrte delovanja, tajna skladišča, kamor 
smo vozili vojaško opremo, predvsem 
oborožitev in strelivo, ki smo ga jemali 
iz naših skladišč v vojašnicah.« Slednje 
so lahko počeli samo do začetka jeseni, 
nato je bil s strani JLA onemogočen 
dostop v vojašnice.
Kako so vse priprave res potekale v 
največji tajnosti pove tudi podatek, da 
obveščevalna služba JLA – KOS – nikoli 
ni zaznala teh aktivnosti: »S sodelavci, ki 
smo takrat sodelovali, smo na to ponosni 
in zato se včasih s ponosom imenujemo 
»uporniki z razlogom«. Vsi vemo, da je bil 
razlog zelo preprost – Sloveniji zagotoviti, 
da bo zadihala kot samostojna in suverena 
država,« poudari Venčeslav Ogrinc.

A. L.

Uporniki z razlogom

Dne, 23. avgusta 1990 so se v 
komunalnem podjetju Kočevje 
zbrali Janez Janša, Igor Bavčar, Vinko 
Beznik, Anton Krkovič in Ladislav 
Lenassi. Na sestanku je Anton 
Krkovič predstavil organizacijsko 
shemo bodočih »slovenskih vojaških 
enot narodne zaščite (NZ) in milice« 
– MSNZ. Projekt sta odobrila oba re-
publiška sekretarja. Pod NZ so se na 
novo postavljala poveljstva in enote 
TO, enote milice (posebne, specialne 
in vojne) pa so že bile struktuira-
ne (Biserka Debljak, zbornik 30. 
obletnica MSNZ v Vzhodnoštajerski 
pokrajini).

same mariborske barabe in klateže. Kot 
kaže, sva se zagledala v istem trenutku, 
zato sem poslal skupino, da ga ujamejo, 
a je že pobegnil.«
Lunežnikova ekipa je bila že drugi dan v 
akciji, kmalu naj bi prišla zamenjava: »To 
popoldne je moja ekipa končno prejela 
tudi zamenjavo, prav med menjavo pa 
je prišlo do tragedije, ko so z bojnim 
vozilom povozili Josefa Simčika. Ob 
tem bi tragedija lahko bila še hujša, saj je 
vozilo skoraj povozilo tudi dva naša.«

Lahko bi ...
Da, lahko bi se zgodilo marsikaj. Andrej 
Kocbek in Goran Vidrih priznavata, da bi 
v trenutkih največje napetosti in preteče 
tišine bilo dovolj, da bi glasno počila veja 
in že bi se lahko zgodil krvav spopad. 
Tudi Bojan Lunežnik po 30 letih priznava: 
»Če bi ostali na pozicijah v občini in pred 
občino, bi zagotovo prišlo do streljanja.«
Lahko bi bilo tudi drugače, a se ni izteklo 
po pričakovanjih JLA. Sogovorniki in 
prebivalci Peker ter Maribora so s svojimi 
dejanji in predvsem discipliniranostjo 
preprečili, da vroča kri ni zalila obronkov 
Pohorja in mesta ob Dravi.
Naj ne bo nikoli pozabljeno!*

Andrej Lasbaher
* – pozdrav veteranov vojne za Slovenijo, 
v uporabi od leta 1993

Venčeslav Ogrinc, v prelomnem letu 
načelnik občinskega štaba MSNZ

Merjenje volje 
in živcev

Nekega dne, ko sem zjutraj pregledoval 
zapise na omrežjih, sem videl, da je 
nekdo zapisal, da je pred več kot 200 leti 
na dan 23. maj padla Ljubljana, da jo je 
zavzel Napoleon in kako so dan kasneje 
francoski vojaki zavzeli Maribor.
23. maj je v zgodovini naših krajev nek 
poseben datum. Padala so naša mesta. 
Včasih. Ampak leta 1991 je bilo drugače. 
Takrat Pekre niso padle, Maribor ni padel 
in za slovensko osamosvojitev je bil to 
prvi ključni zgodovinski testni preizkus. 
Če bi takrat Pekre padle, s slovensko 
osamosvojitvijo ne bi bilo nič, vse bi se 
podrlo. To je bil dan, ko sta se nastajajoča 
slovenska vojska in jugoslovanska armada 
prvič merili preko puškinih cevi. Hvala 
Bogu še ni šlo za ognjeni krst, ni 
spregovorilo orožje, šlo je za merjenje 
volje, poguma in živcev in Slovenija je 
takrat zdržala. Če ne bi zdržala, verjemite 
mi, govorim iz prve roke, bi slovenska 
politika klonila na celi črti.
Če bi pri Pekrah klonili, bi ta krhkost po-
menila, da so se stvari prevesile v drugo 
smer in veliko vprašanje je, kaj bi bilo z 
razglasitvijo samostojne slovenske države. 
Še večje vprašanje pa je, če bi to lahko 
potem ubranili. To, da so branilci Peker 
zdržali, to, da je vlada takrat zdržala, to, 
da je Maribor vstal v podporo prvi genera-

Če bi pri Pekrah klonili, bi se stvari 
prevesile v drugo smer

ciji, to je bilo takrat odločilno. Ostajajo 
ob teh dogodkih še nekatera nepojasnjena 
poglavja in vprašanja, na katera smo 
iskali odgovore skoraj že tri desetletja, a 
še vedno ne vemo za nekatere stvari.
Eno od teh odprtih vprašanj je, zakaj 
je nekdo ukazal, da se izpred Mestne 
občine Maribor umakne zavarovanje, kar 
je omogočilo, da je po tem JLA ugra-
bila poveljnika pokrajine in njegovega 
spremljevalca ter povzročila novo dramo, 
kjer je šlo spet za vojno živcev in je 
bilo potrebno veliko naporov, da smo to 
izenačili z blokado vojašnic, z izklopom 
elektrike, vode ...
Predvsem zaradi poguma Mariborčanov 
takrat, ki so vstali, se to ni zgodilo. Tudi 
zaradi vlade, ki ni klonila, ampak če vlada 
nima podpore ljudstva, potem v takih 
situacijah lahko delaš kar koli pa ti to 
preprosto ne pomaga. 
To, kar se je zgodilo 23. maja 1991 v 
Mariboru, je bilo prvo resno merjenje 
moči med Slovenijo in Beogradom. 

Janez Janša 
predsednik vlade RS,  

leta 1991 republiški sekretar za obrambo

(Povzeto po nagovoru na okrogli mizi ob obletnici 
Pekrskih dogodkov, l. 2018,  

vir: www.sds.si, priredil A.  L.

»23. maja nam je postalo jasno, 
da bomo morali našo suverenost 
ubraniti z orožjem ... «  
(Andrej Kocbek) 

Foto: oseb
ni arhiv
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Četrtek, 23. maj 1991, se je zame pričel 
na običajen način – s pregledovanjem 
številnih obveznosti tistega dne. Jutranjo 
tišino je nekaj minut pred 8. uro prekinilo 
zvonjenje telefona in sporočilo, da so 
v bližini 710. učnega centra v Pekrah 
teritorialci opazili dva izvidnika 
Jugoslovanske ljudske armade, ju aretirali 
in odpeljali v center. Na moje vprašanje 
»kaj to pomeni« sem dobila zagotovilo, 
da »so stvari pod kontrolo« in obljubo o 
nadaljnjem obveščanju.
Takoj zatem sem pomislila na stavek, ki 
sem ga pred nekaj meseci izrekla svoji 
tajnici gospe Cafnik potem, ko se je na 
skupščino mesta Maribor prišel predstavit 
novi generalmajor Mićo Delić: »Ta človek 
je nevaren, tukaj je zato, da bo izvrševal 
ukaze vojaškega vrha v Beogradu!« Tudi 
potem, ko sem prejela sporočilo, da so v 
Pekrah »spili kavo« in da sta se vojaka 
vrnila v vojašnico, se nikakor nisem 
mogla mirno vrniti k svojemu delu. 
Pogovor s tedanjim podpredsednikom 
gospodom Sovičem se je zaključil s tem, 
da bo skušal izvedeti kaj več ...

Agresija nad civilnim 
prebivalstvom
Na to ni bilo treba dolgo čakati, telefoni 
so zvonili in občani Maribora so javljali 
premike oklepnih vozil JLA iz vojašnic, 
najbližji prebivalci Peker pa so se že 
napotili proti učnemu centru. Takoj so bili 
tam tudi številni novinarji – v tistem hipu 
so bili najdragocenejši radijski novinarji, 
ki so nas v živo seznanjali z zaostrova-
njem razmer pred učnim centrom.
Moja prva odločitev je bila takojšen 
sklic vodstva skupščine mesta – poleg 
podpredsednika gospoda Soviča so bili 
tu še drugi (nepoklicni) podpredsednik 
gospod Gajšek in predsedniki treh zborov 
skupščine gospod Holc, gospod Brkić 
in gospod Ambrožič. Izmenjali smo vse 
informacije in se strinjali z oceno, da 
premiki oklepnih vozil iz vojašnic po 
mariborskih ulicah in pred UC v Pekrah 
pomenijo nedopustno agresijo JLA nad 
civilnim prebivalstvom. Kot demokra-
tično izvoljeni predstavniki Maribora na 
prvih večstrankarskih volitvah leto poprej 
smo bili trdno odločeni upreti se temu 
in narediti vse za zaščito prebivalstva. 
Ker so bile informacije iz Peker vse bolj 
zaskrbljujoče, smo skupaj s predsednikom 
izvršnega sveta gospodom Rousom 
sklenili, da tja napotimo delegacijo v 
sestavi gospod Holc, gospod Moge in 
gospod Čuš, pridružil se jim je gospod 
Verlič. Njihova naloga je bila dvojna:
– s svojo prisotnostjo jasno pokazati JLA, 
da je mestna oblast na strani ljudstva ter 
da ne bo dovolila nikakršnih vojaških 
akcij JLA na svojem območju in 
– preprečiti, da bi v tako napetem ozračju 
prišlo do nasilja ali celo spopada. 

To bi zelo resno ogrozilo ne le učence, 
ampak tudi veliko množico občanov in 
občank, ki so z živim zidom vztrajali 
v obkoljenem UC. Z iztekanjem dneva 
je naraščala tudi moja zaskrbljenost, 
zavedala sem se, da ima »noč svojo moč« 
in da se mora situacija umiriti pred jutrom 
– dovolj dobro sem poznala Mariborčane 
in vedela sem, da zjutraj ne bodo odšli na 
delo v tovarne, ampak v Pekre!

Beseda, moje edino orožje
Moja tedanja funkcija je bila politična in 
orodje politika je beseda. Pogosto sem jo 
namenjala občanom, tudi v teh razmerah 
je bilo enako. Izrečena beseda ima lahko 
mnogo oblik in pomenov, moja je bila 
glasna in odločna!
V pogajanjih (tekom dneva in ponoči v 
kasarni) z generalmajorjem Delićem, 
je beseda postala tudi moje edino 
orožje – tisto, ki bi ga pripravilo do umika 
iz Peker, oklepnike pa spravilo nazaj 
v kasarne. Na vse moje argumente o 
tem, da se spreminja politični zemljevid 
Jugoslavije, da gradimo lastno državo 
in da nobena JLA ne more streti upora, 
ki so ga v enem samem dnevu pokazali 
Mariborčani, je odgovarjal le »ja imam 
naredjenje« (imam ukaz)!
Pogajanja, ki jih je Delić na vsak način 
hotel nadaljevati na svojem terenu v 
Domu JLA (sedanjem Narodnem domu), 
jaz pa sem vztrajala, da je to lahko le na 
»sedežu demokracije«, so se nadaljevala 

v sobi 133 na skupščini mesta. Namesto 
pričakovanega dogovora o vrnitvi JLA 
v kasarne so se končala z ugrabitvijo 
podpolkovnika Vladimirja Miloševiča. 
O tem je bilo veliko napisanega, 
tudi izmišljena trditev, da je vodstvo 
mariborske skupščine za ugrabitev vedelo 
pa ni ustrezno reagiralo ... Ne vem, kdo si 
je to laž izmislil in komu je koristila. Leta 
je trajalo, da sem lahko prebrala popravek, 
ki pravi, da je bilo s tem seznanjeno repu-
bliško vodstvo, do Maribora pa ta novica 
ni prišla! Zdaj tudi bolje razumem, zakaj 
sem po ugrabitvi edina stekla za vojaki po 
občinskem hodniku vse do avtomobila, v 
katerega so tlačili Miloševiča – dokler me 
ni vojak s puškino cevjo močno porinil 
nazaj na stopnišče pred občino.

Ko se mir spremeni v vojno
V vseh teh letih so me ogovorili 
mnogi ljudje, ki so bili tiste dni maja v 
Pekrah ali na mariborskih ulicah pred 
vojašnicami. Veliko smo si imeli povedati 
in mnogokrat so me vprašali, ali me 
je bilo takrat kaj strah. Moj odgovor 
je bil in je še vedno enak: na strah 
nisem nikoli pomislila, čutila sem le 

Mesto heroj
Zmagovalci v primeru Peker so bili 
Pekrčani in Mariborčani, zmagovalci v 
kasnejši junijski vojni pa vsi Slovenci

veliko odgovornost, da skupaj s sodelavci 
preprečimo prelivanje krvi v Pekrah, 
da skupaj z vsemi drugimi službami 
zavarujemo vse tiste, ki so z lastnimi 
telesi ustavljali tanke pred kasarnami. 
Žal nismo uspeli rešiti Josefa Šimčika, 
ki je bil prva civilna žrtev. In kadar umre 
civilist pod vojaškim oklepnikom, se mir 
spremeni v vojno – zgodovina nas uči, 
da jo praviloma povzročijo posamezniki, 
dobi ali izgubi pa jo lahko le narod! 
Zmagovalci v primeru Peker so bili 
Pekrčani in Mariborčani, zmagovalci v 
kasnejši junijski vojni pa vsi Slovenci! 
Dogodki v Pekrah, najdaljša noč na 
sedežu Skupščine mesta in pogumno 
dejanje prebivalcev Peker in Maribora, 
zlasti pa neprecenljivo delo novinarjev, 
fotografov in snemalcev, je zelo  
zaznamovalo ne le moj mariborski 
predsedniški mandat in kasneje moje delo 
v diplomaciji, ampak tudi mene osebno. 
Ne glede na to, da nisem rojena v mestu 
ob Dravi, in ne glede na to, kje živim, ne 
bom nikoli pozabila, da je Maribor bil in 
ostaja Mesto heroj!    

Magdalena Tovornik,  
leta 1991 predsednica skupščine  

mesta Maribor

Čas pekrskih dogodkov se mi je močno 
vtisnil v spomin. 
Najprej zaradi mojega očeta. Prav v 
četrtek, 23. maja 1991, se mu je poslabša-
lo zdravstveno stanje. Dopoldan sem ga 
obiskal v Oplotnici. 
Potem pa tudi zaradi dogajanja v 
Pekrah. Obkolitev 710. učnega centra 
Teritorialne obrambe je bila tudi posledica 
nezadovoljstva JLA nad tem, da je začela 
Slovenija sama usposabljati nabornike v 
dveh učnih centrih, na Igu in v Pekrah.
Če so res domnevali, da bodo s tem 
preprečili slovensko osamosvojitev, so 
se močno ušteli. Ne le zaradi odločenosti 
teritorialne obrambe, republiškega 
in mestnega vodstva, ampak zaradi 
odločenosti naših ljudi. Mariborčanke 
in Mariborčani so odločno pokazali, da 
bodo za zavarovanje slovenske državnosti 
storili vse, kar je v njihovi moči. 
Ko so oklepne enote JLA prišle v Pekre, 
so tam tudi obstale. Namesto, da bi 

obkolili 710. učni center, se je kmalu 
izkazalo, da so obkoljeni sami. Pekrčanke 
in Pekrčani so se brez orožja, goloroki, a z 
neverjetno odločenostjo zoperstavili JLA 
in preprečili prihod okrepitev. 
Četrtek sem si zapomnil tudi zaradi 
večernih pogajanj s predstavniki 
JLA v prostorih skupščine mesta, na 
katerih sem sodeloval kot takrat poklicni 
podpredsednik Skupščine mesta Maribor. 
Med pogajanji so specialci JLA ugra-
bili polkovnika Miloševiča, poveljnika 
Teritorialne obrambe Vzhodnoštajerske 
pokrajine. Ker sem protestiral, je 
specialec tudi vame uperil avtomatsko 
puško, pripravljeno na strel.
V petek, 24. maja 1991, se je napetost 
še stopnjevala. Dopoldan je na Ptuju 
vojaški specialec streljal na sodelavca 
Elektro Maribor Borisa Frasa med 
opravljanjem njegove dolžnosti in ga hudo 
ranil. Popoldan pa je vojaško oklepno 
vozilo v Mariboru zapeljalo v množico 

Mariborčank in Mariborčanov in do smrti 
povozilo Josefa Šimčika.
Če bi zaradi ugrabitve poveljnika 
teritorialne obrambe in zaradi prve 
žrtve ogorčena množica Mariborčank 
in Mariborčanov vdrla v vojašnico, bi 
to lahko imelo tragične posledice. Z 
veliko napora in potrpežljivosti nam je 
do jutra uspelo pomiriti ljudi, posebna 
enota milice pa se je razporedila med 
množico in ograjo.
V Mariboru se je začel upor leta 1991, 
prav tako leta 1941 in tudi leta 1918. 
Mariboru Slovenija ni bila podarjena. 
Izboril si jo je za zelo visoko ceno. 
Da, zaradi herojstva Mariborčank in 
Mariborčanov, zaradi tudi v najtežjih 
obdobjih izpričane ljubezni do do-
movine, si Maribor vsekakor zasluži 
naziv mesto heroj.

Boris Sovič,  
leta 1991 podpredsednik  

skupščine mesta Maribor

Neverjetna odločenost
Mariboru Slovenija ni bila podarjena, izboril si jo je

Foto: Tone Stojko (hrani M
uzej novejše zgod
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Pomembna 
zmaga

Posledica groženj
Dogodki v Mariboru so pokazali  
moč in enotnost Slovenk in Slovencev 
v podpori osamosvojitve

Jugoslovanska vojska je bila vojaško 
superiorna, razen na odločilnem 
področju – v sposobnostih vodenja in 
odločnosti slovenskih oboroženih sil

Pred prihodom slovenskih nabornikov 
15. maja 1991 sem nekaj dni pred tem 
opravil pregled priprav 710. učnega centra 
na začetek usposabljanja. S helikopterjem 
slovenske Milice smo pristali v učnem 
centru. Pri tem pa nas je z varne razdalje 
v oklepnih vozilih oboroženih s protile-
talskim orožjem spremljala enota JLA. 
Protiletalski topovi so bili usmerjeni 
na naš helikopter. JLA je poizkušala 
preprečiti začetek usposabljanja naborni-
kov v učnih centrih TO. Obkolitev učnega 
centra po incidentu, ki ga je inscenirala 
JLA, je bila le posledica groženj, ki smo 
jih bili deležni v obdobju priprav na 
osamosvajanje. V četrtek, 23. maja 1991 
sta dva pripadnika JLA (podporočnik in 
vojak) oborožena in opremljena (tudi z 
ostrim strelivom) opazovala učni center 
v Pekrah. Naše enote, ki so varovale 
učni center, so ju zajele, po pogovoru v 
centru sta bila izpuščena. JLA je s šestimi 
bojno opremljenimi oklepnimi vozili med 
tem blokirala učni center. Poveljujoči 
je poleg izpustitve zajetih pripadnikov 
JLA zahteval naborno dokumentacijo ter 
predajo vseh 120 nabornikov in varno-
stnega častnika učnega centra.
Po prejetem obvestilu o incidentu se 
je na zahtevo republiškega sekretarja 
za obrambo Janeza Janše takoj sestala 
koordinacijska skupina, ki jo je februarja 
1991 imenovalo predsedstvo Republike 
Slovenije. Sprejeta je bila odločitev, da 
se učni center ne sme ukloniti vojaškim 
grožnjam. Z lastnimi silami in silami TO, 
ki so varovale učni center je bila ukazana 
obramba. Nabornike pa je bilo potrebno 
namestiti v varnejši del centra. JLA in TO 
sta si tako oborožena in pripravljena za 
boj prvič stala nasproti. Merjenje moči in 
živcev se je nadaljevalo tudi po prihodu 
novinarjev in domačinov pred učni center, 
dogajanje se je tako preneslo na slovensko 
in svetovno javnost. Očitno si tudi JLA ni 
želela vojaškega spopada, pogajanja pred 

Izpad Jugoslovanske armade, ki je 
obkolila učni center in naše prve 
nabornike v Pekrah, me je ujel v avtu, ko 
so me iz Kliničnega centra po nekaj dneh 
hude angine peljali domov, kjer bi moral 
po nasvetu zdravnikov ostati še najmanj 
teden dni. Na poti v Moste sem vozniku 
Mirku Ravniku ukazal, da avto obrne in 
me pelje na ministrstvo, od tam pa sem šel 
takoj na sedež Republiške koordinacijske 
komisije, ki sem jo vodil, tj. štaba, ki je 
le dober mesec pozneje poveljeval našim 
oboroženim silam v vojni za Slovenijo.
Operativne ekipe so bile že zbrane, 
ukazi pripadnikom TO in policije po 
državi so bili izdani, obveščevalni 
podatki so prihajali. Z Janezom Janšo 
sva koordinirala ukrepe. Sam sem 
prevzel komunikacijo s poveljstvom 
mariborskega garnizona jugoslovanske 
armade, predvsem z generalom Mićem 
Delićem. Brejčev VIS, ki je »visel« na 
vojaških zvezah s poveljstvom korpusa v 
Zagrebu in generalštaba v Beogradu, me 
je obvestil o namerah vojske. Očitno je 
bilo, da je vojska mislila, da bo center v 
Pekrah zlahka zavzela brez odpora. Miha 
Brejc mi je takrat sporočil, da je general 
Delić po telefonu nekomu v Beograd 
rekel, da naj ne skrbijo, » ... škljocneš dva 
tri puta zatvaračem i Slovenci beže 
...!«, mu je dejal.
Ukazi našim enotam so bili zelo natančni, 
oborožene s protioklepnim orožjem ar-
mbrust, ki smo jih le nekaj dni prej dobili 
s pošiljko orožja na brniško letališče, smo 
takoj vzpostavili ravnovesje in vojska je 
opazno povečala razdaljo do naših enot, 

učnim centrom so se prenesla v prostore 
občine Maribor, kljub temu pa se je pritisk 
na učni center stopnjeval. Med pogajanji 
na občini je bil ugrabljen poveljnik TO 
Vzhdnoštajerske pokrajine podpolkovnik 
Vladimir Miloševič in njegov pomočnik. 
Po navodilu Janeza Janše pa so bili 
mariborskim vojašnicam prvič odkloplje-
ni telefoni in prekinjena dobava električne 
energije. Oklepniki JLA so kmalu po 
ugrabitvi deblokirali učni center, 
ugrabljeni poveljnik in njegov pomočnik 
pa sta bila izpuščena. JLA je s svojim 
agresivnim delovanjem povzročila prvo 
smrtno žrtev med civilnim prebivalstvom.
Toda grožnje miru ni predstavljala le 
blokada učnega centra v Pekrah. Ponoči 
je bil v polni bojni pripravljenosti 
in s prižganimi motorji za izhod iz 
vojašnice pripravljen tudi bataljon oklepne 
brigade na Vrhniki. Po posvetovanjih v 
koordinacijski skupini sem po telefonski 
zvezi poklical generala Marjana 
Vidmarja, načelnika štaba 14. korpusa 
JLA v Ljubljani in mu dejal, da bomo v 
primeru izhoda tankovskega bataljona iz 
vojašnice na Vrhniki napadli vojašnico 
na Metelkovi. Kmalu za tem je brnenje 
tankovskih motorjev prenehalo.
Incident, ki ga je povzročila JLA v 
učnem centru v Pekrah, nam je dal 
vedeti, da JLA ne bo mirno sprejela 
odločitve Slovenk in Slovencev, sprejete 
na plebiscitu in udejanjene 25. junija, ko 
je Skupščina Republike Slovenije sprejela 
ustavni zakon za uresničitev Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti ter Deklaracijo o neodvisno-
sti. Nam v obrambnem sistemu pa je dala 
dodaten zagon za priprave na oborožen 
spopad. Povečali smo bojno priprav-
ljenost. In kar je še bolj pomembno, 
dogodki v Mariboru so pokazali moč 
in enotnost Slovenk in Slovencev v 
podpori osamosvojitve.

Janez Slapar, generalmajor v pokoju

ki so zavzele obrambne položaje. Poklical 
sem generala Delića, zahteval sem umik 
vojske, prenehanje vseh aktivnosti zoper 
nas, ampak Delić se na to ni oziral. Dejal 
sem mu, da bomo kasarni in vojaškim 
objektom enot, ki so bile angažirane, 
odklopili vodo in elektriko, prekinili te-
lefonske povezave in blokirali objekte ter 
preprečili oskrbo, na kar je Delić kratko 
komentiral, češ, samo izvolite. Odvrnil 
sem mu, da lahko mirno ukaže pripravo 
suhih obrokov. Medtem so se začeli 
Mariborčani in Mariborčanke zbirati 
okoli vojaških objektov, in tu je prišlo do 
prve žrtve, ko je vojaško vozilo povozilo 
našega državljana Josefa Šimčika.
Vojsko smo dejansko povsem blokirali 
in infrastrukturno izolirali, brez vode, 
elektrike, oskrbe, so se zanje začeli 
zoprni dnevi. Po vseh dogodkih, ko je 
vojska vrnila naša častnika, ki sta bila na 
pogajanjih, Milka Ozmeca in Vladimirja 
Miloševiča, so se razmere vendarle umiri-
le. Ohranili smo svoj učni center, izborili 
smo si pomembno zmago.
Pozneje se je izkazalo, da so bili 
Pekrski dogodki mokra vaja našega 
glavnega štaba. Vojska se iz tega ni 
dosti naučila, še naprej je podcenjevala 
tako našo odločnost kot naše vojaške 
sposobnosti. Bila je res praktično v 
vseh pogledih vojaško superiorna, 
razen na enem odločilnem področju – v 
sposobnostih vodenja in odločnosti 
slovenskih oboroženih sil.

Igor Bavčar,  
leta 1991 republiški sekretar  

za notranje zadeve
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Maja 1991 je bil Andrej Verlič star 31 let. 
Bil je svetovalec mariborskega izvršnega 
sveta in poslanec (uradno: delegat) 
tedanje LDS v družbenopolitičnem zboru 
republiške skupščine (»Tedaj je to še nekaj 
veljalo in pljuvanje vsepovprek ni bilo 
samoumevno«, pravi Verlič danes).
Ko je v četrtek, 23. maja 1991, zgodaj 
popoldne, na radiu Maribor slišal, kaj se 
dogaja v Pekrah, je odhitel do predsedni-
ka mariborskega izvršnega sveta Antona 
Rousa, češ da je treba nujno v Pekre in 
narediti vse, da ne pride do spopadov. 
Rous ga je napotil do županje Magdalene 
Tovornik, kmalu za tem pa so Verlič, Rudi 
Moge, tedaj poslanec in podpredsednik 
občinskega izvršnega sveta za družbene 
dejavnosti, dr. Franci Čuš, podpredsednik 
občinskega izvršnega sveta za gospo-
darstvo, ter Stanislav Holc, predsednik 
občinskega družbenopolitičnega zbora, 
sedli v službenega golfa in se odpeljali 
proti učnemu centru v Pekrah.
Na koncu naselja je že bilo veliko ljudi ter 
pripadniki specialne enote milice, ki so s 
kordonom preprečevali pritisk možice na 
učni center, pot do centra pa so blokirali 
oboroženi vojaki. Občinska delegacija 
se je počasi pomikala od ene kontrolne 
točke do druge, kazala izkaznice, se 
pregovarjala z vojaki, nekje na poti se jim 
je pridružil še Andrej Šiško, okoli štirih 
popoldan pa prispela do rampe pri vhodu 
v učni center, kjer so stali oklepnik ter 
oboroženi vojaki in oficirji, na drugi stra-

ni pa vodja centra Andrej Kocbek v civilu.
Po dolgih prepričevanjih in sklenjenem 
dogovoru, da se bodo pogajanja in 
pogovori med predstavniki JLA, 
teritorialne obrambe in vodstvom občine 
nadaljevali na »nevtralnem terenu«, v 
pisarni predsednice občine Magdalene 
Tovornik, je občinska delegacija smela 
vstopiti v učni center. Moge in Holc sta 
ostala v centru, Čuš in Verlič pa sta se 
z Bogom Rogino, tedaj republiškim 
poslancem zbora združenega dela, ki je 
prišel z avtomobilom v center za njimi, 
odpeljala nazaj v center mesta.
»Bilo je zelo napeto, grozeče vzdušje, 
a po razpletu dogodkov na rampi pred 
centrom sem dobil občutek, da je največja 
nevarnost, neposredni oboroženi spopad, 
minila spričo močnega angažmaja ljudi, 
prisotnosti novinarjev, razsodnega ravna-
nja tedanje milice ter seveda profesionalne 
discipline teritorialcev«, pravi Verlič.
Preden je postal poslanec, je bil Verlič 
komandir čete za protispecialno delova-
nje. Maribor je imel dve taki četi v okviru 
teritorialne obrambe, eno na levem in eno 
na desnem bregu (ta je varovala učni cen-
ter tudi v času pekrskih dogodkov). Vsaka 
je štela približno sto mož. Zanimivo, v eni 
od vaj konec osemdesetih let so trenirali 
po skoraj do potankosti enakem scenariju, 
ki se je v realnosti odvil nekaj let kasneje 
pri učnem centru v Pekrah.

D. P.

Samo ne z 
orožjem ... 
Na rampi sem dobil občutek, da je glavna 
nevarnost mimo, pravi Andrej Verlič

Nikoli nisem razmišljal o tem, da bi 
pisal spomine ali razlagal preteklost, 
četudi sem marsikaj doživel. Pravzaprav 
sem se temu zavestno izogibal, med 
drugim tudi zato, ker raje vidim, da o 
zgodovini pišejo strokovnjaki – zgo-
dovinarji. K temu, da sem spremenil 
svoje stališče, sta prispevali dve osebi, 
in sicer mestni svetnik gospod Matej 
Žmavc in urednik tega glasila gospod 
Dejan Pušenjak, ki sta me nagovorila, 
naj opišem nekaj dejstev, ki se nanašajo 
na pekrske dogodke leta 1991. Dodatna 
spodbuda pa je zame priložnost, da v 
okviru opisa resnične anekdote nekaj 
besed namenim Območnem združenju 
Zveze slovenskih častnikov Maribor 
(ZSČ Maribor), ki mu predsedujem od 
sredine lanskega leta.
Območno združenje ZSČ Maribor 
združuje okrog 1000 slovenskih častni-
kov. Ob rednih oblikah usposabljanja 
za samovarovanje oziroma zaščito 
državljanov ob ujmah in drugih nevar-
nostih izvajamo tudi solidarnostne in 
družabne oblike delovanja, pri čemer se 
neredko spominjamo mnogih dogodkov 
iz osamosvojitvenega leta 1991, dobrih 
trenutkov in tudi trpkih dogodkov. 

Z bombami na občino
Tistega leta sem bil zaposlen v 
Teritorialni obrambi Vzhodno štajerske 
pokrajine (TO VŠP). Ob redni službeni 
dolžnosti pomočnika načelnika Štaba 
za operativno učne zadeve v VŠP sem 
bil skupaj z Milkom Ozmecem večkrat 
angažiran za varovanje in zaščito 
poveljnika Vladimirja Miloševiča. 
Tako je bilo tudi 23. maja 1991, ko sva 
oba spremljala poveljnika na pogajanje 
z Jugoslovansko armado (JLA) v 
stavbo občine Maribor. Po zaključku 
popoldanskega dela pogajanj, ko so 
občino zapuščali nezadovoljni in jezni 
predstavniki JLA z generalom Mićem 
Delićem na čelu, smo mi trije ostali tam.
Proti večeru sem opazil, da občinska 
zgradba ni več neposredno zavarovana, 
zaradi česar sem kontaktiral načelnika 
štaba VŠP Alojza Šteinerja, ga seznanil 
s situacijo in zaprosil, naj k nam napoti 
nekaj ljudi za neposredno zavarovanje. 
Prispelo je pet pripadnikov vojaške po-
licije iz sestava TO, ki jih je vodil major 
Anton Železnik. Bili so oboroženi samo 
s pištolami CZ M-72, 7,65 mm. Medtem 
sem nadzoroval pritličje in prednjo stran 
občinske stavbe. Okrog polnoči se je 
delegacija pripadnikov JLA vrnila na 
pogajanja, a tokrat v okrepljeni sestavi. 
Poleg znanih oficirjev mariborskega 
garnizona JLA so prišli še trije oficirji, 
ki so bili posebno dobro opremljeni in 

oboroženi. Sodeč po činih na njihovih 
uniformah so to bili podpolkovnik, 
ki je na sebi imel oklepni jopič in je 
nosil pištolo, poleg njega pa še major 
in kapetan I. razreda. Poleg oklepnih 
jopičev sta major in kapetan JLA 
nosila tudi čelade in sta bila oborožena 
z avtomatskimi puškami, pištolami, s 
klasičnimi bombami ter šok bombami. 
Ti trije so zatem tudi izvedli neposredno 
ugrabitev poveljnika TO Miloševiča.

Pusti ga, ni časa
Kot primer, kako skromen je bil takrat 
arsenal orožja pripadnikov TO, naj 
povem, da sva bila z Milkom oborožena 
in opremljena le vsak s svojo s pištolo 
7,62 mm, Milko je imel še rezervno 
pištolo v škornjih, oba sva imela v žepih 
solzivec v spreju – to pa je bilo vse.
Nočna pogajanja med JLA in TO 
o izročitvi nabornikov in njihove 
dokumentacije ter poveljnika 710. 
Učnega centra TO so se vlekla. Okrog 
enih zjutraj mi je telefonist vezal poziv, 
v katerem mi je neznani glas sporočil 
slabo novico: »Že gredo preko mosta«. 
Pogledal sem ven, ko so terenska vozila 
JLA že zavijala pred občinsko zgradbo. 
Stekel sem v prvo nadstropje in opozoril 
Milka: »Poslušaj, vojska prihaja, greva 
do poveljnika. Ti pojdi po hodniku, jaz 
bom šel po pisarnah in prvi, ki pride do 
njega, naj ga izvleče!«
Vedela sva, da sva pozna, zato sva tekla 
na vso moč. A ko sem se prebil šele 
skozi polovico pisarn, je zunaj nastal 
velik hrup. Pogledal sem na hodnik in 
videl oba varnostnika iz vrst slovenske 
policije, ki sta stala z dvignjenimi 
rokami pred majorjem ter kapetanom 
JLA, ta pa sta vanju merila z avtomat-
skima puškama. Jasno je bilo, da ne 
morem uporabiti pištole. Umaknil sem 
se v pisarne in pripravil na beg. Takrat 
sem s hodnika zaslišal: »Još jedan je«. 
Očitno so hoteli zajeti tudi mene, a so si 
na mojo veliko srečo premislili: »Pusti 
ga, nemamo vremena«. Skozi okno sem 
nato videl le še, kako so poveljniku 
Miloševiču odprli vrata Pucha in je 
sedel na zadnje sedeže, medtem ko so 
Milka vrgli, da je kot avion poletel v 
prtljažnik avtomobila.
Dogajanje od tu naprej poznate, o 
ugrabitvi in srečnem razpletu za Milka 
in poveljnika Miloševiča ste verjetno 
brali. Jaz pa sem vam s tem zapisom 
razkril delček svojih razlogov, da 
mi spomin na pekrske dogodke in 
osamosvojitvena prizadevanja izpred 30 
let veliko pomeni.

Polkovnik Franc Ošljak

Veliko mi 
pomeni spomin
Ne želim pisati zgodovine – to naj  
počnejo zgodovinarji
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Vojaški muzej Slovenske vojske 
(VMSV) domuje v mariborski Kadetnici. 
Nenavadno, običajni obiskovalec voja-
škega muzeja najbrž ne pomisli najprej, 
da bodo v vojaškem muzeju na ogled tudi 
izrazite umetnine, ki so tlakovale pot do 
samostojne države. Seveda je v Vojaškem 
muzeju v Kadetnici na ogled vse, kar sodi 
v tak muzej, od orožja in vojaške opreme 
do uniform, medalj in činov, raznih do-
kumentov in zemljevidov, vendar ni samo 
to. Zbirke v VMSV predstavljajo našo 
vojaško in vojno zgodovino, so raznolike, 
domoljubne in informativno bogate.

Orožje in umetnost
Kustosinja Simona Pörš predstavi razstave 
VMSV v Kadetnici. Izpostavi razstavo 
o vojni za Slovenijo 1991, slovenski 
brzostrelki MGV, razstavo o sredstvih 
zvez med osamosvojitveno vojno, 
predstavitev zgodovine vojaškega šolstva 
v samostojni Sloveniji in zbirko pehotne 
oborožitve na Slovenskem. Na ogled je 
tudi razstavni pano, na katerem je pesem 
Simona Jenka Naprej, zastava Slave, 
ki jo je uglasbil Davorin Jenko (avtorja 
nista bila v sorodu). Lani, 16. maja, 
je bila okrogla 160. obletnica njenega 
nastanka oziroma uglasbitve. Včasih je 
bila slovenska narodna himna, ker pa je 
tik pred osamosvojitvijo leta 1989 postala 
državna himna Zdravljica, je pesem, ki 
naj bi mlade slovenske rodoljube bodrila 
v boju za domovino, posvojila vojska in 
danes je Naprej himna Slovenske vojske. 
Poleg nje je na častnem mestu razstavljena 
Zdravljica Franceta Prešerna in Stanka 
Premrla. »V celoti, ne le sedma kitica, 

da se vidi, kakšna mojstrovina je to,« 
pravi Ernest Anželj, načelnik VMSV. 
Celo faksimile cenzorskega posega iz 
leta 1846 je zraven.

Znanost
Pod veliko sliko Jurija Vege, enega 
največjih slovenskih znanstvenikov, 
matematika, fizika, meteorologa, 
geodeta, inženirja in častnika je kopija 
Vegovega izuma, možnarja, artilerijskega 
orožja, nekakšnega predhodnika sodobnih 
havbic. Vega, stotnik iz artilerijske šole, 
je leta 1789 prostovoljno odšel na bojišče 
v Beograd in poveljeval enoti z najtežjimi 
možnarji (krogla je bila težka približno 
45 kilogramov). Menda so možnarske 
baterije pod njegovim poveljstvom 
odločilno pripomogle k padcu beograjske 
trdnjave Kalemegdan in tedanji zmagi 
avstrijske vojske nad turško. Nekoliko 
kasneje, leta 1795, je Vega z zapletenim 
kombiniranjem širine in dolžine cevi, 
načina polnjenja in teže krogle konstruiral 
možnar z dvakrat večjim dometom, čez tri 
kilometre. Danes je pred Kadetnico raz-
stavljena zanimiva zbirka havbic in topov.
Nasproti Vegove slike je na ogled 
portret generala Maistra in vitrina s 
prekrižanimi sabljami ter ena izmed 
Maistrovih pesmi. Na velikem hodniku 
Kadetnice so pripravili impozantno 
razstavo, posvečeno našemu prvemu 
generalu in bojem za slovensko severno 
mejo. Ta del vojaškega muzeja zaključuje 
velika maketa Kadetnice, enega redkih 
primerov romantičnega historizma iz 
sredine 19. stoletja pri nas in takrat 
največje stavbe v Mariboru, zgrajena 

je bila po vzoru dunajskega Arsenala. 
Stavba ima pestro zgodovino, saj so bili 
v njej nastanjeni vojaki različnih vojsk. 
Danes v obnovljeni stavbi Kadetnice 
(obnova je bila zaključena januarja 2009) 
domujejo šola za podčastnike, poveljniško 
štabna šola, sektor katedre vojaških 
ved, sektor za načrtovanje vojaškega 
izobraževanja in usposabljanja, sektor za 
podporo, višja vojaška šola, knjižnično 
informacijsko založniški center ter 
vojaški muzej Slovenske vojske.

Morala
V avli Kadetnice je razstava ob 30. 
obletnici Manevrske strukture narodne 
zaščite (MSNZ), enem izmed pomembnih 
temeljev osamosvajanja naše države. 
Razstava o prejemnikih najvišjega 
priznanja ministrstva za obrambo in nje-
govih prejemnikih, priznanje jim je bilo 
podeljeno za zasluge v vojni za Slovenijo 
leta 1991, opominja, da si je bilo potrebno 
našo državnost izboriti z orožjem.
Razstava o Pekrskih dogodkih pa spomni 
na čas pred tridesetimi leti, ko so se 
prav v Mariboru pripadniki JLA in TO 
prvič odkrito merili preko puškinih cevi. 
Ko je bilo konec sprenevedanja, ko je 
postalo jasno, da je spopad za uveljavitev 
samostojnosti naše domovine neizogiben. 
23. maja 1991 je JLA spoznala, kako zelo 
se je motila o bojni morali braniteljev 
učnega centra (710. UC) v Pekrah in 
o Mariborčanih, ki so se ji pogumno 
postavili po robu in goloroki zapirali 
pot tankom in drugim vozilom JLA v 
obrambi svojega učnega centra v Pekrah. 
Branitelji 710. UC so, čeprav maloštevilni 

in slabše oboroženi, pogumno zdržali 
celih 15 ur obkolitve in provokacij s strani 
JLA. Na ta zgodovinski dan, ki ga mesto 
Maribor praznuje kot spominski dan, se 
je po prepričanju mnogih udeležencev 
Pekrskih dogodkov 23. maja 1991 leta 
začela vojna za Slovenijo.

Državnost
Vojaškemu muzeju Slovenske vojske 
načeluje brigadir Ernest Anželj, poznan 
tudi po vzdevku Armbrust, ki ga je dobil 
v obrambi 710. UC. Brigadir Anželj je 
Mariborčan, ki je v Slovenski vojski od 
samega začetka, aktivno je sodeloval 
v osamosvojitveni vojni, je pripadnik 
prve generacije SV in prvi doma izšolan 
častnik. V Slovenski vojski je opravljal 
številne odgovorne dolžnosti, ob koncu 
profesionalne kariere pa se je na lastno 
željo vrnil v svoj Maribor.
Ob 30. obletnici državnosti in osamo-
svojitvene vojne v Vojaškem muzeju 
pripravljajo tri razstave. Prva bo odprta 
15. maja in je posvečena osamosvojitveni 
vojni. Razstavo bojni spopadi v vojni za 
Slovenijo 1991 bodo na dan Slovenke 
vojske (15. maja) postavili na obeh 
glavnih stopniščih Kadetnice. Ta razstava 
bo obiskovalce spomnila in opomnila, da 
je bilo treba komaj rojeno državnost naše 
domovine izbojevati in obraniti.
V sredo, 2. junija letos, bo v počastitev 
prisege vojakov pripravljena razstava o 
510. in 710. Učnem centru TO. Na razstavi 
ob 30. obletnici obeh učnih centrov bodo 
predstavljene politične spremembe konec 
80-tih let v povezavi s t. i. vojaškim 
osamosvajanjem Slovenije in reševanjem 
vprašanja nesluženja vojaškega roka v 
jugoslovanski vojski ter usposabljanje 
poskusne generacije vojaških obveznikov 
v obeh učnih centrih od začetka, 15. maja 
1991, pa do zaključka, 16. novembra 1991.
Tretja razstava bo namenjena pregledu 
razvoja Slovenske vojske in bo javno-
sti na ogled jeseni.
Na vseh razstavah bodo na ogled 
razni predmeti tega obdobja iz zbirk 
muzeja ter mnoge fotografije, ki so jih 
naredili vojaki sami in običajno ostanejo 
skriti za širšo javnost.

D. P,

Vojaški muzej Slovenske vojske
Tri nove razstave v obnovljeni Kadetnici, nekoč največji zgradbi v mestu

Vojaški muzej Slovenske vojske je 
odprt vsak delovni dan med 9. in 
14. uro, za skupine obiskovalcev 
je ogled možen tudi ob sobotah in 
nedeljah. Vstopnine ni, vsi ogledi pa 
so vodeni. Zaradi koronaukrepov in 
omejenega števila obiskovalcev se je 
za ogled treba najaviti. 

Tel.: +386 2 449 5006 
www.vojaskimuzej.si 
E-mail: vojaski.muzej@
gmail.com
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V malo večjih treh prehodnih sobah 
v nekdanji meljski vojašnici se skriva 
neprecenljiv zaklad slovenske vojaške 
zgodovine, ali bolje, zgodovine Slovencev 
kot vojakov od Noriškega kraljestva do 
kratke, a intenzivne slovenske osamosvo-
jitvene vojne leta 1991.
Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo je, ko je bil naš sogovornik 
Anton Korošec predsednik tega društva, 
prostore v Melju prejelo leta 2007: »Ta 
vojašnica je leta 1991 prešla v slovenske 
roke, prevzelo ga je Ministrstvo za 
obrambo RS. Nato so se razprodali vsi 
prostori, v lasti so ostali le ti, v katerih 
smo, in zelenica pred »Maistrovo hišo«, 
ki so ga nam oddali v uporabo. Takrat 
smo se veterani odločili, da bi v teh 
prostorih uredili muzej, pravilneje je 
»stalno muzejsko zbirko«, pod naslovom 
Slovenec kot vojak skozi stoletja.«

TO kot slovenska vojska
Meljska stalna muzejska razstava je 
najprej posvečena letu 1991, orožje, ki je 
razstavljeno, je bilo dejansko v uporabi 
v takratni Teritorialni obrambi (TO), ki 
je v Mariboru temeljila tudi na enotah, 
ki so bile locirane po posameznih večjih 
podjetjih. »Sam sem bil 42 let v službi 
v Mariborski livarni. Kot mlad podpo-
ročnik sem v tej livarniški četi postal 
komandir enega od vodov te čete. Čete so 
bile tudi v ostalih tovarnah: MTT, TAM, 
TVT Boris Kidrič, Mestna četa ... Orožje, 
ki smo ga nosili pripadniki, so morale 
kupiti tovarne same. »Šlo je za trofejna 

orožja iz druge svetovne vojne,« odkrije 
manj znano zgodovinsko resnico Anton 
Korošec. TO dolgo ni imela modernega 
orožja, saj se nas je JLA dejansko bala: 
»V našo livarniško četo smo prejeli 
stare puške M48, dve »zbrojevki« in 
dve italijanski »lahki Bredi«. Nekega 
dne leta 1975 je vojska prišla s kamioni 
v Mariborsko livarno, kjer smo hranili 
orožje in nam pobrala vse. Naslednje leto 
je morala tovarna kupiti »kalašnikovke«, 
torej modernejše orožje. Na orožje, ki so 
ga odpeljali smo morali pozabiti, za novo 
pa smo morali zopet krepko seči v žep 
livarnarjev. Orožje so kasneje hranili v 
vojašnici. Naše orožje, kupljeno s težko 
prisluženim denarjem, nam je vojska 
ukradla že drugič.«
V času Pekrskih dogodkov je bil Anton 
Korošec pomočnik poveljnika za 
obveščevalno dejavnost v 71. območnem 
štabu TO, ki ga je vodil podpolkovnik 
Rudolf Franc, načelnik štaba je bil stotnik 
Venčeslav Ogrinc. Prav iz tega časa so 
se potrudili, da so v muzejsko zbirko 
pridobili originalno uniformo teritorialca 
in njegovo orožje. V stekleni vitrini sta 
shranjeni uniformi, ki ju je Anton Korošec 
uporabljal v času majskih dogodkov, stara 
iz »čoje« in osamosvojitvene vojne iz 
junija leta 1991, že »pisana« (maskirna, 
op. a.) ter njegova osebna oficirska 
oborožitev, jurišna puška SAR 80.
Vojaška zgodovina Melja in Maribora
»Melje (nekdaj Melnich) je zelo specifično 
mariborsko območje, kjer se je v veliki 
meri odvijala vsa vojaška zgodovina 
Maribora zadnjih 150 let. Lahko pričnemo 

s 26. domobranskim polkom, ki je bil 
nastanjen v tej vojašnici od l. 1906 naprej. 
Posebno poglavje zgodovine tega polka 
poroča, da je prav tukaj v meljski vojašni-
ci ob generalu Rudolfu Maistru nastala 
prva enota Mariborskega pešpolka, torej 
prva enota Slovenske vojske. General 
Maister je namreč v sosednji hiši izrekel 
tiste usodne besede, da razglaša mesto 
Maribor za jugoslovansko posest. Njegov 
prvi oficir stotnik Edvard Vaupotič je po 
tem dejanju dal trobiti alarm, odpustil vse 
tujerodne vojake, obdržal je le Slovence, 
čeprav jih je dosti odšlo domov. To se 
je zgodilo konec leta 1918.« Prav tukaj 
v tej vojašnici, v tem polku, se je poleti 
1919 leta pričel vojaški upor proti srbski 
nadvladi v tem takrat še v pretežno 
slovenskem polku, ki je bil krvavo zatrt.
Po pripovedovanju Antona Korošca, 
sicer izjemnega poznavalca vojaške 
zgodovine, je bila v času prve Jugoslavije 
v tej vojašnici kraljeva vojska, leta 1941, 
ko so Nemci zasedli Maribor, so tukaj 
naredili taborišče za vojne ujetnike, kar so 
bili najprej vojaki Jugoslovanske kraljeve 
vojske. Sem so vozili tudi zavezniške 
(angleške, francoske, novozelandske) 
in sovjetske vojake kot ujetnike, vendar 
so jih kasneje preselili v Einspielerjevo 
ulico: »Tam je bilo zloglasno nemško 
koncentracijsko taborišče Stalag XVIII-D, 
kjer je zaradi lakote, bolezni in mraza v 
enem letu umrlo preko tri tisoč ljudi!«
Meljska vojašnica je za svojimi zidovi 
skrivala še eno grozljivo skrivnost 
– deportacije in prisilne mobilizacije 
Slovencev: »Sem so Nemci junija 1941 

pripeljali napredne Slovence, inteligenco, 
duhovnike in jih nato deportirali v 
Šlezijo, na Hrvaško, v Srbijo. Od tod je 
šlo več tisoč ljudi v izgnanstvo. Leto 
kasneje, 1942, je okupator v tej vojašnici 
nasilno mobiliziral na tisoče štajerskih 
fantov. Preko 20.000 mladeničev je šlo 
prav iz te vojašnice v nemško vojsko. 
Veliko jih je padlo, veliko se jih je vrnilo 
kot težkih invalidov, ki v novi državi 
niso bili dobrodošli.«
V spomin različnim vojaškim dogodkom 
je na zelenici pred »Maistrovo hišo« vete-
ransko združenje uredilo park s spomeniki 
– Spominski gaj generala Maistra. 

Zbirka
Zbirka je prava paša za oči, iz nje, pred-
vsem ob pripovedovanju Antona Korošca, 
bodo obiskovalci veliko izvedeli o vojaški 
zgodovini, tudi naših daljnih prednikov – 
noriških in rimskih vojakov, turških jani-
čarjev, Napoleonovih in vojakov nekdanje 
Avstro-Ogrske. Manj poznano je, da se je 
od 400 do 500 slovenskih prostovoljcev 
pod mehiškim cesarjem Maksimiljanom, 
bratom Franca Jožefa v šestdesetih letih 
19. stoletja bojevalo v Mehiki. Orožje, ki 
so ga uporabljali »meksikjanerji«, si lahko 
ogledate prav tam.
Naš gostitelj vsem obiskovalcem, 
predvsem mladim, predstavi zbirko z 
naslednjimi besedami: »To orožje, ki 
ga vidite, je bilo namenjeno ubijanju in 
ubilo je mnogo ljudi!  Žal je ubijalsko 
orožje tudi del našega življenja.« Slovenci 
smo, tudi pod takšnim hladnim ali 
ognjenim orožjem, v vseh vojnah izgubili 
premnogo mladih življenj ... Tudi za tuje 
vladarje na tujih tleh.

A. L.

Meljska stalna razstava
Anton Korošec, v času pekrskih dogodkov pomočnik poveljnika 
za obveščevalno dejavnost v 71. območnem štabu TO

Oglejte si zbirko tudi virtualno: 
www.ozvvsmbi.si, poiščite zavihek 
Aktualno in kliknite na Virtualni 
ogled.
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Anton Korošec ob obnovljeni  
250-kilogramski ameriški bombi
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Zlatko Partlič, danes predsednik 
Turističnega društva Pekre, ki vsako leto 
23. maja organizira Spominski pohod 
Pekre in Branko Repina, ki je del svojih 
delovnih let preživel v Učnem centru 
Pekre, kjer je vodil oddelek za prehrano 
in nastanitev, in Peter Smolič, Pekrčan, 
ki je sedel pred tanke. Prvi je situacijo 
doživel za rampo, v domu, drugi in 
tretji sogovornik pa pred »rampo«, med 
pogumnimi Pekrčani in Mariborčani.
»Tisto je bil nenavaden dan, pričelo 
se je že zgodaj zjutraj, ko sta dva naša 
teritorialca po obvestilu občanov ujela 
dva vojaka JLA med opazovanjem 710. 
učnega centra v Pekrah, kjer sem bil 
zaposlen že od leta 1980,« se danes 
spominja Branko Repina. »Že zjutraj sta 
me otroka vprašala, kakšne vojaške vaje 
imamo v bližnjem gozdu.« Niso bile, to je 
bil le jutranji uvod v izredno napet dan, 
kjer je Maribor junaško stal in obstal. 
Mesto Maribor ta dan slavi kot spo-
minski dan, vendar se je po prepričanju 
mnogih udeležencev pekrskih, nočnih 
in dogodkov naslednji dan, prav ta dan 
pričela Vojna za Slovenijo.

Še včeraj prijatelji
Dogajati se pričelo okoli 12. ure, se 
spominja Repina: »Gor se je z oklepniki 
pripeljala JLA s podpolkovnikom 
Ratkom Katalino po vojake, tako so rekli. 
Bilo jih je 5 ali 6 oklepnih vozil, in nekaj 
tankov doli, takrat je bilo res kritično. V 
objektu ni bilo varovanja, varovalo ga 
je le nekaj oficirjev, za orožje sva bila 
odgovorna jaz in Jože Skedlovnik. Tisti 
dan se nismo mogli sami ubraniti. Kmalu 
za JLA so se pojavili novinarji, tam je 
bil tudi mariborski politični vrh. Kmalu 
zatem se je pričelo »kockanje«, predvsem 
kdo bo koga »nadmudril«. Katalina je bil 
zelo strog, na rampi sva se tudi osebno 
srečala, saj sva bila še dan prej skupaj, saj 

smo sodelovali z vojsko. Sem mu rekel: 
»Še včeraj sva skupaj pila, danes pa mi 
prideš po družino, ali jih celo pobiti ...!« 
In mi je rekel: »Odbij, Repina!« Nekaj 
časa smo čakali, nato je popoldan prišlo 
povelje »Pet minuta do otvaranja vatre! 
Civilno prebivalstvo ven!« Naši otroci 
in žene, ki so bili z nami, so morali 
zapustili objekt, naši teritoralci so jih 
nato odpeljali na varno.«

Žive verige in sedenje pred 
tanki
Pripoved iz usodnega četrtka 23. maja 
1991, Zlatko Partlič prične tako: »Vozil 
sem se proti Ptuju, takrat sem delal v 
Birostroju in sem bil na službeni poti 
v Varaždin, ko sem okoli osmih slišal 
poročanje novinarke Radia Maribor Brede 
Čepe, da so v Pekrah zajeli dva vojaka 
JLA. Ko sem prišel pred Varaždin, sem 
že slišal, da so na poti v Pekre vojaška 
oklepna vozila, zato sem se obrnil in 
odpeljal nazaj.« Na Lackovi v Mariboru 
je v križišču pri Mladi lipi opazil, kako je 
Certusov avtobus št. 6 blokiral dovoz na 
Pohorsko cesto proti Vzpenjači. Parkiral 
je doma in se peš odpravil po Bezjakovi 
ulici, proti Učnemu centru. »Tam, nad 
Begovo ulico, sem opazil miličniško vo-
zilo in veliko gručo ljudi. Vojaška vozila 
sem opazil šele tik pod domom.« Nato 
so se tisti popoldan razmere ponovno 
zaostrile, proti domu so po Bezjakovi 
ulici prihajala nova oklepna vozila: »Ko 
so prišla na vrh, smo zbrani naredili 
človeško verigo in se z obrazi obrnili proti 
njim ter s hrbti v smer doma.«
Napeto je bilo tudi nižje v Pekrah, o tem 
naš pisni sogovornik Peter Smolič: »Prav 
v času, ko sem se s prijatelji (Gorazd 
in Zlatko Šinkovec, Zmago Rodošek) 

odpravljal od doma do Obrambnega doma, 
kot smo mu rekli domačini, smo zaslišali 
tanke, ki so se približevali po Macunovi 
ulici. Tanke smo najprej opazovali 
na Lesjakovi ulici in že razmišljali o 
barikadi, vendar so tanki nadaljevali 
premikanje v smeri Begove ulice. Tudi mi 
smo se premaknili tja in se nato zadržali 
pred hišno številko 16. Gospodu Teršiču, 
ki se je z mopedom ustavil pred njimi, 
so rekli, da imajo manevre. Nam je bilo 
to po eni strani smešno, ker smo že bili 
preko radia obveščeni, da JLA izvaja 
obkolitev Učnega centra in bi rada s temi 
tanki še bolj ustrahovala naše nabornike. 
Odločitev je padla v trenutku – te tanke je 
treba ustaviti!« Takrat se je Peter Smolič 
na sredi ulice nagonsko usedel pred 
prvi tank s svojo zastavo takratne SR 
Slovenije s petokrako. Najprej prijatelji, 
nato še drugi, ki so bili na ulici, so storili 
enako in tanki so na Begovi ulici 12 

Brez njih bi dom padel

Spominski pohod Pekre
Januarja leta 1992 je Zlatko Partlič 
podal predlog, da na prvo obletnico 
Pekrskih dogodkov izvedejo po-
hod, ki naj bi postal tradicionalen. 
Spominski pohod poteka vsako 
leto od današnjega Doma reše-
valcev Pekre, čez Pekrsko gorco 
do Vojašnice generala Maistra in 
nazaj mimo nekdanjega strelišča 
ter Radvanja do Peker. Pohod 
je izostal le lani zaradi epidemije 
Covid-19, vendar so na pobudo 
gospoda Partliča in v soorganiza-
ciji z MO Maribor, Veterani vojne 
za Slovenijo in Zvezo častnikov 
Slovenije posadili spominske 
vrtnice. Letos bo spominski pohod 
22. maja ob 10.30!

JLA je »Obrambni 
dom« opazovala ves čas
Že prej so v 710. učnem centru Pekre 
vedeli, da jih opazujejo in da javljajo 
njihove položaje ter premike. Prav 
zato so se prebivalci sami organizi-
rali in kot pravi Branko Repina, so 
imeli lovci iz LD Radvanje in drugih 
lovskih društev iz Peker, ki so odlično 
poznali teren, »nekaj več obhodov« 
po obronkih Pohorja. »Opazovali 
smo in opaženo sporočali poveljniku 
centra. Vendar kaj konkretnega 
nismo ugotovili, smo pa v gozdu našli 
izgubljeno vojaško orožje. Izgubljene 
ročne bombe so našli celo otroci.«

Zlatko Partlič, Branko Repina in Peter Smolič med pogumnimi Pekrčani in Mariborčani

Foto: osebni arhiv
Foto: Tom

 L. Lasbaher

Branko Repina in Zlatko Partlič ob spomeniku, 
postavljenim ob 1. obletnici pekrskih dogodkov

Spominski pohod iz leta 2018

pred živo oviro morali ustaviti. Tja je čez 
nekaj minut prispela še patrulja milice in 
zavzela položaj med pogumnimi Pekrčani 
in JLA. Po kakšnih dveh urah so se tanki 
ritensko umaknili do gostišča Pohorka in 
nato nazaj v vojašnico.
Tako je bila izbojevana prva zmaga 
civilistov nad vojsko, Peter Smolič je 
z zastave izrezal rdečo zvezdo in se s 
prijatelji in sokrajani premaknil višje, na 
mirne demostracije na Bezjakovi ulici, 
kjer so preživeli noč. 
Padla je zvezda z zastave in morda prav 
istočasno so na tla vinograda popadale 
petokrake s kap pripadnikov Teritorialne 
obrambe, ki so bili na Koglu in Kordeku 
nad učnim centrom pripravljeni na 
morebiten neusmiljen oborožen spopad z 
veliko močnejšim nasprotnikom ...

Andrej Lasbaher 

Časopis 
za prijazen 
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V učnih centrih TO v Pekrah pri Mariboru 
in na Igu pri Ljubljani se je 15. maja 1991 
pričelo usposabljanje (služenje vojaškega 
roka) prvih mirnodobnih slovenskih 
vojakov. Za usposabljanje novih vojakov 
je vodstvo Republiškega štaba teritorialne 
obrambe Slovenije (RŠTO) usposobilo 
lastne kadre. Zraven pridobljenega vojaško 
strokovnega znanja smo pridobili tudi veliko 
novih spoznanj in spodbud iz slovenske 
vojaške ter vojne zgodovine. Uspelo nam je 
formirati močne medsebojne vezi, temelječe 
na prijateljstvu, pripadnosti, domoljubju in 
vojaški disciplini, kar je odločilno vplivalo 
na našo bojno moralo. 

Sodobne metode
V 710. učnem centru v Mariboru je pričelo 
služiti vojaški rok 120 nabornikov. Pozivu 
na služenje vojaškega roka so se odzvali, 
čeprav so nekateri že dobili tudi pozive za 
služenje vojaškega roka v takratni JLA. S 
tem, da so se odzvali klicu svoje domovine 
Slovenije, so se seveda izpostavili, saj so 
jih po takratni zakonodaji lahko kazensko 
preganjali in na silo privedli v enote JLA. 
Usposabljanje in urjenje je temeljilo na 
moderni vojaški doktrini, na sodobnih 
didaktičnih principih in metodah ter na 
spoštovanju osebne integritete in časti. 
Zagotovljeno je bilo vikanje vseh vojakov, 
urejen ugoden življenjski standard, pri 
usposabljanju sta bila v uporabi slovensko 
vojaško izrazoslovje in slovenski bonton, ve-
ljati pa so pričeli tudi slovenski vojaški čini, 
položajne oznake in nazivi. Pripadniki 710. 
učnega centra smo bili opremljeni z novimi 
bojnimi uniformami v maskirnih barvah 
in novimi oznakami. Od novega orožja 
smo imeli protioklepne ročne minomete 
ARMBRUST in  avtomatske puške SAR-80. 

Konec sprenevedanja
23. maja 1991 smo se pripadniki takratne 
TO RS in JLA prvič odkrito merili prek 
puškinih cevi. Konec je bilo sprenevedanja, 
vsem je postalo jasno, da je spopad za 
uveljavitev samostojnosti naše domovine 
neizogiben. Armada je spoznala, kako se 
je motila o bojni morali braniteljev učnega  
centra in Mariborčanih, ki so se jim odkrito 
postavili po robu in goloroki zapirali pot 
tankom, oklepnim in drugim vozilom JLA v 
obrambi svojega učnega centra v Pekrah.
Pripadniki enot JLA so bili v popolni bojni 
opremi (avtomatske puške, ostrostrelske pu-

ške, maskirne uniforme, neprebojni jopiči, 
metalci solzivca, čelade z vizirji, zaščitne 
maske itd.) in očitno dobro motivirani. 
Branilci 710. UC smo bili slabše opremlje-
ni, saj nismo imeli zaščitnih mask, čelad, 
zavojev prve pomoči itd. Brezrokavnik, 
ki je bil uveden kot sestavni del slovenske 
vojaške uniforme pa so napadalci zmotno 
imeli za zaščitni neprebojni jopič. 

Podpora
Pred učni center so prispele tudi ekipe 
novinarjev RTV Ljubljana in ORF ter 
mestno politično vodstvo, ki ga je 
vodila predsednica skupščine občine 
Maribor Magdalena Tovornik. Trudili 
so se, da bi umirili situacijo in da ne bi 
prišlo do najhujšega. V dolini pod učnim 
centrom, ob prvih hišah Peker (Bezjakova 
ulica), smo opazili civilno policijo, 
ki je zadrževala množico civilistov s 
slovenskimi zastavami; rahel veter je nosil 
njihove spodbudne vzklike in pesmi do 
nas. Danes je težko opisati občutke, ki so 
takrat plapolali skozi nas. Naš položaj je 
bil vse prej kot zavidljiv, toda ta spodbuda 
naših ljudi nas je navdajala s ponosom, da 
smo Slovenski vojaki in da smo si drznili 
upreti tako mogočnemu nasprotniku.
Padel je mrak, pripadniki JLA so z 
reflektorji na bojnih vozilih svetili v 
center in vsake toliko časa poskrbeli za 
dvig napetosti. Zbrani ljudje pod centrom 
pa tudi ponoči niso popustili, zakurili 
so ogenj, peli narodne pesmi in nas 
spodbujali. Nekaj čez tretjo uro zjutraj so 
se enote JLA po petnajsturni obkolitvi 
710. UC pričele postopoma umikati. 
Šele ob njihovem odhodu smo branilci 
spoznali, koliko jih je bilo.
Po tridesetih letih je jasno, da če ne 
bi bilo hrabre in odločne obrambe 
takratnega 710. UC TO in silovite reakcije 
Mariborčanov, bi zelo verjetno slovenska 
pot v samostojnost in državnost bila 
mnogo težja. Delili bi usodo ostalih 
narodov nekdanje skupne države, ki so 
si morali svojo samostojnost izboriti ob 
bistveno večjem krvnem davku.
Današnji čas nam prinaša nove izzive 
in dileme, a morda je spomin na tisti 
čas pred tridesetimi leti danes aktualen 
predvsem kot opomin, kaj vse zmo-
remo, če smo složni!

Ernest Anželj–Armbrust

Učni center in 
pekrski dogodki
Zbrani ljudje pod centrom tudi ponoči 
niso popustili, zakurili so ogenj, peli 
narodne pesmi in nas spodbujali

Začelo se je v Pekrah ... 
Ob desetletnici pekrskih dogodkov in vojne za 
samostojno Slovenijo
Založila in izdala: Mestna občina Maribor in Muzej narodne 
osvoboditve Maribor, maj 2001
V publikaciji so predstavljeni kronološki dogodki pekrskih 
dogodkov, spomini mnogih vojaških in političnih udeležen-
cev, novinarjev, ki so bili prvi na prizorišču ter pogovori s 
takratnimi najvidnejšimi akterji iz »prvih bojnih vrst«. 

Človeka nikar ...
Maribor in severovzhodna Slovenija v osamosvojit-
veni vojni leta 1991
Založil in izdal: Muzej narodne osvoboditve 
Maribor, junij 2006
Kronologijo izpod peres Mire Grašič in Marjana Matjašiča 
dopolnjujejo številne črnobele dokumentarne fotografije. 
Čas kronološkega pregleda je od 13. maja 1991, ko so 
mariborske matere vojakov, ki so služili vojaški rok v 
enotah JLA, objavile peticijo za zaščito njihovih sinov, do 
26. oktobra 1991, ko so z ladjo iz koprskega pristanišča 
Slovenijo zapustili zadnji vojaki JLA.

Miličniki v bran domovini
Izdajatelj: Policijsko veteransko društvo Sever, 2011
Ob 20. obletnici vojne za Slovenijo je bil izdan zbornik, ki 
vsebuje osebna pričevanja in prispevke veteranov, občanov 
in novinarjev, ki so leta 1991 aktivno sodelovali v procesih 
osamosvajanja Slovenije na področju takratne UNZ 
Maribor (danes PU Maribor). V njem so opisani Manevrska 
struktura narodne zaščite, dogodki v zvezi z osamosva-
janjem Slovenije, osamosvojitvena vojna in »hudomušne 
iskrice izpod šapke«.

Neuklonljivi Maribor
Založba Ostroga, junij 2011
Zbornik je nastal ob 20. obletnici osamosvojitvene vojne 
za Slovenijo na pobudo Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Maribor. Knjigi sta pravzaprav dve v 
eni: v prvi avtorji (pripadniki TO, JLA, novinarji, civilisti 
...) opisujejo znane in manj znane dogodke tako s strokovno 
zgodovinskega kot tudi iz osebnega vidika. »Druga« knjiga 
je predvsem slikovni material Večerovih fotoreporterjev. V 
zborniku so osvetljeni dogodki predvsem na mariborskem 
in štajerskem področju.

Vzhodnoštajerska pokrajina v procesih 
osamosvajanja
Izdajatelji:  Zveza veteranov vojne za Slovenijo, 
Policijsko veteransko društvo Sever in Vojaški muzej 
Slovenske vojske, 2018
V zborniku novejšega datuma je prvič celovito zbrano in 
dokumentirano dogajanje na področju Vzhodnoštajerske 
pokrajine. Zbrano gradivo predstavlja poenotenje videnja 
takratnih dogodkov med udeleženci, uporabljeni so 
verodostojni viri, arhivi in osebna pričanja, vse zapisano so 
časovno in vsebinsko dodatno preverili.

30. obletnica Manevrske Strukture Narodne 
Zaščite v Vzhodnoštajerski pokrajini
Izdajatelj: Policijsko veteransko društvo in 
Pokrajinski odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo 
Vzhodnoštajerske, 2020
Manevrska struktura narodne zaščite (MSNZ) je omogočila 
nastanek in razvoj samostojne ter neodvisne države. V 
zborniku avtorji izčrpno prikazujejo razvoj slovenske TO, 
pomen MSNZ in prispevka takratne milice.

Pekrski dogodki, 30 let pozneje
Izdajatelj: Mestna občina Maribor, 2021
Najnovejši zbornik ob 30. obletnici pekrskih dogodkov 
prinaša natančno in verodostojno kronologijo pekrskih 
dogodkov od 15. maja 1991 do 29. maja 1991 ter prikaz 
dogodkov pod posebnim naslovom Severovzhodna 
Slovenija v vojni (od 26. junija 1991 do 26. oktobra 1991). 
Poleg številnih dokumentarnih fotografij bodo v zborniku 
objavljena še nekatera doslej malo znana pričevanja in 
dokumenti.
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