
Višje, hitreje, 
močneje

Praktično vse kulture in vere praznujejo 
začetek pomladi. Povezujejo ga z zmago 
svetlobe nad temo, toplote nad hladom, 
s spominjanjem in premisleki, z obrati, 
boljšimi začetki, z odpovedovanjem 
staremu in odpiranju prostorov za novo 
itd. V te namene uporabljajo razna 
obredja in simbole, od kamnov in rož do 
živali in jedi.Krščanstvo je šlo nemara 
najdlje. Velika noč, najpomembnejši 
krščanski praznik, je slavljenje zmage 
nad smrtjo. Veliki petek pa je edini dan, 
ko v cerkvah ni maš v spomin na dan, 
ko je oblast Jezusa mučila in križala. 
Najbrž naključje je hotelo, da bodo prav 
na tak dan začeli s sojenji prvi od treh 
mladoletnih dijakov, ki so 9. februarja 
letos mirno protestirali na Trgu svobode.

Tudi v prejšnjem režimu si lahko počel 
marsikaj. Le na jugoslovansko vojsko 
nisi smel s prstom pokazat, ker si bil 
takoj na sodišču ali v zaporu. Najbrž 
se predsednik vlade tega še spomni. V 
meglenem kolektivnem spominu pa je 
ostalo, da je bilo neumno ravnanje oblasti 
eden od sprožilcev za razpad države, 
veliko večje od naše. Proces JBTZ se 
je začel aprila 1988, točno pred 33 leti. 
Nenavadno, toliko naj bi bil star Jezus, 
ko so ga križali. Zgodovina se ponavlja 
v miniaturnih inačicah. Da se ne bi 
izteklo po starem, bo kmalu spet en shod 
na prostem. Tokrat pred mariborskim 
sodiščem, na veliki petek, ob 10.30 – da 
ne bi oblasti spet koga pribijale na križ.

Dejan Pušenjak
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Odpiramo 
življenjske prostore, 
povezujemo bisere 
mesta
Koroška cesta je sestavni del 
odpiranja javnega prostora, 
ki vključuje levi in desni breg 
Drave ter mestni park, in ga 
kot kapilare mesta povezujejo 
čarobne srednjeveške ulice 
in trgi. Zaključujemo dela pri 
Minoritih, Sodnem stolpu in 
Treh babah, končana so dela 
v Vinogradniškem muzeju, 
nadaljujemo z urejanjem 
Vojašniškega trga, na kar je 
mesto čakalo dolgih 17 let, 
Dravsko nabrežje med Sodnim 
in Vodnim stolpom bomo pričeli 
urejati letos, ko bomo obnovili 
tudi promenado v mestnem 
parku. Intenzivno delamo na 
velikem odprtem prostoru, na 
mestni transverzali z dvema 
biseroma na vsakem koncu, 
Dravo in parkom s svojim 
naravnim zaledjem, ki bo 
meščanom in obiskovalcem 
omogočil varno in polno 
doživetje izjemnih lepot našega 
zdravega in zelenega mesta.

Saša Arsenovič, župan

Koroška cesta leta 1900
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Če bi hiše govorile ...
Nekoč se je mariborsko mestno jedro, 
obdano z obzidjem, zapustilo po treh 
poteh, in sicer v smeri proti Gradcu, 
Trstu in Koroški. Proti slednji je peljala 
Koroška cesta, od nekdaj ena najpo-
membnejših prometnic našega mesta. V 
svoji zgodovini je doživela že boljše čase, 
zaradi ne najboljših prometnih strategij 
pa je tudi »kriva«, da je Lent odrezala 
od središča mesta.
Pisni viri jo prvič omenjajo že davnega 
leta 1315, a takrat še kot Markt oziroma 
Trg. Dobrih sto let kasneje se je že 
imenovala Khartner Gasse (Koroška 
cesta), s tem da je bila zelo kratka, saj je 
segala le od Glavnega do Vodnikovega 
trga. Kljub temu je predstavljala začetek 
tako imenovane Državne dravske ceste, 
ki je vodila na Koroško. Slovensko ime je 
prvič dobila leta 1919, ga izgubila v času 
nemške okupacije med drugo svetovno 
vojno in si ga po njej spet povrnila. Takrat 
že dolgo ni bila več kratka uličica; leta 
1967 so jo denimo podaljšali od mestne 
meje do katastrske občine Bresternica.
Na prvotni Koroški cesti znotraj 
nekdanjega mestnega obzidja je nekaj 
pomembnih stavb iz zgodovine Maribora. 
Med njimi je gotovo hiša številka 1, v 
kateri je imela med letoma 1758 in 1892 
svoj sedež prva mariborska gimnazija. 
Lastnik stavbe na številki 3 je bil Nikolaj 
Strašil, pri katerem je leta 1814 nekaj 
časa stanoval njegov vojaški prijatelj 
Črni Jurij Karađorđević, ded poznejšega 
srbskega kralja Petra I.
Na mestu med hišama številka 21 in 26 
so se do leta 1829 nahajala mestna vrata 
Naše ljube gospe, bolj znana kot Koroška 

vrata. Če bi govorila, bi lahko marsikaj 
povedala tudi hiša na številki 12. V njej 
je živel Krištof Wildenrainer, mestni 
sodnik leta 1531, ko so Maribor oblegali 
Turki. Mnogo kasneje, leta 1892, se je 
stavba znova zapisala v mestno kroniko, 
saj jo je takrat odkupila mestna občina 
in v njej namestila varnostno stražo in 
prostovoljne gasilce.
Zanimivo je, da so od sedmih uničujočih 
požarov v mestu med letoma 1513 in 1797 
kar štirje izbruhnili na Koroški cesti. 
Razlogi zanje so bili več kot absurdni: 
enkrat je požar povzročilo objestno 
streljanje domačega hlapca, drugega 
je iz hudobije podtaknil neki vojak, 
tretjega je denimo zanetil komornik grofa 
Rosenbergerja, ko je streljal na lastovko, 
pri tem pa zažgal slamnato streho. Najbolj 
nenavadna pa je zgodba hiše na Koroški 

cesti 24, ki je bila zgrajena leta 1553 
in so jo skozi čas več kot očitno čuvale 
dobre sile. Najprej so ji prizanesli prav 
vsi veliki požari 17. in 18. stoletja, ki so 
praktično upepelili mesto, poleg tega 
noben od stanovalcev, v stavbi je bila 
pekarna Murmann, ni zbolel za kugo 
v letih 1680 in 1681, ki je v Mariboru 
terjala ogromen davek.
Če je Koroška cesta še sredi prejšnjega 
stoletja veljala za pomembno obrtno in 
trgovsko središče, pa je že kmalu zatem 
doživela popoln zaton; svoja vrata so 
namreč zaprle številne obrtne dejavnosti 
pa tudi trgovinice, zato je postala ulica 
duhov. Mestne oblasti so se občasno 
lotile ideje njene revitalizacije, izvedle 
so celo mednarodni natečaj, a so načrti 
obležali v predalih.   

Sašo Radovanovič, Senka Dreu

Koroška cesta: od prve gimnazije do prve gasilske službe

Groningen
Leta 1969 je bil Max van der Berg 
star 24 let. Pravkar je diplomi-
ral iz sociologije na univerzi v 
Groningenu, ko so tedanji občinski 
veljaki pripravljali »modernizacijo« 
njegovega mesta. Ozke, prepletene 
ulice in majhne, nizke stavbe so se 
jim zdele staromodne in neuporab-
ne, pod pojmom »urbanizacija« pa 
so ponujali monokulturni vzorec 
mesta s širokimi cestami, z gostim 
prometom, velikimi garažami in 
visokimi zgradbami iz jekla in stekla. 
Van der Berg se je odločil vstopiti v 
mestno politiko, angažiral se je pri 
načrtovanju javnega prostora in s 
somišljeniki počasi začel postavljati 
alternativo. Sprva je šlo počasi, 
postopoma, korak za korakom, z 
ogromno debatami in veliko odpora, 
a danes (van der Bergov načrt 
mesta so začeli udejanjati leta 1977) 
je univerzitetno mesto Groningen 
s približno 200 tisoč prebivalci sve-
tovni zgled mesta, ki je namenjeno 
in prilagojeno v prvi vrsti ljudem. Po 
uradnih podatkih ljudje napravijo 
dve tretjini poti po centru mesta s 
kolesom ali peš. V mestu praktično 
ne najdete nikogar, ki bi si želel 
nazaj na stari model.

D. P.
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Že v viziji trajnostnega razvoja Ljubljane 
napovedano omejevanje motornega 
prometa v ožjem mestnem središču je, 
tako kot vsepovsod po svetu, naletela na 
ostre proteste tamkajšnjih stanovalcev, 
trgovcev, gostincev in hišnih lastnikov, ki 
se jih nikakor ni dalo prepričati v splošne 
koristi te namere.

Najprej pogoji
Preden smo začeli spreminjati prometne 
razmere v mestnem središču, smo zato 
najprej vzpostavili pogoje za preu-
smerjanje in prerazporejanje vpadnega 
in tranzitnega motornega prometa, ki 
se je do tedaj odvijal preko mestnega 
središča in starega mestnega jedra. V 
ta namen smo zgradili Štajersko cesto, 
novo vpadnico iz severne obvoznice, ki 
je prevzela in preusmerila del prometnih 
tokov iz Dunajske ceste. 
Drugo cestno povezavo smo uvedli 
z novim Fabianijevim mostom preko 
Ljubljanice, s katerim smo sklenili notra-
nji cestni obroč. Ob obroču in v njegovem 

zaledju so bile zgrajene nove garažne 
hiše, ki naj bi poleg drugih ukrepov 
parkirne politike zmanjšale potrebo po 
vstopanju osebnega motornega prometa 
v mestno središče.

Nadomestni ukrepi
Tudi preurejanje starega mestnega jedra 
v sorazmerno veliko območje brez 
avtomobilov smo zastavili celovito in 
pri tem preverili součinkovanje različnih 
omejitvenih ukrepov na prometne, 
okoljske, gospodarske, kulturne  in 
družbene razmere v območju. Omejevanje 
in izključevanje motornega prometa 
smo uvajali postopno in usklajeno s 
prenavljanjem komunalne infrastrukture, 
preurejanjem tlakovanja in uličnega 
pohištva ter spodbujanjem obnove lupin 
okoliških zgodovinskih stavb.
Poleg tega smo uvajali tudi nadomestne 
ukrepe, da bi olajšali privajanje predvsem 
lokalnih prebivalcev in lastnikov lokalov 
na nove razmere: parkirna mesta smo iz 

Celovito, usklajeno
Kako osvoboditi javni prostor v mestu 
prevlade avtomobilov?

Kdo sem jaz, da lahko sodim o mestnem 
urbanizmu, zapiranju cest, zmanjševanju 
parkirnih prostorov in arhitekturnih 
rešitvah? 
Sem le prebivalka mestnega jedra, ki se 
med ulicami največkrat podi s kolesom. 
Naše gospodinjstvo ima le en avtomobil, 
nekaj let smo bili celo brez njega, in 
štiri kolesa. V glavno mesto se podam 
s pomočjo prevozov pika org, ko stisne 
mraz pa znotraj lastnega mesta skočim na 
električno vozilo, ki sliši na ime Maister.

Mestni utrip v komi
Naše nakupovalne navade so v večini 
omejene na neposredno bližino našega 
doma, kamor spada tudi tržnica, ki jo 
obiščemo vsaj dvakrat tedensko. Nadvse 
opevan Europark je zame nočna mora. 
Tja največkrat pošiljam otroke po izdelke, 
ki jih ne morem kupiti nekaj ulic proč 
ali naročiti preko pošte. Pravzaprav sem 
jezna, da so trgovino z nogavicami, ki je 
včasih kraljevala sredi Gosposke ulice, 
bili primorani seliti prav tja, jaz pa se no-
gavicam ne morem odreči. Me pa zanima 
ali danes že vemo, kdo je dal soglasje h 
gradnji objekta, ki je trgovce v mestnem 
središču spravil v domačem žargonu 
na »kant«? Kako to, da je bila odobrena 
gradnja tako blizu mestnega središča, 
če pa evropska mesta zadevo rešujejo 
tako, da trgovske centre selijo na obrobje, 
kamor mestni avtobus seveda še vozi?
Mestni utrip smo na tak način znižali na 
minimum, kjer je utrip podoben človeku 
v komi. Čez teden nas rešujejo tisti, ki v 
mestu delajo in številni dijaki, čez vikend, 
natančneje od sobote popoldan, pa vse do 
ponedeljka zjutraj, na naših ulicah mogoče 
videti le tu in tam družino z vozičkom, ki 
je otroka peljala »na zrak« ali sprehajalce 
psov. Medtem pa se ob omenjenih urah 
v trgovinah omenjenega središča gnete 
toliko ljudi, da so zadovoljni tako trgovci 
kot tudi gostinci. 
Če smo tega dejstva prebivalci mestnega 
središča malodane navajeni, pa nam 
je mnogim neprijetno, ko zagledamo 
skupine turistov. Ob priložnosti 
moram vprašati turistične delavce, kako 
odgovarjajo na vprašanja gostov, ali je 
Maribor morda mesto duhov in kje za 
božjo voljo so ljudje.

Danes je pot prijetna  
(ne pa še pri cilju) 
Da berete te vrstice, je krivo vprašanje: 
»Kako se ti kot prebivalki centra zdi 
zaprtje Koroške ceste za promet?« In jaz 
lahko odgovorim le z eno samo besedo: 
Odlično.
Zadnje poletje, ko smo lahko dihali na 
prostem (ne da bi za našimi ovratniki 
dihali gospodje in gospe policisti, ki jih 
sicer spoštujem, vendar se zadnje leto zdi, 
da morajo upoštevati predpise, ki jih razu-
mejo le vladajoči in tisti, ki pišejo kazni; 
ti, ki jih prejemajo, pa še najmanj), se nam 
je to vedno znova potrdilo. Šele sedaj sem 
ta zaprti del ceste pričela uporabljati. Pred 
tem se s kolesom do tržnice brez vijuganja 

Zdaj uporabljam ta del ceste
ni dalo, z majhnimi otroki in vozički 
pa si doživljal visoke količine stresa in 
nejevolje. Rečem lahko, da je danes pot 
do Lutkovnega gledališča prijetna. Tudi 
takrat, ko se otrok ob fontani zmoči tako 
zelo, da tečeš v prvo prodajalno otroških 

oblačil, da si le lahko na predstavi.
Se pa s prijatelji, ki so na vozičkih, 
sprašujemo, kdaj bodo vanje sedli prav vsi 
mestni svetniki in se odpravili po vsakda-
njih poteh in opravilih. Če bo vožnja od 
Glavnega trga pa vse do tržnice prijetna, 

bodo na koncu ugotovili, da do branjevk 
samostojno sploh ne morejo! Namreč, zdi 
se, da ljudje, ki lahko veliko spremenijo, 
še vedno mislijo, da se posebni otroci in 
invalidnost pojavljajo le »pri drugih«.

Petra Greiner

prenovljenih trgov in nabrežij umaknili v 
osrednjo garažno hišo pod Kongresnim tr-
gom, kjer smo zagotovili tudi nadomestna 
parkirna mesta za stanovalce v območju 
brez avtomobila, medtem ko smo dosto-
pnost zagotovili z uvedbo brezplačnih 
električnih vozil na poziv in nadzorovano 
omejeno dostavo v zaprto območje.

Koristi
Sorazmerno hitro se je izkazalo, da je 
preureditev prometa, ki je sprostila  javni 
prostor, kljub omejitvam prinesla celo 
vrsto koristi, pospešila razne oblike 
javnega in gospodarskega življenja ter 
ustvarila podobo lepo urejenega napre-
dnega mesta. Izkušnje so pokazale, da je 
z dogovarjanjem s še tako prepričljivimi 
argumenti težko prepričati naše ljudi, 
da začnejo spreminjati svoje utečene 
navade, še posebej, če se morajo pri tem 
odpovedati delu vsakdanjega udobja v prid 
kakovosti življenja in skupnosti.
Še najbolj učinkovita oblika uvajanja 
sprememb so torej začasne, poskusne 
rešitve in postopne preureditve, da jih 
ljudje lahko preizkušajo in izpopolnjujejo, 
dokler se na njih ne navadijo. Sami morajo 
prepoznati, kaj so s svojim odrekanjem 
pridobili, za kar jim je treba v vsakem 
primeru ponuditi prepričljivo alternativo.       

Janez Koželj,  
mestni arhitekt in podžupan Ljubljane 



Če pustimo ob strani formalne 
navedbe, kaj mesto Maribor nagrajuje z 
Glazerjevimi nagradami, in poskušamo 
izluščiti bistvo, iz katerega se brezkom-
promisno, ne glede na okoliščine in iz leta 
v leto rojevajo umetniški presežki širšega 
prostora, je to zagotovo strast. Strast do 
ustvarjanja. Ker institucionalno-upravni 
nivo družbe s podeljevanjem nagrad že 
35 let dokazuje, da prepoznava vrhunske 
dosežke, rojene iz ustvarjalne strasti, 
lahko rečemo, da se zaveda pomena te, v 
resnici najbolj vitalne skupnostne substan-
ce, utripajočih žil mesta. Kar manjka in 
izostaja v obsežnem medprostoru med 
zamaknjenostjo ustvarjanja in krovno 
afirmacijo pa je skupnostni primankljaj 
vrednotenja umetnosti in kulture. Zanj 
smo soodgovorni vsi. V našem mestu 
pogoji za ustvarjanje in razrast obeh 
nikoli niso bili optimalni. Deloma zaradi 
prelomov v preteklosti, deloma zaradi 
kontinuirane upravljalske kratkovidnosti, 
se temeljna vloga umetnosti in kulture 
ter tudi njuna razvojna kapaciteta, 
nista zadovoljivo uveljavili. Most med 
ustvarjalci in upravljalci še ni zgrajen.

Janko Glazer
Tudi zaradi tega velja spomniti, kdo in 
v kakšnih okoliščinah je v preteklosti 
konstruiral umetniško-kulturno krajino 
mesta in vzpostavljal njegovo duhovno 
podstat. Ni treba drezati pregloboko, 
da pridemo do grenke, a hkrati pomen-
ljive ugotovitve: v zadnjem stoletju, 
odkar je Maribor slovensko mesto, so 
pretresi, pomanjkanje, improvizacija 
ter raznorazne praznine konstantna. 
Temelje, ki se jih je v tem času gradilo 
na umetniško-kulturnem področju, 
praviloma ni vzpostavljal upravljalski 
sistem, ampak vizionarski »osamelci«, 
večinoma tudi sami ustvarjalci, ki so 
vzeli iniciativo v svoje roke.
Med ikone tega časa se zagotovo 
uvršča Janko Glazer (1893–1975). 
Razlogi, da se mestne nagrade za 
vrhunske umetniško-kulturne dosežke 
in vseživljenjsko odličnost imenujejo 
po njem, tičijo v ustvarjalni strasti in 
življenjskem poslanstvu Rušana in 
Mariborčana. Glazer je namreč bil 
vsestranska osebnost: ob Stanku Majcnu, 
pisateljskem in dramskem klasiku, je bil 
prvi, ki mu je uspelo pripadnost mestu (in 
Pohorju) ubesediti v vrhunsko literaturo. 
Zlasti v zgodnjem obdobju je Glazer 
veliko pozornosti namenil tudi literarni 
in kulturni zgodovini slovenskega 
severovzhoda ter ga z intenco spajal z 
osrednjeslovenskim bazenom.
Dvoetapni, vseživljenjski projekt je 
bila mariborska Študijska knjižnica; 
med vojnama je najprej kot bibliotekar 
in potem kot njen ravnatelj sistema-
tično in premišljeno zasnoval splošno 
znanstveno knjižnico, predhodnico 
današnje Univerzitetne knjižnice Maribor. 
Prosvetni in raziskovalni dvig »novega« 

Maribora, ki ga je knjižnica omogočala, 
je presekala nemška zasedba 1941. Kot 
druge slovenske kulturne institucije, so 
jo Nemci uničili, Glazerja z družino pa 
izgnali v Srbijo. Delo je nadaljeval po 
vojni, ko se je Študijska knjižnica hitro 
pobrala in z razvojem pripomogla k 
nastanku in razmahu visokega šolstva ter, 
kasneje, formiranju univerze v Mariboru. 
Matični instituciji je Glazer ostal zvest 
tudi po upokojitvi, ko je tam urejal 
rokopisno zbirko. Njegovo predanost 
kulturnemu razvoju mesta, je Maribor 
počastil že leta 1940 s Slomškovo 
nagrado. Leta 1967 je bil prvi prejemnik 
Čopove diplome, najvišjega slovenskega 
bibliotekarskega priznanja, leta 1968 
pa je postal prvi mariborski Prešernov 
lavreat. Spoštovanje sodobnikov si je 
skozi življenje pridobil tudi s pobudniško 
naravo in oporo vsem, ki so svoje 
delovanje zastavili skozi kulturo.

Žuboreč ustvarjalen tok
Ko so torej novembra leta 1986 na pobudo 
Bruna Hartmana, še enega nestorja 
mariborske kulture in Glazerjevega 
ravnateljskega naslednika, v Kulturni 
skupnosti Maribor razpravljali, po kom 
poimenovati mestne umetniško-kulturne 
nagrade, dvomov pravzaprav ni bilo. V 
konkurenci uglednih in zaslužnih osebno-
sti Antona Martina Slomška, Franja Baša, 
Edvarda Kocbeka, Prežihovega Voranca 
in Jožeta Košarja, je prevladal Glazer. 
Na Prešernov dan, 8. februarja 1987, so 
bile Glazerjeve nagrade podeljene prvič. 
V okoliščinah, ko je bila 
mariborska resničnost 
še trdno 

Nagrajujemo strast
industrijska, a je na drugi strani prav v 
kulturi demokratizacijsko brbotalo, so 
prve Glazerjeve listine prejeli baritonist 
in operni pevec Emil Baronik, pisatelj, 
dramatik in komediograf Tone Partljič in 
dramska igralka Anica Veble. Nagrado 
za življenjsko delo so podelil Sergeju 
Vrišerju, umetnostnem in kulturnem 
zgodovinarju ter muzealcu, sicer pa perso-
ni par excellence. Za uspešno splavitev 
podeljevanja nagrad je bil nedvomno 
zaslužen tudi Glazerjev odbor na čelu 
z Vilijem Vukom ter člani Francetom 
Forstneričem, Meto Gabršek Prosenc, 
Heleno Grandovec, Janezom Gajškom, 
Aleksandrom Lajovicem, Rudijem 
Mogetom, Bogdanom Reichenbergom in 
Vladimirjem Rukavino. 
Ob preletu vseh naštetih imen je jasno, da 
gre za osebnosti, ki so vtkane v duhovne 
temelje mesta ali pa jih še aktivno 
ustvarjajo. Pravzaprav je tako z vsemi 
petintridesetimi »letniki« Glazerjevih 
nagrad, ki so se zvrstili do danes. 
Nagrajenci – med njimi so nagrajeni 
tandemi, skupine ustvarjalcev, tudi kolek-
tivi in institucije – pa tudi bistveno širši 
krog nominirancev, predstavlja žuboreč 
ustvarjalen tok, ki vre iz mestnega vrelca 
in Maribor, navkljub vsem preizkušnjam, 
napaja, oživlja in obnavlja.

Naši ljudje so povsod
Ob tem se je treba zavedati, da vitalnosti 
in potence ne zagotavlja sistem kot tak; 
ta ju lahko le vzpodbuja ali tlači. Sloga, 
vzajemno spoštovanje in soodgovornost 
med upravljalci in ustvarjalci v preteklosti 
nista prav pogosta fenomena, a spomnimo 
samo na obdobja, ko so se karte zložile: 
klasične Atene, Rim cesarja Avgusta, 

renesančne Firence, weimarska 

Ob letošnji podelitvi Glazerjevih nagrad

klasika, manchesterska postindustrijska 
reinvencija. Korak na takšno pot je 
skupnostna afirmacija naših lavreatov, 
njihova izrazitejša prisotnost v javnem 
diskurzu in v živi kulturi, tako doma 
kot v tujini. Maribor namreč ni samo v 
Mariboru – naši ljudje so povsod. Od 
njihove ustvarjalne strasti ima namreč 
mesto mnogo več in bolj daljnosežnega 
kot od materialno otipljivega in kvanti-
tativno merljivega.
Iskrene čestitke letošnjim prejemni-
kom Glazerjevih listin: kiparki in 
konservatorki Metki Kavčič, literarni 
prevajalki Danieli Kocmut ter opernem 
tenoristu Martinu Sušniku. Nagrajencu 
za življenjsko delo, baletnemu plesalcu in 
pedagogu Ediju Dežmanu, pa naš globok 
poklon. Žal tudi letos podelitev nagrad ni 
bila mogoča na 21. marec, prvi pomladni 
dan in na dan Glazerjevega rojstva kot je 
v navadi od leta 1993. A je po drugi strani 
jasno, da se bodo Glazerjeve nagrade 
zagotovo vrnile na stare frate.  

Klemen Brvar,  
član Glazerjevega odbora

Janko Glazer

Foto: Marko Pigac
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Mariborčani smo lahko upravičeno ponosni 
na pesnico, ki že skoraj štirideset let vztraja 
v vrhu slovenske poezije. Njene zbirke 
so dovršene, skrbno jezikovno dodelane, 
vsebinsko zaokrožene in polne izrazite 
pesniške potence. S svojo prepoznavno 
poetiko, zaznamovano s sredozemsko 
metaforiko, je obogatila slovensko 
pesniško zakladnico z devetimi vrhunskimi 
pesniškimi zbirkami: od prve Bela Evridika 

Erika Vouk – poetesa 
mediteranskega zamaha
Ob jubileju pesnice in prevajalke, avtorice devetih vrhunskih 
pesniških zbirk in prejemnice številnih uglednih nagrad

Čas
Ko bodo zapeli zvonovi,

uliti iz bronastih src,

takrat bodo strti okovi

vladarstva, brezumja in brc.

Odstrle se bodo sončave

nepoteptanih resnic,

odžejane bodo puščave,

porušeni stolpi krivic.

Zbistrili se bodo tolmuni,

besede bo ogenj razvnel,

že trzajo prsti na struni,

kdaj bo glas pevca zapel.

Takrat bodo roke dosegle

orbite ptic in vetrov,

nebo bo prediralo megle.

Takrat bo kraljestvo volkov.

Beli Križ, 4., 5., 6. september 2015 

(iz zbirke Ta dan)

Praznujem življenje

in tisto, kar pride,

kri in krik in krč in prah,

in votlo kamnito svetost piramide,

slepoto in zrenje,

nemoč in zamah,

slast sle in sladkosti,

napuh opoldneva. –

Brezzračje prostosti

praznujem brez gneva.

(iz zbirke Rubin)

»Poezija Erike Vouk je prepoznav-
na po klasičnem verzu, ki v sebi 
združuje končnost in neskončnost, 
večno zlaganje in razpiranje kril, 
in po zelo čistem glasu, v katerem 
se njena osebna skušnja zliva s 
skušnjo slehernika«. 
Lidija Gačnik Gombač

»Poetika Erike Vouk predstavlja 
lepo in uravnoteženo zlitje nature 
in kulture. Eros je njen temeljni 
ustvarjalni impulz in njena temeljna 
téma: upesnjen je toliko močneje, 
ker spregovori skozi mojstr-
sko obvladan in aristokratsko 
kultiviran jezik.« 
Boris A. Novak

21. marca, na prvi pomladni dan, 
ki je razglašen za mednarodni 
dan poezije, se v večjih sloven-
skih krajih prireja javno branje 
poezije. V Mariboru poteka pod 
naslovom Poezija povezuje. 
Letos je zaradi razmer odpadlo 
branje v živo, ljubitelji poezije 
pa so lahko spremljali posnetke 
preko ozvočenja na Slomškovem 
trgu. Na ta dan v Mariboru 
zaznamujemo tudi rojstni dan 
pesnika in bibliotekarja Janka 
Glazerja. (Posnami spodnjo QR 
kodo)
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(1984) so se zvrstile še Anima (1990), Belo 
drevo (2000), Opis slike (2002), za njo je 
prejela najprestižnejšo slovensko pesniško 
nagrado (Jenkovo nagrado), Album (2003), 
Valovanje (2004), za njo je prejela še drugo 
eminentno slovensko pesniško nagrado 
(Veronikino nagrado), Rubin (2008), Lasa 
pur dir (2013) in Ta dan (2019), leta 2007 je 
izšla tudi zbirka njenih izbranih pesmi pod 
naslovom Z zamahom ptice neka roka slika.

Ob tem je leta 2002 s pesmijo Skoz okno so 
strmeli osvojila še naziv vitezinja poezije 
na Pesniškem turnirju, na katerem se izbira 
najboljša neobjavljena slovenska pesem v 
tekočem letu. Leta 2015 je prejela najvišje 
priznanje na področju kulture v Mariboru, 
Glazerjevo nagrado za življenjsko delo.
Velik uspeh je požela tudi med ljubitelji 
poezije, saj je v zadnjih dveh desetletjih 
nastopila na več kot 100 literarnih večerih 

po celotni Sloveniji, na njih je občinstvo 
navdušila z globoko občuteno in izrazno 
dovršeno interpretacijo svoje poezije, 
ki je še posebej zazvenela ob glasbeni 
spremljavi Boštjana Narata in uglasbitvi 
kantavtorja Petra Andreja.
Svoje občudovalce ima poezija Erike Vouk 
tudi v krogu poznavalcev in pesniških 
kolegov. Njeno prevajalsko delo je bilo v 
veliki meri vezano na potrebe Slovenskega 
narodnega gledališča Maribor (Wedekind, 
Büchner, Goethe, Müller). Med prevodi 
izstopa prevod enega najpomembnejših 
besedil evropske literature, drugega dela 
Goethejevega Fausta. Erika Vouk je to 
obsežno in zahtevno delo naredila z odliko; 
z osemletnim tenkočutnim prevajanjem 
7499-ih verzov ji je uspel vrhunski prevod, 
za katerega je leta 1997 prejela Glazerjevo 
listino. Njen prevod zvesto sledi pomensko 
nabitim Goethejevim verzom, ob spošto-
vanju kitičnih in verznih oblik izvirnika 
je prevajalka dosegla sodoben, gibčen in 
naraven zven jezika.
Vse najboljše ob jubileju, draga poetesa, in 
hvala za vse pesmi!

Nino Flisar, Zora A. Jurič

Z ZAMAHOM PTICE NEKA ROKA SLIKA

na platno veličastni magistrale

barv, vonjev, zvokov, gibov, ritmov plesa –

v pokrajinah neznanega jezika,

izrezanih iz ostrih črk slovesa,

na zlatorobih koščkih mozaika

zasijejo starinske iniciale.

(iz zbirke Z zamahom ptice neka roka slika)
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Ženske se na svoji karierni poti 
na področju znanosti, tehnologije, 
inženirstva, umetnosti in matematike 
srečujejo s številnimi izzivi, kot so vrzel 
v plačilu, stekleni strop in možnosti za 
napredovanje, neenakomerna zastopanost 
spolov pri razvijanju novih tehnologij, 
ki se odraža v končnih izdelkih (npr. 
prepoznava glasu), iskanje ravnovesja 
med poklicnim in zasebnim življenjem in 
številnimi drugimi.
Skrb vzbujajoče je tudi dejstvo, da je v 
raziskavi iz leta 2018 skoraj dve tretjini 
vprašanih žensk, ki se poklicno udejstvu-
jejo na področju tehnologije, navedlo, da 
nadrejeni njihove ideje ignorirajo, dokler 
jih ne predstavi moški.
Ženske imajo tudi manj priložnosti za 
samostojne govore, večja je verjetnost, 
da so vključene v panelne razprave 
(pogosto le ena ženska na razpravo). Pri 
tem pa je ženskam v sklopu različnih 
javnih nagovorov in razprav v povprečju 
odmerjenih le 22 odstotkov vsega časa.
11. februar (dan žensk in deklet v znano-
sti) ali 8. marec (dan žensk)? In zakaj?
»Vsekakor oboje. 8. marec zato, da se 
spomnimo poti, ki so jih prehodile naše 
prednice za pravice, ki jih sedaj ženske 
uživamo in ki nikakor niso same po sebi 
umevne. Prav nasprotno, trenutno  smo 
priča upadu že zdavnaj pridobljenih 
pravic žensk. Postane me strah, ne samo 
ko spremljam, kaj se dogaja v »daljnji« 
Poljski glede splava in drugih omejevanj 
ženskih pravic, ampak kako hitro se ta 

»oddaljenost« bliža Sloveniji. 11. februar 
pa zato, da spodbujamo mlade ženske 
k raziskovanju, da slišijo in vidijo, da 
znanstveni/raziskovalni svet ni zaprt za 
njih. Po stažu starejše raziskovalke imamo 
tudi zaradi tega dne priložnost pokazati, 
da je možno združiti pomembne vloge – 
biti mama, žena in raziskovalka.«
Ste znanstvenica in tudi zdravnica. Ali 
opazite kakšne razlike pri odnosu družbe 
do znanstvenic in do zdravnic? V katerem 
okolju so ženske boljše sprejete?
»Vsekakor smo ženske boljše sprejete 
v vlogi zdravnic. Ta poklic je že zelo 
feminiziran, s čimer ni nujno samo 
pridobil. Ženske v znanosti smo še vedno 
malo številčne in se na nas gleda malo z 
začudenjem, malo z radovednostjo, malo z 
nejevero – ali jim bo res uspelo.«
Ste otroška psihiatrinja in dobro poznate, 
kako delujejo otroški in mladinski mož-
gani. Ali je kakšna razlika med možgani 
deklic in fantov, ki bi vplivala na to, da so 
deklice boljše v družbenih vedah in fantje 
v matematiki in tehniki?
»Da se fantovski in dekliški možgani 
razvijajo drugače, je znanstveno dokazano 
dejstvo. Hormoni že med nosečnostjo 
poskrbijo, da se nekateri centri in 
možganske povezave razvijejo bolje pri 
deklicah, drugi pa pri dečkih. Zato so 
deklice bolj usmerjene v odnose, veliko 
jim pomeni mnenje drugih, njihov odziv. 
Fantje pa so bolj usmerjeni v tekmovanje 
in prevlado, k pokoritvi drugih. Z vzgojo 
se da to preusmeriti in predrugačiti, zato 

danes te razlike niso več tako vidne kot so 
bile še pred nedavnim.«
Ženske v znanosti se pogosto soočamo s 
tako imenovanim »steklenim stropom«. 
Ali ste imeli tudi sami izkušnje s tem?
»Stekleni strop te bo ustavil na poti 
navzgor, čeprav ga ne vidiš, le čutiš, ko 
ti ni omogočeno več iti naprej, čeprav 
imaš ideje, uspehe, jasne načrte. Nekateri 
pravijo, da je pripravljen le za ženske. 
Da se jih na neki točki/položaju v karieri 
ustavi in se jim ne omogoči napredovanja. 
Sama s tem nimam izkušenj. Nisem 
zaznala, da bi bila onemogočena, ker 
sem ženska. Morda je bila celo to kdaj 
prednost. Žal pa so stekleni strop doživele 
marsikatere kolegice, s katerimi sem se 
pogovarjala. Najbolj sem prizadeta, ko 
kolegice poročajo, da imajo največ 
slabih izkušenj prav z ženskami, ki so jim 
nadrejene ali pa na enakem položaju kot so 
same. Da so doživele največ tekmovalnosti 
in zaviranja prav s strani žensk. Zato 
je ključnega pomena, da se ženske med 
seboj podpiramo in odpiramo vrata druga 
drugi. Da delimo izkušnje in znanje ter ne 
tekmujemo med sabo, ampak si kolikor je 
le možno pomagamo.«
Seveda ne moremo mimo epidemije. 
Po mnenju Združenih narodov so 
bile ženske v znanosti ključne pri 
obvladovanju epidemije. Kakšno je vaše 
mnenje glede tega?
»Videli smo, kako dobro so obvladovale 
epidemijo države, kjer so ženske vodile 
vlado oziroma bile na ključnih položajih. 

Komunikacija z državljani je potekala 
na drugačni ravni, z zgledom in em-
patijo, brez ukazovanja, pametovanja 
in ustrahovanja. Ženske smo na sploh 
dobre v krizah in takrat smo velikokrat 
»pripuščene« na položaje, ko drugače ne 
bi bile.  Ženske postavijo za predstojnice, 
direktorice, šefinje, ko je potrebno stvari 
urediti, predrugačiti, pripeljati podjetje 
ali oddelek iz krize. Ko nalogo opravijo, 
ko je kriza mimo, pa se jim položaj 
kar hitro izmakne.«
Kako pa je epidemija in dolgotrajno 
zaprtje vplivala na otroke in mladostni-
ke? Kaj smo naredili prav in v katerih 
primerih bi lahko drugače ukrepali?
»Na otroke in mladostnike je država v času 
epidemije dokaj pozabila. V prvem valu ne 
samo da so zaprli šole, zaprle ali so bistve-
no zmanjšale obseg svojega delovanja tudi 
službe, ki naj bi skrbele za njihovo duševno 
zdravje. To se je v drugem valu nekoliko 
izboljšalo. Šele nekje v januarju 2021, 
torej slabo leto po začetku epidemije, se 
je začelo jasno in javno govoriti o tem, da 
so mladi ogromno prispevali in žrtvovali 
za ohranjanje zdravja družbe. S tem da so 
bile šole toliko časa zaprte, so otroci in 
mladostniki dali velik davek družbi.«
In za konec, predstavljajte si, da 
pridete v 5. razred v osnovni šoli. Kako 
bi predstavila in navdušila deklice naj 
postanejo znanstvenice?
»Povedala bi svojo zgodbo, ko sem v 
znanstveni svet stopila po čistem naključju, 
zaradi radovednosti in vztrajnosti. V petek 

Ženske v znanosti so ključne 
pri obvladovanju epidemije
Dr. Hojka Gregorič Kumperščak, otroška psihiatrinja

Dr. Maja Mačinko, učiteljica na 
Osnovni šoli Eugena Kvaternika 
Velika Gorica, ena od 510 naj-
boljših učiteljev na Hrvaškem in 
mentorica na področju tehnične 
kulture in matematike; doc. dr. 
Emilija Stojmenova Duh, docent-
ka na FE UL; Lynda C. Blanchard, 
nekdanja ameriška veleposlanica 
v Sloveniji; dr. Kim Binsted, pro-
fesorica na oddelku za informa-
cijske in računalniške znanosti 
na univerzi na Havajih; izr. prof. 
dr. Hojka Gregorič Kumperščak, 
dr. med., vodja Enote za otroško 
in mladostniško psihiatrijo UKC 
Maribor in predstojnica Katedre 
za psihiatrijo Medicinske fakulte-
te Univerze v Mariboru.
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Mednarodni dan žensk 
in deklet v znanosti
Generalna skupščina Združenih 
narodov je 11. februar razglasila za 
mednarodni dan žensk in deklet 
v znanosti. Združeni narodi s tem 
spodbujajo države članice, med-
narodna in regionalna združenja, 
organizacije znotraj privatnega sek-
torja in univerz ter civilno družbo, da 
pristopijo k ozaveščanju na področju 
enakopravne vključenosti žensk v 
izobraževanju, zaposlovanju in v 
procesih odločanja.

Dr. Hojka Gregorič 
Kumperščak
Izr. prof. dr. Hojka Gregorič 
Kumperščak, dr. med., je otroška 
psihiatrinja, predstojnica Enote za 
otroško in mladostniško psihia-
trijo Klinike za pediatrijo v UKC 
Maribor, predstojnica Katedre za 
psihiatrijo Medicinske fakultete 
Univerze v Mariboru ter pred-
sednica Združenja za otroško in 
mladostniško psihiatrijo Slovenije.

popoldan, ko se je delovnik že končal, sem 
na bolnišnični oddelek, kjer sem delala, 
sprejela dekle, ki je kazala vse znake znane 
duševne bolezni, a tudi veliko znakov, ki 
sem niso spadali … In sem začela brati, 
raziskovati,  povezala sem se s strokov-
njaki iz drugih medicinskih področij. 
Počasi smo dobili podatke in rezultate, ki 
so pri dekletu pokazali na novo mutacijo 
izredno redke metabolne bolezni. To je bil 
moj vstop v svet raziskovanja. Povedala 
bi, kako je ta svet zanimiv, razburljiv, 
poln izzivov in detektivskega dela. Druge 
plati – da je potrebno veliko odrekanja, 
dela čez noč in vikend in praznike, ne bi 
tako zelo poudarjala.«

Dr. Emilija Stojmenova Duh

IN MEMORIAM

SREČKO NIEDORFER
Tik pred božičem nas je pretresla 
vest, da je umrl Srečko Niedorfer, 
dolgoletni izvrsten novinar Večera, 
pravzaprav novinarska legenda. 
Fascinantna sta bila njegova predanost 
poklicu in njegov prefinjen občutek 
za pomembne dogodke in fenomene 
v mestu. Enostavno jih je znal 
prepoznati in jim nameniti ustrezno 
pozornost, tako na primer sploh ne 
čudi, da je bil s svojim novinarskim 
spremljanjem pestrega glasbenega do-
gajanja v 60-ih v prvi vrsti zaslužen, 
da je bil Maribor daleč naokrog znan 
kot jugoslovanski Liverpool.
Bil je iskren častilec svojega mesta, 
ki ga je znal tako občuteno upodo-
biti v svojih priljubljenih časopisnih 
rubrikah Moja mala mestna rapsodija, 
Žlehtno, a žlahtno in MB-koščki. V 
njih je ujel utrip mesta ob Dravi v 
drugi polovici 20. stoletja, njegovi 
zapisi na priljuden in humoren način, 
obarvani enkrat z nostalgijo, drugič 
s kritičnostjo, opisujejo dogodke in 
ljudi v mestu. Vselej pa so napisani 
z iskrenostjo in ljubeznijo. Pisal je o 
Pohorju, Mariborskem otoku, stari 
trti, o dogajanju na mariborskih uli-
cah in markantnih Mariborčanih, ki 
so oblikovali podobo mesta. O kulturi 
in nekulturi, o družabnem življenju, 
umetnosti, o navadah in običajih ter 
še marsičem. Mestno vzdušje je pri-
čaral na način, kot ga nikoli ne more 
pričarati še tako dobro znanstveno 
napisana kulturna zgodovina.
Zaznamoval ga je prefinjeni humor 
in odličen posluh za kulturo in 
umetnost. Pisal je besedila za 
popevke, kar nekaj jih je bilo na 
sporedu Vesele jeseni in drugih 
festivalov, gotovo poznate njegovo 
ponarodelo Še eno rundo daj, točajka. 
Urednikoval je pri humorističnem 
časopisu Toti list, bil iniciator 
revije Kaj, Večerovega piknika in še 
mnogih stvari, predvsem pa je bil ena 
temeljnih mariborskih osebnosti, ki je 
povezovala mnoge akterje in s svojo 
energijo, prijaznostjo, priljudnostjo 
in iskrivostjo zaznamovala naše 
mesto in ga sooblikovala bolj, 
kot smo se zavedali.
Srečko, vsa čast, globok priklon, 
hvala ti za vse. Tu pa tam pa le 
od tam nekje daleč, izmed zvezd, 
poglej sem k nam, v toti tvoj 
Maribor, lažje nam bo. 

»Njega dni je rad sodeloval z 
življenjem.«  
(Epitaf, kot si ga je zaželel na 
svojem FB profilu)

Nino Flisar

Mednarodna organizacija Civilne 
zaščite je leta 1990 v Ženevi 1. marec 
razglasila za mednarodni dan Civilne 
zaščite. Leta 1992 je tudi slovenska 
vlada določila ta dan za dan Civilne 
zaščite v Sloveniji. Praznik je namenjen 
krepitvi zavesti o ogroženosti pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, o 
vlogi Civilne zaščite ter ozaveščanju 
o ukrepih zaščite in varovanja 
človeka ter okolja.
Zaradi epidemije covid-19 letos žal ni 
bilo dogodka za primerno obeležitev 
dneva Civilne zaščite. Zato sta se župan 
Saša Arsenovič in poveljnik mariborske 
Civilne zaščite Samo Robič v skupnem 
pismu zahvalila pripadnikom Civilne 
zaščite in zagotovila, da ima Mestna 
občina Maribor dobro razvit sistem 
varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Predstavljajo ga sile za zaš-
čito, reševanje in pomoč – prostovoljne, 
poklicne in dolžnostne. Pripadniki so 
vseh 24 ur na dan in vse dni v tednu 
pripravljeni, da pomagajo v različnih 
situacijah. Mogoče se zdi državljanom 
takrat, ko je mir in pomoči ne potrebu-
jemo, to nekako samoumevno. Ko udari 
nesreča, pa se zavemo, kako pomembno 
je, da so pripadniki Civilne zaščite 
odlično usposobljeni in opremljeni ter v 
vsakem trenutku pripravljeni pomagati.
Mestna občina Maribor se po župano-
vih zagotovilih zaveda, da je v veliki 

Vse dni v tednu in 
24 ur vsak dan

Vsak dan, leto za letom
Na vseh ravneh v državi je zaradi 
koronavirusa dnevno v povprečju 
aktivnih po 1300 pripadnikov CZ 
oziroma skupaj več kot 206.000 
pripadnikov CZ v prvem ter v 
drugem valu že več kot 180.000 
pripadnikov CZ. Ob vsem tem 
je 174.000 pripadnikov sil za 
zaščito, reševanje in pomoč lani 
skupaj opravilo 22.182 intervencij, 
leto prej pa 157.000 pripadnikov 
skoraj 19.000 intervencij.

meri soodgovorna za to, kako učinkovit 
je sistem za zaščito, reševanje in pomoč 
– torej kako varno je naše lokalno 
okolje. Ob tem ima lahko sodoben in 
učinkovit sistem zaščite, reševanja in 
pomoči ob varnostnih tudi pozitivne 
učinke za gospodarski, okoljski, 
infrastrukturni in splošni razvoj občine 
in regije. Ob 1. marcu, dnevu Civilne 
zaščite, sta se Arsenovič in Robič še 
posebno zahvalila vsem, ki izvajajo 
ukrepe zaščite, reševanja in pomoči 
ob epidemiji covid-19 ter čestitala 
letošnjim prejemnikom priznanj in 
nagrad Civilne zaščite.

Župan Saša Arsenovič in poveljnik Civilne 
zaščite Samo Robič sta v pismu izrazila 
spoštovanje in zahvalo ljudem, ki so v 
vsaki situaciji pripravljeni pomagati

Mestna občina Maribor (MOM) končuje 
prenovo platforme Izboljšajmo Maribor 
(IM). Vsak, ki živi ali dela v tem mestu, 
lahko aktivno prispeva, da bo Maribor 
boljši. MOM želi, da se čim več občanov 
vključuje v odločanje o tem, v kakšnem 
okolju si želimo živeti, in tudi v uresniče-
vanje skupnih ciljev. Platforma IM je eno 
od orodij, ki nam pomaga pri tem.
Na spletni strani izboljsajmomaribor.si 
lahko občani že zdaj zastavljajo vprašanja 
mestni upravi, povedo, kaj jih v občini 
moti, ali pa podajo predloge rešitev in 
izboljšav. S prenovljeno platformo bosta 
komunikacija med občani in občino ter 
pretok informacij znotraj mestne uprave 
pa tudi navzven še učinkovitejša in bolj 
kakovostna, kot doslej.

Vsak, ki bo želel podati pobudo, bo 
to lahko naredil s klikom na enega od 
gumbov:  »Zanima me«, »Moti me« ali 
»Imam idejo«. Sistem ga bo nato vodil 
skozi postopek, v katerem bo podal 
pobudo in jo tudi obrazložil ter po potrebi 
opremil s fotografijami, tako da bodo 
lahko pristojne občinske službe nanjo kar 
najhitreje in najbolje odgovorile. 
Občani lahko podajajo pobude s katerega 
koli področja, ki je v pristojnosti mestne 
uprave – od prometa in varstva okolja 
preko izobraževanja in kulture do gospo-
darstva. Strokovne službe mestne uprave 
bodo vsako pobudo celovito obravnavale. 
Na zastavljeno vprašanje in pripombo bo 
občan dobil odgovor, konkretne predloge 
izboljšav pa bodo občinski uslužbenci 

Izboljšajmo Maribor
temeljito preverili: ali je predlog smiseln, 
ali in kako prispeva k uresničevanju 
javnega interesa, k izboljšanju kvalitete 
življenja, h gospodarski rasti, k čistejšemu 
okolju ... Občinske službe se bodo potru-
dile, da se bodo na pobude odzivale hitro 
in podajale občanom čim bolj vsebinske 
odgovore. Predloge izboljšav pa bodo 
poskušale v okviru finančnih in drugih 
možnosti tudi izvesti oziroma jih vključiti 
v okviru drugih projektov, ki jih občina 
načrtuje ali že izvaja.
»Izboljšajmo Maribor« je sicer veliko 
več kot le platforma, je eno od orodij za 
učinkovito upravljanje s pobudami, s 
katerimi občani neposredno soodločajo, 
v kakšnem mestu bodo živeli. Na Mestni 
občini Maribor so prepričani, da mora 
biti »Izboljšajmo Maribor« moto, vodilo 
v ozadju vsega, kar v Mariboru delamo 
– tako na ravni institucije, torej občine, 
kot tudi civilne družbe oziroma vsakega 
posameznika. Nenehno prizadevanje za 
več in boljše.                                     L. F.
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Vsa druga, tretja, četrta … mesta v državi 
iščejo svoje mesto v primerjavi z glavnim 
mestom. Nekatera se spustijo v vnaprej 
izgubljeno bitko, druga se v bitko ne 
spustijo in iščejo svojo mesto ter pozicijo 
s poudarjanjem in razvojem tistega, kar 
je značilno samo za njih in v čemer jih 
drugi, tudi glavno mesto, težko dosežejo. 
Tako Salzburg seveda nima Albertine, 
Dunajskih filharmonikov, Schönbrunna, 
Novoletnega koncerta, ima pa svetov-
no znani poletni festival, ki ga tudi 
Dunaj ne more imeti.
Nekaterim to ni potrebno, saj je že njihov 
položaj takšen, da tekma ni mogoča. To 
velja za ameriška glavna mesta zveznih 
držav, kjer so vsa glavna mesta manjša 
mesta in nam večinoma neznana. Tako 
npr. glavno mesto države New York ni 
New York, temveč majhen Albany, ki je 
pač »samo« glavno mesto.

Maribor
In kako se v tej dilemi znajde Maribor? 
Odvisno od zgodovinskega obdobja. V 
nam najbližjem preteklem zgodovinskem 
obdobju, času Jugoslavije, je ponosno 
nosil naziv drugega največjega industrij-
skega mesta v takratni državi in tekme z 
Ljubljano ni bilo, saj Ljubljana ni bistveno 
odstopala od Maribora. Z Beogradom pa 
bitka tako ni bila mogoča in Maribor se 
vanj sploh ni spuščal, ampak je samoza-
vestno nosil naziv drugega industrijskega 
mesta v dvajset milijonski državi.
Po osamosvojitvi so se stvari bistveno 
spremenile. Ljubljana je postala glavno 
mesto, Maribor pa je izgubil praktično 
vso industrijo in se znašel v globoki krizi. 
Začel se je vzpon Ljubljane in nazadova-
nje Maribora, ki je v veliki meri za svoje 
probleme krivil Ljubljano, pri čemer je 
Ljubljana sinonim za državo. Upravičeno? 
Delno vsekakor. Če je bil v prejšnji 
državi eden izmed razvojnih strateških 
načel policentrični razvoj Slovenije, 
smo sedaj priča izjemni centralizaciji, ki 
vsa ministrstva in večino (ne)potrebnih 
agencij, skladov, holdingov itd. locira 
v Ljubljano. Ali si lahko predstavljamo 
npr. Ministrstvo za kmetijstvo v Murski 
Soboti? Seveda ne, čeprav današnja tehno-
logija omogoča komunikacijo, ne samo na 
relaciji Murska Sobota–Ljubljana, temveč 
po celem svetu. Pa so sedeži institucij 
manjše zlo; ko gre za delitev sredstev 
občinam, evropskih  sredstev, projektnega 
denarja, je slika še občutno slabša.
To je le del zgodbe. Drugi del zgodbe 
je, da Maribor sistemsko in na dolgi rok 
premalo razvija svoje prednosti, ki bi ga 
lahko naredile pomembnega, bogatejšega 
in razpoznavnega? Naštejmo nekaj pred-
nosti, ki jih Maribor mora razviti.

Lega
1. Izjemna lega z vsemi potrebnimi insti-
tucijami: ko se pogovarjam s tujci o legi 

Maribora, jo opišem kot dve uri oddaljeno 
od Dunaja, tri ure od Budimpešte, dobre 
tri ure od Benetk, dve uri do morja in 
Alp itd. Ko jim povem, da imamo solidno 
univerzo, odlično gledališče, Pohorje in 
nogometni klub, ki je sodeloval v ligi 
prvakov, je njihov odziv: »Fantastic«. 
Zakaj ne izkoristimo te lege?
Žal je lega premalo, omogočiti bi morali 
pogoje za prihod manjših in srednjih 
podjetij, ki delujejo globalno in temeljijo 
na visokih tehnologijah. Ali si upamo 
zastaviti cilj, da bomo slovenska silicijeva 
dolina? Ko sem pred petdesetimi leti 
obiskoval srednjo šolo v San Jose v 
Kaliforniji, je bilo to povprečno ameriško 
mesto, ki so ga obkrožali sadovnjaki 
pomaranč in polja artičok. Danes je San 
Jose središče silicijeve doline!
Kakšni so pogoji za mala in srednja 
podjetja, mora določiti stroka in politika; 
pomemben je cilj. Mogoče je dovolj, 
da za začetek omogočimo pogoje, kot 
smo jih zagotovili Magni (zemljišče, 
18.000.000,00 evrov subvencij). 18 
milijonov evrov subvencij bi lahko 
razdelili 180 malim podjetjem, vsake-
mu po 100.000 evrov!

Pohorje in Lent
2. Pohorje: čeprav je že bilo omenjeno, 
zasluži dodatno pozornost. Takšen masiv, 
ki je sredi mesta, srečamo redko kje. 
Povezava rekreacijskega turizma, ki mora 
zmeraj bolj sloneti na poletni ponudbi, in 
možnosti, ki jih omogočata mesto ter širša 
okolica, je odlična kombinacija za razvoj 
turizma. Prve pobude o povezovanju so 
narejene, potrebno jih je nadaljevati in 
najti skupno prepoznavnost. Maribor in 
Podravje drugačna Provansa? Mogoče!
3. Festival Lent: številni festivali delajo 
številna mesta razpoznavna. Omenjen je 
bil Salzburg, blizu nas je novosadski Exit, 
najbližje je Ljubljanski festival, malo dalje 
so različni manjši festivali v Tolminu z 
večino tujih udeležencev, ki prinašajo lep 
prihodek domačinom.
Maribor ima že skoraj trideset let svoj 
Festival Lent, ki je doživljal številne 
vrhunce, sedaj pa je pred razpotjem. 
Osnovno vprašanje, ki ga je treba rešiti, 
je: ali želimo festival lokalnega značaja 
ali pa festival, ki bo podobno kot že 
našteti festival privabil širšo publiko, 
slovensko in tujo. Odločitev bo definirala 
tudi vsebino festivala: če se odločimo 
za lokalni festival, bo to  festival po 
načelu »za vsakogar nekaj«. Širši festival 
bo občutno dražji in bo moral biti ožje 
vsebinsko usmerjen. V primeru širšega 
značaja bo moral festival poiskati nove 
ciljne skupine, ki jih bližji festivali ne 
vključujejo. Možna ciljna skupina so 
otroci v spremstvu staršev in mladi, ki 
preživijo dan ali dva na prireditvah in 
si ogledajo Maribor z okolico ter se na 
osnovi izkušnje vračajo kot študentje in 

zaposleni v »silicijevi dolini«. Seveda 
ob takšni zasnovi ostane tudi možnost 
vsebin za lokalno okolje. Obe zasnovi 
sta finančno bistveno različni in 
zahtevni. Navedena možnost je le ena 
izmed mnogih, pomembno je, da jo 
čimprej izberemo in začnemo graditi 
njeno razpoznavnost.

Carmina in odprtost
4. Carmina Slovenica: žal se je 
mesto premalo zavedalo, kakšen 
biser na področju zborovske glasbe 
je v Mariboru. Ne poznam ozadij in 
podrobnosti, vendar sem prepričan, da 
bi lahko mesto bistveno bolje poskrbelo 
za razvoj in obstoj tega fantastičnega 
zbora in dejavnostih okrog njega. Je 
prepozno? Upam, da ne.
5. ljudje: Mariborčani naredijo s svojo 
odprtostjo, prijaznostjo in gostoljub-
nostjo na vsakega tujca velik vtis. 
Vsi moji tuji prijatelji so zatrdili, da 
se v Mariboru odlično počutijo ravno 
zaradi nas in da je to naša prednost 
pred drugimi mesti, tudi Ljubljano. 
Tega se premalo zavedamo in na 
tem bi kazalo graditi naš imidž. 
Švedsko mesto Karlstad, ki 
sem ga večkrat obiskal, je za 
svoj simbol mesta izbralo 
prijazno, zmeraj smejočo se 
natakarico iz preteklosti, 
poimenovano Sonce 
mesta in jo povezalo 
z dejstvom, da ima 
mesto največ sonč-
nih dni na Švedskem.
Počasi sem pri 
koncu. Vem, da 
boste številni rekli: 
lahko govoriti, težje 
narediti. S tem se 
seveda strinjam. Iz 
svojih dolgoletnih 
izkušenj pa vem, da 
mora biti najprej jasen 
cilj in volja, vse ostalo 
nato pride in zraste.
Pa še nekaj: obiskal sem 
veliko šol in institucij, 
večinoma nikjer niso 
slišali ne za Ljubljano in ne 
za Maribor. Ob pogovorih s 
šolniki pa so vedeli, da imamo 
v Mariboru izjemne rezultate na 
področjih mednarodne mature in, ob 
pogovorih o športu, da imamo klub, ki 
je nastopal v ligi prvakov. Uspeh dela 
mesto razpoznavno. Zakaj ne bi Maribor 
naredili razpoznaven širše tudi kot 
mesto? Znamo? Zmoremo?  Da? Ne?
Vse je odvisno od nas samih, naše volje, 
trdega dela in dobrega vodenja mesta 
ob pomoči tistih, ki imajo vzvode za 
pomoč. Pri tem mislim tudi na poslance, 
ki bi morali pri vprašanjih Maribora 
pozabiti na strankarsko pripadnost in 

se povezati pri pridobivanju sredstev in 
pripravi zakonskih rešitev v podporo 
Maribora. Le na ta način bo Maribor 
mogoče čez dvajset, trideset let slovenska 
silicijeva dolina, slovenska Provansa, ali 
pa bo ostal samo Toti naš Maribor, kar 
seveda tudi mora ostati, vendar kasneje ne 
tožimo, da si zaslužimo bistveno več.

Ivan Lorenčič,  
ravnatelj II. gimnazije Maribor

Odziv tujcev je »fantastic«
Maribor in Podravje – slovenska silicijeva dolina? Slovenska Provansa? Toti naš Maribor?

Krstni polet obnovljenega 
letala Libis 180  

z izvirnimi oznakami YU-CVR.   

Foto: Marko Pigac
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Krstni polet obnovljenega športnega 
motornega letala libis 180 junija lansko 
leto gotovo sodi med dogodke leta 2020 
na področju ohranjanja in varovanja 
tehnične dediščine v Mariboru in širše 
v Sloveniji sploh. Društvo restavratorjev 
letal veteranov, ki ga vodi Branko 
Bunderla, se namreč ponaša z izjemno 
obnovo propelerskega športnega letala 
lesene konstrukcije. Izjemnost dogodka 
samega lahko presojamo z več vidikov.
Gre za sklep več kot desetletnega dela 
letalskega entuziasta, športnega pilota in 
letalskega mehanika Branka Bunderle, 
ki je s sodelavci popolnoma obnovil in 
za letenje ponovno usposobil trisedežno 
motorno letalo, in to letalo je danes edini 
še leteči primerek tega tipa letal, ki so jih 

konstruirali ter izdelovali v lju-
bljanski tovarni letal. 

Premična kulturna dediščina
Libis 180 je nekaj posebnega. Ima uradni 
status premične kulturne dediščine 
Republike Slovenije. Je edino ohranjeno 
letalo tega tipa na svetu. Leta 1965 
so ga izdelali na Letalskem inštitutu 
Branka Ivanuša Slovenija (LIBIS). 
Konstruktorsko ekipo je vodil Marjan 
Slanovec. Libis 180 je bil zadnji tip 
letala, ki so ga skonstruirali in izdelali 
v ljubljanski tovarni, saj je ta pogorela 
skupaj z vso tehnično dokumentacijo. 
Letel je vsega sedem let, od 1966 do 1973.
Obnovljeno letalo je bilo nazadnje v zraku 
leta 1973 v AK Ptuj, ko bi bilo treba opra-
viti generalno popravilo, vendar servisa ni 
bilo mogoče narediti brez dokumentacije, 
ki je bila uničena ob požaru tovarne. 
Letalo Libis 180 tehta 870 kilogramov, 
ima 150-litrski rezervoar, porabi 50 l/uro; 
njegov dolet je 600 km, poleti lahko do 
4160 metrov višine in doseže hitrost do 
350 kilometrov na uro. 
V krstnem poletu na letališču AK Murska 
Sobota Bunderla ni presegel hitrosti 200 

km/h, da ne bi preobremenil veterana. 
Predstavitveni polet je restavrator 

izvedel v Prekmurju, saj je 
mariborsko letališče mednaro-

dno in na njem velja drugačen, 
bolj zaostren režim, za 

letenje je treba pridobiti 
posebno dovoljenje, 
pilot tovrstnega letala 
pa se varneje počuti, 
če poleti s trave in na 
travi tudi pristane.

Kdo je Branko 
Bunderla
Rojen v Novem 
Mestu in zadnjih 60 
let z družino živi 
pod Pohorjem. Že 
od zgodnje mladosti 
je bil povezan s 
športnim letalstvom 
in letenjem. Kot 
osnovnošolec šole 

Ludvika Pliberška 
v Radvanju se 

je pri tehničnem 
pouku začel ukvarjati z 

letalskim modelarstvom, 
v sedmem razredu pa je 

dejavnost resneje nadaljeval 
v modelarski sekciji Letalskega 

centra Maribor. S 17 leti se je 
vpisal v tečaj za jadralnega pilota v 

Letalskem centru Maribor in tako začel 
svojo bogato pot jadralnega pilota. Letel 
je na številnih tipih jadralnih letal in se 
v osemdesetih letih prejšnjega stoletja 
udeleževal republiških ter državnih 
prvenstev v jadralnem letenju. Med 
drugim je dosegel srebrni C ter vse pogoje 
za zlati C znak jadralnega pilota. 
V LC Maribor je nadaljeval šolanje in 
leta 1979 pridobil dovoljenje motornega 

pilota. V zadnjih 42 letih je tako letel 
na številnih tipih jadralnih, motornih 
in ultra lahkih letal, opravil pa je tudi 
skok s padalom. Lahko bi rekli, da je 
Branko Bunderla popoln letalec, ki pa so 
ga vedno zanimala letala tudi kot stroji. 
V Letalskem centru Maribor je pogosto 
pomagal letalskim mehanikom pri 
popravilih in pregledih letal. Med služe-
njem vojaščine v Somborju in Titogradu 
pa je globlje spoznal ustroj letalskih 
motorjev in kot letalski mehanik delal 
na različnih tipih vojaških letal, kot so 
Galeb N60, Jastreb J21 in Jasreb NJ21.
Branko, kako si se usposabljal za 
mehanika in si nabiral izkušnje? Je to 
bilo tvoje poklicno delo?
»Prve izkušnje v letalski tehniki mi je 
posredoval pokojni aviomehanik Jože 
Vauhnik, ki mi je začrtal pot v letalsko 
tehnične skrivnosti. V letu 1984 sem se 
zaposlil v LC Maribor, kjer sem delal na 
vseh tipih ameriških letal pod nadzorom 
mentorja Zvonka Majcenoviča. V času 
do pridobitve licence za vzdrževanje 
letal sem končal Višjo zrakoplovno 
šolo Rudi Čajevec v Zagrebu, smer 
Aeronavtika. Vse do leta 1994 sem delal 
na vzdrževanju letal Letalskega centra 
in ostalih klubov. Konec leta 1994 pa 
sem se za nujne potrebe SV zaposlil v 
vojaški bazi Brnik in tam vodil različne 
projekte ter kot mentor usposabljal mlade 
tehnike za delo na vojaških letalih. V 
vseh letih do upokojitve sem se nenehno 
izobraževal ter svoje znanje posredoval 
na mlajše rodove, na visokem nivoju sem 
izšolal veliko bodočih tehnikov, ki sedaj 
delajo na vzdrževanju letalske tehnike 
Slovenske vojske.«
Kako si se srečal z restavratorskim 
delom? Si restavriral samo letala 
ali tudi kaj drugega?
»Takoj po letu 1991 smo se v LC odločili, 
da poskusimo obnoviti in ponovno pole-
teti s starim vojaškim letalom AERO-3. 
Ker smo se zavedali, da je najlepše, če 
letalo obnovimo takšno, kot je, nam je to 
vzelo veliko časa, vendar se je splačalo. 
Po štirih letih zagrizenega dela na obnovi 
letala in motorja nam je  uspelo poleteti, 
in to 8. avgusta 1995. 
Z restavratorskim delom sem se srečal 
tudi v SV, ko sem prevzel projekt obnove 
starih letal Utva–75. V času od leta 1994 
do leta 2002 sem popolnoma obnovil 7 
letal tega tipa, ki še danes, po 20 letih, 
letijo po Sloveniji. Moral sem se ravnati 
po strogih navodilih, da morajo biti vsa 
letala obnovljena enako kvalitetno, kar 
je že mejilo na popolno restavratorstvo. 
Delo na obnovi letal se je upoštevalo tudi 
kot obvezna praksa kasnejšim letalskim 
inženirjem in tehnikom, katerim sem bil 
mentor in jim je to bil tudi prvi stik z 
delom na letalski tehniki.«

Pri obnovi Libisa 180 je šlo za celovito 
obnovo: trupa s krili, podvozja, motorja, 
instrumentov … Kako si se lotil tako 

kompleksnega dela? So ti pomagali 
člani društva – konkretno s svojim 
znanjem ali samo pri izvedbi? Si celoten 
projekt vodil, usmerjal, izvedel sam ali je 
šlo za timsko delo?
»Obnova Libisa je potekala po fazah. 
Najprej sem povsem obnovil krila in repne 
površine. Ker je letalo popolnoma leseno 
in prevlečeno z dakronom, sem tukaj 
pridobil največ izkušenj pri delu z lesom 
in dakronom. Vzporedno sem v celoti 
obnavljal motor Lycoming O-435-1, ki je 
bil izdelan februarja 1944. Rezervni deli 
za tako star motor so še na razpolago in 
ni jih bilo težko dobiti. Po motorju sem 
obnovil pristajalna kolesa, hidravlični 
sistem ter amortizerje pristajalnih koles. 
Ker rezervni deli za to letalo niso na 
razpolago, sem veliko delov izdelal sam, 
kupil podobnega in ga predelal ali pa 
uvozil iz Amerike in ga ustrezno nadome-
stil. Obnova tega letala je bilo res pravo 
timsko delo, saj je vsak od članov našega 
Društva restavratorjev letala veteranov 
pomagal tako fizično s pomočjo pri delu, 
sponzorsko s pridobivanjem sredstev  ali z 
idejami kako dalje po projektu. 
Celoten projekt sem vodil sam, pri 
raznih specifičnih delih, kot so električna 
instalacija, vgradnja radio navigacijskih 
naprav, izdelava rezervoarja za gorivo, 
tapetniška dela v kabini ter kompletno 
barvanje letala pa sem sodeloval s 
strokovnjaki na teh področjih. Nazadnje 
sem obnovil trup letala po istem postopku 
kot krila. Vsa ta dela sem opravljal v 
delavnici doma, kjer živim. Ko so bili vsi 
sklopi letala končani, smo jih preselili v 
delavnico LC ter pričeli s sestavo. Ves 
projekt obnove restavriranja letala je 
trajal okrog 10 let, sam pa sem vanj vložil 
okrog 4000 delovnih ur.«
Po obnovi si sam opravljal tudi 
testne lete. Je to običajno pri 
rekonstrukciji letal? So v Sloveniji 
znani podobni primeri?
»Prvi let sem opravil 17. maja 2020. 
Običajno lastnik oziroma restavrator, če 
je pilot, sam opravi prvi in nato še ostale 
testne lete, ki mu jih predpiše agencija 
za letalstvo. Po končanih testnih letih ter 
opravljenih vseh administrativnih delih, 
kot so vpis v register, dovoljenje za letenje 
ter zavarovanje letala, sledi letenje po 
pogojih za to vrsto zrakoplovov. 
V Sloveniji so podoben projekt izvršile po-
samezne skupine v AK Postojna Franc in 
Jaka Jaklič ter AK Velenje Jože Lukanc.«
Čemu služi oziroma bo služilo obnov-
ljeno letalo? Omenil si, da ne dopušča 
pilotovih napak. Ali to pomeni, da ga 
lahko letijo samo izkušeni piloti? Bodo 
to samo člani društva ali tudi drugi?
»Letalo kot del premične kulturne 
dediščine bo služilo za predstavitveno 
letenje v LC Maribor, sodelovanje na 
raznih letalskih prireditvah po Sloveniji 
in tujini. Letalo je nekoliko zahtevnejše 
za letenje, tako da ga lahko letijo piloti 
z nekaj več izkušnjami, člani Društva 
restavratorjev letal veteranov pa imajo 
vso pravico, da se jih povabi na letenje 
ob lepem vremenu.«
Dovoli Branko, da ti v imenu vseh 
letalcev ter ljubiteljev tehnične kulture 
čestitam za opravljeno delo, vsem, ki 
boste z obnovljenim lepotcem poleteli, 
pa želim miren let!

Dr. Fanika Krajnc-Vrečko

Ohranitev tehnične dediščine
Končana obnova 55 let starega letala slovenske izdelave v Mariboru
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Maribor ima svojega prepoznavnega 
detektivskega junaka, a kako je sploh 
nastal lik Martina Vrenka? In kako se 
je ta spremenil, ko je stopil iz roma-
nov na naše ekrane?
Le kdo ne pozna Martina Vrenka, naslov-
nega detektivskega lika iz serije Primeri 
inšpektorja Vrenka, najbolj gledane TV 
serije v zadnjih desetih letih pri nas. 
Bralci kriminalnih romanov ga seveda 
poznajo že od prej in vedo tudi, kdo ga je 
ustvaril. Jeseni leta 2006 se je univerzite-
tni predavatelj likovne pedagogike in di-
daktike na Pedagoški fakulteti v Maribo-
ru, sicer pa ljubitelj kriminalk, odločil, da 
stopi na žanrska pisateljska pota. Povod 
je bil precej banalen – prebrana krimi-
nalka, ki je bila tako slaba, da je smatral, 
da sam napiše boljšo. Njegovi najbližji so 
ga zbodli »pa daj«, nebodigalen se je lotil 
pisanja in tako je nastal njegov prvi roman 
Olje na balkonu (2008), podpisan s psev-
donimom Avgust Demšar. Kljub temu da 
je šlo za prvenec dotedaj neznanega avtor-
ja, je knjiga doživela nesluten uspeh, tako 
prodajni kot med literarnimi poznavalci, 
tistega leta je bil nominiran za kresnika, 
nagrado za najboljši slovenski roman. 
Takrat je le malokdo slutil, da se bo s tem 
začela dolga in uspešna zgodba.

Romani
O tem, kako je oblikoval lik  
Martina Vrenka je Avgust Demšar 
povedal naslednje:
»Vrenko je bil izoblikovan na podlagi 
dveh zahtev, ki sem si jih postavil med 
razmišljanjem o tem, kakšen detektiv bi naj 

reševal zločine v Mariboru. Kot prvo je 
moral odgovarjati okvirom, ki jih postavlja 
žanr kriminalnega romana. To pomeni, 
da je glavni lik oseba, ki nam je všeč in 
omogoča pozitivno identifikacijo, obenem 
pa ima kakšno izrazito sposobnost, ki ga 
dviga nad povprečje ostalih. V Vrenko-
vem primeru je to sposobnost logičnega 
sklepanja, občutljivost za podrobnosti in 
psihološki talent pogledati v človeka. Kot 
psiholog se je sposoben prebiti skozi laži 
in prenarejanja, s katerimi se obdajajo 
zločinci. Obenem pa detektivski žanr nare-
kuje tudi, da bi naj imel literarni detektiv 
kakšno negativno lastnost. Ta bi naj ne 
bila strašna, usodna, ampak takšna, da bi 
junaka naredila bolj človeškega. Vrenko je 
v tem smislu včasih malo preveč samovše-
čen. Drugi del zahtev, ki sem si jih postavil 
ob ustvarjanju Vrenka, je bilo to, da bi naj 
izhajal iz Maribora. Le tako bi ga bralci 
začutili kot nekoga, ki živi med njimi. Nika-
kor nisem želel ustvariti supermana, ki bi 
deloval, kot da je na mariborsko policijsko 
postajo ob parku padel z lune. Upoštevanje 
obeh kriterijev skupaj je povzročilo tudi 
kakšno zagato. Recimo, mnogo literarnih 
detektivov ima probleme z alkoholom in 
na prvi pogled bi to lahko pripisali tudi 
Vrenku kot tipičnemu Štajercu. A to se mi 
je zdel preveč očiten kliše. Prav tako sem 
se izognil junaku, ki bi se skozi romane 
namesto z zločini ukvarjal sam s seboj, s 
svojimi travmami in notranjimi demoni.«
Že v prvem romanu spoznamo Vrenka kot 
umirjenega poročenega moškega srednjih 
let, ki ima afiniteto do umetnosti in 
svojo »sprostitveno« ustvarjalno metodo 

reševanja umorov. Vraščen je v štajersko 
okolje, a hkrati dovolj specifičen in kariz-
matičen, da ga je sprejel širši krog bralcev. 
Zanimivo je, da avtor ni kaj dosti opisoval 
telesnih značilnosti Vrenka, temveč zgolj 
oblačila: nosi žametne hlače, črne pulije 
in siv suknjič z ribjim vzorcem. 
Demšar si je zastavil cilj napisati cikel 
šestih romanov, saj si je k srcu vzel mne-
nje literarnega zgodovinarja in teoretika 
Matjaža Kmecla, da se osrednji detek-
tivski lik kriminalke prime šele po šestih 
knjigah. V tem času se je Vrenko vse bolj 
profiliral in začel živeti svoje literar-
no življenje. Po ciklu uspešnih šestih 
romanov Primeri inšpektorja Vrenka se 
je Demšar v svojem sedmem odločil za 
vpeljavo še enega osrednjega detektivske-
ga lika – Miloša – in od takrat se umorov 
lotevata oba, a Martin Vrenko je še vedno 
tisti, ki pri bralcih ohranja prvenstvo.

Televizijska serija
Osem let po objavi cikla se je začelo tudi 
snemanje serije v produkciji TV Slovenija. 
Scenarije po prvih treh romanih (Olje na 
balkonu, Retrospektiva in Tanek led), ki 
so jih v seriji poimenovali Zlatovranka, 
Retrospektiva in Brez zavor, so napisali 
Avgust Demšar, Gregor Fon in Martin 
Horvat. Seveda pretvorba romanov v 
filmski svet zahteva določene adaptacije, 
ki jih je eden od dveh režiserjev, Boris 
Jurjaševič (drugi je Slobodan Maksimo-
vič) obrazložil tako:
»Ko sem leta nazaj prvič prebral Demšar-
jeve zgodnje romane in jih predlagal za 
serijo na TV Slovenija, pa ni bilo zanima-

nja za njo, sem si predstavljal glavnega 
junaka Vrenka kot povsem običajnega mo-
škega srednjih let, ki hodi vsak dan v služ-
bo na policijo, kjer rešuje umore. Doma 
ima ženo, o kateri ne vemo kaj dosti, rad 
prebere kakšno knjigo in pogleda kakšen 
film in večkrat si rad privošči požirek 
viskija. Takrat sem imel pred očmi inšpek-
torja, ki bi ga odlično upodobil igralec, 
kot je na primer Vlado Novak. Okrog 
deset let kasneje Vrenko, ki ga v seriji igra 
Dario Varga, nima žene, ne bere knjig in 
ne gleda filmov, zato pa kot ljubitelj jazza 
posluša glasbo z gramofonskih plošč in z 
največjim veseljem obišče kakšen tovrstni 
koncert. Kot Vrenko iz knjig, še vedno rad 
popije kakšen viski. Zakaj smo spremenili 
Vrenka iz knjige? Preprosto zato, ker bi bil 
»knjižni« Vrenko za ekranizacijo preveč 
enoplasten. Tako rekoč nič ne izvemo o 
njegovem intimnem življenju, kaj počne 
takrat, ko ne rešuje zločinov. Poleg vseh 
kvalitet, ki jih ima Vrenko kot uspešen 

Z inšpektorjem Vrenkom se je Maribor postavil ob bok Londonu, Los Angelesu, Parizu...
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kriminalističen inšpektor, smo ga hoteli 
prikazati kot človeka, ki je tudi osa-
mljen, skrben, empatičen in ljubeč. Zato 
smo v scenarije dodali dva lika, ki v 
knjigah ne obstajata. To sta ostareli oče 
Boris in očarljiva Mojca, lastnica jazz 
kluba na Lentu. Vrenko skrbi za očeta 
in ga noče dati v dom za ostarele, ker 
ve, da bo to njegov konec. Kot reden 
obiskovalec mariborskega jazz kluba, 
pa se naveže na Mojco, lastnico lokala. 
Gre za obojestransko simpatijo, ki obe-
ta, da se bo razvila v kaj več. Mislim, 
da smo na ta način uspeli lik Vrenka 
narediti nekoliko bolj večplastnega.«

Odlični posnetki, glasba, 
dramaturgija in liki
Serijo smo si zapomnili po dramatur-
ški dodelanosti, odličnih posnetkih 
Maribora, izjemni filmski glasbi in 
nekaterih igralskih upodobitvah, ned-
vomno po glavni vlogi, ki jo je odlično 
profiliral in odigral Dario Varga ter s 
tem dal inšpektorju Vrenku širšo javno 
podobo. O svojem spoprijemanju z vlo-
go nam je zaupal naslednje:
»Ko sem začel brati romane Avgusta 
Demšarja in sočasno scenarije za šest 
nadaljevanj, mi je bilo takoj jasno, da 
se bo Vrenko vedno bolj približeval 
Dariu Vargi ne pa obratno. Končno 
sem moral zaupati tudi ljudem, ki so 
me izbrali na poskusnem snemanju. Če 
sem bil ravno jaz izbran med velikim 
številom najboljših slovenskih igralcev 
in če sta me izbrala kar dva režiserja, 
ni vrag, da nisem Vrenku vsaj malo 
podoben. Oziroma on meni. V nadalje-
vanju sem poskušal iz scenarija izločiti 
tisto, kar meni ni podobno, kar bi bilo 
neprepričljivo in artificirano. Jaz sem 
tiho, ko nimam kaj povedati, in trudim 
se, da z Vrenkom govoriva tisto, kar 
misliva, in ne obratno.«
Največ mnenj se je kresalo o tem, 
zakaj je bil v seriji uporabljen povečini 
pogovorni jezik osrednje Slovenije 
oziroma Ljubljane, kar je delovalo 
nekoliko neavtentično. Žal je tu bila 
zamujena možnost, da bi serija z enim 
najbolj slikovitih slovenskih dia-
lektov oziroma pogovornih jezikov, 
mariborščino, dobila še dodatno 
dimenzijo (tukaj so vtis vsaj malo 
popravili Jurij Drevešek, Jure Ivanušič 
in Mojca Simonič).
Serija je doživela izjemen uspeh in 
postala najbolj gledana serija v Slove-
niji v novem tisočletju, po podatkih 
TV Slovenija si je vsaj en del ogledalo 
860.000 gledalcev oziroma kar 45 
odstotkov prebivalcev Slovenije. 
Nedvomno bi bilo sila nespametno, 
če serije ob taki gledanosti ne bi na-
daljevali, še toliko bolj, ker obstaja še 
sedem Demšarjevih romanov, ki bi se 
jih dalo ekranizirati.
Maribor je z inšpektorjem Vrenkom 
dobil spodobnega in karizmatične-
ga detektivskega junaka in se tako 
postavil ob bok drugim, mnogo večjim 
mestom, Londonu s Sherlockom 
Holmesom, Los Angelesu s Frankom 
Columbom, Stockholmu z Martinom 
Beckom, Benetkam z Guidom Bru-
nettijem, Parizu z Augustom Dupinom, 
Moskvi z Arkadijem Renkom itn.

Nino Flisar

V začetku marca je na Radiu Slovenija 
zaživela nova zvočna podoba informativ-
nih oddaj. Zanjo je zaslužen Sebastijan 
Duh, mariborski skladatelj, ki je že 
zdavnaj ustvarjalno prešel meje našega 
mesta in naše domovine. 
Najprej je uspel na zahtevnem mednaro-
dnem glasbenem trgu, sedaj postaja, zahva-
ljujoč zmagi na lanskem javnem povabilu 
avtorjem za novo glasbeno temo osrednjih 
informativnih oddaj Radia Slovenija, 
»znan« tudi domačemu občinstvu. 

Mednarodni uspehi
Sebastijan Duh v glasbi ni neznano ime 
in če smo že omenili njegove mednarodne 
dosežke, se ozrimo, kje so že uporabili 
njegove glasbene kompozicije: televizijske 
postaje kot so ESPN, NBC, BBC, HBO, 
Arte, Nickelodeon, ABC, PRO7, RTL, 
SKY Sports, FOX, multinacionalke Dior, 
Jaguar, Canon in nazadnje letos so njegovo 
kompozicijo »vrteli« tudi na slavnem 
reliju Dakar, kjer je uspešno nastopil še en 
Mariborčan, motorist Simon Marčič. 
Od leta 2015 akivno sodeluje z največjo 
francosko in eno od največjih glasbenih 
agencij na svetu – Cézame Music Agency.
Vsak, ki vsaj bežno spremlja mariborsko 
glasbeno sceno, pa ga bo prepoznal kot 
vrhunskega džezpianista več kakovostnih 
bendov, a naj omenimo samo Papir, ki 
veljajo za vodilnega predstavnika nove 
popevke, mariborskega glasbenega vala. 
Vrnimo se k javnemu pozivu Radia 
Slovenije, o njem tako pravi Sebastijan 
Duh: »Nekdo me je na ta razpis »opozoril«, 
torej, da je ta sploh zunaj. Preveril sem 
na njihovi spletni strani in ugotovil, da 
je res. Menil sem, glede na koronski čas, 

da kakšen dodaten evro res ne bo škodil. 
A to ni bilo glavno vodilo, gre tudi za 
zadovoljstvo, ki ga potem kot ustvarjalec 
dobiš, če »dobiš« javni razpis, čeprav Bela 
Bartok pravi, da »tekmovanja so za konje«, 
je tudi ta razpis neke vrste tekmovanje ...«
In kot umetnik, ki lahko uspešno dela tudi 
pod pritiskom, se je ustvarjanja lotil tik 
pred zdajci. Tudi posneto glasbeno idejo 
je oddal le minuto pred polnočjo, pred 
skrajnim rokom datuma zaključka javnega 
poziva. Kakšen je bil občutek? »Nekje v 
sebi sem vedel, da iščejo tako melodijo, ki 
nosi moderen zvok in da ta melodija nosi 
tudi neko mero resnosti in verodostojnosti 
ter da je hkrati sveža. Zato sem se tega lotil 
ne samo s produkcijskega stališča, temveč 
sem najprej poiskal melodično temo, saj se 
lahko nato lotiš še različnih aranžmajev.«
Če je bil postavljen rok za objavo 
rezultatov na Martinovo lani, je bil o 
zmagi obveščen skoraj teden dni prej. 
Obvestili so ga, da je bil na pozivu, ki se 
ga je udeležilo 42 eminentnih slovenskih 
skladateljev, izbran soglasno. 

Čas korone
Želja Radia Slovenija je bila, da v 
nastajanje nove zvočne podobe vključijo 
širšo domačo radijsko skupnost, da 
ustvarjanje končnega izdelka ostane v 
njihovi hiši. »Tako smo se z vodstvom 
radia odločili, da bomo zadevo posneli 
s simfoničnim orkestrom RTV SLO. Na 
osnovi mojega predloga smo pričeli s 
pogovori in piliti vse produkcijske prijeme. 
Tu sem imel priložnost spoznati, kako 
je vse to na radiu zgrajeno. Omogočen 
mi je bil vpogled v drobovje, torej, kako 
je dejansko sestavljen radijski program. 

Moderen zvok
Sebastijan Duh, skladatelj

Film, televizija, 
gledališče
Sebastijan Duh se je podpisal pod 
številne glasbene kompozicije za 
film in gledališče, njegovo glasbo ste 
lahko slišali v številnih predstavah, 
ki jih je režiral Matjaž Latin ter v 
igranih filmih, kot je Gajin svet ali v 
televizijski seriji Lepo je biti sosed.
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Lahko rečem, da je delati radijski 
program v živo, klub vsej tehnologiji, 
zelo zahtevno. V zakulisju je res veliko 
organizacije.«
Po uskladitivi potrebnih priprav je 
Sebastijan Duh napisal partiture za 
simfonike in snemanje se je lahko 
pričelo. »Že takoj po novem letu sva se s 
Tadejem Kamplom, ki sem ga povabil k 
sodelovanju, odpravila v Ljubljano, kjer 
smo pričeli s snemanjem. To je potekalo 
zelo nenavadno, saj je Studio 26, kjer bi 
morali to posneti, v prenovi.« 
Zato je svojo vlogo organizatorja 
namesto v sobi režije, ki je bila tudi v 
prenovi, opravil v reportažnem oziroma 
snemalnem kombiju, ki je bil parkiran na 
dvorišču Radia Slovenija: »V kombiju sta 
bila lahko naenkrat samo dva, zato sem 
zaradi protikoronskih ukrepov »kolobaril« 
med orkestrom v studiu, kjer sem jih 
poslušal, kako zvenijo, ter vozilom, kjer 
sem na vsak vstop moral počakati, da 
nismo kršili zakona glede dovoljenih oseb 
v skupnem prostoru.«
Radijske »džingle« Sebastijana Duha 
ste lahko že sedaj slišali tudi na Valu 
202, tam so njegove ideje sprejeli že leta 
2010. In če se bojite, da boste zamudili 
novo melodijo podobe informativnega 
programa Radia Slovenije, naj vas 
potolažimo z našim izračunom: v enem 
letu bo čez 20.000 priložnosti 

Andrej Lasbaher
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Otroštvo na asfaltu  
Aškerčeve, Kersnikove ulice

Eden od razlogov za današnjo jugonos-
talgijo – ki je samo spomin na domnevno 
pravičnejši, četudi manj svoboden 
družbeni sistem – je ta, da se ljudje 
radi spominjajo mladosti na stopnicah 
socialističnih blokov.
Toda da ne bi koga po nepotrebnem ujezil, 
ne bom razvijal te verjetno točne teorije. 
Raje bom opisal dvorišče moje mladosti v 
enem od teh blokov.

Kdo je (bil) kdo
Štirinadstropni vogalni blok na Aškerčevi 
(24–28, vhodi z ulice) in Kersnikovi 
(7–13, vhodi z dvorišča) je nastal 
po načrtih eminentnih mariborskih 
arhitektov: Boruta Pečenka (1930–1992) 
in Vlada Emeršiča (1928–2003). 
Dokončan je bil leta 1964. Takrat sem bil 
star dve leti in se selitve (s Kopitarjeve 11) 
seveda ne spomnim.
V redkih arhitekturnih arhivih je naš blok 
omenjen samo kot »stanovanjski blok 
na Kersnikovi«. Kot da ga na Aškerčevi 
sploh ne bi bilo. Pa je bil. Bom pa ja vedel.
Na Aškerčevi 24 smo namreč stanovali 
mi. Mama, oče in jaz. In naši neposredni 
sosedje. Še po več kot 45 letih, odkar smo 
se odselili, znam našteti vse priimke po 
vrsti (od spodaj navzgor): Postružnik, 
Koropec, Legat, Crnkovič, Breznik, 
Simončič, Mrovlje, Puc, Bratož.
Zadnje omenjeni, Remigij Bratož, je bil 
znameniti karikaturist, ki je umetniško 
šaljivo portretiral pol Maribora – vključno 
z mojim očetom, enkrat za Večer. Morda 
tudi zato, ker je pod njim (in nad nami) 
stanoval z družino Drago Simončič, ki je 
bil v 70. letih direktor Večera.

Prostori, ki jih ni več
Blok se je dobro postaral in je po spoštljivi 
obnovi še danes imenitna, neupadljiva, a 
ne neopazna arhitektura. Vsaj na zunaj. 
Stanovanja sama niso bila ne vem kaj. Pač 
po tedanjih, socialističnih standardih – in 
le kdo bi se takrat pritoževal? Na naši 
strani stopnišča so bila dvoinpolsobna v 
izmeri 68 kvadratnih metrov.
Jaz sem bil s svojo sobico čisto 
zadovoljen. Za majhnega človečka 
je bilo prostora za spanje in domače 
naloge več kot dovolj. Sicer pa so bile 
dnevna soba, kuhinja in balkon zame ena 
sama domača igralnica.
Glavna igralnica pa je bilo dvorišče.
Blok me skratka ne zanima toliko z 
arhitekturnega ali bivanjskega stališča, 
temveč bolj kot fenomen takratne socia-
lizacije otrok. Kot fenomen dvorišč, ki so 
bila v tistih časih nenadomestljivi prostori 
igre in druženja. Prostori, kakršnih ni več.

Let It Be
Eden bolj nepozabnih trenutkov je bil 
poleti 1974, ko so se Lepovi s Kersnikove 

11 selili drugam. Tako kot mnogi sredi 
70. let so si postavili hišo. Takrat so 
vsi gradili hiše. Postavil si jo lahko za 
drobiž – in če slučajno nisi imel drobiža, 
si za drobiž najel kredit. No, skoraj vsi: 
razen mojega očeta, hudega ekonomista 
z Vekša, ki si monetarnih sredstev ni 
nikoli izposojal od nikogar. Iz principa. 
Niti od bank. Finančne institucije, o 
katerih je sicer predaval, je sam imenoval 
»trgovci z novci«.
Smisla za ekonomijo od očeta nisem 
podedoval, trmo pa vsekakor.
A kakorkoli: tistega dne so Lepovi na 
dvorišče že znosili pohištvo, aparate, 
škatle s posodo in knjigami, preproge 
itd. in čakali tovornjak. Med vso to robo 
pa je bil tudi pianino; Marjan in njegova 
sestra Katrca sta se namreč učila igranja 
na klavir. In tako je Marjan ne bodi 
ga len sédel za pianino in odšpilal – in 
odpel – Let It Be od Beatlov. Gruča nas 
otrok, zbranih ob selitvenih skladovnicah, 
ga je občudujoče poslušala, vsi ostali pa z 
oken in balkonov. In ko je končal, je požel 
buren aplavz. Kot da bi nas z impromptu 
koncertom počastil sam Paul McCartney.

Discipline
Na dvorišče sem hodil od četrtega ali 
petega leta pa do trinajstega, ko smo 
se preselili. V drug blok in na drugo 
dvorišče, ki pa me ni več zanimalo. Pa 
vrstnikov tudi ne. Bili smo že »preveliki«.
Za naštevanje vseh športnih in družabnih 
disciplin, ki smo se jih na dvorišču šli, 
ni dovolj prostora v vsem tem časo-
pisu. Ampak recimo:
Spretnostna vožnja s kolesom je bila 
slalom po asfaltu med vratci, narisanimi 
s koščki opeke. Vztrajnostna vožnja s 
kolesom je bila maraton v dolžini stotih 
krogov okrog garaž. Med biciklističnimi 
disciplinami je bilo tudi tekmovanje v 
rajsanju. Z zadnjo, po možnosti čim bolj 
zlizano gumo si moral pri čim večji hi-
trosti pustiti čim daljšo sled pri zaviranju 
(raje smo merili s teniskami kogarkoli).
Kar zadeva športe z žogo, jih je bilo 
obilo: nogometa še najmanj, košarka 
absolutno – koš (en koš) je bil obroč kante 
za smeti, pribit na drevo – največ pa smo 
igrali namizni tenis. Mizo nam je izdelal 
sosed, ki je bil mizar, plačan pa je bil z 
neobveznim samoprispevkom stanoval-
cev. Za točne mere sem poskrbel jaz. Brez 
guglanja, seveda: 9 × 5 × 2 in pol čevlja 
oz. 274,3 × 152,4 × 76,2 centimetrov (od 
takrat vem, koliko meri angleški čevelj). 
Pa med dvema ognjema. Včasih tudi tenis 
in badminton. Mreža je bila elastika. 
Nekoč poleti, ko je bilo kakih 40° C 
(na soncu), sem dobil tako imenovano 
avgustovsko vročinsko infekcijo. Ali 
po domače sončarico.

In če že omenjam elastiko, seveda smo 
skakali tudi gumitvist. Ampak ta igra mi 
ni bila všeč, ker je bila bolj za punce, pa 
še slab odriv sem imel.
Na dvorišču smo tudi kičkali – se kdo še 
spomni izraza »ceca«? – in delali spo-
minčke (zakopavali pisane papirčke pod 
črepinjami stekla pod rušo). Menjavali 
smo sličice nogometašev, košarkarjev, 
avtomobilov. Se skrivali. Jezili sosede 
(ne nalašč). Najbolj zoprni sosedi smo 
rekli 003, ker je kar naprej špegala izza 
zavese in po potrebi intervenirala. Že 
omenjenemu pritličnemu Postružniku smo 
z žogo dvakrat nehote razbili šipo.

Drugače pa smo bili zelo pridni.

Staro in mlado
Svojega dvorišča sem se vedno rad spo-
minjal, toda še bolj rad se ga spominjam, 
odkar smo ob petdesetletnici bloka imeli 
spominsko srečanje. Tega se je domislil 
moj skoraj vrstnik Leo Ciglenečki, nekoč 
s Kersnikove 11, izbrskal naše telefone ter 
emaile in nas nekega poletnega dne leta 
2014 zbobnal na dvorišče (pozneje je Leci 
vzel za ženo Polonco Seme iz nadstropja 
nižje, ki pa je danes na žalost ni več na 
tem svetu). Tako gre to.
Zbralo se je staro in mlado. No, mlad 
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ni bil več nihče, toda še vedno smo 
bili generacija otrok in generacija 
staršev. Enkrat za spremembo skupaj 
na dvorišču. Prišlo nas je najmanj 
petdeset. In smo se igrali in pogovarjali 
za štirideset let nazaj. Kičkali. Igrali 
pingpong. Odigrali amerikanca. Dobil 
sem spominsko plaketo, ker sem 
zmagal. Totalno smo se pootročili. Tudi 
starši so bili srečni. Mamo sem komaj 
prepričal, da je čas za odhod. Podobno, 
kot je ona mene ob večerih klicala z 
balkona, da moram gor.

Brez strahu in brez strahov
Kam so skratka izginila dvorišča, 
ki še vedno obstajajo? In kam so 
izginili otroci, ki še vedno odraščajo? 
Kaj se je spremenilo?
Blok je bil ravno prav velik za ustvarja-
nje prijetne, neklavstrofobične skupnosti 
in ravno prav majhen, da je bilo vse pod 
nevsiljivo kontrolo. Vsi smo se poznali. 
In četudi nam kdo ni bil všeč, ni bilo 
bojazni, da bi od kogarkoli doživeli 
neprijetno presenečenje. Tičali smo 
skupaj kot riti in srajce. Dvorišče je bilo 
svet v malem za majhne ljudi.
Otroci resda nismo imeli telefonov, imeli 

pa smo marsikaj drugega za kratkočasje. 
In, ali mar mislite, da naše generacije 
niso obiskovale krožkov ali trenirale 
teh in onih športov? Seveda. Smo imeli 
več časa? Ne verjamem. Smo se manj 
učili in manj pridno delali domače 
naloge? Absolutno ne.
Staršev ni skrbelo, če nas niso imeli v 
vidnem polju. Pojem helikopterskega 
starševanja še ni obstajal niti v Ameriki. 
Šola (OŠ Franc Rozman Stane) je bila 
za vogalom oz. čez cesto. Okolje je bilo 
varno. Bili smo v vati, ki pa nam je ni 
nihče nastavil. Bila je že tam. V družbi.
Morda zato, ker je vladal socializem? 
Ali zaradi specifičnega urbanizma po 
meri človeka? Ali pa smo pač živeli tak 
lifestyle? Narkomani, dilerji in pedofili 
so bile samo grde, abstraktne besede, ki 
je morda niti naši starši niso imeli v bese-
dnjaku. Šoferji in motoristi še niso divjali 
po mirnih okoliških ulicah. Potolčeno 
koleno ali ugriz sosedovega cucka je bilo 
najhujše, kar se nam je lahko zgodilo. 
Preživljali smo otroštvo na asfaltu, vendar 
ne v džungli. In preživljali smo ga srečno. 
Brez strahu in brez strahov.

Marko Crnkovič Z mamo pozirava za selfi pred našo nekdanjo garažo.

Remigij Bratož (1904–1977), znan tudi kot Migio: 
karikatura mojega očeta prof. dr. Rudija Crnkoviča 

(VEKŠ) nekoč v 70. letih v Večeru. Direktor ČGP Večer 
je takrat bil Drago Simončič. Vsi trije so stanovali na 

Aškerčevi 24.
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Ideja o uvedbi participativnega proračuna 
v Mariboru je zrasla na sentimentu ma-
riborskih vstaj leta 2012–2013. Iniciativa 
mestni zbor (IMZ), ki je kombinirala 
pristope anarhističnih ter komunitaristič-
nih ideologij in praks, je kot del svojega 
programa predlagala neposredno soude-
ležbo meščanov pri odločanju o mestnih 
investicijah in politiki nasploh. Po mestu 
so ustanavljali Samoorganizirane četrtne 
skupnosti (SČS), ki so delovale po 
enakem teritorialnem ključu kot Mestne 
četrti (MČ). Osnovna razlika med obema 
modeloma je bila v stopnji participacije: 
medtem ko člane in članice vseh MČ 
delegira mestni svet skozi preračunavanje 
vsakokratnih političnih razmerij, SMČ 
temeljijo na prostovoljni udeležbi 
stanovalcev četrti in kolektivni razpravi 
o problemih ter njihovem reševanju. 
Ko je Matic Primc jeseni 2013 v Salonu 
uporabnih umetnosti prvič predstavil 
zglede iz Porta Allegra v Braziliji in 
razgrnil načrte participativnega proračuna 
(PP) v Mariboru, je bila mestna oblast 
sicer vstajniška in naklonjena ideji, 
vendar je za dejansko izvedbo zmanjkalo 
politične podpore in denarja. Po letu 
2013 je IMZ lahko dvakrat testiral PP v 
nekaterih mestnih četrtih.

Prvovrstni politični priročnik
Leta 2018 so projekt PP v koalicijsko po-
godbo zapisale stranke v novi in aktualni 
sestavi mestnega sveta. Mestni svet ima 
še vedno nadzor nad večino proračuna, v 
izbiro projektov v okviru participativnega 
proračuna pa ne sme posegati. Mestna 
politika je tako dejansko posvojila 
del vstajniških idej in jih prenesla v 
uradne administrativne postopke. Žal je 
občina projekt izvedla brez prepoznanja 
zaslug prvotnih načrtovalcev PP v 
Mariboru. Po drugi strani je z menjavo 
generacij nekaj predstavnikov vstajniške 
prenove zasedlo mesta v mestnih in 
civilnodružbenih organizacijah, s čimer je 
ideja izgubila uporniški značaj in postala 
del establišmenta. 
Poleg Maribora se je projektu leta 2018 
zavezalo še štiriindvajset slovenskih 
občin, med njimi tudi nekaj štajerskih: 
Benedikt, Brežice, Cirkulane, Hajdina, 
Markovci, Pesnica, Podvelka, Ptuj, Rače-
Fram, Ribnica na Pohorju, Slovenske 
Konjice, Sveta trojica v Slovenskih 
goricah, nazadnje še Lovrenc na Pohorju. 
V upravnem smislu gre za veliko bolj 
naporen postopek, kot so klasični, 
strokovno zamejeni investicijski projekti. 
Po drugi strani je nabor projektov register 

živih pričakovanj dela prebivalcev in v 
tem smislu prvovrstni politični priročnik 
za razumevanje želja volivk in volivcev.

Čez tristo predlogov
Projektu so v Mariboru namenili 500.000 
evrov, ki naj bi jih realizirali v dveh 
proračunskih letih. Dodeljena sredstva 
predstavljajo okrog 0,2 % od predvidenih 
260 milijonov proračunskih prihodkov 
MOM v tem obdobju (primerjava: Porto 
Allegre 3 %, prvotni načrti za Maribor 
5 %). Projekt Čuj, Sodeluj! je občina 
zaupala mariborskemu neprofitnemu 
zavodu PIP (zavodpip.si). Sodelovala je 
tudi Fundacija za izboljšanje zaposlitve-
nih možnosti Prizma (novo.fundacija-
-prizma.si), v kateri sta glavna partnerja 
Andragoški zavod Maribor – Ljudska 
univerza in Vzgojno-izobraževalni 
zavod Antona Martina Slomška. Izvedba 
participativnega proračuna Mariboru 
je potekala prek pisnih predlogov in 
prek spletne aplikacije Conzul, ki so 
jo uporabili že v mnogih evropskih 
državah, za potrebe participacije občanov 
v slovenskih občinah pa ga je prilagodil 
ljubljanski Inštitut Danes je nov dan.
Mesto so koordinatorji razdelili v štiri 
urbana in primestna območja, dve na 
levem in dve na desnem bregu Drave. 
Predlogi prebivalcev mestni četrti in 
krajevnih skupnosti so lahko vključevali 
»infrastrukturne« ali »mehke« projekte, 
recimo popravilo pločnikov, urejanje 
parkirišč in na drugi strani delavnice z 
različnimi vsebinami. Vrednost predla-
ganih projektov se je morala gibati med 
2000 in 20.000 evri. 

Postopek izbire v Mariboru je jeseni 
leta 2020 potekal v več fazah. V prvi so 
meščani in meščanke starejši od petnajst 
let predlagali in vpisovali projekte. Čez 
tristo prispelih predlogov je v treh tednih 
pregledala in ocenila mestna komisija, 
v kateri so sodelovali Anja Pavličič, Lea 
Blatnik in Simon Tekavec iz občinskih 
služb ter trije zunanji predstavniki 
civilne družbe: arhitekt Sani Okretič 
Resulbegović, urbanist Jože Kos Grabar 
(predsednik) in avtor tega besedila. 
Občani stari nad petnajst let so potem 
lahko glasovali le o 134 predlogih, ki 
jih je komisija v posvetu s strokovnimi 
službami označila kot »izvedljive«.

Dejanski akterji
Izvedba takih projektov je gotovo 
pomembna zaradi ekonomskih, političnih 
in socialnih razsežnosti (zmanjševanje 
politične in kapitalske centralizacije) 
in v tem smislu zadeva vizije mestnih 
vodstvenih struktur. Na drugi strani 
politično-ekonomskih strategij pa imamo 
dejanske akterje: prebivalce mesta, ki so 
različno izobraženi, različno vključeni 
in pogumni; ki bolj ali manj proaktivno 
delujejo v svojem bivalnem okolju mimo 
takih razpisov in navkljub potrošniški 
samozadostnosti; imamo meščane in 
meščanke, ki so različno vešči »projekti-
ranja« ali kakršnegakoli pisanja; občane, 
ki praviloma ne vedo, koliko stane 
»ležeči policaj«. 
Velika večina predlaganih projektov 
meščank in meščanov se je nanašala 
na ureditev javnih površin. Projekti so 
usmerjeni k ureditvi integrativnih in 
skupnostnih prostorov.  Parki in pasji 
parki, otroška igrišča, mestne rekreacijske 
točke in prometne ureditve na mikroloka-
cijah so bili najbolj zastopani med vsemi 
predlogi. V kolikšni meri je to povezano 
z mankom tovrstnih mestnih projektov 
v preteklosti nisem preverjal. Gotovo 
pa gre tudi za zgled uspešne ureditve 
Magdalenskega parka in za svojevrsten 
novodobni odpor do individualiziranega, 
sedečega in koroniziranega sveta. 
Več predlogov so dajali tisti, ki so že 
drugače bolj aktivni: predstavniki 
različnih nevladnih organizacij, nekdanji 
funkcionarji mestnih četrti in krajevnih 
skupnosti ter različni kulturni producenti, 
ki so v PP videli priložnost za izvedbo 
projektnih zamisli, ki bi drugače obležale 
v predalih. Iz predela Limbuša so občani 
poslali več predlogov, kar kaže na to, da 
se je lokalna skupnost dejansko samoorga-
nizirala in izkoristila PP v svojo korist, saj 
je količina različnih predlogov povečala 
možnost, da bo vsaj eden izbran.

Tretja faza
Glavna težava je v realni ocenitvi 
vrednosti projektov in njihovi prostorski 
umeščenosti. Vnaprej bi bilo treba 
zavrniti predloge, ki nimajo navedene 
niti približne vrednosti. Taka projektna 
neresnost ali neizkušenost predlagateljic 
in predlagateljev je močno obremenila 
komisijo in administracijo. Za ocenjevanje 
prispelih predlogov je bilo zato dejansko 
na voljo premalo časa. Poleg vrednosti so 
morale službe MOM preveriti lastništvo 
zemljišč za skoraj vsakega od dobrih 

tristo predlogov. Pri rednih proračunskih 
projektih je razjasnitev lastniških pravic 
MOM osnova, ne pa stvar naknadnega 
preverjanja. Predloge projektov bi bilo 
v prihodnje smiselno povezati z geolo-
kacijo (Geodetsko upravo RS), s čimer 
bi predlagateljem vnaprej zablokirali 
posestniško neprimerne predloge in jih 
prisilili k odgovornejšemu pristopu.
Za verificirano oddajo predlogov bi 
bilo potrebno izpolniti prav vse rubrike 
prijave, da bi lahko ocenjevali vse vidike 
predloga. Če je namreč vsaka zamisel 
vredna obravnave, potem je treba čas za 
prijave in obdelavo predlogov še podalj-
šati, da bodo imeli komisija in mestni 
administratorji čas dodelati zanimive 
ideje in jih pretvoriti v obrise projekta. 
Ker so bili nekateri projektni predlogi 
sestavljeni iz več nalog in segmentov, ki 
so v skupni vrednosti presegali limitno 
vrednost (20.000 evrov), jih je bilo treba 
razstaviti na sestavne dele in se odločati, 
kateri so izvedljivi in stroškovno primer-
ni. Predlagatelji bi morali v prihodnje 
sami predlagati prioritete, da se lahko 
komisija opredeli do najpomembnejših 
sestavin projekta. Nekatere dobre zamisli 
smo morali žal izločiti prav zaradi njihove 
preobsežnosti in nejasnih prioritet.
Participativni proračun bi lahko bil 
izhodišče za združevanje več podobnih 
in dobro utemeljenih projektov. Mestno 
vodstvo bi lahko projekte združevalo 
v tematske ali prostorske programske 
sklope, recimo vsemestno zagotavljanje 
rekreacijskih točk na prostem, oglasne 
table ali otroška igrišča. Prostorsko 
povezovanje pa bi združevalo več 
predlogov meščank in meščanov, ki ciljajo 
na isto ali bližnjo lokacijo, recimo sočasna 
ureditev pločnikov, kolesarskih poti in 
pasjega parka v okolici mestnega parka. 
Naslovi projektov niso vedno odražali 
njihove lokacije, zato glasovalci niso 
mogli na prvi pogled vedeti, o katerem 
delu mesta je govora. Verjetno bi to 
spodbudilo četrtno solidarnost in 
pripadnost, saj bi občani raje glasovali za 
projekte v bližini svojega doma. 
V tretji fazi, ki pravkar poteka, bo mestna 
administracija pripravila projektno doku-
mentacijo in razpise, izbrani predlagatelji 
pa imajo načeloma možnost sodelovati 
pri izvedbi projekta na terenu. Kakorkoli 
kritično ocenjujemo izvedbo aktualnega 
participativnega proračuna v Mariboru 
pa se moramo strinjati, da predstavlja 
pomembno in pozitivno prelomnico v 
upravljanju mesta.

Dr. Peter Simonič

Neposredno odločanje meščanov 
o investicijah
Kakorkoli kritično ocenjujemo izvedbo aktualnega 
participativnega proračuna v Mariboru, je ta pomembna 
in pozitivna prelomnica v upravljanju mesta

Video o izvedbi participa-
tivnega proračuna v 
MOM leta 2020 je tudi na 
Youtubu.
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Predlagatelji 44 izglasovanih projektnih 
predlogov participativnega proračuna se 
že sestajajo s skrbniki projektov. Za leti 
2021 in 2022 je v vsakem proračunskem 
letu MO Maribor za te projekte na-
menila 250 000 evrov
V vseh fazah participativnega proračuna 
– od projektne ideje, priprave predloga 
projekta, odločanja/glasovanja pa do 
izvedbe projektov – so neposredno 
vključeni občani oziroma predlagatelji.  V 
februarju so bili vsi predlagatelji izglaso-
vanih projektov tudi uradno obveščeni o 
predvideni izvedbi njihovih projektov.
Za koordinacijo in izvajanje projektov 
bodo skrbeli na naslednjih uradih MO 
Maribor: Projektna pisarna, Skupna služ-
ba varstva okolja, Urad za gospodarstvo, 
Urad za kulturo in mladino, Urad za šport 
ter Urad za komunalo, promet in prostor. 

Grafiti
1. Strategija za odstranjevanje grafitov
2. Poligon za grafite, rondo na Lackovi cesti

Izobraževanje
3. Prostori za brezplačno učenje otrok programiranja in robotike

Kulturna dediščina
4. Piramida in Stari grad
5. Mariborske ulice nekoč in danes – pripovedne table na pročeljih hiš
6. Živa knjiga Maribora

Narava
7. Ureditev sprehajalne poti ob Dravi
8. Invazivna drevesa v Mariboru 

Obnova stavbe 
9. Obnova male tržnice na Kersnikovi 
10. Preureditev avle Kulturnega doma Pekre

Odpadki
11. Stražun – ureditev mestnega gozda

Osebe s posebnimi potrebami
12. Približati Maribor osebam s posebnimi potrebami

Otroško igrišče
13. Postavitev motoričnih igral v parku za otroke v Kamnici
14. Plezalni objekt na prostem
15. Ureditev zelene površine in otroškega igrišča (Smetanova ulica) 
16. Fitnes na prostem in igrišče za otroke – Limbuš 
17. Športni center Pekre 2
18. Košarkarsko igrišče in igrala za otroke
19. Igrala v Limbušu
20. Otroška igrala in ureditev prostora za druženje (Limbuš center) 
21. Barvna igralna potka pred OŠ Tabor 1

Promet – cestišče
22. Ureditev dela kolesarskih pasov v Kamnici in okolici 
23. Klavirski prehod za pešce pri Konservatoriju za glasbo in balet
24. Table za prepovedano kolesarjenje na mariborskih gričih
25. Sokolska in Primčeva ulica umiritev prometa
26. Varovanje Krajinskega parka Drava 

Rekreacija
27. Kolesarski poligon oz. pumptrack Malečnik
28. Ureditev tematskih in rekreativnih poti v Malečniku
29. razGIBAJ – Digitalne rekreacijske table (Bresternica, Kamnica, Lent) 
30. Fitnes na prostem v mestni četrti Pobrežje

Turizem
31. Veslaški čolni za Tri ribnike
32. Informativna tabla

Urbana oprema
33. Pitniki pod Kalvarijo
34. Ureditev okolice in vrha Pekrske gorce
35. Kolesarnica ob telovadnici OŠ Rada Robiča v Limbušu
36. Krajinski park Stražun
37. Koši v Stražunu
38. Ureditev sprehajalne poti okrog Pekrske gorce 
39. Zelena terasa ob Studenški brvi na desnem bregu Drave
40. Zunanji koši za odpadke
41. Pitnik za vodo
42. Postavitev spomenika padlim živalim vojn, obredov in 
znanstvenih poskusov

Živali
43. Gnezdišče za labode na Lentu
44. Hranjenje prostoživečih živali

Projekti pred izvajanjem

Projekti v pristojnih uradih so že dobili 
svoje skrbnike, strokovne sodelavce, ki 
skrbijo za izvajanje projektnih aktivnosti. 
Pri načrtovanju nekaterih projektov bodo 
sodelovali tudi drugi uradi MO Maribor 
in javni zavodi: Mladinski kulturni 
center, Zavod za turizem Maribor in RRA 
Podravje – Maribor. 
Skrbniki projektov so s predlagatelji 
izglasovanih projektov že izvedli prve 
sestanke, na katerem so proučili nadaljnje 
aktivnosti za realizacijo predlogov. Do 
konca marca bodo skrbniki pripravili 
podroben načrt izvedbe, vse pomembne 
projektne aktivnosti pa bodo sproti tudi 
javno objavljene na že dobro poznanem 
spletnem naslovu www.mariborsodeluj.si 
v fazi »Spremljaj«. 

Špela Debenjak

Vse aktivnosti so na www.mariborsodeluj.si

Virus - tako kot mi - potrebuje hišo, v kateri živi. 

Hiša je lahko tudi naše telo. Ko se virus naseli 

v našem telesu, se temu reče, da smo se okužili. 

Če smo okuženi, lahko tudi zbolimo, hkrati pa lahko 

okužimo tudi svoje prijatelje in družino.

VIRUS je zelo droben delček. 

Ker je tako majhen, ga ne vidimo.  

Če bi bil virus velik kot kovanec, 

bi bil ti velik kot vsa Slovenija.

Ko se cepimo, nas malo zbode, kot 

majhen trn. Kasneje nas morda malo 

bolita roka ali glava, a to je le znak, 

da cepivo deluje. Ko cepljenje 

ponovimo čez 3 tedne, nam 

virus nič več ne more.

CEPLJENJE je najboljša zaščita, 

da ostanemo zdravi. Cepivo deluje 

kot učitelj, ki naše telo nauči, 

kako premagati virus.

Obstaja veliko različnih virusov. 

KORONAVIRUS je ena od skupin virusov.  

Član te skupine je tudi virus, ki povzroča bolezen, 

o kateri sedaj vsi govorimo. Če to bolezen dobimo, 

imamo lahko vročino, kašljamo, smo utrujeni, 

težko dihamo ter izgubimo voh in okus. 

Večina to bolezen preboli brez težav, nekateri 

pa bolj resno zbolijo in morajo v bolnišnico.

VIRUS, O KATEREM VSI GOVORIMO
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Maribor marca in junija 2021 gosti 
tekme UEFA evropskega prvenstva do 
21 let. Na tekmovanje so se uvrstile 
reprezentance: Anglija, Nemčija, 
Francija, Španija, Italija, Nizozemska, 
Portugalska, Hrvaška, Češka, Danska, 
Islandija, Romunija, Rusija, Švica in 
seveda Slovenija ter Madžarska kot 
gostiteljici tekmovanja.

Liga mestnih četrti in 
krajevnih skupnosti
V sklopu promocijskih aktivnosti evrop-
skega prvenstva UEFA do 21 let pa bo v 
Mariboru zaživela Liga Maribor. Liga bo 
tradicionalna in bo potekala vsako leto, 
sodelovale pa bodo ekipe mestnih četrti 
in krajevnih skupnosti Mestne občine 
Maribor (skupaj jih je 17).

Liga bo potekala po pravilih Slovenske 
malo nogometne zveze SMZ – Liga Ena. 
V ligi bodo lahko sodelovale ekipe, sesta-
vljene iz neprofesionalnih nogometašev 
različnih starosti in s stalnim prebivališ-
čem v mestni četrti, ki jo zastopajo. Ekipe 
bodo sestavljene po sistemu 6 igralcev + 
1 golman ter do največ 5 spremljevalcev. 

Liga Maribor – mestna 
nogometna liga
Zapuščina projekta evropskega prvenstva  
UEFA do 21 let

Vsaka sodelujoča ekipa bo prejela 
kompletni dres za vsakega člana ekipe (12 
kompletov) in trenirke.
Ker je namen lige omogočiti sodelovanje 
čim širšemu spektru rekreativnih 
nogometašev, člani ekip ne bodo smeli 
biti registrirani profesionalni nogometaši, 
ki igrajo v prvi ali drugi slovenski ali 
katerikoli tuji nogometni ligi,  tudi 
malega nogometa (Futsal). Ker je 
zaželeno medgeneracijsko sodelovanje, 
bosta morala biti vsaj dva člana igralne 
ekipe starejša od 30 let. 
Prizorišče – Športni park Tabor
Tekme bodo potekale na igrišču z umetno 
travo, v obliki turnirjev glede na število 
prijavljenih ekip, in sicer po sistemu 
»vsak z vsakim«.  Glede na trenutno 
epidemiološko situacijo bo liga potekala 

Za zdaj je ekipe uspelo sestaviti 
10. mestnim četrtem oziroma 
krajevnim skupnostim. 

Mestne četrti: Brezje - Dogoše 
- Zrkovci; Magdalena; Nova 
vas; Pobrežje; Tabor. 

Krajevne skupnosti: Bresternica 
- Gaj; Kamnica; Limbuš, Pekre; 
Malečnik - Ruperče.

ob koncih tedna v času od aprila do junija 
2021 oziroma tako kot bodo dovoljevale 
epidemiološke razmere.
Turnirji se bodo izvajali ob sobotah ali 
nedeljah na igrišču z umetno travo, in 
sicer na treh igriščih,  velikosti 50 x 30 m 
na gole v velikosti 5 x 2 m. 

Nagrade za najboljše ekipe
Zmagovalna ekipa turnirja bo kot 
predstavnica mariborske lige malega 
nogometa na travi sodelovala na 
finalnem turnirju Slovenske lige malega 
nogometa na travi Liga Ena. Prav tako 
bo zmagovalna ekipa zastopala mesto 
Maribor na mednarodnem turnirju v 
malem nogometu SOCCA 2021, ki bo 
predvidoma septembra 2021. 

N. R.

Vodilno svetovno kemijsko podjetje 
BASF je kot najboljšo start-up idejo 
decembra lani prepoznalo rešitev ekipe 
Mariborčana Ivana Knechtla o trajnostni 
jedilni bioplastiki iz mlečnih odpadkov. 
Zanjo so prejeli tudi denarno nagrado, 
namenjeno za nadaljnji razvoj projekta.
Na tekmovanju lahko zmagaš samo tako, 
da na njem tudi sodeluješ! Ivah Knechtl, 
mladi znanstvenik in raziskovalec, 
pove, da je bilo tekmovanje BASF 
Startup Science zanj in njegovo ekipo, 
ki so jo sestavljali še Klemen Risto 
Bizjak, Mirjana Ivanuša–Bezjak in 
dr. Uroš Novak, že v začetku izjemno: 
»Od vsega začetka, leta 2018, smo se 
motivacijsko zbadali, da bi radi sodelovali 
z najuspešnejšim kemijskim podjetjem 
na svetu – BASF. Tokrat smo prišli zelo 
blizu.« Le odlična priprava in izjemna 
predstavitev je na tem dogodku v močni 
regijski konkurenci prinesla tudi rezultat. 
Iz podjetja BASF so jih prepoznali kot 
najbolj perspektivne!

Od problema do rešitve
Problem našega potrošniškega življenja 
je »najnižja cena«. To, vsaj v primeru 
embalaže, prinaša tudi najcenejšo rešitev 
– poceni plastično embalažo, predvsem 
tisto za enkratno uporabo, ki že ima 
negativen vpliv na naše življenje in okolje.
Prav zato se je ekipa mladih raziskovalcev 
po nasvet zatekla k naravi – izdelati 
takšno trajnostno embalažno rešitev, ki 
bo pridobljena iz mlečnih odpadkov in 
je, narave, ne bo obremenjevala. Nastal 
je projekt Milkywaste: »Vse se je začelo 
z željo po preizkusu pridobljenega znanja 
med študijem kemijskega inženirstva v 
Mariboru. Naše razumevanje sistemskih 
vprašanj smo se naučili v programu 
Climate-KIC Climathon. Pravi preboj 
za nas, mlade milenijce, je bilo tretje 
mesto na državnem tekmovanju zelenih 
poslovnih idej. To nam je omogočilo, da 
smo šli novembra leta 2018 na svetovni 
finale v Edinburgh na Škotskem.«

Naslednji korak – podjetje
Vendar je bil to šele začetek poti, do 
užitne bioplastike je še pot, ki jo je treba 
prehoditi, vendar, kot pravi Ivan Knechtl, 
se vse dogaja z nesluteno hitrostjo. V za-
četku lanskega leta so jih namreč sprejeli 
v Avstrijski akademski pospeševalnik 
Gruendungs-Garage, ki mu je hitro sledil 
Program Green Tech Cluster Summer 

Graz in Science Park Graz akademija.
Ekipa mladih strokovnjakov sedaj 
snuje ustanovitev podjetja in se že 
dogovarja s strateškimi partnerji. 
In, kot so trdno prepričani, bomo 
užitno bioplastiko že v bližnji prihodnosti 
zagotovo uporabljali. Kaj uporabljali, tudi 
pojedli jo bomo lahko!

Andrej Lasbaher

Da, jedli bomo bioplastiko
Ivah Knechtl, Klemen Risto Bizjak, 
Mirjana Ivanuša–Bezjak in dr. Uroš 
Novak ter projekt Milkywaste
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Na poti od Magdalenskega parka do 
nakupovalnega središča Europark 
stoji projekt, imenovan Park2Park, 
kjer si lahko mimoidoči ogledajo 
razstavo »Maribor na poti skozi čas«.  
V okviru omenjenega projekta gre 
velika zahvala lokalnemu podjetju 
Europark, ki je mestu ob svoji 20. 
obletnici za postavitev razstave 
in ureditev poti ob njej, podarilo 
donacijo v višini 27.000 evrov.

Slikovna razstava in 
stenske poslikave
Pri oblikovanju razstave »Maribor 
na poti skozi čas« se je MO Maribor 
na pobudo podžupana dr. Sama 
Petra Medveda povezala z lokalnimi 
umetniki: »Vsi, ki so sodelovali, 
so prispevali kreativne ideje in 
pozitivno energijo,« je povedal 
podžupan. Ureditev zidane ograje, 
ki je postala veliko bolj privlačna 
in slikovita, je tako zasnovala 
Jasmina Granduč, vodja likovne šole 
Artdidakta. Pri oblikovanju razstave 
je sodelovala še mlada ilustratorka 
Iza Simončič Ambrožič. 
Slikovni material ponazarja 33 
ključnih mejnikov v zgodovini mesta, 
prispevali pa so jih galerist in avtor 
razstavljenih besedil Primož Premzl, 
fotografi Marko Pigac in Igor Unuk, 
studio Legen in MP produkcija ter 

mariborske ustanove Pokrajinski 
muzej, Muzej narodne osvoboditve, 
Univerzitetna knjižnica Maribor, 
Slovensko narodno gledališče 
Maribor, Časopisna hiša Večer 
in Sinagoga Maribor. Za prenovo 
okolice z igrali je poskrbel arhitekt 
Robert Gostinčar. 
Druga stalna razstava se nahaja v 
podvozu na Ljubljanski ulici. Gre za 
umetniške stenske poslikave, razstavo 
grafitov »Mariborski murali: Skupaj 
rišemo prihodnost«, ki jo je MO 
Maribor zasnovala v okviru projekta 
»Izboljšajmo Maribor«. Razstava 
predstavlja prvi korak MO Maribor 
k spodbujanju razvoja kulture 
grafitiranja v mestu in prepozna-
vanja vrednosti grafitov kot ulične 
umetnosti. V oktobru 2020 je bila 
tako organizirana akcija ustvarjanja 
umetniških stenskih poslikav, kjer 
je gostovalo 10 umetnikov tako iz 
Slovenije kot iz tujine.

Nove vsebine
Stalne razstave pa niso edina 
pridobitev na desnem bregu Drave. 
Temeljita rekonstrukcija prometnih 
poti, železniškega postajališča, 
parkovnih površin in urbane 
opreme ter ureditev otroških igrišč 
na območju Magdalenskega parka je 
ustvarila urbane prostore za druženje 

Oživel je Magdalenski park
Na razstavišču na prostem »Ob štreki«, na 
kilometer in pol dolgi poti od Magdalenskega parka 
do Europarka, stojita dve stalni razstavi

in srečevanje ter nove prometne 
povezave. Pot za kolesarje in pešce 
se mimo razstavišča na prostem 
»Ob štreki« nadaljuje čez nov peš in 
kolesarski nadhod nad Titovo cesto, 
ki ga je MO Maribor za občane odprla 
decembra 2020. Vrednost investicije, 
ki je bila v 85 % sofinancirana s 
strani države in iz Evropskega kohe-
zijskega sklada, je 442.000 evrov. 
MO Maribor pa bo do konca meseca 
marca uredila še nadaljevanje poti, 
ki se bo zaključila pri nakupovalnem 
centru Europark Maribor in povezala 
še manjkajoči del poti med nadhodom 
nad Titovo cesto in nakupovalnim 
središčem. Vrednost projekta, 
skupaj s protiprašno ureditvijo 
parkirišča pred Regionalno razvojno 
agencijo Podravje – Maribor, 
znaša 162.000 evrov.
Ob zaključku celotnega projekta je 
Saša Arsenovič, župan MO Maribor 
dejal: "Ponosen sem na svojo ekipo, 
ki se je znala odzvati na vse izzive 
in iz degradiranega območja skupaj 
z državo in lokalnim podjetjem 
urediti nov urbani prostor ter povezati 
mestni četrti Magdalena in Pobrežje. 
Zagotovili smo varnost za vse udele-
žence v prometu, ob tem pa še nova 
igrišča, igrala in revitalizirali zelene 
površine v Magdalenskem parku."

Špela Debenjak

RRA Podravje – Maribor
Za razvoj 41 občin v regiji
Mariborska razvojna agencija se je ob dolgo-
letnih prizadevanjih in po 27 letih obstoja ob 
podpori vseh 6 občin ustanoviteljic, večinska 
ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, 
januarja letos preoblikovala v Regionalno 
razvojno agencijo za Podravje – Maribor, krajše 
RRA Podravje – Maribor. Ob preoblikovanju 
je agencija razširila delovanje na področje 
turizma, s priključitvijo Štajerskega tehnološke-
ga parka pa tudi na področje raziskav, razvoja 
in inovacij. Na področju regionalnega razvoja 
agencija nadaljuje z aktivnostmi za pripravo 
Regionalnega razvojnega programa za obdobje 
2021–2027 in v sodelovanju z Mestno občino 
Maribor z aktivnostmi v okviru Partnerstva 
za Dravsko kolesarsko pot ter Partnerstva 
za Pohorje, kjer bo v sodelovanju z občinami 
ustanoviteljicami nadaljevala s koordinacijo 
projektov Dravske promenade, Ureditve 
plovnosti na reki Dravi v Mariboru ter med 
HE Mariborski otok in HE Fala ter Projektom 
ureditve multimodalnega vozlišča na obmo-
čju železniškega trikotnika v Mariboru. Prav 
tako se bodo izvajali številni projekti v okviru 
Lokalne akcijske skupine TOTI LAS.
Na področju podjetništva agencija sledi cilju 
vzpostavitve t. i. Mrežnega podjetniškega in-
kubatorja Podravje. Vzpostavitev inkubatorja je 
nadgradnja podpornega okolja za podjetništvo 
na regionalni ravni in v sodelovanju z lokalnimi 
skupnostmi ter konkretna pomoč pri delovanju, 
rasti ter razvoju podjetij. Prav tako se agencija 
zavzema, da bi projekt Regionalnega skrbni-
štva SPIRIT ob podpori občin razširili v aktivno 
privabljanje investitorjev.
V okviru Sektorja za raziskave, razvoj in 
inovacije si agencija prizadeva za vzpostavitev 
raziskovalne skupine in poglobljeno sodelo-
vanje z gospodarstvom, Javnim holdingom 
Maribor, Univerzo v Mariboru ter ostalimi 
regijskimi institucijami na področju krožnega 
gospodarstva, pametnih mest in industrije 4.0. 
V letu 2021 bo agencija pripravljala Strategijo 
pametnega mesta Maribor in novelacijo 
Trajnostne urbane strategije Maribor. Z novou-
stanovljenim sektorjem za turizem pa bo RRA 
Podravje – Maribor stremela k povezovanju 
turizma in turističnih produktov na območju 
Drave, Pohorja in Podravja, kjer bomo sledili 
cilju po vzpostavitvi Destinacije Štajerska.
Nova celostna grafična podoba agencije 
izhaja iz kroga, ki simbolizira celoto, kroženje, 
sodelovanje, povezovanje, širjenje znanj, ciljev, 
gospodarstvo, delovanje in razvoj v regiji. 
Prav tako pa nova podoba vsebuje in združuje 
elemente regije: reko Dravo, Dravsko-Ptujsko 
polje, Pohorje, Kozjak, Slovenske gorice in 
Haloze, saj RRA Podravje – Maribor deluje 
in nudi podporo v vseh občinah na področju 
celotne podravske regije. 
Podrobnejše informacije so na 
www.rra-podravje.si.

Nives Roter,  
RRA Podravje – Maribor
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Razpisi za vse generacije
Aktualni projektni in programski javni 
razpisi na Uradu za kulturo in mladino 
Mestne občine Maribor ne pokrivajo 
samo področja kulture in mladine, ampak 
od leta 2019 tudi področje veteranskih 
organizacij, katerih programi ohranjajo 
spomin na najpomembnejše dogodke 
polpretekle slovenske zgodovine, spodbu-
jajo k strpnosti in nenasilju ter vključujejo 
skrb za spomenike in spominska obeležja. 

Projektni in programski razpisi 
na področju kulture
Urad za kulturo in mladino vsako 
leto pripravi in izvede javni razpis 
za izbiro kulturnih projektov, ki jih 
sofinancira Mestna občina Maribor. Tako 
je predmet letošnjega razpisa, katerega 
rok za prijavo se je zaključil 5. marca, 
izbira 85 kulturnih projektov mariborskih 
nevladnih ter drugih zasebnih organizacij 
in samozaposlenih na področju kulture, 
ki bodo izvedeni v letu 2021 na območju 
Mestne občine Maribor (oziroma, v 
primeru gostovanja projekta, v tujini). 
Razpis se nanaša na področja ustvar-
janja in posredovanja javnih kulturnih 
dobrin, kot so uprizoritvene, glasbene, 
vizualne in intermedijske umetnosti, 
knjiga, kulturna dediščina, film ter 
avdiovizualne dejavnosti.
Stanje razpisa: Poteka komisijsko 
odpiranje vlog po razpisnih področjih in 
obveščanje prijaviteljev glede dopolnitev v 
primeru nepopolnih vlog. Sledi ocenjevanje 
vlog, ki je v pristojnosti sedmih strokovnih 
komisij na področju kulture, katerih člane 
je imenoval župan Mestne občine Maribor. 

Mestna občina Maribor je med leti 
2014 in 2020 sofinancirala 669 kul-
turnih projektov v skupnem znesku 
1.748.856 evrov in 29 različnih kulturnih 
izvajalcev programov v skupnem zne-
sku 3.279.165 evrov. 

Programski razpisi se izvedejo na daljše 
časovno obdobje. V letu 2021 so še tretje 
leto sofinancirani kulturni programi, 
ki so bili izbrani na triletnem javnem 
razpisu, ta je bil izveden v letu 2019. Gre 

za sofinanciranje izbranih celoletnih ali 
ciklično zasnovanih kulturnih programov 
nevladnih organizacij, ki so načrtovani 
za daljše obdobje in se jim z večletnimi 
razpisi omogoča stabilnejše dolgotrajno 
načrtovanje in delovanje. To so založniški 
programi, kulturno umetniški programi, 
kot so koncerti, uprizoritvene dejavnosti, 
likovno ustvarjanje in razstaviščne dejav-
nosti, avdiovizualni in medijski programi 
ter programi s področij ustvarjalnosti 
mladih ter interdisciplinarnih kulturno 
družbenih dejavnosti.
Stanje razpisa: Po pregledu poročil in 
letnih planov izvajalcev je v teku izdajanje 
odločb o financiranju v letu 2021 in 
priprave aneksov k pogodbam za letošnje 
sofinanciranje, nato sledi priprava razpisa 
za novo večletno obdobje. 

Republiški sklad in mestna 
občina 
Vse od leta 2007 Javni sklad Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti OI 
Maribor po dogovoru in pogodbi z 
Mestno občino Maribor izvaja vsakoletni 
javni programski razpis za sofinanciranje 
celoletnih programov mariborskih 
kulturnih društev in njihovih zvez 
na področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti, za kar sredstva zagotavlja 
Mestna občina Maribor. 

Med leti 2014 in 2020 je Javni sklad 
Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti OI Maribor izvedel letne 
razpise, s katerimi smo vsako leto 
sofinancirali delovanje med 50 in 65 
različnih kulturnih društev s programi na 
področju ljubiteljske kulture v skupnem 
znesku 736.647 evrov.

Področja dejavnosti, ki jih razpis pokriva, 
so glasbena dejavnost (vokalna in inštru-
mentalna glasba), gledališka in lutkovna 
dejavnost, folklorna dejavnost, fotograf-
ska, filmska in video dejavnost, plesna 
dejavnost, likovna dejavnost, literarna 
dejavnost ipd. ter strokovna dejavnost.
Stanje razpisa: Razpis za leto 
2021 je v pripravi.

Delovne štipendije
Ob predstavitvi razpisov na področju 
kulture velja omeniti, da od začetka ome-
jitev zaradi epidemije COVID-19, ko so 
zaradi odpovedi javnih dogodkov posebej 
prizadeti organizatorji in izvajalci kul-
turnih dogodkov – nevladne organizacije 
in samozaposleni v kulturi – skrb občine 
zanje ni prenehala. Kljub negotovim 
razmeram smo v uradu izvedli razpise 
ter omogočali ustvarjalcem razmeram 
prilagojeno izvajanje projektov ter pro-
gramov s snemanji in s prenosi dogodkov 
v digitalne medije, s posebnim pozivom 
pa smo 47 mariborskim ustvarjalcem s 
statusom samozaposlenih na področju 
kulture dodelili delovne štipendije, s 
katerimi jim je občina pomagala ohranjati 
ustvarjalnost v težkem obdobju. 
Ocenjujemo namreč, da je tudi ob 
omejitvah javnih dogodkov potrebno 
ohranjati umetniško ustvarjanje, 
saj bi sicer po normalizaciji razmer 
sledil velik upad že dosežene kakovosti 
ponudbe kulturnih dobrin v mestu. Tudi 
v letošnjem letu se epidemija in podobno 
stanje nadaljuje, upamo pa, da bo vsaj 
od poletja možno ponovno vzpostaviti 
kulturno življenje v mestu na podobno 
raven kot pred epidemijo.

Seveda pa ob omembi razpisov ne smemo 
pozabiti še na Glazerjeve nagrade, prizna-
nja Mestne občine Maribor za življenjsko 
delo ali za posamične vrhunske dosežke 
na področju kulture. Urad za kulturo in 
mladino vsako leto na področju kulture 
izvede razpis za predlaganje kandidatov 
za Glazerjeve nagrade in priznanja 
(listine), izbirni postopek pa izvede 
posebni odbor s strokovnimi komisijami.

Projektni in programski razpis 
na področju mladine
Za podporo mladinskim centrom in 
mladinskim projektom izvaja Urad 
za kulturo in mladino programski in 
projektni razpis. Prvi je trileten, izveden 
je bil leta 2019 za obdobje od 2019 do 
2021, drugega izvedemo vsako leto. 
Razpisne vsebine in izbira sofinanciranih 
programov in projektov sledijo ciljem 
veljavnega razvojnega dokumenta za 
področje mladine, seveda z namenom 
čim širše ponudbe mladih atraktivnih 
programov in vključevanja mladih vanje. 

V delovna področja Urada za kulturo 
in mladino sodi tudi skrb za programe 
mladinskih organizacij in programe za 
mlade, to je za občanke in občane v 
starostnem razponu med 15 in 30 leti. 

Kulturni projekt: Festival StopTrik 

Mladinski projekt: Doživljajsko igrišče 

Veteranski projekt:
Veterani na slovesnosti 
ob počastitvi obletnice  
poslednjega boja 
Pohorskega bataljona 

Fo
to

: a
rh

iv
 D

ož
iv

lja
js

ke
ga

 ig
riš

ča
, 2

01
9

Foto: O
to Kam

puš
Foto: A

ndrej Firm
, 2020

31. marec 202118 Časopis 
za prijazen 
Maribor



Epidemija covid-19 je spremenila tudi 
utrip življenja v našem mestu. Tako 
rekoč čez noč smo se morali prilagoditi 
na spremenjene razmere in spreme-
niti utečene navade. V mestu delujejo 
številna podjetja, ki so z odzivom na 
krizo pokazala, da smo skupaj močnejši. 
Na pomoč so priskočila tam, kjer je bila 
pomoč nujno potrebna, s čimer so podprla 
prizadevanja Mestne občine Maribor, da 
zaščiti najranljivejše skupine prebivalcev. 
Nova KBM se je odzvala že v prvem 
valu epidemije, ko je finančno podprla 
pripravo toplih obrokov za učence ter 

Gre za programe devetih nevladnih mla-
dinskih centrov ter posamezne projekte, 
katerih vsebine omogočajo mladim 
vstop v različne družbene dejavnosti, 
socializacijo deprivilegiranim skupinam, 
karierno orientacijo, vključevanje mladih 
v prostovoljske aktivnosti in druge 
različne oblike družbene participacije.

Tudi za področja delovanja nevladnih 
mladinskih centrov v Mariboru velja, da 
so z razširitvijo epidemije in ob omejitvah 
javnih dogodkov, izobraževanj ipd. iskali 
nadomestne oblike stikov in komunici-
ranja z mladimi. Tudi Urad za kulturo in 
mladino je vsakoletni »karierni sejem«, ki 
je eden od osrednjih dogodkov za mlade 
v mestu, zaradi epidemije organiziral v 
virtualni obliki, v katero so se vključevali 
mladi in izobraževalne organizacije iz 
vse Slovenije, interes zanj pa so poka-
zali tudi v tujini. 
Stanje razpisa: Razpis za sofinanciranje 
mladinskih projektov v letu 2021 je v 
pripravi za objavo.

Razpis za programsko 
sofinanciranje delovanja 
mladinskih centrov
S programskim razpisom na področju 
mladine se sofinancira mladinske 
dejavnosti nevladnih in nepridobitnih 
mladinskih centrov, ki imajo sedež v 
Mestni občini Maribor. Aktualni razpis, 
ki sofinancira mladinske dejavnosti v 
letih 2019, 2020 in 2021, je namenjen 
kakovostnemu sodelovanju nevladnih 
in nepridobitnih mladinskih centrov pri 
izvajanju 2. lokalnega programa mladih v 
MOM za obdobje 2016–2021.
Na zadnjem razpisu je bilo v sofinancira-
nje sprejetih 9 programov, v letu 2021 bo 
sofinanciranih 8 programov, saj je eden 
od izvajalcev prenehal z delovanjem v 
Mariboru, program (doživljajsko igrišče) 
pa smo predali v izvajanje javnemu zavo-
du Mladinski kulturni center Maribor.
Stanje razpisa: Izdane so bile odločbe 
o sofinanciranju za leto 2021, v teku 
je podpisovanje aneksov k pogodbam 
za sofinanciranje do izteka leta. Sledi 
priprava razpisa za novo obdobje 
sofinanciranja (2022–2024). 

Programski razpis, namenjen 
veteranskim organizacijam
Od leta 2019 je na urad prenešeno izvaja-
nje sofinanciranja programov veteranskih 
organizacij, ki imajo sedež ali podružnico 
na območju Mestne občine Maribor.

V MO Maribor deluje 7 veteranskih orga-
nizacij, ki skupaj štejejo kar 2728 članov!

Z razpisom se omogoča sofinanciranje 
programov društev, ki s svojimi 
vsebinami ohranjajo vednost o dogajanju 
ob koncu I. svetovne vojne, o narodnoo-
svobodilnem boju v II. svetovni vojni ter 
o slovenski osamosvojitvi in s tem s svojo 
pričevalnostjo in dejavnostmi aktivno 
vzgajajo mlajše generacije v domoljubju. 
Stanje razpisa: Razpis za leto 2021 je v 
pripravi za objavo.
Več informacij o delovanju Urada za 
kulturo in mladino Mestne občine 
Maribor je na spletni strani www.maribor.
si pod zavihkom Mestna občina/Urad za 
kulturo in mladino. 
Aljoša Kirič, Urad za kulturo in mladino

Predmet javnega razpisa je sofinanci-
ranje celovite obnove fasad ali fasad s 
strehami, ki neposredno mejijo na ulico,  
javni trg oziroma drugo javno površino. 
Razpis velja za stavbe, ki so vpisane v 
register kulturne dediščine kot posamezni 
spomenik ali pa se nahajajo na območju, 
ki je razglašeno kot spomeniško in je 
vpisano v register kulturne dediščine kot 
območje dediščine.
Prednostno bo MO Maribor sofinancirala 
obnovo stavb, ki se nahajajo v ožjem 
mestnem središču (Cona A), dodatno 
pa bo sofinancirala obnovo največ dveh 
stavb znotraj širšega območja mestnega 
jedra (Cona B), kot je določeno v 8. 
poglavju Odloka o razglasitvi kulturnih 
in zgodovinskih spomenikov na območju 
občine Maribor, in ki so v lasti fizičnih 
oseb, samostojnih podjetnikov posame-
znikov ter pravnih oseb.

Mesto v barvah
Na spletni strani MO Maribor je objavljen  
Javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične kulturne 
dediščine v Mestni občini Maribor v letu 2021

Finančna podpora Nove KBM

Z razpisom občina tudi letos spodbuja 
razvoj in oživljanje mesta, saj ureja 
njegov videz in hkrati ohranja kul-
turno dediščino. Lani je mariborska 
občina za obnovo nepremične 
kulturne dediščine namenila 234.227 
evrov.

Za razpis je v proračunu MO Maribor 
za leto 2021 zagotovljenih 200 tisoč 
evrov in 150 tisoč evrov za delež, kjer 
je občina etažni solastnik. MO Maribor 
pa bo v Coni A financirala 20 odstotkov 
upravičenih stroškov, v Coni B pa 15 
odstotkov upravičenih stroškov obnove na 
posamezno stavbo (neodvisno od višine 
stroškov obnove). Dodeljena sredstva 
bo moral upravičenec porabiti v tem 
proračunskem letu. Rok za predložitev 
vlog je četrtek, 15. april 2021.
V letu 2020 so lastniki  s pomočjo 
Javnega razpisa za sofinanciranje obnove 
nepremične kulturne dediščine v Mestni 
občini Maribor prenovili 10 objektov. 
MO Maribor je sofinancirala obnovo v 
znesku 139.829 evrov. Kot etažni lastnik 
v nekaterih objektih pa je financirala 
obnovo v višini 94.398 evrov. Skupaj 
je torej iz občinskega proračuna za 

obnovo nepremične kulturne dediščine 
v letu 2020 mariborska občina name-
nila 234.227 evrov.
S pomočjo razpisa so minulo leto 
novo-staro podobo tako dobile hiše na 
naslovih: Koroška c. 13, Koroška c. 21, 
Koroška c. 26, Orožnova ul. 7, Poštna 
ul. 2, Ul. heroja Tomšiča 3, Aškerčeva 
ul. 3, Slovenska ul. 13, Maistrova ul. 13 
in Maistrova ul. 17.

Špela Debenjak

dijake mariborskih šol in na tak način 
ublažila stisko, v kateri so se znašle 
številne družine. V drugem valu pa je 
ena največjih finančnih institucij v državi 
prispevala 25 tisoč evrov v občinski 
Sklad za pomoč in razvoj Mestne občine 
Maribor, ki je namenjen zagotavljanju 
humanitarne pomoči, pospeševanju 
razvoja in izboljšanju pogojev za 
razvoj gospodarskih, negospodarskih in 
humanitarnih dejavnosti v Mariboru.
»Zavedamo se naše pomembne vloge 
pri odpravljanju posledic koronakrize 

Družbeno odgovorno
in prizadevamo si, da smo odgovoren 
in zanesljiv partner – do naših strank, 
zaposlenih in okolja, v katerem živimo 
in delamo. Z donacijo, ki je namenjena 
tistim, ki pomoč potrebujejo, vložena 
pa bo tudi v pospeševanje gospodar-
skega razvoja občine, želimo tlakovati 
skupno pot v varnejšo in stabilnejšo 
prihodnost,« je povedal predsednik uprave 
Nove KBM John Denhof.
Za svoje delo na področju družbene 
odgovornosti je Nova KBM v letu 2020 
prejela nagrado za strateško družbeno 
odgovornost HORUS, z izdatno pomočjo 
mestu Mariboru pa je podprla ukrepe, 
s katerimi si vodstvo občine prizadeva 
življenje v mestu čim prej vrniti v 
ustaljene tirnice.

Petra Hercog

Tehniški šolski center (TŠC) Maribor 
– Medpodjetniški izobraževalni center 
– začenja to pomlad več brezplačnih uspo-
sabljanj s tehniškega področja. 1. aprila 
se začne računalniško digitalno opisme-
njevanje (v okviru projekta Pridobivanje 
temeljnih poklicnih kompetenc). Pogoji 
za vpis so, da je kandidat brezposeln, na 
čakanju, neaktiven, star nad 45 let in z 
največ srednješolsko izobrazbo. 

V usposabljanje na temo 3D izris – 
prostorsko modeliranje, upravljanje in 
vzdrževanje pnevmatskih sistemov se lah-
ko vključijo tudi zaposlene osebe, izvajajo 
pa ga od marca do maja 2021. Program je 
financiran iz projekta Munera3. 
V okviru projekta Atena pa TŠC Maribor 
zagotavlja tudi brezplačno učno pomoč za 
vključene v izobraževanje odraslih, ki s 
tem dvigujejo svojo stopnjo izobrazbe. 

Brezplačna usposabljanja
Za usposabljanja in učno pomoč so 
obvezne prijave pri TŠC Maribor; 
kontakta sta:  
Metka Kodrin (02 229 57 63) in 
Srečko Vidovič (040 304 868). 
Več na www.tscmb.si.
Vse programe financirata Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport Republike 
Slovenije in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada.                               L. F.
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Skupna služba varstva okolja je za Mestno 
občino Maribor pripravila občinski 
program varstva okolja (OPVO MOM 
2030). Gre za obvezo mestnih občin, ki jo 
nalaga 38. člen Zakona o varstvu okolja. 
OPVO je krovni strateški dokument, ki 
opredeljuje okoljske probleme/izzive in 
postavlja prioritete njihovega reševanja. 
Gre za trajnostno vizijo mesta na področju 
varstva okolja in ohranjanja narave.
OPVO MOM 2030 je izdelan za obdobje 
2021–2030, razdeljen je na 8 prioritetnih 
okoljskih področij: podnebne spremembe; 
ohranjanje naravnega okolja in skrb za 
biotsko raznovrstnost; zagotavljanje 
kakovosti tal, vode in zraka; krožno 
gospodarjenje; regenerativno prostorsko 
načrtovanje in trajnostna raba prostora; 
varstvo pred drugimi okoljskimi 
tveganji in horizontalna integracija ter 
izvajanje programa.
Program vsebuje operativne cilje in 
podrobnejše ukrepe za njihovo dosego, ki 
so opredeljeni s posameznimi odgovor-
nimi nosilci za njihovo izvedbo, prav 
tako je opredeljen okvirni rok izvedbe 
ukrepov. Za obdobje 2021–2025 so ukrepi 
tudi finančno ovrednoteni. Za njihovo 
izvedbo je ocenjena potreba finančnih 
sredstev v višini cca 83 mio evrov, od 
tega bo cca 53 odstotkov MOM posku-
šala pridobiti iz drugih virov (država, 
kohezija, drugi EU viri).

Nekaj pomembnejših 
poudarkov iz ukrepov:
• zmanjševanje emisij TGP v vseh 

sektorjih za doseganje podnebne 
nevtralnosti (izvajanje ukrepov iz 
načrta za kakovost zraka, iz lokalne-
ga energetskega koncepta MOM, iz 
celostne prometne strategije mesta);

• uvajanje zelenih rešitev za omejeva-
nje in lažje prilagajanje na podnebne 
spremembe (zelena infrastruktura, 
zbiralniki vode, ozelenitev parkirišč, 
obnova gozdov ipd.);

• priprava akcijskega načrta za širjenje 
javnih zelenih površin v mestu 
(drevoredi, parki, zelenice, zasaditve 
ob cestah, javnih zgradbah, korita 
v ulicah, zelene strehe, fasade ipd) 
in ureditvenih načrtov za območja 
mestnih gozdov in zavarovanih 
območij (nova zasajevanja, odstranje-
vanje invazivnih drevesnih vrst);

• izobraževalne aktivnosti na 
področju kmetijstva, spodbujanje 
ekološkega kmetovanja, prilagajanje 
sort na podnebne spremembe, 
širjenje urbanih vrtov;

• zagotavljanje javne oskrbe s pitno 

vodo v zadostni količini in ustrezni 
kakovosti vsem prebivalcem;

• ustrezno vzdrževanje in novogradnje 
na področju vodovoda in kanalizacije 
(ločevanje meteorne od komu-
nalne vode), spodbujanja gradenj 
MČN, skrb za vodnjake;

• zmanjševanje koncentracije 
onesnaževal zunanjega zraka, 
sodelovanje deležnikov pri izva-
janju učinkovitejšega nadzora nad 
kurjenjem v malih kurilnih napravah, 
spodbujanje prebivalcev h koriščenju 
subvencij Eko sklada za zamenjavo 
starih kurilnih naprav;

• vzpostavitev celovitega krožnega 
sistema obvladovanja masnih tokov

• digitalizacija in analiza podatkov o 
ključnih snovnih tokovih, priprava 
projektov krožnega gospodarjenja po 
posameznih sektorjih (za posamezne 
frakcije MKO, biološke odpadke, 
gradbene odpadke, kosovne odpadke, 
odpadno vodo, toploto, blato iz 
čistilne naprave);

• aktivnosti za zmanjševanje 
odpadkov na izvoru, vzpostavitev 
sistema za ponovno uporabo 
kosovnih odpadkov;

• nadgradnja GIS informacijskega 
sistema občine – vzpostavitev 
celovitega pregleda nad uporabo 
stavb in prostora;

• dogovor o načrtu sanacije 
starih bremen v prostoru (gudron, 
Metava – obveza države);

• revitalizacija onesnaženih/degradi-
ranih območij (za umeščanje novih 
investicij, za širjenje zemljišč za 
urbane vrtove ipd.);

• celovita posodobitev mestne 
javne razsvetljave;

• informiranje in ozaveščanje širše 
javnosti z vsebinami iz vseh področij, 
podpora nevladnega sektorja pri 
izvajanju posameznih projektov.

• MOM bo po zaključku prvega petle-
tnega obdobja (2021–2025) izdelala 
evalvacijo izvedenih ukrepov, prav 
tako se bodo finančno ovrednotili 
ukrepi od 2026 do 2030. Po izteku 
leta 2030 bo MOM izdelala skupno 
evalvacijo programa za celotno 
obdobje od 2021 do 2030.

• OPVO MOM 2030 bo MS MOM 
obravnaval in predvidoma sprejel 
konec marca 2021, v celoti bo 
objavljen na okoljski spletni strani 
Skupne službe varstva okolja (http://
okolje.maribor.si/gradiva/).

Cvetka Slana, 
vodja Skupne službe varstva okolja

Občinski program varstva okolja 2021–2030 

Po ustanovitvi septembra lani je Javni 
holding Maribor (JHMB) s prenosom 
obeh predvidenih skupin zaposlenih z 
matičnih podjetij (Energetika, Marprom, 
Nigrad, Pogrebno podjetje, Snaga in 
Vodovod) – 32 sodelavcev je na JHMB 
prešlo 15. januarja in še 51 dva tedna 
kasneje – operativen ter pripravljen na 
implementacijo skupnih in podpornih 
služb. Medtem ko bo JHMB za povezane 
družbe opravljal naloge s področij prava 
in kadrov, javnega naročanja in nabave, 
financ in računovodstva, informacijske 
tehnologije ter strateškega komuniciranja 
in marketinga, se bodo slednje lahko 
posvetile izključno izvajanju storitev 
javnega pomena in njihovemu razvoju.

Iz zimskega v redno letno 
vzdrževanje 
Povezana podjetja, ki upravljajo z 
mariborsko kritično infrastrukturo, 
do konca marca načeloma končajo z 
zimskimi vzdrževalnimi deli in se 
usmerijo v t. i. redno letno vzdrževanje. 
Pri Nigradu tako denimo po 15. marcu, 
ko se uradno konča zimska sezona na 
slovenskih cestah, kljub pripravljenosti 
na odziv v primeru ponovnih zimskih 
razmer pričnejo z odstranjevanjem 
zimskih varnostnih označb, čiščenjem 
ostankov posipnih materialov z javnih 
prometnih površin in načrtovanimi 
popravili ter prenovami pločnikov in cest. 
V Marpromu bodo letošnjo smučarsko 
sezono na Arehu predvidoma podaljšali 
še v začetek aprila oziroma do velike 
noči, medtem pa so na Mariborskem 
Pohorju 13. marca že odprli kolesarsko 
sezono, ki bo na Pohorju v ospredju v 
naslednjih mesecih.
Podjetja v tem času pričnejo tudi z 
uresničevanjem investicijskih načrtov, 
ki so za letos že potrjeni in usklajeni 
znotraj skupine JHMB. Najpomembnejši 
letošnji infrastrukturni projekt Energetike 
Maribor je širitev sistema daljinskega 
ogrevanja po Gregorčičevi ulici in 
priključitev objekta MO Maribor. Ob 
tem je v planu tudi širitev omrežja po 
Strossmayerjevi in Slovenski ulici s 
priključitvijo Slovenskega narodnega 
gledališča Maribor. 
Pogrebno podjetje letos načrtuje izgradnjo 
poslovilne dvorane na pokopališču 
Pobrežje za izvajanje intimne in dostojne 
pogrebne slovesnosti ter ureditev 
novih prostorov za sprejem žalujočih 
in organizacijo pogrebov. Na Pobrežju 
nameravajo obnoviti še dotrajan sanitarni 
blok za zunanje obiskovalce pokopališča. 
Prav tako se lotevajo izgradnje prizidka k 

Mestni holding 
operativen
Povezane družbe vstopajo v naložbeni cikel

upepeljevalnici na Dobravi in nakupa 4. 
kremacijske peči, saj so zaradi naraščajo-
čega trenda žarnih pokopov v porastu tudi 
potrebe po upepeljevanju. 
Pri Snagi v letu 2021 želijo izpeljati 
več naložb, pri čemer se jih glavnina 
nanaša na nakup komunalne opreme 
ter tovornih in gospodarskih vozil za 
izvajanje gospodarske javne službe. 
Hkrati bodo izvedli še nekaj investicij na 
območju sortirnice, kamor nameravajo 
v prihodnjem srednjeročnem obdobju 
prestaviti svoj sedež.

Cepljenje proti Covidu-19
Zaposleni v JHMB in združenih podjetjih 
so v veliki meri izkoristili možnost za 
cepljenje proti okužbi z novim koronavi-
rusom, kljub temu da so se tako JHMB 
kot povezane družbe uspešno spopadale 
s krizo na tem področju. Svoje aktivnosti 
so namreč v času epidemije organizirale 
tako, da vzdrževalci kritične infrastruktu-
re in nosilci ključnih podpornih procesov 
niso bili izpostavljeni nepotrebnim in 
nenadzorovanim zunanjim stikom.
Delo v mariborskih javnih podjetjih sicer 
zaradi porasta števila okuženih oseb ni 
nikoli zastalo, saj so v vseh družbah poleg 
predpisanih sprejeli številne dodatne 
ukrepe; med drugimi so odnose s svojimi 
uporabniki preselili v spletna okolja, 
del zaposlenih pa je v najobčutljivejšem 
času, če jim je narava dela to dopuš-
čala, delal od doma.

Poslovni načrt in center za 
pomoč uporabnikom
MO Maribor je poslovni načrt JHMB 
za leto 2021 že sprejela, s čimer so 
tekoče poslovne aktivnosti mariborskega 
holdinga usklajene in potrjene. Poleg 
finančnega načrta in strateških usmeritev 
v povezavi z matičnimi podjetji, ki 
predvidevajo tudi smiselno razmejitev 
njihovih dejavnosti v okviru gospodarskih 
javnih služb, so v poslovni načrt JHMB 
vključene še dejavnosti za izboljšanje 
uporabniške izkušnje.
JHMB je tako že pričel z aktivnostmi za 
vzpostavitev centra za pomoč in podporo 
uporabnikom, ki ga bodo sestavljale 
osrednja informacijska točka, kjer bodo 
uporabniki lahko uredili formalnosti na 
področju javnih služb, klicni center in 
novi spletni portal.

Dr. Dejan Pušnik

Zelene rešitve 
za zdravo mesto
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Javni medobčinski stanovanjski sklad 
Maribor je v začetku leta odprl sprejemno 
pisarno v pritličju stavbe na Grajskem 
trgu 1. Tako bo dostop do njih lažji tudi 
za starejše, invalide, nosečnice ... Novi 
prostori omogočajo tudi večjo zasebnost 
in individualno obravnavo. V pisarni je 
mogoče dobiti in oddati vloge in obrazce, 
povezane s stanovanji (najem, vpis, odkup 
itd.). Sicer so ohranili dosedanje uradne 
ure, vendar v času korone stranke naroča-
jo (02 250 63 10 ali info@jmss-mb.si).
Med zadnjimi večjimi projekti je 
sklad energetsko obnovil dva bloka na 
Engelsovi ulici 42–52 (šest vhodov) in 
pri tem učinkovito počrpal evropska 
sredstva. V občini Starše so obnovili 

dvoje stanovanj, eden večjih projektov pa 
je izgradnja večstanovanjske zgradbe s 
podzemno garažo na Dvorakovi ulici 5–7. 
V novi zgradbi bo od 40 do 60 stanovanj, 
od manjših do večjih, namenjena bodo 
mladim oziroma mladim družinam. 
Končali naj bi jo predvidoma leta 
2023. To bo prva taka večja investicija 
sklada po desetih letih. Letos bo objavljen 
tudi razpis za stanovanja za mlade in 
mlade družine. Stanovanjski sklad je v 
lasti šestih občin (poleg MOM še občin 
Miklavž na Dravskem polju, Rače-Fram, 
Hoče-Slivnica, Duplek, Starše). Sklad 
upravlja približno 2000 stanovanj, v 
zadnjem letu ga vodi direktorica Irena 
Španinger.                                            D. P.

Lažji dostop do stanovanjskega sklada

Ministrstvo za javno upravo je v lanskem 
letu občinam nakazalo sredstva za 
sofinanciranje skupnih občinskih uprav 
(SOU) v višini nekaj več kot 6,1 milijona 
evrov. SOU Maribor, ki jo je ustanovilo 
osemnajst občin, je tako (kot ena izmed 
51 skupnih občinskih uprav, delujočih na 
območju Slovenije) v letu 2020 prejela 
554.855,27 evrov sredstev za delovanje 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
ter Medobčinskega urada za varstvo 
okolja in ohranjanje narave.
Država sofinancira delovanje skupnih 
občinskih uprav za enajst nalog, višina 
sofinanciranja pa je odvisna od števila 
nalog, ki jih za občine ustanoviteljice 
opravlja SOU. Stimulativno nagrajevanje 
občinskega povezovanja občine vodi 
v združevanje resursov na različnih 
področjih. Dokaz slednjega je tudi 
dejstvo, da je s 1. februarjem 2021 pod 
okriljem SOU Maribor zaživela Skupna 
notranjerevizijska služba, katere ustano-
vitev so podprli predstavniški organi vseh 
občin ustanoviteljic. Po sprejetju sklepa 
o potrditvi tovrstnega predloga s strani 
mestnega sveta Mestne občine Maribor je 
bilo gradivo v rekordnem času meseca dni 
obravnavano in deležno podpore tudi na 
občinskih svetih vseh ostalih  sedemnaj-
stih občin ustanoviteljic.
Skupna občinska uprava pomeni skupno 
opravljanje posameznih nalog, in sicer 
na način, ob katerem izkušnje ene občine 
lahko koristijo vsem. Verjamemo in 
dokazujemo, da je sposobnost stopiti v 
čevlje drugega vrednota, ki jo je mogoče 
vzpostaviti tudi na ravni institucij. 
V SOU Maribor se zavedamo, da lahko le 
s povezovanjem in skupnim nastopanjem 

presežemo povprečje in ustvarimo 
pogoje za boljše življenje v regiji. 
Obljubljamo pravičnost, vztrajnost in 
napredek. Strast in upanje za dosego ciljev 
gradimo na zavedanju, da je vsaka izmed 
naših ustanoviteljic enako pomembna 
in v nečem posebna.

Zorica Zajc Kvas, vodja SOU Maribor

SOU Maribor povezuje deležnike pri 
investicijah regijskega značaja
Mariborska knjižnica je druga največ-
ja splošna knjižnica v Sloveniji. Njena 
ustanovna oblika je zavod, katerega 
ustanoviteljice so, ob Mestni občini 
Maribor, še Občine Duplek, Hoče 
- Slivnica, Miklavž na Dravskem 
polju, Rače - Fram in Starše. Ker 
Mestna občina Maribor v letu 2021 
načrtuje pričetek nujno potrebne 
investicije v novo osrednjo knjižnico 
na Rotovškem trgu v Mariboru, so 
župani občin ustanoviteljic podpisali 
dogovor, s katerim so dali soglasje in 
pooblastilo Mestni občini Maribor, 
da kot domicilna občina skupne 
knjižnice pripravi vse potrebno za 
izvedbo investicije, ki bo služila 
potrebam prebivalcev celotne regije.
Center Rotovž – inovativni center, 
usmerjen k promociji knjige, izobra-
ževanja, kulture in digitalizacije – je 
projektiran tako, da je omogočena 
njegova univerzalna raba. Po zastav-
ljenem terminskem planu bo projekt, 
ki štajerski regiji prinaša sodoben 
in arhitekturno dovršen prostor, 
vreden 24,5 mio evrov, pripravljen za 
izvedbo v drugi polovici leta.

Vrednota na 
ravni ustanov
Skupna občinska uprava Maribor (SOU) – 
vzoren primer medobčinskega sodelovanja

Skladnost pitne vode je Mariborski 
vodovod, d.d. tudi v letu 2020, tako kot do 
sedaj, zagotavljal z izvajanjem notranjega 
nadzora po izdelanem HACCP načrtu 
oziroma z obvladovanjem procesov od 
črpanja podzemne vode, njene obde-
lave, prečrpavanja in distribucije do 
uporabnikov. Skladnost pitne vode se je 
spremljala na črpališčih, na omrežju v 
vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih 
(večinoma v osnovnih šolah in vrtcih ter 
deloma v gostinskih objektih). Izvajanje 

Pijemo varno vodo

Skladno z določili Pravilnika o pitni 
vodi in s pripadajočimi veljavnimi 
navodili mora Mariborski vodovod 
svoje uporabnike seznaniti z vsebino 
letnega poročila o skladnosti pitne 
vode. Seznanitev mora izvesti enkrat 
letno. Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano je pitno vodo 
mariborskega vodovoda v letu 2020 
ocenil kot varno.

notranjega nadzora se je vršilo v skladu z 
določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, 
št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 
25/2009 in 74/15).
Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranje-
ga nadzora v letu 2020 odvzetih 2.164 
vzorcev za mikrobiološka preskušanja 
in 103 za kemijska preskušanja. Na 
celotnem sistemu Mariborskega vodovoda 
d.d. je bilo v letu 2020 mikrobiološko 
neskladnih 3,65 % vzorcev, kemijsko je 
bilo neskladnih 0,97 % vzorcev. 
Podrobnejše poročilo ter več podatkov o 
kakovosti pitne vode se nahaja na spletni 
strani: http://www.mb-vodovod.si/
Pitno vodo, ki jo je v letu 2020 dobavljal 
Mariborski vodovod za Mestno občino 
Maribor, Nacionalni laboratorij za zdrav-
je, okolje in hrano ocenjuje kot skladno 
z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. 
Glede na obseg opravljenih preizkušanj, 
ocenjujejo pitno vodo kot varno.

ko se srečamo z drugimi ljudmi, jim ne smemo 

preblizu – biti moramo toliko stran od njih, 

kolikor je širok en avto;

pogosto si umivamo in razkužujemo roke; 

z milom si jih moramo umivati najmanj 

20 sekund, to je toliko časa, da si 

dvakrat zapojemo pesmico 

"Vse najboljše za te".

nosimo masko in se čim manj dotikamo stvari okoli sebe;

Ker virus ni prijeten obiskovalec, skušamo narediti vse, 

da čim težje potuje in da se ne naseli v našem telesu:

Če se virus preveč razširi, je najbolj varno ostati doma. 

To je včasih težko, saj pogrešamo prijatelje, babico 

in dedka ter vrtec. A nič ne skrbi, kmalu se boste spet 

družili. Zdaj, ko si doma, pa se lahko veliko igraš 

in preživiš več časa s svojimi najbližjimi.

KAKO L AHKO POMAGAMO PREMAGAT I VIRUS?

Virus potuje s kapljicami v zraku, ki nastanejo ob 

kašljanju, kihanju, lahko tudi pri govorjenju in petju. 

Če si preblizu osebe, v kateri živi virus, in vdihneš 

kapljice z virusi, se lahko le-ta naseli tudi v tebi.  

Virus se na svojem potovanju ustavi na obisku 

pri vsem, kar vidi na poti – klopca v parku, ograja, 

tobogan na igrišču, kljuka v stanovanju, igrače 

v vrtcu. Če te predmete prijemamo, se virusi 

oprimejo tudi naših rok, in ko se dotaknemo 

obraza, pridejo v naše telo na obisk. 

KAKO VIRUS PRIDE V NASE TELO?
v

Izdajo letaka sta delno finančno podprla 
Nacionalni inštitut za biologijo in Kemijski inštitut
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Mesta so skozi zgodovino dobivala imena 
po naravnih in družbenih danostih v svoji 
okolici. Maribor tukaj ni bil izjema. S 
prvo omembo gradu v marki (Burg in der 
Mark) leta 1164 nam hitro postane jasno, 
od kod mestu takšno ime. Naselbina, 
ki se prvič kot trg (forum Marhpurh oz. 
Marhpurch) omenja leta 1209 in kot mesto 
(civitatem Marpurg) 1254, je ime dobila 
glede na svojo lokacijo v razmerju z 
gradom; ta je stal na bližnjem griču, danes 
znanem po imenu Piramida. 
To zgodbo ste verjetno že večkrat slišali 
– ne odgovori pa na vprašanje, od kod 
je mesto ob Dravi dobilo današnje ime. 
Za odgovor se moramo po zgodovinski 
lestvici premakniti v prvo polovico 
19. stoletja, v obdobje, ko je slovenski 
izobraževalni prostor, še posebej Koroško 
in Štajersko, prevzelo novo književno-
-kulturno gibanje, ilirizem.

Ime Maribor se  
prvič pojavi v pismu  
Stanka Vraza
Gibanje, ki ima v svoji osnovni obliki 
korenine na Češkem, se je v največji 
meri razvilo na Hrvaškem kot odgovor 
na vedno večji pritisk madžarščine. 
Ljudevit Gaj, osrednja figura gibanja, si je 
prizadeval za poenotenje južnoslovanskih 
jezikov znotraj Avstrijskega cesarstva; to 
bi omogočilo skupen boj proti nemškemu 
in madžarskemu jeziku. Na slovenskem 
je večji delež izobražencev to idejo 
zavrnil, a eden izmed njih je idejo sprejel 
in jo poskušal uveljaviti v slovenskem 

kulturnem prostoru – to je bil Stanko 
Vraz (1810–1851). 
Večina nas pozna Stanka Vraza kot 
pesnika, ki je v duhu ilirizma opustil 
uporabo slovenskega knjižnega jezika in 
začel pisati v hrvaščini. Čeprav je njegova 
»odcepitev« od slovenskega kulturnega 
kroga pomenila izgubo za slovensko 
kulturo, je to pripomoglo k nastanku 
imena »našega« mesta. Tako kot večina 
intelektualcev sta si tudi Vraz in Gaj 
izmenjevala pisma. Še posebej pomembno 
je pismo, ki ga je Vraz 10. novembra 
1836 poslal Gaju; v njem se namreč 
prvič pojavi ime Maribor. Vrazovo idejo 
o sestavi današnjega imena si najlažje 
predstavljamo tako, da besedo razdelimo 
na dva dela. Takoj nam pade v oči, da je 
za prvi del besede »Mar« uporabil začetek 
nemške različice imena Mar-burg. Drugi 
del imena pa predstavlja pripona »bor«, ki 
je poslovenjena beseda za »burg«.
Od kod je Vraz dobil idejo za pripono 
»bor«, ne moremo točno določiti, vendar 
sklepamo, da je dobil inspiracijo iz 
dogodka v nemškem prostoru. V 10. 

stoletju je nemški kralj Oto I. zavzel 
poljsko trdnjavo Branibor in jo spremenili 
v škofijo Brandenburg (današnje mesto 
Brandeburg an der Havel). Na podoben 
način je spremembo imena skoval Vraz, 
vendar v obratni smeri. Le za črko i je 
Vraz pokazal neodločenost, saj je nekaj 
časa uporabljal ime »Marbor«. Po letu 
1838, ko se je ime Maribor prijelo tudi 
med njegovimi ilirskimi sodelavci, je tudi 
sam dosledno uporabljal ime Maribor.

Čitalniško gibanje in  
Lovro Toman
Optimistično bi bilo misliti, da se je 
ime mesta, ki ga je sestavil ilirski 
pesnik, prijelo med prebivalstvom 
in višje izobraženimi krogi. Sploh 
konservativni krog je bil proti novemu 
imenu, saj je to izhajalo iz gibanja, ki 
je v njihovih očeh predstavljalo večjo 
grožnjo slovenskemu jeziku kot nemški 
jezik. Še za naslednjih petindvajset let se 
je uporaba imen Maribor in Marburg v 
literarno-časopisnem svetu izmenjavala 
glede na ideološko usmeritev avtorjev 
in urednikov. Šele v drugi polovici 
50-ih let 19. stoletja se začenja opažati 
prednost uporabe poslovenjene različice 
imena tudi v krogih, ki bi jih označili za 
konservativne. Ključno leto za uveljavitev 
imena Maribor med Slovenci pa je bilo 
leto 1861, ki predstavlja tudi začetek 
čitalniškega gibanja.
Čitalniško gibanje, ki si je prizadevalo 
za ustanovitev čitalnic in bralnih društev 
v slovenskih deželah, je predstavljalo 

Ime mi je Maribor

Ob letošnji 80. obletnici napada nacistične 
Nemčije na Sovjetsko zvezo bo iz Bruslja 
na pot po Evropi do svoje končne postaje 
v mariborskem Melju simbolično odpeljal 
vagon z avdiovizualno razstavo o sovjet-
skih in zavezniških vojnih ujetnikih.
 »Vse do danes je bilo dejstvo, da so 
bili sovjetski vojni ujetniki poleg Judov 
največje žrtve nacionalsocializma več 
ali manj zamolčano. Sodobne raziskave 
dokazujejo, da jih je v nemških ujetniških 
taboriščih širom Evrope umrlo več kot 
3,5 milijona. Njihova smrt je še posebej 
tragična, saj jih je nacistična Nemčija 
načrtno izkoriščala za prisilno delo, poleg 
tega pa tudi sistematično stradala, kar je 

kulturnopolitično delovanje Slovencev. V 
tem duhu je avgusta 1861 prišlo do otvo-
ritve prve mariborske Narodne čitalnice, 
ki jo je obiskala tudi ena najvplivnejših 
slovenskih oseb tistega časa. To je bil 
dr. Lovro Toman, pesnik in politik, 
ki je med letoma 1861–1870 služil kot 
poslanec v državnem zboru na Dunaju. 
23. avgusta 1861 je po obisku mariborske 
čitalnice prisostvoval na sestanku v 
Zgornji Polskavi, kjer je izrekel naslednje 
besede: »Gospodje! Mar nam mora biti 
za pravice naroda, toda potreben je še bor 
za nje. Glejte geslo Vaših trudov v imenu 
Vašega prijaznega mesteca! Obljubim 
Vam pesmico za to.« Svojo obljubo je dr. 
Toman tudi izpolnil – napisal je pesem z 
naslovom Mar i bor. 
Dvanajstvrstična pesem ni predstavljala 
samo pesmi o Mariboru, temveč je 
predstavljala tudi utelešenje duha 
narodnega prebujenja, Mariboru pa dala 
lastno slovensko geslo, ki ga je Toman 
zapisal kot zadnjo besedo svoje pesmi: 
mar mi je i (in) bor- im se za to mesto. 
Vpliv pesmi je bil očiten, saj je 3. avgusta 
1862, ob prvi obletnici ustanovitve 
mariborske čitalnice, Tomanovo pesem 
zapel Čitalniški pevski zbor.
Od leta 1861 naprej (z izjemo časa nemške 
okupacije med letoma 1941–1945) je 
ime Maribor ostalo v rabi vse do danes. 
Jezikovne spretnosti Stanka Vraza in 
močne nacionalne težnje dr. Lovra 
Tomana, ki jih je izrazil skozi svojo pe-
sem, sta uporabo slovenske različice ime-
na dvignila nad nemško. Uveljavljenost 
slovenskega imena je bila eden izmed 
prvih korakov v procesu poslovenjenja 
Maribora in tudi eden izmed zadnjih, ko 
so po osvoboditvi mesta leta 1945 temu 
ponovno nadeli slovensko ime.

Aljaž Žagavec

povzročilo smrt v povsem nečloveških 
okoliščinah. Pri tem so bila kršena 
vsa določila mednarodnega vojnega 
in humanitarnega prava pod okriljem 
Ženevskih konvencij,« opozarja dr. 
Vladimir Prebilič, strokovnjak za vojaško 
zgodovino in sodelujoči v projektu.

Spregledane žrtve
Vagon, identičen tistim, ki so bili 
namenjeni transportu vojnih ujetnikov, 
bo ponazarjal začetek njihove krute poti, 
zlasti Sovjetov, s katerimi so Nemci 
ravnali povsem nečloveško. Projekt 
Spregledane žrtve nacionalsocializma 
nastaja pod okriljem Mednarodnega raz-

iskovalnega centra druge svetovne vojne 
Maribor, vagon pa naj bi iz prestolnice 
Evropske unije predvidoma krenil 23. 
junija, na dan, ko so Nemci pred 80 leti 
odprli taborišča smrti.
»Nato se bo ustavil v nekaj nemških 
in avstrijskih krajih, kjer so bila nekoč 
taborišča za vojne ujetnike, med njimi 
v Berlinu in zloglasnem Bergen-Belsnu 
pa tudi Wolfsbergu na avstrijskem 
Koroškem,« pravi direktor centra 
Janez Ujčič. »Na vsaki izmed postaj 
bo priložnostna slovesnost, ki bo v 
lokalnem okolju spomnila na številne 
žrtve. Vagon bo do nekdanjega taborišča 
Stalag XVIII D v Melju, v katerem 
smo lani postavili muzej z razstavo, a 
ga zaradi epidemije žal še nismo mogli 
odpreti za javnost, prispel septembra, 
ko pripravljamo osrednjo prireditev z 
mednarodno udeležbo. Potujoča razstava 
s predstavitvijo dogodkov v taboriščih 
po Evropi bo predstavljala tudi vsebinsko 
nadgradnjo stalne muzejske postavitve.«

Večni opomnik
Poleg predstavnikov političnega življenja 
iz omenjenih držav, Ujčič napoveduje 
visoke goste, vendar o imenih še ne 

želi govoriti, lahko jeseni v Mariboru 
pričakujemo tudi veteranske organizacije 
zavezniških vojakov iz druge svetovne 
vojne, katerih ujetniki so sicer v boljših 
razmerah bivali v zavezniškem delu 
taborišča. Gre za organizacije iz Ruske 
federacije, Velike Britanije, Francije, 
Avstralije, Nove Zelandije, Grčije, 
Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne 
Gore, Italije in Cipra.
Pod dosedanje raziskave o obeh delih 
taborišča sta se podpisala zgodovinarja 
Sašo Radovanovič in Lara Dreu. »V 
nemških, angleških, ameriških in ruskih 
arhivih je še vedno veliko neobdela-
nega gradiva, tako da delo še zdaleč ni 
končano,« razlaga Radovanovič, ki je tudi 
idejni oče potujoče razstave. »Z njo bomo 
evropsko javnost opozorili ne samo na 
povzročen zločin v času druge svetovne 
vojne, ampak predvsem na našo skupno 
vrednoto, ki je vztrajen boj proti vsem 
oblikam ekstremizmov, izključevanj in 
marginalizaciji (pre)številnih narodov 
ter vztrajanju na demokratičnih normah 
in vladavini prava ob spoštovanju 
človekovih pravic. Prav zgodovinska 
dejstva so namreč lahko večni opomnik, 
kaj se lahko zgodi, če odziv vseh na 
porajajoče se poskuse vznikanja skrajnih 
političnih strank in skupin ni prime-
ren in pravočasen.« 

S. D.

Zoper vse ekstremizme

Francoski Judi med 
vojnimi ujetniki 

mariborskega taborišča 
Stalag XVIII D v Melju.
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Ob besedah »MKC Maribor« šte-
vilni sprva pomislijo na legendarne 
glasbene večere, ki so zaznamovali 
mariborsko kulturno dogajanje v 
90. letih ter poskrbeli za nemalo 
neprespanih in nepozabnih noči. 
A to je le majhen košček ogromne 
sestavljanke, ki jo Mladinski kulturni 
center Maribor uspešno sestavlja že 
skoraj trideset let.

Sodobna umetnost, urbana 
kultura
Mladinski kulturni center kot edini 
javni zavod Mestne občine Maribor 
na področju mladine že skoraj 
tri desetletja aktivno sooblikuje 
dogajanje in razvoj lokalne kulturne 
in mladinske scene. V tem času je 
uspešno razvil številne odmevnejše 
dogodke in programe z večletno in 
celo večdesetletno tradicijo, kot so 
MKC Črka, Mednarodni festival 
računalniške umetnosti, Jazz 'ma 
mlade, Festival Mladi Maribor, 
Živa knjižnjica Maribor, Banka idej, 
Poezija na mestnih ulicah, Maribor 
skozi rožnata očala ...
Na letni ravni MKC Maribor izvede 
ali sodeluje pri izvedbi več kot 300 
programov, prireditev in aktivnosti, 
ki so v prvi meri namenjeni 
mladostnikom, a tudi odraslim ljubi-
teljem sodobne umetnosti in urbane 

kulture, veliko pozornosti pa namenja 
tudi socialnim vsebinam, kot so 
karierna aktivacija in opolnomočenje 
mladih, skrb za dobrobit in integra-
cijo migrantov ter različnih kultur in 
skupnosti, ki so v Mariboru našle svoj 
dom, ter izvaja programe na področju 
LGBTQIA+ skupnosti.
Svoj prostor pod soncem je MKC 
Maribor od leta 2011 naprej našel v 
prenovljenih prostorih v Kulturnem 
centru Pekarna, kjer je istega leta svoja 
vrata odprl tudi Hostel Pekarna, ob tem 
pa zavod upravlja tudi z nekaterimi 
prostori v mariborskem mestnem 
jedru – na Židovskem trgu že več 
kot 20 let k ogledu umetniških del in 
razstav vabi Galerija Media Nox, na 
Koroški cesti Kulturni inkubator redno 
gosti aktivnosti za otroke in mlade, 
tik ob njem pa zavod upravlja tudi s 
prostori bivše TV Metke.

Iz lokalnega v evropski 
prostor
Še posebej izrazito in uspešno 
je v zadnjem desetletju delo 
zavoda na področju mednarodnih 
mladinskih projektov, s katerimi 
se mesto uspešno postavlja ob bok 
evropskim prestolnicam. Temelje so 
postavili že v letih 2012 in 2013 z 
aktivnim soustvarjanjem v projektih 
Maribor2012 – Evropska prestolnica 

kulture in Evropska prestolnica 
mladih – Maribor 2013. MKC 
Maribor je nazadnje postal nosilec 
trajnostnih učinkov in nasledstva 
slednjega, ko je leta 2015 uradno 
prevzel vodenje programa Mladi 
Maribor, na podlagi katerega še 
danes nastaja vsakoletni Festival 
Mladi Maribor in aktivno deluje 
portal mladimaribor.si, ki se mu v 
kratkem obeta celovita prenova.
Tudi v letu 2021 MKC Maribor 
izvaja in soustvarja številne evrop-
ske projekte na področju mladih, v 
sklopu katerih se bodo udeleženci 
spoznavali in sodelovali z mladimi 
iz celotne Evrope: s projektom 
Youthland19.27 bodo s pomočjo 
»job shadowinga« izmenjevali 
dobre prakse na področju 
mladinskega dela; skozi projekt 
Urban Citizen Y analizirali 
trenutne izzive evropskih mest na 
področju mladine; pod okriljem 
EYE-Net 2.0 spodbujali aktivnosti 
in vključevanje mladih državlja-
nov v ozaveščanje in informiranje 
o družbenih vprašanjih; z Layouth 
sodelovali pri načrtovanju in 
izvajanju lokalnih mladinskih 
politik; v okviru projekta 
FinLit – Finančna pismenost za 
hitrejšo finančno neodvisnost 
raziskovali stanje in snovali 
rešitve za dvig finančne pisme-
nosti med mladimi; pod okriljem 
projekta Skupaj svobodne_i 
opolnomočevali marginalizirane 
skupnosti LGBTQIA+ v Mariboru 
in okolici ter skozi Platformo za 
sodobno raziskovalno umetnost – 
konS iskali inovacije.
Vse našteto predstavlja 
zgolj drobec celote ponudbe 
vsebin in aktivnosti, ki jih za 
mlade in starejše pripravlja ter 
izvaja Mladinski kulturni center 
Maribor. Na spletni strani www.
mkc.si lahko redno spremljate 
aktualno dogajanje in ponudbo.

Žan Lebe

Desetletje Hostla Pekarna
S selitvijo v novo upravno stavbo na območju 
Kulturnega centra Pekarna je 2011 pod okriljem 
MKC Maribor svoja vrata odprl tudi Hostel 
Pekarna – na kratko HOP – ki ponuja 16 moder-
no opremljenih in prostornih sob z namestitva-
mi za skupno 65 oseb. Odlikujeta ga edinstvena 
lokacija ter odlično razmerje med visokim 
nivojem storitev in ugodnimi cenami, kar je po-
trdila tudi Turistična zveza Slovenije. Ta je hostel 
v letu 2018 nagradila z nazivom najlepšega in 
najgostoljubnejšega mladinskega prenočišča, v 
letih 2019 in 2020 pa z 2. mestom. V letošnjem 
letu je pridobil tudi naziv Kolesarskega hostla s 
strani Združenja za pohodništvo in kolesarjenje. 
V prvem desetletju delovanja je HOP skupno 
gostil kar 27.084 gostov, ki so opravili 62.857 
nočitev in si prislužil izjemno visoke ocene go-
stov, ki se z veseljem vračajo. V času epidemije 
COVID-19 je Hostel Pekarna ponudil udobno 
namestitev za zdravstveno osebje UKC Maribor 
in tako pripomogel k boju proti širitvi virusa, 
od marca naprej pa omogoča tudi namestitev v 
B2B namene.

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
9. 7.–29. 8. // Razstava: Ljubi, ne ljubi 
(Galerija Media Nox)
8.–15. 10. // Mednarodni festival računalni-
ške umetnosti – MFRU
2.–26. 11. // Festival Mladi Maribor
* Vsi dogodki bodo izvedeni v skladu z ve-
ljavnimi smernicami NIJZ. V kolikor izvedba v 
danem terminu ne bo možna, se bo zamaknila 
na kasnejši datum.

Še vedno mladi, a 
z obilico izkušenj
Na letni ravni MKC Maribor 
izvede ali sodeluje pri izvedbi 
več kot 300 programov

konS – Platforma za sodobno 
raziskovalno umetnost
V letu 2019 je Mladinski kulturni center z 
osmimi slovenskimi partnerskimi organi-
zacijami vzpostavil platformo za sodobno 
raziskovalno umetnost – konS, ki je uspešno 
pridobila evropska kohezijska sredstva iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Cilj 
konzorcija, ki ga ob MKC Maribor sestavljajo 
še Zavod Kersnikova, Zavod Projekt Atol, 
Zavod Aksioma, Društvo Ljudmila in Zavod 
Cona – vsi iz Ljubljane – ter Univerza v Novi 
Gorici – Akademija umetnosti, Mladinski 
center Velenje in LokalPatriot Novo mesto, 
je vzpostavitev boljših pogojev in okoli-
ščin za vzdrževanje ter razvoj sodobne 
raziskovalne umetnosti v Sloveniji, ki je 
zasnovano na povezovanju med znanostjo, 
umetnostjo in gospodarstvom.
V sklopu platforme konS se po vsej Sloveniji 
izvajajo delavnice in izobraževanja, nastajajo 
novi avtorski umetniški projekti, do konca 
izvedbe projekta pa se bodo v treh mestih 
– med njimi tudi v Mariboru, v Kulturnem in-
kubatorju na Koroški cesti – vzpostavili trajni 
laboratoriji za inovacije, namenjeni dolgoroč-
nemu povezovanju akterjev in projektov na 
področju raziskovalne umetnosti.  
Več o projektu si lahko preberete na  
kons-platforma.org. Prostovoljci 2019 Fo
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Sem Katarina, ena izmed popisanih 
dijakinj in že nekaj časa se sprašujem, 
zakaj se kot dijaki nismo oglasili že prej. 
Velikokrat sem poskusila opisati proble-
matiko današnjega mladega človeka in 
vedno znova sem nas kolektivno obsodila 
na propad. V zadnjem času pa sem postala 
nenavadno optimistična.
Ničkolikokrat so nas starejši oklicali za 
neaktivne, razlogi za takšno oznako pa so 
popolnoma legitimni. Zatopljeni v medlo 
paralelo fizičnega, delujemo odsotno, po 
ulici se premikamo z mehkimi čepki v 
ušesih, tako rekoč gluhi smo za dražljaje 
zunanjega sveta. Seveda smo tudi bolj 
konkretni; občasno se ga nalijemo, 
kadimo ali pa nič od tega (tu ponavadi 
pretiravamo). Večina nas rada pleše na 
gasilskih veselicah ali pa na »rejvih« in 
vsaj površno bi se verjetno strinjali, da v 
času intenzivnega ocenjevanja preklinja-
mo izobraževalne ustanove.
Poleg vsega tega pa smo med meteorsko 
nevihto informacij, ki nam jih ponujajo 
elektronske planjave, izgubljeni; vsak 
v svojem mehurčku, ki se vedno znova 
orientira v še ne odkrito nebo, smo vedno 
bolj osamljeni. Na internetu smo povsem 
drugačni, živimo unikatno, kreativno, 
včasih tudi poneumljeno, vendar inten-
zivno in polno. Odvisno od tega, kdo smo. 
Vendar na ta način počasi izgubljamo 
lastno identiteto, postajamo zgolj skupek 
informacij o sebi, sebe kot kognitivno 
celoto v razsežnem vedno redkeje 
začutimo kot bivajoče. Obstajamo samo 
znotraj sebe, dejanski dražljaji so vedno 
bolj irelevantni, saj jih vse bolj uspešno 
nadomeščajo alternative občutenj, ki niso 
osnovane na človeški toplini, čistosti 
narave ali dotiku. Sploh v zadnjem času.
Poprej smo vsaj 5–7 ur dnevno preživeli 
v družbeni situaciji, učeč se aksiome 
realnega sveta (pa ne Arhimedovega 
ali pa tistega o komutativnosti in 
asociativnosti), od marca lani beležimo že 
skoraj letni izostanek.

Šola
Šola je prostor, od koder greš po 
napornem pouku na kavo (in vsekaš noro 
debato ali se poljubljaš), je prostor, kjer 
spoznaš prijatelje, nabereš izkušnje, pa 
ne bom v nedogled naštevala, ker nam je 
danes vsem jasno, kaj vse šola je in kaj 

vse online šola ni. Je prostor, kjer nisi več 
sam s svojim egom, ampak si skupina 
ljudi, pa če ti je to všeč ali ne. Vsem 
enako okolje je zabrisalo socialne razlike 
in uplahnilo individualne balone, ki so 
se tekom pandemije do neprepoznavnosti 
napolnili s predihanim zrakom. Šola 
so ti fizični dražljaji, ki se nadaljujejo v 
zasebno življenje in iz nas delajo ljudi. 
Seveda je ta proces težaven in boleč, 
večkrat smo neprijetno izpostavljeni, 
zavrnjeni in pod stresom, vse to pa je 
nujno potrebno, da odrastemo.
Rezultati anket, ki so preverjale, v 
kolikšni meri si dijaki želimo šole, so se 
(če površno zaokrožim) vrteli okoli 60 
odstotkov »za« in 40 odstotkov »proti«. 
Teh štirideset odstotkov zgovorno priča 
o lažnem udobju, mehurčkih samote, 
ko je življenje tako boleče, da zadostuje 
udobje lastne sobe in premik iz postelje do 
zaslona, ali pa je to dvoje kar združeno. 
Strašljivo je, da so se nekateri do te 
mere nasičili bele svetlobe aluminijastih 
zaslonov, da so barve sveta naokoli 
zbledele in se dokončno razkrojile.
Kljub vsemu dejstvu, da se mladi kolek-
tivno ne zanimamo za politiko, ne drži. 
Ogromno beremo iz različnih virov (seve-
da tudi na družbenih omrežjih) in včasih 
smo o nekaterih globalnih katastrofah 
poučeni bolje in hitreje kot naši starši 
ali stari starši. Ker lahko na instagramu 
v živo spremljamo protest »Black 
lives matter«, ali pa gledamo posnetke 
hongonkških prodemokratičnih gibanj, 
protestov v Mjanmaru, humanitarne krize 
v Venezueli, stavke indijskih kmetov, do 
nedavnega spremljamo gradnjo zidu med 

Mehiko ter Ameriko in lahko bi naštevala 
še marsikaj, smo od vseh vtisov zmedeni 
in otopeli. To nas potiska v pasivnost. 
Priča smo vsem možnim krivicam, ki so 
od nas oddaljene ali pa tako vseprisotne 
(globalna kriza), da se zdi kakršenkoli 
upor nemogoč in nesmiseln.

Sodišče
Vendar doživljamo spremembe. Počasi 
se prebujamo, od vsepovsod vznikajo 
organizacije mladih aktivistov, mladih, ki 
se borijo za podnebno pravičnost, najbolj 
nedavno ustanovljena pa je tudi iniciativa 
Zahtevamo šolo. Korona je povzročila, 
da krivice zaznavamo neposredno. 
Mnogi bi dejali, da smo še otroci in bi 
tako posege v našo imuniteto glasno 
obsodili (s čimer se strinjam), vendar sem 
hkrati srečna, da sem represijo in krivico 
začutila tako jasno.
Mnogim mladim je ravno šola na 
daljavo odprla pogled, saj smo se ji (v 
60. odstotkih, da ne bom deležna kritike 
glede zastopanja »vseh dijakov«) uprli in 
se v tem smislu poenotili. Postalo je jasno, 
da se bomo mladi uprli takrat, ko krivic ne 
bomo zaznavali znotraj lastnih me-
hurčkov, ampak takrat, ko bo represivna 
politika posegla v njihovo notranjost. Na 
protestu so nas popisali, ker smo pokazali, 
da nismo omrtvičeni, ampak budni in 
kritični. Največ na svetu nam pomeni to, 
da smo se oglasili – nam bolj kot vsem 
ostalim. Ker samo tako vem, da nisem 
edina, ki jo krivica, doživljena na oseb-
nem nivoju zbode in prizadene tako zelo, 
da kriči v megafon. In se potem, ko se 
jasno podre še tisti drugi, celo osnovnejši 

temelj – pravica do izražanja, ki je kršena 
vsem, ki želijo v Sloveniji na svoboden 
način izraziti svoje mnenje – zmede, ker 
ne ve točno, kam bi kričala.
Ampak na srečo namesto nas že kričijo 
drugi, ki imajo skupaj večjo moč kot 
popisana deveterica. Mariborski dijaki 
smo postali svojevrsten simbol (čeprav 
se mi zdi ta misel najbolj absurdna z 
ozirom na to, da sem sama ena izmed teh 
»dijakov, dijakinj«) prestopa absolutne 
meje trenutne vlade, mediji ter skupnosti 
širom Slovenije pa so nam ravno iz tega 
razloga izrazili podporo in naklonjenost, 
ki je ni nihče pričakoval (niti v najbolj 
surrealističnih sanjah). Drznem si 
trditi, da naša vsebinska moč ne izhaja 
samo iz naše mladosti, nedolžnosti in 
apolitičnosti samega protesta, ampak tudi 
iz našega angažmaja, ki je marsikoga (in 
mogoče tudi nas same) presenetil. Ker 
je mehurček počil.
Aprila moram na sodišče in besna sem, 
ker je tako. Čez dobrih deset dni mi 
sledita še Daja in Matic. Vsi smo besni. 
Nismo pravi aktivisti, »rešitelji« (kot sem 
slučajno prebrala v ciničnem komentarju), 
smo samo dijaki (brez tistega simbol-
nega pomena), ki imamo, kot ogromno 
državljanov, že vsega preko glave. Iz 
javnega prostora bomo kmalu zbledeli, 
če se bo naša obravnava srečno končala, 
zato si želimo, da se budno stanje, v 
katerega smo bili pahnjeni, vsaj delno 
prenese na tiste, ki kakršnokoli krivico 
doživljajo tako neposredno, kot smo mi 
doživljali šolo na daljavo in policijsko 
popisovanje. Zbudimo se.

Katarina Kolar

Ko nam predrejo mehurček, kričimo
(skozi pravilno nadete maske)
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