
Pa smo tam. Prepira se vsak z vsa-
kim kjerkoli, na bencinski črpalki, v 
trgovini, na postaji, pred šolo. Učitelji in 
zdravniki delajo v strahu spričo vsako-
dnevnih groženj, trgovke držijo roko na 
gumbu za alarm, policisti so v nenehni 
pripravljenosti. Idealno stanje po starem 
vladarskem načelu: če hočeš zgoraj mir, 
ustvari spodaj zverinjak.
Nedavno so novinarji šli v Bolgarijo 
gledat, kaj se dogaja, da je v državi 
pred četrtim valom komaj 17 odstotkov 
odraslih polno cepljenih. Našli so bes, 
razočaranje in odpor. Ljudje niso revni 
niti neizobraženi, vendar nihče nikomur 
ne verjame nič. Menijo, da so okradeni.  

Ob rekordno nizki volilni udeležbi bodo 
imeli letos že tretje volitve, predsednik 
vlade je ves čas pod ploho očitkov o 
korupciji in »mafijskem ravnanju«, pro-
tivladni protesti so v vseh večjih mestih. 
In, seveda, v Evropski uniji je Bolgarija 
zadnja na lestvici medijske svobode.
Če je iz žalostnega pogleda na evropsko 
sosedo primerno narediti koristen nauk, 
se ta zdi preprost: ko bo nekdo obrnil 
sliko, po kateri se dobavitelji javnega 
zdravstvenega sistema vozijo z jahtami, 
medicinske sestre pa ga zapuščajo, 
smo hitro za tem lahko Danska, dežela 
zadovoljnih ljudi. Do takrat pa ...

Dejan Pušenjak
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Naš skupni  
interes 
V prvem in drugem valu 
epidemije covida-19 smo 
skupaj, kot mesto in kot regija, 
zmagali v boju s koronavirusom 
in učinkovito zamejili njegovo 
širjenje. Skupaj gradimo in si 
delimo ulice ter trge, stadione, 
knjižnice, vrtce, šole, parke ...  
ter mnoge druge javne 
ustanove in prostore. Delimo 
in zagotavljamo pa si tudi naše 
zdravje in našo varnost.
Tudi v teh negotovih časih 
imamo veliko razlogov za 
optimizem. Nadaljujemo s 
pomembnimi investicijami v 
osnovnih šolah, po enajstih letih 
mirovanja se je začela gradnja 
Rotovža, postavljamo novih 24 
kilometrov kanalizacije za 3500 
gospodinjstev, obnavljamo 
promenado v parku in oživljamo 
historično jedro mesta, uvajamo 
sodobne, trajnostne in okolju 
prijazne načine mobilnosti, 
pripravljamo dolgoročno 
turistično stategijo mesta in 
regije, projekt povezave javnih 
podjetjih v holding že daje 
pozitivne rezultate, gradimo 
nove prostore srečevanj, 
povezovanj in druženj, kot so 
Ljudski vrt, Čeligijev stolp, 
Dravska promenada ... Rad bi, 
da bi sadove tega dela uživali v 
polni meri, vsi skupaj in zdravi.
Pomembno se mi zdi, da bi 
tudi v očeh drugih, ki hitro 
odkrivajo privlačnosti in lepote 
Maribora, Pohorja in Štajerske, 
ohranili sloves varnega 
mesta in regije. To je naša 
velika konkurenčna prednost 
in tudi naš skupni interes. 
Našo varnost zagotavljamo 
samo s skupnimi močmi.
Ko bodo naši sedanji 
osnovnošolci zrasli v pilote, 
inženirje, gasilce in gradbenike, 
bodo tako dobro izšolani, da jim 
bodo ljudje verjeli in jim zaupali. 
Menim, da si vsi želimo, da bi 
bilo enako tudi s tistimi, ki bodo 
postali zdravniki in zdravnice.
Odločitev, ali boste s cepljenjem 
zavarovali interes skupnosti, 
je seveda samo vaša. Vpliva 
pa na vaše najbližje in tudi na 
vse ostale. Moja želja je, da bi 
vsi skupaj, varno in svobodno 
sodelovali, ustvarjali, se družili 
in se veselili naših skupnih 
zmag na naših, za vse odprtih 
prostorih in prireditvah. Mesto 
delamo vsi skupaj in za vse nas.

Aleksander Saša Arsenovič, 
župan Mestne občine Maribor

Po najbolj čudnem letu dni mojega službe-
nega časa imam občutek, da sem padla v 
časovno zanko. S to razliko, da sem sedaj 
bogatejša za izkušnjo izrednega stanja v 
bolnišnici, izjemnega in dolgotrajnega 
napora, stresa in posledične utrujenosti, 
ki se kar ne neha. In spet se je zavrtelo od 
začetka: v bolnišnici se ukvarjamo z na-
meščanjem bolnikov s covidom, s praznje-
njem oddelkov, kjer bi se morali zdraviti 
drugi bolniki, s hudo bolnimi s covidom, 
s stiskami svojcev, z žalostjo.
Vendar je letošnja jesen zame nekoliko 
drugačna. Letos se soočam s pandemijo 
z manj strahu za svoje zdravje in zdravje 
svojih najbližjih, saj sem se zaščitila s 
cepljenjem, ki je na srečo veliko manj 
tvegano, kot bolezen in njene dolgotrajne 
posledice. Želim si, da bi videli bolezen 
covid-19 skozi to prizmo tudi drugi.

Bolezen se je priplazila na tiho
Za primerjavo s sedanjim stanjem pog-
lejmo v času le malo nazaj. V začetku 
20. stoletja se je po svetu širila epidemija 
otroške paralize. Obolevali so predvsem 
otroci, veliko jih je bolezen prestalo brez 
posledic, del otrok pa je ostal za vse 
življenje hrom in del njih je, zaradi okvare 
dihalnih mišic, tudi umrl. Prvi aparat za 
pomoč pri dihanju, t. i. železna pljuča, 
so najtežje bolnim otrokom pomagala 
dihati, vendar so ti otroci večinoma bitko 
izgubili. Bolezen se je širila predvsem v 
poletnih mesecih, v času igre in veselja 
se je priplazila prav na tiho. Ne morem si 
predstavljati strahu staršev, ki so lahko 
čez noč izgubili zdravega otroka. Šele 
razvoj prvega uspešnega cepiva proti 
otroški paralizi, ki ga je leta 1955 iznašel 
Jonas Salk, je naredil konec tej mori in 
danes je bolezen praktično izkoreninjena.
Nikoli niso odkrili zdravila proti otroški 
paralizi, vendar bolezni, zahvaljujoč cep-
ljenju, skoraj ne poznamo več. Fotografije 
otrok na železnih pljučih vidimo le še v 
medicinskih učbenikih ali zgodovinskih 
knjigah. Verjetno bi se starši otrok tistega 
časa čudili našemu oklevanju pri cepljenju 
proti covidu. Tedaj, leta 1955, ni bilo okle-
vanja pri cepljenju proti otroški paralizi. 
Res je, primerjava ni povsem enaka, saj 
s covidom 19 težje obolevajo predvsem 
starejši. Pa je zato res sedaj drugače?
Živimo v času izjemnega razcveta medici-
ne in drugih znanstvenih ved. Menim, 
da je privilegij živeti v času, ko nalezlji-
ve bolezni niso več največja grožnja za 
zdravje naših otrok in nas ter je znanost 
omogočila, da lahko pozdravimo številne, 
tudi redke bolezni.

Videli smo veliko žalosti
Ko nas je leta 2020 doletela nova pande-
mija, smo hitro videli, kako nam narava 
lahko pokaže svojo moč. Brez učinkovi-
tega zdravila, ki bi virus ozdravil, smo v 
bolnišnicah po najboljših močeh pomagali 
hudo bolnim. Videli smo družine, za-
konce, prijatelje, ki so izgubili bližnje, 
videli in občutili smo veliko žalosti. V 
letu dni smo videli tudi številne druge 
obraze pandemije: otroci so ostali brez 

šole, prijateljev, marsikdo brez dohod-
ka, zdravljenje drugih bolezni je moralo 
počakati, mnogim se je zdravstveno stanje 
poslabšalo. Pandemija je vplivala na 
številne vidike našega življenja.
In prišlo je leto 2021. Dobili smo mož-
nost, da spremenimo potek pandemije, 
možnost, da zavarujemo svoje zdravje 
in zdravje svojih najbližjih. Znanost je v 
letu dni omogočila izdelavo cepiva proti 
covidu. In ne razumimo tega narobe, saj 
razvoj cepiva ni trajal le leto dni, temveč 
več kot dve desetletji. Le zadnjo stopnico 
v razvoju je cepivo prehodilo sedaj, zaradi 
epidemije, z vsemi potrebnimi koraki.
Razumem oklevanje zaradi strahu pred 
cepljenjem, saj se lahko v množici razno-
likih poročil in podatkov hitro izgubimo 
in ne najdemo več poti do verodostojnih 
znanstvenih podatkov. Z več kot štirimi 
milijardami prejetih odmerkov cepiva v 
svetu in majhnem številu resnih stranskih 
učinkov je tveganje za naše zdravje ob 
cepljenju neprimerno manjše od bolezni. 
Tudi z avtom gremo na pot, pa so prome-
tne nesreče mnogo pogostejše.

Pomembno zmanjšanje  
tveganja
Virus nas je med tem postavil pred nove 
izzive. Ko smo že mislili, da ga bomo lah-
ko obvladali in zamejili, se je pričel širiti 
hitreje in uspešneje. Večje, kot je kroženje 
virusa med ljudmi, večja je verjetnost na-
stanka novih različic. Z različico delta, ki 
se širi tako hitro in uspešno, je dokončno 
postalo jasno, da se moramo naučiti živeti 
z virusom, saj se bomo zelo verjetno z 
njim srečali vsi. Zato je pomembno, da 
se na to pripravimo in se tega zavedamo 
v vsakdanjem življenju. S cepljenjem 

pomembno zmanjšamo tveganje, da ob 
srečanju z virusom obolimo, ne glede na 
različice virusa, ki sedaj krožijo.
Res je, da tudi cepljenje ne prepreči 
bolezni pri vseh ljudeh, zlasti ranljive 
skupine (starostniki in ljudje z osla-
bljenim imunskim sistemom) lahko 
kljub cepljenju obolijo. S cepljenjem in 
zaščitnim obnašanjem (maske, razku-
ževanje rok) ščitimo najprej sebe in si v 
primeru, da kljub cepljenju do okužbe 
pride, pomembno zmanjšamo tveganje, da 
hudo obolimo. Hkrati pa se pri cepljenih 
zmanjša tudi verjetnost širjenja virusa in 
s tem posredno zaščitimo ranljive, kjer 
so cepiva lahko manj učinkovita. Prav 
tako je za vse nas pomembno, da osta-
nemo zdravi in omogočimo, da lahko v 
bolnišnicah v času epidemije poskrbijo za 
zdravljenje vseh bolnikov, tako bolnikov s 
covidom kot tudi vseh ostalih, ki potrebu-
jejo zdravljenje.  
Še vedno upam, da bomo v prihodno-
sti imeli na voljo tudi zdravila, ki bodo 
preprečila razvoj hude oblike bolezni ob 
okužbi, in zdravila, ki bodo pozdravila 
obolele. Žal trenutno tega še ni na voljo 
in, glede na trenutno hitro širjenje virusa 
in naraščanje števila obolelih, je lahko 
čakanje na učinkovita zdravila ali predol-
go oklevanje pri cepljenju tudi usodno.
Glede možnih, a na srečo res redkih 
stranskih učinkov, pa je tako, da se ti 
lahko pojavijo tudi ob jemanju zdravil, 
uživanju hrane in pijače. Kot smo nedav-
no lahko zasledili, lahko o škodljivosti za 
zdravje razpravljamo tudi pri vegetarijan-
ski klobasi ali sladoledu.

Dr. Nina Gorišek Miksić 
predstojnica oddelka za infekcijske bolezni 

in vročinska stanja

Na srečo imamo rešitev
Pred (ali med) novim valom covida

Mestni svet je podelil nagrade in 
priznanja mesta za leto 2021. Častni 
občan Maribora je Tone Partljič. Priznanje 
je dobil »v znak zahvale in spoštovanja, 
za življenjsko delo in zasluge, dosežene na 
področju pisanja, literature in aktivnosti 
na področju družbenega delovanja, s 
čimer je prispeval k prepoznavnosti 
in ugledu našega mesta doma v ožjem 
in širšem prostoru«.
Nagrado srebrni znak mesta je dobila 
primarijka dr. Jelka Reberšek Gorišek 
za prispevek pri dvigu zdravstvene 
kulture na področju infektologije 
in epidemiologije.
Priznanje listina mesta pa je dobil Rdeči 
križ Slovenije – območno združenje 
Maribor ob 140. letnici ustanovitve orga-
nizacije v mestu v znak zahvale za pomoč 
prebivalstvu in lokalnim skupnostim pri 
lajšanju bremen.

Tone Partljič, Jelka Reberšek Gorišek 
in Rdeči križ
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Za vse vas, ki boste prvič vstopili v pro-
store fakultet naše univerze, bo to začetek 
novega poglavja v vašem življenju, ki bo 
pomembno vplivalo na vašo prihodnost 
in nadaljnji razvoj. Univerza v Mariboru 
je velika ustanova, ki jo sestavlja 17 
fakultet. Študirate lahko na skoraj vseh 
področjih v nekaj slovenskih mestih in ne 
le v Mariboru. V pregledu »THE Young 
University Rankings«, ki ga vsako leto 
pripravlja revija Times Higher Education 
(THE), se je Univerza v Mariboru uvrstila 
med 350 najboljših mladih raziskoval-
nih univerz na svetu.
Pred vami je veliko priložnosti. Preko 
raziskovalnih projektov boste lahko 
uporabljali enega najzmogljivejših raču-
nalnikov na svetu ter tudi drugo vrhunsko 
raziskovalno opremo. Lahko se boste 
vpisali v program Erasmus+ in končali 
semester ali letnik študija na univerzi 
v tujini, ki jo boste izbrali iz nabora 
univerz v različnih državah Evrope in 
širšega sveta, ki so vključene v ta zanimiv 
program. S tem boste pridobili neprecen-
ljive izkušnje in kontakte s študentkami in 
študenti, s katerimi se boste srečali v času 
vašega študija v tujini. Prav tako bodo 
med vami v predavalnicah tudi študentke 
in študenti, ki bodo prišli na izmenjavo 
na našo univerzo. Med študijem vam bo 
na voljo odlična Univerzitetna knjižnica 
v Mariboru, množica njenih manjših enot 
na posameznih fakultetah in večna-
menska čitalnica Čuk.
Naj vas pred začetkom študijskega leta 
opozorim na teden priprav na študij, ki jih 
organiziramo na posameznih fakultetah in 
rektoratu naše univerze. To je priložnost, 
da dobite veliko neprecenljivih napotkov 
za študij in življenje v univerzitetnem 
mestu. Konec septembra bo tudi letos 
potekala Evropska noč raziskovalcev, 
ki vas bo popeljala v zanimiv svet 
raziskovanja.  Namenjena je vsem vam, 
ki vas zanima odkrivanje novega in 
vsem, ki razmišljate, da bi vas neskončna 
radovednost popeljala na življenjsko pot 
raziskovanja na univerzi ali izven nje. 
Vendar pa to ne bo edina priložnost za vaš 

stik s svetom raziskovanja. Na Univerzi 
v Mariboru boste imeli v času svojega 
študija vrsto priložnosti za vključevanje v 
raziskovalno delo, tako v okviru domačih, 
kot tudi mednarodnih raziskovalnih 
projektov. Veseli bomo vaših izraženih 
želja po vključitvi v raziskovalno delo v 
času vašega študija in vas bomo k temu 
ves čas tudi spodbujali.

Vsako leto izbiramo naj študentko ali 
naj študenta Univerze v Mariboru, ki 
poleg laskavega naziva prejmejo tudi 
finančno nagrado. Prav tako se študentski 
sveti članic in univerze vsako leto 
vključujejo v zanimive dobrodelne akcije, 
od tradicionalnih krvodajalskih akcij do 
zbiranja igrač za otroke. 
Univerza ni prostor, kjer bi komu lahko 
bilo dolgčas in to je obdobje, ki si ga je 
vsak izmed nas zapomnil po zanimivih 
druženjih, po bogastvu znanja, ki smo ga 
pridobili in po prijateljih, ki nas spremlja-
jo skozi življenje. Izkoristite priložnost, ki 
vam jo ponuja ta nepresahljivi vir znanja.
Vsem želim, da spoznate in razvijete 
ves svoj osebni potencial. Le tako boste 
kot bodoči strokovnjaki in intelektualci 
gradili temelje za boljšo družbo in 
ustvarjali dodano vrednost, ki je 
ključna za njen trajnostni razvoj. Bodite 
iskreni, pozitivno naravnani, ustvarjalni, 
odprti in vedoželjni. 
Mi se bomo potrudili, da vam zagotovimo 
okolje, v katerem boste motivirani za 
aktivno soustvarjanje tako razvoja 
univerze kot tudi okolja, v katerem 
boste živeli in ustvarjali. V ospredje 
pedagoškega procesa postavljamo vas in 
vaše učitelje, saj verjamemo, da so ljudje 
središče našega razvoja.
Zavedamo se, da trenutno širša družba še 

Bodite iskreni, pozitivno  
naravnani, ustvarjalni, odprti  
in vedoželjni
Drage brucke in 
bruci, študentke 
in študenti,
lepo pozdravljeni 
ob začetku novega 
študijskega leta! 

vedno doživlja krizo, ki zaradi gospodar-
skih, družbenih in zdravstvenih posledic 
epidemije bolezni covid-19 predstavlja 
preizkušnjo tako za naše fizično kot tudi 
duševno zdravje in odnose. V temeljih 
namreč pretresa naše vrednote, zaupanja 
in navade ter ubija lesk globalizacije, 
potrošništva, poveličevanja mobilnosti, 
ekskluzivnost turizma in svetovljanstva. 
Prav tako se zavedamo, da je preteklo 
obdobje pustilo negativne posledice tudi 
na področju izobraževanja in da bomo to 
nujno morali upoštevati še nekaj časa.
Vendar je čas, da gremo naprej in poza-
bimo na leti, ki ju je tudi na študijskem 
področju izjemno zaznamovala epidemija 
covida-19. Čas je, da gremo naprej kot 
cepljeni in tako zagotovimo, da bodo naša 
predavanja spet to, kar so bila, da se boste 
lahko družili s svojimi prijatelji, kolegi-
cami in kolegi ter se osebno posvetovali z 
vašimi predavateljicami in predavatelji.
To pa bo mogoče le z našim skupnim 
sodelovanjem in zavedanjem, da je 
cepljenje trenutno edina pot, ki nam to 
omogoča. Zato ponovno apeliram na vas, 
drage študentke in študenti, cepite se! 
Zase, za družbo, za prihodnost, ki ne sme 
biti omejena na študij na daljavo. 
Srečno v novo študijsko leto!

Prof. dr. Zdravko Kačič,  
rektor Univerze v Mariboru
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Kje je že tisti čas, ko sem v Mariboru 
sredi neke težke življenjske preizkušnje 
začel pisati roman Galjot! V njem moj 
junak Johan Ot beži pred inkvizicijo 
in išče miren ter svoboden prostor za 
življenje. Toda že na prvi straneh romana 
bralec izve, da se širi nalezljiva bolezen 
in da so v deželi »kužni komisarji«. Po 
številnih dogodivščinah in preizkušnjah 
po slovenskih deželah in v Sredozemlju 
pa se znajde tudi v karanteni. Roman 
je postavljen v 17. stoletje, v čas velike 
epidemije kuge v Evropi, pred katero 
človek nenadoma ni bil varen nikjer, ne 
na deželi ne v mestu. Tudi v Mariboru je 
takrat bolezen izbruhnila z vso silo. Tu so 
meščani v opomin na ta hudi čas postavili 
danes znamenito kužno znamenje.

Nenavadna koincidenca
Bil sem še mlad, sredi svojih dvajsetih 
let, in mislil sem, da se takšne stvari 
dogajajo samo v zgodovinskih knjigah in 
literaturi. In kužna znamenja, ki stojijo 
v mnogih evropskih mestih, so bila 
zanimiva zgolj zaradi baročne umetnosti, 
pa še to samo za tistega, ki ga takšne 
reči zanimajo. No, za kakšen odsev 
davne inkvizicije v sodobnem času sem 
že vedel, nekaj malega njenih metod 
sem tudi sam izkusil.
Toda kuga?  
Verjetno je bilo za marsikoga to nekoliko 
čudno branje v času, ko je medicina že 
zdavnaj premagala »črno smrt«, kakor so 
jo imenovali v času njenih epidemij. 
Danes je morda malo manj čudno.
Res nenavadna koincidenca se mi je 
zgodila lani marca, ko je v Parizu v 
francoskem prevodu izšel Galjot pod 
spremenjenim naslovom, ki ga je želela 
založba: La Fuite extraordinaire de 
Johannes Ott, torej: Nenavaden beg 
Johana Ota. Ne zato, ker se je roman 
pojavil v francoščini po tolikih letih. 
Zato, ker je izšel 3. marca 2020, natanko 
osem dni prej, preden je bila razglašena 
svetovna pandemija dotlej povsem 
neznanega virusa z imenom korona. In 
v kratkem času so besede in dogajanja iz 
romana, kot so virus, karantena, izolacija, 
zapore na mejah in omejeno gibanje, 
postale del vsakdanjosti. Za Johana Ota 
v Parizu – déjà vu. Naša življenja so se 
v hipu spremenila.
Kdo lahko reče, da zgodovinski romani 
nimajo zveze s sodobnim časom?
No, tudi takrat ni šlo samo za zgodovino, 
mislil sem predvsem na človekovo 
silno voljo po preživetju tudi v najtežjih 
okoliščinah. Junakova duhovna in fizična 
moč v knjigi zmaguje nad inkvizicijskim 
nasiljem in se upira zavratni epidemiji, 
kugi, ki je prestrašila ljudi in do temeljev 
pretresla Evropo. Sicer pa tudi takrat 
nisem mislil, da pišem zgodovinski 
roman, zgodovina je bila samo uporabna 

in slikovita kulisa za pisanje zgodbe 
o temeljnih vprašanjih človekovega 
obstoja. Imel sem ga za nekakšno 
metaforo in eksistencialistično pisanje 
o posamezniku, ki se prebija skozi 
kaotični in nevarni svet, pravzaprav za 
– po slogu in sporočilu – sodoben, ne pa 
zgodovinski roman.

Nezaupanje, nemir, nered
Pravijo mi,  da je roman spet aktualen.
Ne samo zaradi skritega virusa, ki napade 
ljudi, tudi zaradi nemira, ki v romanu, 
prav tako kakor v današnjem živem 
dogajanju, zajame celotno družbo, skupaj 
z demonstracijami in pretepi na ulicah. 
Človek spet potuje skozi neko nejasno in 
kaotično obdobje. 
Videti je temno. V tem letu in nekaj 
mesecih smo že toliko krat slišali stavek, 
da je na koncu tunela videti luč. Saj je, 
mora biti, ampak obnašamo se pa že 
tako kakor ljudje v 17. stoletju, ki so se 
obrnili drug zoper drugega. Povsod po 
Evropi. Dogodki, ki smo jim priča, res 
včasih spominjajo na prizore iz mojega 
romana, ki družbo in njeno moralo 
obračajo na glavo. Oboje spreminjajo v 
psihozo nezaupanja, nemira, nereda in 
brezizhodnosti. Kakor v romanu vznikajo, 
ne veš od kod, nenavadne sekte in lažni 
preroki. Ki kakor v romanu razsajajo po 
trgih in v krčmah evropskih mest, še bolj 
pa divjajo po spletnih omrežjih.

Slovenci smo za to še posebej nadarjeni. 
Kajti vsemu temu svetovnemu nemiru 
dodajamo še svoje brutalne politične 
prepire, za katere se poleg velikih 
demagoških besed uporabljajo tudi najbolj 
drobnjakarske in dlakocepske pravniške 
ter birokratske argumentacije. Kakor da 
bi jih vzel iz srednjeveških sholastičnih 
prepirov, objavljenih v obskurnih 
satiričnih Pismih mračnjakov.
Čeprav … če še naprej sledim sporočilu 
»zgodovinskega« romana iz mojih 
mariborskih let: kakor takrat tudi zdaj 
ostajam vsaj zmeren optimist. Nekaj 
optimizma mojemu junaku – in avtorju 
– na koncu knjige vendarle ostane. Pred 
boleznijo se namreč brani z zelišči, 
česnom in – vinom. In zadnji stavek v 
knjigi se v obešenjaški vitalistični maniri 
Johana Ota glasi: Jutri bom trezen in teh 
prekletih sanj ne bo nikjer več.
In močno upam, da za vse nas kmalu 
pride čas streznitve. Takrat bo prišel čas, 
ko bomo začeli delati drug za drugega, 
ne drug proti drugemu, kakor to počnemo 
danes. Takrat bomo premagali to kugo 
21. stoletja, ki so jo uradno razglasili 
marca lani, ko je iz globin zgodovine in 
domišljije spet prilezel tudi moj Johan Ot. 
Morda se bomo takrat spraševali, ali se 
nam je, kakor njemu, vse skupaj sanjalo? 
In zakaj, za vraga, smo se v teh sanjah 
tako čudno obnašali?

Drago Jančar

Sanje Johana Ota
Dogodki, ki smo jim priča, včasih res spominjajo na prizore iz 
mojega romana, ki družbo in njeno moralo obračajo na glavo

Velikan 
svetovne 
literature
Drago Jančar, 
najuglednejši 
slovenski pisatelj, 
dramatik, esejist
Njegova dela so največkrat prevajana 
in nagrajevana, tako doma kot v 
tujini. Prejel je mnogo najvidnejših 
slovenskih in mednarodnih nagrad, 
med njimi Prešernovo nagrado, 
Glazerjevo nagrado za vrhunske 
dosežke na področju kulture, niz 
Grumovih nagrad za dramatiko, 
štirikrat nagrado kresnik za 
najboljši slovenski roman (tudi za 
roman desetletja To noč sem jo 
videl), evropsko nagrado za kratko 
prozo mesta Augsburg, Herderjevo 
nagrado za literaturo, nagrado Jeana 
Améryja za esejistiko, nagrado 
Ernesta Hemingwaya v Italiji in 
nagrado za najboljšo tujo knjigo v 
Franciji, avstrijsko državno nagrado 
za literaturo in druge. Je redni član 
Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, član Evropske akademije 
znanosti in umetnosti, prejemnik 
častnega znaka svobode Republike 
Slovenije in avstrijskega častnega 
križa za znanost in umetnost I. reda 
ter nagrade evropskega parlamen-
ta državljan Evrope.
Rojen je leta 1948 v Mariboru, v 
mestu, o katerem pravi: »Maribor 
je mesto, v katerem sem preživel 
dobršen del svojega življenja, svoje 
otroštvo, svojo mladost, tukaj sem se 
pisateljsko formiral, bil sem urednik 
pri študentskem časopisu, tukaj sem 
prišel v konflikt z oblastjo, tukaj so 
me zaprli, od tod sem pobegnil in tod 
se pogosto vračam.« (iz filma Pisatelj 
in mesto, režiserke Maje Weis).
V mesto, ki ga je s svojimi deli 
pomembno uvrstil na svetovni lite-
rarni zemljevid, se vrača tudi v večini 
svojih romanov: Petintrideset stopinj, 
Galjot, Severni sij, Posmehljivo 
poželenje, Zvenenje v glavi, Katarina, 
pav in jezuit, Drevo brez imena, To 
noč sem jo videl, In ljubezen tudi.
Mnoge zbirke novel, kratkih zgodb in 
esejev so leta 2018 izšle pod skupnim 
naslovom Mnoga življenja.
Jančar se je uveljavil tudi kot 
dramatik, njegova dramska dela, 
med katerimi najbolj izstopa Veliki 
briljantni valček, so igrali na mnogih 
slovenskih in svetovnih odrih.
V vseh svojih delih se Drago Jančar 
kaže kot velik humanist, nepriza-
nesljiv, duhovit in etično občutljiv 
opazovalec, človek, ki uteleša kritično 
vlogo intelektualca.

Fotografije M
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Stara dvorana Slovenskega narodnega 
gledališča Maribor bo v petek, 24. 
septembra 2021, prizorišče premiere 
To noč sem jo videl, brezčasne zgodbe 
o času, ki nekatere spremeni v ljudi, 
nekatere pa v pošasti.
Odrska postavitev romana To noč 
sem jo videl je eden najambicioznejših 
umetniških projektov v zgodovini 
samostojne Slovenije. Nastal je kot 
koprodukcija Drame SNG Maribor 
z dunajskim Burgtheatrom (pod 
vodstvom Martina Kušeja), srbskim 
Jugoslovenskim dramskim pozorištem in 
Cankarjevim domom.

Pripovedovalci različnih 
narodnosti
Zasedba je prav tako mednarodna, Nataši 
Matjašec Rošker, Blažu Dolencu, Davorju 
Hergi, Mateji Pucko, Ireni Varga, Ivici 
Knezu, Matevžu Bibru, Vladimirju 
Vlaškaliću, Kristijanu Ostanku, Nejcu 
Ropretu, Petji Laboviću, Robertu Mračku, 
Matiji Stipaniču, Mirjani Šajinović, 
Mojci Simonič, Alfonzu Kodriču, Danetu 
Raduloviću, Anžetu Krajncu, Matjažu 

Kaučiču, Žanu Pečeniku se pridružujejo 
Milan Marić in Nebojša Ljubišić iz 
beograjskega JDP, Daniel Jesch iz 
dunajskega Burgtheatra ter legendarna 
Milena Zupančič, ki bo prvič nastopila z 
mariborskim dramskim ansamblom.
Koprodukcija je logična posledica vsebine 
romana. Pet pripovedovalcev, ki v romanu 
govorijo pretresljivo zgodbo Veronike 
Zarnik, je namreč različne narodnosti. 
Vsak od njih odstira Veronikino usodo 
z njegove oziroma njene perspektive – 
srbski oficir Stevan, Veronikin ljubimec, 
njena dementna mati, nemški zdravnik, 
hišna gospodinja Joži ter ostareli partizan 
Jeranek – odvijejo zamotan klobčič 
ljubezni, ljubosumja, poguma, pa tudi 
krutosti, izdaje, vsega človeškega.
Čeprav gre za pet prvoosebnih zgodb, so 
te polne dogodkov, situacij. Ljubezenska 
zgodba med Veroniko in Stevanom, vihra 
druge svetovne vojne, Veronikina končna 
usoda, pa vsi pisani, izjemno izpisani 
karakterji, ki kličejo po utelešenju odlične 
mednarodne igralske zasedbe.

Pogled poraženih na 
zgodovino
Uprizoritev je režiral Janez Pipan, gledali-
ški režiser, profesor za teorijo gledališke 
igre na Akademiji za gledališče, radio, 
film in televizijo, dolgoletni ravnatelj 
ljubljanske Drame (1994–2008), ki je v 
svoji štiridesetletni karieri podpisal več 
kot petdeset uprizoritev, med katerimi 
so se mnoge zapisale v zgodovino 
slovenskega gledališča.
V intervjuju za gledališki list je Janez 
Pipan povedal: »Veronika je ena sama, 

vedno drugačna in druga od tiste (in 
takšne), ki se je pripovedovalci spominjajo 
ali jim prihaja v sanje. Kaj povezuje pet 
pripovedovalcev z Veroniko? Bili so 
odsotni, ko bi morali biti zraven, bili so 
nemi, ko bi morali kričati, bili so šibki in 
strahopetni, ko bi morali biti pogumni, 
izdali so jo, vsak na svoj način, v vojni in 
družbenem prevratu pa so tudi sami ostali 
brez vsega: izgubili so svoj svet, svojo 
svobodo, človečnost in nekateri tudi vest. 
Jančar je (kot že tolikokrat prej) tudi v tem 
romanu napisal zgodbo o takšnih ljudeh. 
To noč sem jo videl je pogled poraženih 
ljudi na velike zgodovinske dogodke.«
Janezu Pipanu se pridružuje ustvarjalna 
ekipa scenograf Marko Japelj, avtorica 
videa Vesna Krebs, kostumograf Leo 
Kulaš, skladatelj Milko Lazar, avtor 
glasbenih priredb in korepetitor Robert 
Mraček, oblikovalec svetlobe Andrej 
Hajdinjak, oblikovalec odrskega giba in 
borilnih veščin Sergiu Moga, lektorica 
Metka Damjan, prevajalca romana v 
nemški jezik Daniela Kocmut in Klaus 
Detlef Olof, prevajalka romana v srbski 
jezik Ana Ristović, prevajalki na vajah 
za nemški jezik Barbara Lečnik in Tjaša 
Šket, asistent režije Žiga Hren (študent 
AGRFT), asistentka kostumografije 
Lara Kulaš, asistent skladatelja Marjan 
Peternel, izvedba nadnapisov Ana 
Gabrovec, inspicient Jernej Jerovšek in 
šepetalka Polonca Rajšp.
Po premieri bo uprizoritev na sporedu še 
25., 26., 27. septembra ter 8. in 9. oktobra 
2021.  
Sledijo gostovanja pri koproducentih v 
Beogradu, na Dunaju ter v Ljubljani.

Zamotan klobčič ljubezni
Premiera v Drami 
SNG Maribor – 
Drago Jančar To 
noč sem jo videl v 
režiji in dramatizaciji 
Janeza Pipana

Nataša Matjašec 
Rošker igra 
Veroniko Zarnik
Konec avgusta letos, ob začetku 
festivala Mittelfest, so v gledališču 
Teatro Ristori v Čedadu prvaki-
nji Drame SNG Maribor Nataši 
Matjašec Rošker podelili nagrado 
Adelaide Ristori. Nagrado, poime-
novano po znameniti italijanski 
igralki iz 19. stoletja, podeljuj v e 
Soroptimist International – huma-
nitarni klub soroptimistk iz Čedada 
za zasluge pri promociji kulture in 
pomena žensk v družbi. Nagrado 
podeljujejo najboljši igralki pre-
teklega festivala. Nataša Matjašec 
Rošker je namreč na lanskole-
tnem Mittelfestu z nastopom v 
uprizoritvi Immaculata po romanu 
Colma Tóibína Marijin testament 
navdušila občinstvo in strokovno 
javnost ter medije.
Nataša Matjašec Rošker v To noč 
sem jo videl igra vlogo glavne juna-
kinje Veronike Zarnik.

Adelaide Ristori
Adelaide Ristori se je mlademu 
igralskemu paru rodila v italijan-
skem Čedadu leta 1822. Kot otrok 
umetnosti je zgodaj stopila na 
odrske deske in kmalu zaslovela 
predvsem po upodobitvah tragič-
nih junakinj. Čeprav je bil v tistem 
času poklic igralke marginaliziran, 
ženske, ki so se mu posvečale, pa 
so bile potisnjene na rob družbe, 
se je leta 1847 poročila z mar-
kizom Giulianom Capranicom del 
Grillom. Poroka je takrat povzro-
čila velik škandal. 
Status dobro situirane dame in 
izredna strokovnost ter poznava-
nje poklica so Ristorijevi omogočili 
ustanovitev lastnega gledališča, 
s katerim je gostovala v Franciji, 
Angliji, Španiji, Združenih državah 
Amerike in Avstraliji ter tako pripo-
mogla k promociji in popularizaciji 
italijanske kulture.
V zakonski zvezi je rodila štiri 
otroke. Ko je leta 1885 ovdo-
vela, se je umaknila z odrov in 
preostanek življenja posvetila 
humanitarnemu delu.
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V poletnih mesecih so bili ameriški 
časopisi polni člankov o porastu okužb s 
covid-19 med necepljenim prebivalstvom. 
Za razliko od prejšnjih mesecev so 
tokrat zbolevali mlajši in tudi otroci. 
Močno me je presunila slika bolniške 
sobe, ki je kazala štirinajstletno deklico, 
priklopljeno na dihalni aparat. Deklico 
je za roko držala mati, katere izraz je 
kazal strah in obup. Članek je opisoval 
situacijo v ameriški državi Teksas, kjer 
se veliko prebivalstva ne želi cepiti in 
kjer tudi guverner nasprotuje nošenju 
mask. V Teksasu se bolnišnice že nekaj 
časa polnijo z okuženimi s covid-19 in 
med hospitaliziranimi je kar devetdeset 
odstotkov takšnih, ki niso cepljeni. Tako 
kot v Sloveniji je tudi v Teksasu cepljenih 
z obema odmerkoma cepiva le malo več 
kot 40 odstotkov prebivalstva.

Konflikti
Posameznik si lahko predstavlja, da je 
odločitev za cepljenje njegova svobodna 
volja, toda dejansko je ideja svobode v tem 
primeru precej iluzorna. Prvič, posame-
znik ne izbira v vakumu. Naši izbori so 
močno družbeno pogojeni. Ljudje okoli 
nas in skupnost, v kateri živimo, vplivajo 
na naše izbire. In drugič, ko se za nekaj 
odločamo, ne izbiramo le zase. V primeru 
fotografije bolne deklice, je kaj možno, da 
so se njeni starši odločili, da se ne bodo 
cepili, kar je morda pripeljalo do tega, 
da se je deklica okužila doma. Ljudi, ki 
se ne želijo cepiti, morda malo briga, da 

bodo zaradi njihove odločitve nastradali 
tisti, ki se zaradi bolezni ne smejo cepiti. 
Predstavljam pa si, da večina ljudi ne želi, 
da bi njihova odločitev negativno vplivala 
na njihove otroke.
V vse več državah prihaja do konflikta 
med cepljenimi in necepljenimi. V New 
York Timesu je eden od bralcev zapisal, 
da izgublja živce s tistimi, ki bi ga radi 
ubili. Ljudje so se dolgo žrtvovali in 
ostajali v svojih domovih, nosili maske, 
se izogibali stikom, šli skozi izgube 
najdražjih in težko ekonomsko situacijo, 
potem pa se končno pojavi cepivo, ki 
rešuje življenja. Da bi rešili soljudi in 
naslednje generacije, ta bralec predlaga, 
da se tisti, ki s svojim nasprotovanjem 
cepljenju, dejansko ogrožajo življenja, 
naj ne družijo z ostalimi. Le tako se bo 
morda preprečilo, da se ne pojavi še hujša 
oblika koronavirusa, ki ji tudi znanost ne 
bo kos. Podobno je javno razmišljal tudi 
eden od znanih ameriških imunologov, 
ki je na vprašanje novinarja, kako naj se 
ob naraščajočih okužbah z Delta varianto 
virusa obnašajo tisti, ki niso cepljeni, 
zabrusil, da je najbolje, da se zaklenejo v 
sobo in vržejo ključ skozi okno.
Nasprotniki cepljenja so seveda zgroženi 
nad takšnimi sugestijami, saj jemljejo 
cepljenje kot nekaj, kar mora ostati stvar 
osebne odločitve in ne nekaj, v kar smo 
prisiljeni. Da bi ljudi le nekako motivirali 
za cepljenje, so se mnoge države odločile, 
da s pogojem PCT otežijo življenje tistim, 
ki s cepljenjem odlašajo. To poletje 

marsikje po svetu nisi mogel na vlak, v 
muzej ali v restavracijo, brez dokumenta, 
ki je dokazoval, da si cepljen, prebolevnik 
ali da imaš negativen covid test. 
Po uvedbi pogoja PCT se je precej ljudi 
odločilo za cepljenje, in to zato, da lahko 
v miru potujejo ali obiskujejo restavracije. 
Kar nekaj populacije, ki se ne želi cepiti, 
pa ne spada med tiste, ki si močno želijo 
potovati, obiskovati muzeje ali posedati 
po kavarnah. V Franciji so ugotovili, da 
je v tej državi veliko število nasprotnikov 
cepljenja med najrevnejšo populacijo, 
ki si potovanj in restavracij sploh ne 
more privoščiti in ki živijo večinoma 
od socialne podpore. Za te ljudi je pogoj 
PCT brez vrednosti, ker ne odhajajo 
na delovna mesta in ker se večinoma 
družijo v svojih stanovanjih. In ker niso 
cepljeni, se v revnih predelih, kjer živijo, 
virus bliskovito širi.
V francoski javnosti se je razvnela debata, 
ali bi to populacijo prepričali k cepljenju z 
grožnjo ukinitve socialne podpore. Hitro 
pa je postalo jasno, da takšna prisila lahko 
privede še do večje katastrofe. Še bolj 
se bo povečala revščina, in kaj lahko se 
zgodi, da se v populaciji revnih neceplje-
nih razvijejo spet nove variante virusa.
Že v prvem valu pandemije so v Veliki 
Britaniji ugotavljali, da je širjenje virusa 
močno povezano z revščino. Mnogi revni 
delajo v skrbnostnih dejavnostih, kot so 
domovi za ostarele in v zdravstvenih 
ustanovah. Virus se je preko teh delavcev 
hitro širil v razne smeri. Eni so ga prena-
šali iz bolnišnic v svoje skupnosti, drugi 
iz teh skupnosti v domove za ostarele. 
Da bi se izognili takšnemu ponovnemu 
kroženju virusa med najbolj ranljivimi, je 
v ZDA Bidenova administracija v avgustu 
postavila pogoj, da domovi za ostarele 
ne bodo mogli več dobivati denarja iz 
federalnih virov, če njihovi delavci ne 
bodo 100-odstotno cepljeni priti covid-19. 
Lahko si predstavljamo, da bodo takšne 
ukrepe države kmalu sprejele tudi za 
druge inštitucije, ki dobivajo denar iz 
javnih sredstev, na primer šole. Ker vemo, 
da otroci kaj lahko širijo virus, na eni 
strani starši ne bodo želeli, da njihovega 
otroka poučujejo necepljeni učitelji, 
na drugi strani pa se mnogo učiteljev 
ne bo želelo izpostavljati virusu, ki 
ga prenašajo učenci.

Mehke metode
Če se opravljanje določenih poklicev 
lahko veže na zahtevo po cepljenju, 
pa ostaja vprašanje, kako k cepljenju 
prepričati tiste, ki niso zaposleni in tudi 
ne preveč omejeni z zahtevami vezanimi 
na pogoj PCT. Zavedati se moramo, da 
odločitve ne sprejemamo v vakuumu in 
ker nanje močno vplivajo ljudje, ki jim 

sledimo po družbenih omrežjih ter tisti, s 
katerimi se družimo v skupnosti, obstajajo 
mehke metode, ki pomagajo k temu, da 
ljudje sprejmejo obnašanja, ki preprečuje-
jo širjenje virusa.
Ko se je pandemija pričela, so se nekatere 
afriške države odločile uporabiti strategije 
osveščanja prebivalstva, ki so jih v pre-
teklosti uspešno uporabljali v boju s HIV 
in z Ebolo. Šlo je predvsem za to, da ljudi 
ne prepričujejo samo oblastniki ali mediji, 
ampak, da dobijo informacije o tem, kako 
se čim bolje obvarovati pred virusom od 
ljudi, ki jim zaupajo v svoji skupnosti.
En primer dobre prakse so uvedli 
senegalski študenti, ki so ustanovili 
gibanje 100 000 študentov v boju s 
covid-19. Z začetkom pandemije, ko se 
je prenehal pouk v živo na univerzah, 
so se množice študentov vrnile v svoje 
domače kraje. Študentje so tam postali 
promotorji nošenja mask, razkuževanja 
rok, opozarjali so na pomen fizične 
distance pri preprečevanju širjenja virusa. 
Študenti so prav tako pričeli delovati 
po družbenih omrežjih. Informacije o 
nujnosti zaščite pred virusom pa so širili 
tudi preko influencerjev.
To, da ljudje poslušajo tiste, ki so jim blizu 
in da največ dosežemo, če jih prepričujejo 
ljudje iz njihovih skupnosti, so se zavedali 
tudi v ameriškem Portlandu. Tam se je 
Fakulteta za socialno delo odločila, da 
usposobi svoje študente, ki prihajajo iz 
špansko govorečih skupnosti, da gredo 
med svoje ljudi in tam aktivno sodelujejo 
v prepričevanju ljudi k cepljenju.
Mehka metoda je tudi to, da necepljene 
spomnimo, da njihove odločitve močno 
vplivajo na otroke. V medicinskih pu-
blikacijah se je namreč to poletje pričelo 
pojavljati vse več raziskav o t. i. dolgem 
covidu, ki se pojavlja pri otrocih, ki so 
preboleli covid. Čeprav je večina otrok 
infekcijo prebrodila brez velikih težav, 
nekateri pa sploh brez simptomov, so se 
pri delu otrok čez čas pričele pojavljati 
težave s koncentracijo, izjemna utrujenost 
in težave s spanjem. Vse to je močno 
vplivalo na njihov učni uspeh. 
Mnogi mladi, ki so bili polni šolskih 
in športnih ambicij, še nekaj mesecev 
po okužbi le vegetirajo in se sprašujejo, 
če bodo sploh kdaj imeli prejšnjo 
moč in koncentracijo.
Dolgi covid je še vedno medicinska 
neznanka. Še manj pa vemo o tem, 
kaj pomenijo potencialne nevrološke 
spremembe, vezane na okužbo, za razvoj 
mladih možganov. Običajno v družbi veli-
ko slišimo, da moramo narediti kar največ 
za naše otroke. Če nam je res do njihove 
dobrobiti, bomo naredili vse, da se število 
ljudi, ki so cepljeni, čim prej poveča. 

Dr. Renata Salecl

Izbira, ki ne zadeva le nas,  
ampak tudi naše otroke
Mehke metode pomagajo, da ljudje sprejmejo obnašanja,  
ki preprečujejo širjenje virusa
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Letošnje šolsko leto letos ponovno poteka 
drugače kot šolska leta pred korono: 
ponovno maske, upoštevanje razdalje, pre-
zračevanje, samotestiranje, karantena itd. 
Kljub velikim pričakovanjem, da bomo 
kmalu zaživeli normalno življenje, se to 
ni zgodilo. Ostajamo ujetniki premajhne 
cepljenosti, ki onemogoča povratek k 
vsakdanjemu življenju. 
Šole so bile zaradi epidemije ves čas 
najbolj prizadete. V obeh prejšnjih šolskih 
letih so bili otroci veliko preveč časa 
doma in vlada se je s tem problemom 
zelo malo ukvarjala. 
To je bila   tudi posledica pasivnosti mi-
nistrice, ki ni razumela resnosti zapiranja 
šol in šolanja na daljavo ter s tem posledic 
za otroke. Tako smo se naposlušali 
leporečenja in odločanja o pouku v šolah 
vseh tistih, ki s šolo niso neposredno 
povezani. Vrstili so se različni paketi 
koronske  zakonodaje, kjer smo na veliki 
zvon obešali bone in različne oblike 
pomoči gospodarstvu. 
Da ne bo narobe razumljeno: seveda je to 

bilo nujno in pohvalno. Praktično nič pa 
nismo poslušali o  ukrepih, ki bi otrokom 
olajšali težave zaradi pouka na daljavo in 
dodatnih sredstvih šolam in drugim insti-
tucijam, ki bi te težave otrokom  olajšale. 
Posledice bodo dolgoročne in jih bodo 
številni mladi odnesli v kasnejše življenje. 
Pa ne bi  šlo za velika sredstva, bila bi 
drobiž v primerjavi z ostalimi sredstvi.

Vsa pohvala šolam
V novo šolsko leto smo  ponovno vstopili 
z v zadnjem trenutku pripravljenimi navo-
dili, ki so jih šole v obliki okrožnic dobile 
pet minut pred dvanajsto. Če je bilo lan-
sko šolsko leto to še delno opravičljivo, to 
letos vsekakor ne velja in je nedopustno. 
Bilo je dovolj časa, da bi pripravili ustre-
zna navodila in šolam omogočili mirno 
pripravo na novo šolsko leto. Lahko bi 
pripravili tudi predlog prezračevanja šol, 
kot je to storila Nemčija, pa se to žal ni 
zgodilo. Sredstva , ki bi bila za to potreb-
na, bi bila majhna v primerjavi s sredstvi, 
porabljenimi za vse mogoče oblike pomo-
či, ki jih je vlada sprejemala v času epide-
mije. Predlog za ureditev prezračevanja ni 
niti prišel na vlado, kar je ponovno dokaz 
pasivnosti ministrstva in premajhne skrbi 
za normalno delovanje  šol. 
Pred nami je novo šolsko leto, ki se je 
kljub poznim navodilom za delo, uspešno 
začelo. Pri tem gre vsa pohvala šolam, ki 
so se same znale pravočasno organizira-
ti in pripraviti vse potrebno. Šole sedaj 
potrebujejo le mir za svoje delo. Pri tem 
mislim na vmešavanje nekaterih staršev, 
ki s svojimi zahtevami  glede nošenja 
mask in nasprotovanja drugim ukrepom 
šolam povzročajo veliko nepotrebnega 

dela. Pri tem se starši ne zavedajo, da 
s tem povzročajo veliko škode svojim 
otrokom, saj jih na ta način izpostavljajo v 
času, ki je za otroke že tako neprijazen in 
jim jemlje obdobje otroštva.

Odgovornost starejših
Epidemija je vzpostavila nove družbene 
odnose in prinesla veliko razklanost, 
ki je v Sloveniji v primerjavi z drugimi 
državami izjemna. Nenehni pozivi »stro-
kovnjakov« k necepljenju in prislovična 
slovenska nezaupljvost sta pripomogli, 
da smo na dnu po odstotku cepljenih.  
Medtem ko druge države (Danska, 
Anglija, Švedska itd.) odpirajo družbo, 
moramo v Sloveniji uvajati obvezno 
testiranje, saj se epidemija stopnjuje. Ob 
tem  nekateri skeptiki  in nasprotniki cep-
ljenja pravijo, »poglejte te države, nobene 
pravice niso v teh državah več omejene«. 
Ne povedo pa oziroma ne vedo, da je 
to posledica 80-odstotne ali celo višje 
precepljenosti prebivalstva. 
Pri tem bi bilo potrebno vse tiste, ki gore-
če nasprotujejo cepljenju, spomniti, da s 
tem delajo veliko škodo svojim otrokom. 
Morebitno zapiranje šol, do katerega 
upamo, da ne bo prišlo, bo posledica 
neodgovornosti starejših, ki bodo s svojo 
necepljenostjo in necepljenostjo  svojih 
otrok nad 12 let preprečili zaustavitev epi-
demije in povratek v normalno življenje. 
S cepljenjem bi največ naredili za svoje 
otroke, ki bodo ponovno zaživeli pravo 
otroštvo in mladost. Gospodarske težave 
in zaostanke bomo nadoknadili – kot 
že večkrat v preteklosti –, izgubljenega 
otroštva in mladosti nikoli.

Ivan Lorenčič

Zdaj šole potrebujejo 
zlasti mir za delo
Gospodarske težave 
in zaostanke bomo 
nadoknadili – kot že 
večkrat v preteklosti 
–, izgubljenega 
otroštva in 
mladosti nikoli

Povečano 
nasilje

V Svetovalnici za žrtve nasilja in zlorab 
Maribor, ki deluje v okviru Centra za 
socialno delo Maribor, nudimo pomoč 
osebam, ki doživljajo nasilje v družini s 
strani bližjih oseb – partnerjev, odraslih 
otrok, staršev in drugih svojcev oziroma 
so na poti urejanja življenja po izstopu 
iz nasilnega odnosa.
V partnerskih zvezah največ težav izhaja 
iz neurejenih odnosov med partnerjema, 
ki sta v pogojih epidemije veliko več časa 
kot običajno bila primorana preživljati 
skupaj (zaradi dela od doma, čakanja na 
delo, brezposelnosti ter nezmožnosti obi-
skovanja zunanjih aktivnosti, npr. lokalov 
in športnih klubov). V Svetovalnici smo 
ugotavljali, da je v tem času prihajalo do 
intenzivnejših in pogostejših konfliktov 
ter hujšega psihičnega nasilja v smislu 
omalovaževanja, krivdiranja, pogojevanja, 
groženj, nadzora telekomunikacijskih in 
digitalnih stikov ter tudi fizičnega nasilja.
Lani se je po pomoč na Svetovalnico obr-
nilo tudi več oseb višje starostne strukture 
(nad 60 in 70 let). Pri njih gre večinoma 
za doživljanje nasilja s strani odraslih 
otrok, njihovih partnerjev in skrbnikov. 
Pomemben razlog, da so poiskali pomoč 
prav zdaj, je bila zmanjšana možnost za 
stike z zunanjim svetom in večji občutek 
odvisnosti od povzročiteljev.
Zaskrbljenost zaradi dela (ohranitev in 
strah pred izgubo zaposlitve) in zmanjšani 
prihodek ter s tem povezana zmožnost 
za materialno preskrbo je bil v času 
epidemije pomemben razlog za večji 
psihični pritisk tako pri žrtvah kakor tudi 
pri povzročiteljih nasilja v družini.
Nedelovanje vrtcev in šolanje na daljavo 
je največ stisk povzročalo enostarševskim 
družinam s šibko socialno mrežo, saj 
oseba nima ljudi, na katere bi se lahko 
obrnila za pomoč (npr. pri varstvu otroka). 
Z ostajanjem doma zaradi varstva otroka 
je tvegala izgubo zaposlitve, vsekakor 
pa nižji dohodek. 
Mnogi starši so poročali o stiskah, 
ki so izhajale iz nalog, povezanih s 
šolanjem otrok na daljavo (neprimerna in 
pomanjkljiva tehnična oprema, digitalna 
nepismenost, nezmožnost pomagati 
otrokom pri šolskem delu, motiviranje 
otrok) ob istočasni skrbi za več otrok 
različnih starosti in delu od doma.

Delo svetovalnice 
v času epidemije

Kontakti:
T: 02 228 49 94
Gsm: 041 735 135  / 041 762 333 
051 489 529
E-pošta: 
info@svetovalnica-mb.si
Delovni čas: 
Ponedeljek – petek:
8:00 – 16:00
Sreda in četrtek:  
12:00 – 20:00
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Tveganje je manjše 
kot ob okužbi
Epidemiologi NIJZ OE Maribor pozivajo someščane k cepljenju
V Mariboru je za okužbo z novim korona-
virusom od začetka epidemije marca 2020 
do sredine septembra 2021 potrjeno zbole-
lo že več kot 13.300 prebivalcev, kar je že 
skoraj 12 odstotkov prebivalcev mesta.
Še veliko več je takšnih, ki so okužbo pre-
boleli brez znakov bolezni ali pa ob pre-
bolevanju niso bili testirani in jih zato 
statistika ne šteje med tiste, ki so se z vi-
rusom že srečali. Vsaj 300 Mariborčanov 
je zaradi okužbe in zapletov, ki se pojav-
ljajo po okužbi, tudi umrlo. 
V prvem valu epidemije smo širjenje vi-
rusa v mestu zelo učinkovito zamejili in 
lansko poletje preživeli z zelo majhnim 
številom vnesenih primerov. Proti kon-
cu lanskih počitnic je bilo vse več oku-
ženih dopustnikov, po začetku šolske-
ga leta in vrnitvi na delovna mesta pa se 
je virus hitro širil med prebivalci, tako 
da smo se v jesenskem in zimskem času 
spopadali z veliko obsežnejšim dru-
gim valom epidemije. 
Prav v tem času se je virus zanesel tudi 
v vse mariborske domove starejših ob-
čanov, v katerih se je okužilo med 60 in 
80 odstotkov vseh stanovalcev ter od 30 
do 70 odstotkov vseh tam zaposlenih. 
Zdravstveni sistem je bil zelo obreme-
njen z obravnavo težje obolelih, hkrati pa 
ni zmogel zagotavljati tako kakovostne 
zdravstvene oskrbe ostalim bolnikom, 
kot pred epidemijo.

Obvladanje epidemije
Šele z odobritvijo varnih in učinkovitih 
cepiv smo kot družba dobili na voljo učin-
kovito sredstvo za zaščito posamezni-
ka ter možnost, da z dobro precepljenostjo 
prebivalstva dosežemo kolektivno zašči-
tno imunost in končno obvladamo epide-
mijo. Cepljenje je namreč edini ukrep, s 
katerim lahko uspešno zamejimo širjenje 
virusa. Ker je bilo cepljenje najprej omo-
gočeno stanovalcem in zaposlenim v do-
movih starejših občanov, smo tam tudi 
najhitreje skoraj popolnoma ustavili širje-
nje virusa. Cepljenje močno zmanjša mož-

nost za okužbo, predvsem pa za težji po-
tek bolezni pri cepljeni osebi. 
Res je, da se lahko tudi polno ceplje-
ne osebe po stiku s kužno osebo z viru-
som okužijo, a bodo najverjetneje okužbo 
prebolele brez znakov bolezni ali v obli-
ki blage okužbe. Vemo tudi, da so cepljeni 
manj kužni za okolico.
Ker okužb tudi s cepljenjem ni mogoče 
popolnoma preprečiti, bo koronavirus os-
tal z nami kot endemska bolezen (stal-
no prisotna). Tako se bomo z njim prej ali 
slej srečali prav vsi. Tisti, ki so cepljeni, 
bodo dobro zaščiteni pred težjim potekom 
okužbe. Za necepljene osebe pa poteka bo-
lezni ni mogoče napovedati in lahko pote-
ka tudi v težji obliki. Nezanemarljiv delež 
okuženih pa ima tudi po preboleli okužbi 
dolgotrajne zdravstvene težave.
Ker tveganje za nevaren potek okuž-
be narašča s starostjo bolnika, je zelo po-
membno, da se s cepljenjem zaščitijo vsi 
starejši od 50 let, saj je lahko pri njih 
okužba tudi življenjsko usodna. Cepljenje 
seveda svetujemo tudi vsem mlajšim od-
raslim in tudi otrokom. Čeprav je pri otro-
cih potek bolezni načeloma blažji, pa so 
tudi pri njih pojavljajo primeri nevarne ve-
čorganske odpovedi kot zaplet prebolele 
okužbe. Vsaka okužena oseba viruse pre-
naša tudi med svoje najbližje, med kateri-
mi pa so lahko osebe, ki so kljub cepljenju 
še vedno dovzetne za okužbo. Cepljenje 
se zato priporoča prav vsakemu posame-
zniku. Varnost cepiv je zelo visoka, tve-
ganje za resne neželene učinke pa veliko 
veliko manjše kot tveganje ob okuž-
bi z živim virusom.

Znanje zdravnikov
Cepljenje se je v našem mestu začelo v ne-
deljo, 27. decembra 2020. Do sredine sep-
tembra letos se je v našem mestu z enim 
odmerkom cepiva cepilo več kot 46 od-
stotkov vseh prebivalcev oziroma več kot 
53 odstotkov polnoletnih oseb, polno cep-
ljenih pa je 42 odstotkov oziroma 49 od-
stotkov starejših od 18 let. 

Ti deleži so veliko nižji od slovenskega 
povprečja in prav zaskrbljujoče nižji od 
povprečja cepljenih oseb v EU. Dosežen 
delež cepljenih Mariborčanov nam žal ne 
zagotavlja ustrezne kolektivne zaščite za 
obvladovanje širjenja virusa. Med nami 
je še vedno veliko takšnih, ki proti virusu 
niso zaščiteni in bodo za okužbo zagotovo 
zbolevali v zimskih mesecih. Nekateri 
med njimi bodo potrebovali bolnišnično 
zdravljenje in intenzivno terapijo, kar 
bo dodatno obremenilo bolnišnične 
kapacitete za zdravljenje drugih bolezni.   
Epidemiologi si želimo, da bi 
se kot družba čim hitreje rešili 
nočne more epidemije. 
Želimo si, da bi se ljudje, ko se odločajo 
za cepljenje, pri odločitvi naslonili 
predvsem na znanje zdravnikov, ki se 
prvenstveno ukvarjamo s proučevanjem 
nalezljivih bolezni in cepljenjem. 
Žalosti nas dejstvo, da številni naši 
rojaki ne zaupajo dovolj stroki in 
znanstvenim dognanjem, ki govorijo 
v prid izvedbi cepljenja. Očitno so za 
ljudi zelo prepričljivi pozivi k neizvedbi 
cepljenja, ki pa temeljijo predvsem na 
strahu pred cepljenjem in cepivi nasploh 
ter na podajanju neresničnih in lažnih 
informacij. Želimo si, da bi se več naših 
someščanov odločalo tako, kot se za 
cepljenje odločajo v drugih deželah 
EU, kjer se je v povprečju cepilo že 
več kot 70 odstotkov vseh polnoletnih 
prebivalcev, v nekaterih državah EU pa 
tudi že več kot 80 oziroma 90 odstotkov 
polnoletnih oseb.  
Mariborski epidemiologi pozivamo naše 
someščane, da se odločijo za cepljenje, 
da naredijo čim več za zaščito svojega 
zdravja in zdravja svojih najbližjih. Le 
skupaj nam lahko uspe doseči našo, 
mariborsko, kolektivno imunost, ki nam 
bo omogočila, da bomo lahko ponovno 
varno in polno uživali v vseh aktivnostih, 
ki jih ponuja naše mesto. 

Dr. Zoran Simonović,  
predstojnik NIJZ OE Maribor

Poročila o neželenih  
učinkih
V t. i. elektronski register cepljenih 
oseb in neželenih učinkov po cepljenju 
(eRCO) so podatke dolžni posredovati 
vsi javno–zdravstveni zavodi ter druge 
pravne in fizične osebe v zdravstveni 
dejavnosti, ne glede na koncesijo.
Poročanje o domnevnih neželenih 
učinkih zdravil je za zdravstvene 
delavce obvezno. Zdravniki, stomato-
logi, farmacevti in drugi zdravstveni 
delavci, ki pri svojem delu ugotovijo 
kakršnekoli neželene učinke zdra-
vila ali sum nanje, so dolžni čimprej, 
najpozneje pa v 15 dneh od ugotovitve, 
o tem poročati. Poročila so javno 
objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Comirnaty  
(Pfizer/Biontech)
Od začetka cepljenja 27. decembra 
2020 do 29. avgusta 2021 je bilo na 
NIJZ v register neželenih učinkov 
poročanih skupno 4111 oseb, ki so 
imele enega ali več neželenih učinkov 
po cepljenju proti covidu-19 s cepivom 
Comirnaty (Pfizer/Biontech). V tem 
obdobju je bilo v Sloveniji izvedenih 
najmanj 1.206.000 cepljenj s tem cepi-
vom. Od začetka cepljenja so na NIJZ 
v register prejeli 97 prijav po cepljenju 
s cepivom Comirnaty, ki so vsebovale 
neželene dogodke, ki so jih klasificirali 
kot resne (2,4 odstotka glede na vse 
posredovane prijave).

Spikevax (Moderna)
V istem obdobju je bilo v register 
vnešenih 462 oseb, ki so imele enega 
ali več neželenih učinkov po cepljenju 
s cepivom Spikevax (Moderna). V tem 
obdobju je bilo v Sloveniji izvede-
nih najmanj 181.000 cepljenj s tem 
cepivom. Prijav po cepljenju s cepivom 
Spikevax, ki so vsebovale neželene 
dogodke in so jih klasificirali kot resne, 
je bilo 16 (3,5 odstotka glede na vse 
posredovane prijave).

Vaxzevria (Astrazeneca)
V register neželenih učinkov je bilo 
poročanih 3053 oseb, ki so imele 
enega ali več neželenih učinkov po 
cepljenju proti covid-19 s cepivom 
Vaxzevria (Astrazeneca). V Sloveniji je 
bilo v omenjenem obdobju izvede-
nih najmanj 320.000 cepljenj s tem 
cepivom. V register so prejeli 54 prijav 
po cepljenju s tem cepivom, ki so jih 
klasificirali kot resne (1,8 odstotka 
glede na vse posredovane prijave).

Janssen  
(Johnson & Johnson)
Oseb, ki so imele enega ali več neže-
lenih učinkov po cepljenju s cepivom 
Janssen (Johnson&Johnson), je bilo 
366. V omenjenem obdobju je bilo v 
Sloveniji izvedenih najmanj 86.000 
cepljenj s tem cepivom. V register so 
prejeli tri take prijave po cepljenju, 
ki so vsebovale neželen dogodek, ki 
se klasificira kot resen (0,8 odstotka 
glede na vse posredovane prijave).
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Pediater Igor Dovnik iz Pediatrije 
Borštnikova Maribor, pravi: »Cepiva, 
ki so trenutno na voljo, so registrirana 
za starosti od 12. leta naprej, za mlajše 
otroke cepiva v tem hipu še ni.« Po 
dosedanjem poteku koronavirusnih 
bolezni velja, da otroci praviloma 
nimajo hude oblike bolezni, saj covid-19, 
kot pravi pediater Dovnik, ni bolezen 
otrok, čeprav je lahko otrok, ki ne kaže 
simptomov bolezni, kužen. 
»Bolj pogost kot hud potek koronavirusne 
bolezni pri otrocih (npr. koronavirusna 
pljučnica) je večorganski imunski 
odziv telesa – ko telo pretirano s svojim 
imunskim sistemom odreagira na virus. 
Gre za težavo, ki nastane kar nekaj časa 
po akutno preboleli bolezni in ni bolezen 
sama, ampak je imunski sistem tisti, ki 
povzroči te težave.«
Takšnega primera v svoji zasebni 
ambulanti med malimi pacienti še ni imel, 
čeprav skrbi za več kot 1800 otrok. V 
celotni Sloveniji je bilo takšnih primerov 
nekaj deset, vendar so ti otroci ob tem 
zelo prizadeti in praviloma potrebujejo 
bolnišnično obravnavo.
Pediater Dovnik: »Cepljenje pediatri, 
tako tudi jaz, svetujemo in priporočamo 

vsem, ki so v ustrezni starosti, kar pomeni 
starejši od 12 let. S tem, ko so cepljeni 
otroci, je manjša verjetnost, da bodo 
virus prenašali. Če ga ne bodo prenašali 
otroci in starejši, ki so cepljeni, se iz tega 
naslova ne bo mogel okužiti kdo, ki morda 
ni cepljen ali se na cepljenje ni odzval. 
Tako bomo lahko kroženje virusa med 
populacijo ustavili. Če nas bo dovolj cep-
ljenih, se virus ne bo mogel širiti. In ko se 
ne bo mogel več širiti, tudi mutirati ne bo 
več mogel. Mutacije, spremembe virusov, 
so tiste, ki nam danes delajo težave.« 
Ob tem opozarja, da je bistveno bolj 
pomembno kot to, da se cepijo otroci, 
da se cepijo odrasli. »Če so bili otroci 
solidarni z odraslimi v prvih treh valovih 
epidemije in so se morali šolati od doma, 
je sedaj čas, da jim odrasli vrnemo. Lani 
učinkovitega in varnega orodja, kar 
cepivo je, nismo imeli. Sedaj ga imamo 
in je prav, da otroci ostanejo v šolah. 
Odrasli pa pri tem pomagamo tako, da 
se v polni meri cepimo. S tem storimo 
največ zase, seveda pa tudi za skupnost 
in otroke, ki bodo lahko hodili v šole. Vsi 
člani moje družine in vsi zaposleni v naši 
ordinaciji smo cepljeni!«

Andrej Lasbaher

Da ali ne?
Veliko staršev, ki so se cepili, si postavlja 
vprašanje, ali cepiti otroka in pri kateri starostiKonec decembra 

2019 je Kitajska 
poročala, da so 
zaznali pljučnične 
okužbe neznanega 
izvora 

Foto: Tom
 Lebar Lasbaher

Otroci
Po podatkih NIJZ je v tem 
šolskem letu do 12. septembra 
imelo potrjeno okužbo s 
SARS-CoV-e naslednje število 
otrok in mladostnikov:

a) 0 let 8
b) 1 – 5 let 208
c) 6 – 14 let 1296
d) 15 – 18 let 720

December 2019 – Konec meseca je 
Kitajska Svetovni zdravstveni organi-
zaciji poročala, da so sredi novembra 
zaznali pljučnične okužbe neznanega 
izvora v Vuhanu, velemestu v osrednji 
Kitajski z več kot 11 milijoni prebivalcev, 
pomembnem prometnem vozlišču in 
industrijskem središču ter glavnem 
mestu pokrajine Hubej. Pri bolnikih 
so izključili običajne povzročitelje 
pljučnic oziroma respiratornih okužb in 
potrdili okužbo z novim koronavirusom. 
Poimenovali so ga sars-cov-2, bolezen, ki 
jo povzroča, pa covid-19.

30. januar 2020 – Izbruh okužbe je bil 
proglašen za mednarodno pomembno 
grožnjo javnemu zdravju.

4. marec 2020 – Potrjena je bila 
prva okužba z novim korona-
virusom v Sloveniji.

Pandemija
11. marec 2020 – Zaradi globalnega 
širjenja okužbe je Svetovna zdravstvena 
organizacija proglasila pandemijo. 

12. marec 2020 – Slovenija je razglasila 
epidemijo novega koronavirusa. Takrat je 
bilo v državi potrjenih blizu sto okužb.

14. marec 2020 – Covid-19 je v Sloveniji 
terjal prvo smrtno žrtev.

31. maj 2020  – V Sloveniji se je po 80 
dneh uradno končala epidemija covida-19. 
Število aktivno okuženih v državi 
je padlo pod deset.

19. oktober 2020 – Vlada je znova 
razglasila epidemijo (vsaj za 30 dni). 
Dan prej so ob 2637 testiranih potrdili 
537 novih primerov (20,36 odstotni 
delež pozitivnih).

21. december 2020 – Evropska agencija 
za zdravila je odobrila prvo cepivo za 
preprečevanje covida-19, in sicer pri 
posameznikih, starih 16 let in več.

Cepljenje
27. december 2020 – V Sloveniji se je za-
čelo cepljenje proti covid-19 (najprej med 
oskrbovanci in zaposlenimi v domovih 
starejših občanov ter med izpostavljenimi 
zdravstvenimi delavci in sodelavci, nato 
pa med osebami, starimi 80 let in več).

15. junij 2021 – Po skoraj osmih mesecih 
se je uradno končalo obdobje epidemije. 
Po podatkih vlade je dotedaj covid-19 
prebolelo več kot 256.000 ljudi, umrlo 
pa je več kot 4700 ljudi, v veliki večini 
starejših od 65 let. V bolnišnicah so 

Komaj dve leti
zdravili več kot 18.000 covidnih bolnikov. 
S prvim odmerkom je bilo cepljenih 
44,5 odstotka odraslih oziroma 769.248 
prebivalcev, z drugim odmerkom pa 32 
odstotkov odraslih.

538
27. avgust 2021 – Med 3103 pcr testi so 
odkrili 538 novih okužb (17,3 odstotka 
pozitivnih). Zaradi koronavirusne bolezni 
se je v bolnišnicah zdravilo 121 ljudi (21 
bolnikov je bilo na intenzivni terapiji, dva 
sta umrla). Najmlajši hospitaliziran bolnik 
je bil star 21 let, najmlajši v intenzivni 
negi pa 39. Po podatkih NIJZ-ja je bilo z 
enim odmerkom cepljenih 986.030 ljudi 
oziroma 47 odstotkov prebivalstva. Z 
vsemi odmerki pa 899.504 ljudi oziroma 
43 odstotkov prebivalstva.

1016
8. september 2021 –24.341 ljudi je 
opravilo hitro testiranje, s 4912 pcr testi 
pa so potrdili 1016 okužb (pozitivnih je 
bilo 20,7 odstotka izvidov). V slovenskih 
bolnišnicah se je zdravilo 269 bolnikov 
s covidom-19, kar je bilo 26 več kot dan 
pred tem. Število bolnikov na oddelkih za 
intenzivno nego se je povečalo za dva in 
je znašalo 63. En bolnik s covidom-19 je 
umrl. Z enim odmerkom je bilo cepljenih 
1.013.494 ljudi, z dvema odmerkoma 
pa 925.525. S tretjim odmerkom se je 
cepilo 726 oseb. Precepljenega je bilo 43,9 
odstotka prebivalstva.
Strokovnjaki so napovedali vrh četrtega 
vala v začetku oktobra. Po njihovih 
napovedih bi takrat lahko imeli dnevno 
nad 2500 novookuženih, v bolnišnicah 
bi se zdravilo več kot 1000 bolnikov s 
covidom-19, na intenzivnih oddelkih 
pa nad 250 bolnikov.

1364
14. september 2021 – Opravljenih je bilo 
25.661 hitrih testov in 6745 pcr testov, ki 
so potrdili 1364 okužb (pozitivnih je bilo 
20,2 odstotka izvidov). Zaradi covida-19 
se je v slovenskih bolnišnicah zdravilo 
347 bolnikov, 76 jih je na oddelkih za in-
tenzivno nego. S covidom-19 je umrlo šest 
bolnikov, največ po 20. maju. Po podatkih 
NIJZ-ja je bilo v Sloveniji 11.238 aktivnih 
okužb z novim koronavirusom.

1324
15. september 2021 – Po zaostritvi 
ukrepov, ko brez izpolnjevanja PCT 
pogoja ni bilo več mogoče  vstopiti 
skorajda nikamor, se je interes za cepljenje 
zelo povečal, zlasti za cepivo janssen, 
kjer je bil dovolj samo eno cepljenje in ga 
je marsikje zmanjkalo. S pcr testi je bilo 
potrjenih 1324 okužb (pozitivnih je bilo 
19,8 odstotka izvidov). Hospitaliziranih 
je bilo 341 bolnikov, 82 na oddelkih 
za intenzivno nego, umrlo je sedem 
bolnikov s covidom-19. 
Z enim odmerkov je bilo cepljenih 
1.055.228 ljudi, z dvema pa 950.190 
ljudi, precepljenega je bilo 45,1 odstotka 
prebivalstva.
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Pot do tu ni bila kratka. Potem, ko je z 
odliko opravila koprsko gimnazijo in bila 
sprejeta na Medicinsko fakulteto Univerze 
v Ljubljani, je uspešno končala šestletni 
enoviti magistrski študiji medicine, B1-
MAG. Tako je pridobila naslov doktorica 
medicine. Za eno leto je študij podaljšala 
z absolventskim stažem, da se je lahko 
januarja lani s humanitarno medicinsko 
odpravo podala za tri mesece v Kenijo. To 
leto je imela dogovorjeno tudi dvome-
sečno izmenjavo na univerzitetni kliniki 
Charite v Berlinu, ki je zaradi covida 
odpadla. Sledilo je pol leta obveznega pri-
pravništva, ko je prvič dobila plačo. Nato 
je morala opraviti strokovni izpit za poklic 
zdravnika. To je izpit, na katerem izkažeš 
vse svoje znanje tekom študija, predvsem 
pa znanje medicinskih urgentnih stanj ter 
zdravstvene zakonodaje.
Od letošnjega aprila dela na Kliniki za 
infekcijske bolezni in vročična stanja 
v Univerzitetnem kliničnem centru 
v Ljubljani, v sklopu izbirnega dela 
pripravništva, ki traja pol leta. Med 
izbirnim delom si lahko posameznik 
sam izbere želeno področje kroženja. 
Aprila se je tudi prijavila na razpis za 
specializacijo iz infektologije, s katero 
začne oktobra. Poleg nje bosta v Sloveniji 
letos stopili na zahtevno specializacijsko 
pot še dve mladi zdravnici. Čaka jih 
šestletna specializacija, učni proces, s 
katerim bodo specializantke pridobile 
teoretična in praktična znanja s področja 
infektologije, da bodo sposobne samos-
tojno oskrbeti bolnike z boleznimi, ki jih 
povzročajo mikroorganizmi. Tako bomo 

čez šest let imeli v Sloveniji tri nove 
infektologinje. Neža Trebše ima pri 26 
letih deset mesecev delovne dobe in je 
kreditno nesposobna.
Zakaj ste izbrali specializacijo  
iz infektologije?
»Infektologija me je pritegnila že ob 
prvih kliničnih vajah, ki smo jih imeli 
med študijem. Res je, da marsikaterega 
študenta navdušijo te vaje, jaz pa sem to 
ljubezen ohranjala in gojila. Med študijem 
sem se lotila raziskovalnega dela na 
področju infektologije. Napisala sem tudi 
raziskovalno nalogo in leta 2019 dobila 
študentsko Prešernovo priznanje za delo 
na področju okužb sklepov in kosti. V 
petem letniku sem se odpravila tudi na 
mednarodno izmenjavo v Etiopijo, kjer 
sem bila prvič v bližnjem stiku s tropskimi 
boleznimi, pomembnim področjem, s 
katerim se ukvarja infektologija. Pred 
zaključkom študija pa sem opravila tudi 
krajšo izmenjavo na univerzitetni bolnici v 
Berlinu, na oddelku za kirurške okužbe.«
Kako ste se prvič srečali  
s covidom?
»Ne spomnim se natančno, a to je bilo 
najverjetneje med obveznim delom pri-
pravništva, ko sem delala na pediatričnem 
oddelku, lani novembra, med začetkom 

drugega vala epidemije. Veljali so zelo 
strogi ukrepi in protokoli o tem, kako 
pregledati vse, ki so imeli znake prehladne-
ga obolenja in so bili s tem avtomatično 
potencialno okuženi s covid-19. Vladala 
je previdnost, saj smo se zelo bali vdora 
okužbe. Bolnišnica je bila že tako zelo 
kadrovsko podhranjena, nismo si želeli 
kadrovske krize še poglobiti z vdorom 
okužbe med zaposlene. Obstajala je tudi 
velika skrb, da se bolezen ne bi prenesla 
na neokužene bolnike, saj infrastruktura 
bolnišnice ni bila povsem prilagojena 
za take situacije.«
Splošno paniko pa ste spoznali  
že prej?
»Januarja 2020 smo trije zdravniki, medi-
cinska sestra in zobozdravnica odpotovali 
na humanitarno medicinsko odpravo v 
Afriko, v Kenijo, v manjšo vas Madjiwa 
ob Viktorijinem jezeru, kjer deluje klinika, 
kamor od leta 2006 prihajajo slovenski 
mladi zdravniki, tudi po štiri odprave na 
leto. Tam smo predvsem zdravili malarijo, 
posebno pri otrocih in bolezni, kot so 
diabetes, povišan krvni tlak, zelo veliko 
je bilo tudi kroničnih ran. Načrtovano 
je bilo, da bomo delali tri mesece. Ko 
smo odpotovali v Afriko, se je o covidu 
samo šušljalo, veljal je za oddaljeno 

Delamo z željo po maksimalni 
koristi za pacienta
Neža Trebše, 
dr. med., je 
izbrala delo 
infektologinje, 
ko je covid že 
pokazal zobe. 
S covid 
bolniki dela 
od letošnjega 
aprila v okviru 
izbirnega dela 
pripravništva

epidemijo, locirano na Kitajskem, daleč 
od našega vsakdana. Dogajanje smo v 
Afriki spremljali predvsem preko telefonov, 
preko internetnih informacijskih portalov. 
Odkrito povedano, ob jutranji kavi smo se 
večkrat s kančkom posmeha pogovarjali o 
paniki v Evropi, ki je zavladala ob pojavu 
prvih primerov. Situacijo smo namreč 
opazovali iz Afrike, kjer se je covid 
sprva zdel nekaj zelo oddaljenega in nič 
strašnega. Kasneje, ko so se gostili klici 
staršev in so tudi kenijski mediji začeli 
poročati o primerih covida, smo stvar 
začeli jemati resneje. Ko smo izvedeli, da 
bodo letališče na Brniku zaprli, smo se 
odločili, da je čas za vrnitev domov. Uspeli 
smo kupiti karte do Zagreba. Potem smo 
se z izjemo ene članice odprave izolirali v 
prazni hiši mojega nonota v Srpenici, na 
Bovškem, saj je takrat za take primere že 
veljala obvezna dvotedenska karantena.«
Koliko pacientov ste od aprila, ko 
delate na covid oddelku, oskrbovali in 
koliko jih je umrlo?
»Težko natančno ocenim. Oskrbeli smo 
verjetno nekje okoli sto pacientov. Ne 
spomnim se natančno, koliko od teh 
je umrlo, vendar so tudi taki dogodki 
del našega dela in moramo biti na njih 
pripravljeni, čeprav se z njimi nikoli ni 
enostavno soočati. V večini primerov se z 
dobrim timskim delom za bolnika bolezen 
dobro izteče in raje se spominjamo teh 
izkušenj. Medicina je multidisciplinarna, 
ves čas delamo v timu. Običajno je, da se 
ves čas posvetujemo z željo po maksimalni 
koristi za pacienta. Vesela sem, da sem 
pristala na oddelku, kjer trenutno delam, 
saj imamo odlične medsebojne odnose. 
Treba je poudariti, da poleg zdravnikov 
pri zdravljenju sodelujejo tudi drugi. Zelo 
pomembno je denimo sodelovanje s fiziote-
rapijo, ki pomaga bolnikom pri okrevanju, 
tudi delo sester je neprecenljivo.«
Kaj kot zdravnica priporočate  
v tem času?
»Situacija s covid okužbami se drastično 
slabša, s skrajnimi napori iščemo možnosti 
za hospitalizacijo vseh pacientov, ki potre-
bujejo bolnišnično obravnavo. Slišala sem 
veliko zmotnih prepričanj, da je mnogo 
hospitaliziranih cepljenih. Iz prve roke 
povem, da ni tako. Vedno je bilo jasno, da 
cepivo ni stoodstotno učinkovito, kakšna 
je realna učinkovitost cepiva tudi še sproti 
odkrivamo, vendar kljub temu vemo, da 
deluje, predvsem zelo učinkovito prepreču-
je težek potek okužbe. Zato vsem, ki se še 
niso, cepljenje priporočam. Sama sem se 
cepila takoj, ko nam je bilo to ponujeno, že 
januarja. Seveda pa so zelo pomembni tudi 
znani ukrepi, kot so umivanje in razkuže-
vanje rok ter pravilno nošenje maske, ki 
dokazano učinkovito preprečuje širjenje 
virusa. Trenutno nam cepivo ponuja 
največje upanje, da se rešimo absurda in 
se vrnemo v življenje, kot ga poznamo.«

Marko GabrijelčičNeža Trebše
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Lani jeseni sem bila zaposlena kot srednja 
medicinska sestra v UKC Maribor, na 
oddelku za travmatologijo. Imela sem se 
priložnost prvič srečati z virusom v tako 
imenovani rdeči coni, kakor se imenujejo 
enote oziroma oddelki, kjer se zdravijo 
bolniki, okuženi s covidom.
Za delo v rdečih conah se zaposleni 
večinoma nismo odločali sami. Kdo 
gre delat v rdečo cono se je določalo po 
nekem ključu, ki so ga odredili nadrejeni. 
Kakor je število hospitaliziranih bolnikov 
s covidom naraščalo, so naraščale tudi 
potrebe po dodatni delovni sili v rdečih 
conah. V rdeče cone so tako prerazporeja-
li zaposlene z vseh oddelkov, kar pomeni, 
da so ti oddelki v primeru prerazporeditve 
ostali brez dela medicinskega osebja. 
Tako so morali opraviti še delo za preraz-
porejene kolege. Skoraj vsak dan je nekdo 
moral v rdečo cono in napočil je dan, ko 
sem bila na vrsti.

Poskusiš se znajti
Občutila sem določen strah – zmeden 
si, ker ne veš, kaj naj pričakuješ, ne veš, 
kako delo poteka ter kašna so pravila in 
postopki, povezani z izolacijami covidnih 
bolnikov. In res je postopek dela povsem 
drugačen. Ko prideš na tak oddelek, se 
najprej ne znajdeš, ker ne poznaš prostora, 
ne poznaš sodelavcev, tudi specifika dela 
je drugačna. Takoj se poskušaš vključiti 
v delo tako, da opazuješ, sodelavci ti 
pomagajo in ti poskušajo v nekaj minutah 
razložiti, kako vse poteka, saj časa za 
uvajanje v delo tukaj ni.
Danes si uvajan, čez nekaj dni uvajaš 
že ti. Na hitro pregledaš dokumentacijo 
pacientov, poskušaš se znajti, ker je 

dokumentacija na različnih oddelkih 
različna, poskušaš premisliti o mate-
rialu, ki ga boš potreboval v sobah ter 
ga poskušaš čim bolje pripraviti ... Na 
covid oddelku je sistem tak, da imaš za 
delo s pacientom na razpolago tisto, kar 
si odnesel s seboj v sobo – če karkoli 
pozabiš, ne moreš iti iz sobe in poiskati, 
ker si v izolaciji, zato ti morajo to prinesti 
do vrat drugi – in logično, da ti ne morejo 
sproti prinašati vsega.

Vstop v sobo
Ko se pripraviš za delo in si oblečen v 
»skafander«, je na vrsti prvi vstop v sobo; 
tekom dneva sledita vsaj še dva. Naj 
povem, da tu pa res gre za timsko delo: 
tu se še obleči ne moreš sam in zelo je 
dobrodošlo, da ti pri tem nekdo pomaga.
Delo se razdeli tako, da se sestre 
razporedijo po sobah, nekaj pa jih ostane 
na hodniku. Sestre v sobah poskrbijo 
za celotno nego pacientov – za kontrolo 
njihovih vitalnih funkcij, pripravijo jih 
na preiskave, nahranijo, skrbijo za red in 
čistočo sob ter sporočajo posebnosti in 
dileme osebju, ki ostane na hodniku ... 
Osebje na hodnikih pa skrbi, da pridejo 
stvari do vrat sob, da sestram v sobah 
sporočajo informacije »od zunaj«, da jim 
pravočasno podajo kakšna nova navodila, 
da prinašajo hrano do sob in odnašajo 
prazne pladnje nazaj itd.
Informacije iz sob smo si sporočali 
preko listkov. V sobah smo zapisali 
denimo vitalne funkcije pacientov na 
listke, ki smo jih prilepili na okna, da so 
sestre zunaj sob lahko zapisale podatke 
v dokumentacijo pacientov in nam 
sporočale informacije na isti način.

Pri delu je seveda zelo pomembno 
razkuževanje – vse, kar pride iz sobe, 
je razkuženo, in potem se ves material 
razkuži še enkrat, ko je že zunaj sobe. 
Paziti je treba tudi na pravilno slačenje 
zaščitne opreme – ne samo na oblačenje. 

Včasih imaš solzne oči
Po nekaj minutah v zaščitnih oblačilih 
čutiš, da ti je vroče kot v savni. Uniforma 
se lepi na tebe, znoj ti teče po hrbtu, 
vendar ne moreš narediti nič. Če te 
srbi nos, se ne moreš popraskati. Ko te 
tiščijo očala in te boli koren nosu, ne 
moreš nič, razen da potrpiš. Komaj dihaš 
in če si dehidriran, ne moreš piti. Če 
moraš na stranišče, boš moral počakati, 
da zapustiš sobo ...
Ampak vse to nekako pozabiš in delaš. 
Pred sabo imaš vsaj deset pacientov, treba 
jih je nahraniti, umiti, previti, obleči, 
jim preobleči postelje in jim dati vsa 
zdravila, jih pripraviti za preiskave, ves 
čas kontrolirati vitalne funkcije ... Pri tem 
ni pomembno, kako si ti, pomembno je, 
da vse opraviš zdaj, ko si v sobi. Za svoje 
potrebe boš poskušal najti deset minut 
časa čez kake tri ali štiri ure, ko prideš iz 
sobe. Koliko pa je ura, pa tako ali tako ne 
veš, ker ne moreš pogledati.
Vsakodnevno se srečuješ s pacienti in z 
različnimi zgodbami ter stiskami. Vsem 
je skupno le to, da bijejo bitko z virusom. 
Ti pa delaš, tolažiš in poskušaš pomagati, 
ko pri pacientih nastopijo  stiska, nemir, 
težave. Pri delu se trudiš, da strokovno 
poskrbiš za vsakega pacienta tako, da 
poskusiš prepoznati prav vsako malenkost 
oziroma spremembo zdravstvenega stanja, 
ki bi za obolelega lahko bila usodna. 

Dobesedno skupaj s pacienti biješ bitko.
Sčasoma nekako poskušaš doseči, da te 
dogodki ne potrejo več tako zelo, vendar 
je težko. Včasih imaš solzne oči in včasih 
moraš globoko zadihati, da zbistriš misli 
... Srečuješ mlade ljudi, včeraj je še tekel 
zunaj, danes je tukaj na kisiku in čez 
nekaj trenutkov že tečeš z njim čez pol 
bolnišnice v intenzivno terapijo – hudo 
ti je za vsakega in delaš resnično vse, 
kar je v tvoji moči.

Pravi junaki
Znanja in izkušenj sem pridobila ogrom-
no. Predvsem pa sem spoznala čudovito 
osebje, s katerim smo delali in bili bitke 
za paciente na covid oddelkih. Vsak 
izmed nas je naredil vse, kar je lahko, in 
maksimalno se je potrudil, pa čeprav smo 
bili izčrpani fizično in psihično. Vsi so 
bili zares »zlati« ne glede na težko delo, 
ki so ga opravljali – medsebojna pomoč je 
bila tu takšna, kot bi morala biti povsod. 
Bili smo res kot ena velika »covid druži-
na«, ki je bila skupno bitko. Neštetokrat 
sem se potrudila poiskati toplo besedo, 
tvegala objem in stisnila roko, ko sem 
začutila, da pacient to potrebuje.
Vsa moja zahvala gre mojim bivšim 
sodelavcem in sodelavkam na covid 
oddelku – vesela sem, da sem lahko 
sodelovala s takim timom in ponosna 
sem na njih, ker se nikoli ne predajo 
in prav v teh dnevih ponovno skrbijo 
za covid bolnike po svojih najboljših 
močeh. Čeprav za to ne dobijo, kar bi jim 
pripadalo in bi si zaslužili. V resnici so 
junaki, velikokrat mnogo premalo cenjeni, 
spoštovani in nagrajeni!

Tjaša Tušek Kmetič

Moja covid izkušnja
Vsakodnevno se srečuješ s pacienti in z različnimi zgodbami ter stiskami.  
Vsem je skupno le to, da bijejo bitko z virusom
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Lani marca je bilo slovensko šolstvo pos-
tavljeno pred dejstvo, da zaradi izbuha 
epidemije covida-19 v celoti spremeni pa-
radigmo poučevanja. Vse, za kar so se 
učitelji izobraževali, je bilo čez noč pos-
tavljeno na glavo. Zgodila se je »revoluci-
ja« v šolstvu – pouk na daljavo.

Kako se priključiti
Tako kot sta se spremenila življenje in 
smo doživeli »novo normalnost«, sta se 
spremenila življenje v šoli in sam pouk. 
»Osnovna šola Tabor I je specifična šola, 
saj stojimo sredi blokovskega naselja, kar 
pomeni 600 otrok iz različnih socialnih 
razmer in problemov, jezikovnih ovir in 
predvsem težav glede opremljenosti z ra-
čunalniki. Tudi če smo takšne otroke, ki 
so bili glede tehnike doma prikrajšani, 
opremili z računalniki, doma niso ime-
li nobene pomoči, saj starši niso bili vešči 
digitalne tehnike. Zato smo učili ne samo 
otroke, temveč tudi starše, kako se pri-
ključiti v on-line poučevanje in tudi o tem, 
kako sploh prižgati računalnik,« pove rav-
nateljica šole dr. Martina Rajšp.
Nov način poučevanja je prinesel tudi 
spremembe urnika, uvedli so blok ure, kar 
pomeni, da so imeli učenci na dan po tri 
in ne šest predmetov. Spremembe so bile 
pri vseh, učitelji so prilagodili delovni čas 
razmeram in ta se je podaljšal, še posebej 
je bila intenzivna komunikacija s starši.

Težava z motivacijo
Nov način poučevanja in pouka je imel 
tudi nekatere negativne posledice, pri 
otrocih se je pojavila težava z motivacijo. 
Martina Rajšp: »Dlje kot je trajalo, manj-

ša je bila koncentracija otrok, manjši je 
bil odziv in manjši je bil interes. Lahko 
rečem, da so učitelji več napora vlaga-
li v to, kako pritegniti pozornost učencev 
in ne kako jih naučiti tekočo snov. Z uči-
telji smo sprejeli spremembe pridobiva-
nja ocen, veliko smo se prilagajali in se ob 
tem še sami izobraževali.«
Odziv otrok na šolanje na daljavo je bil po 
besedah ravnateljice OŠ Tabor I zelo raz-
ličen. Medtem ko so si mlajši otroci izje-
mno želeli vrnitve nazaj v šolo, biti drug 
z drugim in delati ter se igrati skupaj, so 
pri otrocih zadnje triade opazili, da jim je 
bilo pravzaprav žal, da se je zaključilo šo-
lanje na daljavo. Večina si je našla svoj 
sistem delovanja, ugotavljali so, da v šoli 
preživijo veliko časa, efektivnega dela pa 
ni toliko, da so doma določene stvari nare-
dili zelo hitro ... Družili so se po družab-
nih omrežjih, prav te pa skrivajo števil-
ne pasti, na kar so jih ves čas opozarjali: 
»Po drugi strani pa smo pozabili na čisto 
življenjske stvari – otroci radi prihajajo v 
šolo, radi se družijo, tudi za učitelje je po-
učevanje otrok v živo poslanstvo, za kate-
rega so se odločili.«
Na šoli so te dni opravili evalvacijo, saj 
jih je zanimalo, kaj so v izrednih razme-
rah epidemije naredili dobro, kje so se po-
javljale napake in kje lahko delo še iz-
boljšajo: »Čestitam kolektivu, vedno je 
znal z dobro voljo reševati vse težave. 
Zato smo v novo šolsko leto zakoraka-
li z veliko izkušnjami, pouk bo vedno po-
tekal v dobro naših otrok in v skladu z 
našim poslanstvom.«

Andrej Lasbaher

V šolo so prišle 
spremembe 
čez noč

Foto: Tom
 Lebar Lasbaher
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Martina Rajšp

Poučevanje otrok v živo je za učitelje  
poslanstvo

Pomagati človeku v nesreči je dolžnost 
vsakega posameznika in dolžnost širšega 
okolja. Za pripadnike sistema zaščite in 
reševanja pa predstavlja izziv, katerega 
uspeh je odvisen zlasti od strokovnega 
dela, materialnih in kadrovskih pogojev 
ter pogumnih dejanj na intervenciji. 
V vsakem trenutku smo pripravljeni 
posredovati ob različnih nesrečah in 
izrednih dogodkih. Epidemija, ki jo 
povzroča koronavirus, predstavlja 
neobičajno nesrečo, lahko bi rekli 
celo posebno stanje.
Civilna zaščita ter druge sile zaščite, 
reševanja in pomoči v MO Maribor 
ukrepamo predvsem v času razglašene 
epidemije, ko opravljamo mnoge naloge 
pomoči ljudem in organizacijam ter 
druge naloge, povezane z obvladovanjem 
epidemije. Skupaj z MO Maribor ter 
zdravstvenimi ustanovami v naši občini 
smo v času epidemije prepoznali potrebo 
po spremljanju situacije in sprejemanju 
premišljenih, strokovnih odločitev. 
Med prioritetnimi nalogami vidimo 
podporo zdravstvu, ki predstavlja 
ključno silo za obvladovanje epidemije. 
Posebna pozornost in pomoč sta 
namenjeni tudi domovom starostnikov 
v primeru posebnih situacij. Pripravljeni 
pa smo tudi na druge logistične 
naloge ter zagotavljanje zaščitne 
opreme v MO Maribor.

Kot pomemben segment dela velja 
izpostaviti humanitarne naloge, ki 
predstavljajo zagotavljanje osnovnih 
življenjskih pogojev občankam in 
občanom v času epidemije. Med tovrstne 
naloge sodi zagotavljanje obrokov, 
dostava zdravil, svetovanje oziroma 
psihosocialna pomoč in podobno.  
Velik pomen ima tudi informiranje in 
ozaveščanje prebivalstva s pomočjo 
medijev, spletnega omrežja in drugače.
Vse od prvih primerov virusa v našem 
okolju so različne institucije vzpostavile 
razne odzive na izredno situacijo. 
Z izkušnjami se pripravljenost in 
odzivnost izboljšujeta. 
Vsekakor velja izreči zahvalo 
posameznikom in institucijam, ki so 
izvajali in še izvajajo ukrepe, povezane s 
covidom-19, na prvem mestu zdravstvu, 
domovom starostnikov, strukturam 
zaščite in reševanja, humanitarnim 
organizacijam, prostovoljcem …
Družba je v času epidemije covida-19 
postavljena na veliko preizkušnjo. Ne 
pozabimo na prave vrednote, bodimo 
solidarni in odgovorni. Zaupajmo 
zdravstveni stroki, zaupajmo drug 
drugemu. Zaščitimo sebe, zaščitimo 
druge. Naj bodo časi, ki so pred nami, 
mirnejši in varnejši!

Samo Robič,  
poveljnik štaba CZ MO Maribor 

Zaščitimo sebe, 
zaščitimo druge
Solidarnost, odgovornost in zaupanje 
– za miren in varen jutri
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Slovenska poslovna točka SPOT 
Svetovanje Podravje je ena izmed 
dvanajstih regijskih točk v Sloveniji, 
ki v Podravju ponuja potencialnim 
in obstoječim podjetnikom storitve 
informiranja in svetovanja,  organizira 
delavnice in usposabljanja iz različnih 
tematik in vsebin, s katerimi se 
podjetniki srečujejo na podjetniški poti, 
ter izmenjave dobrih praks in odpiranja 
poslovnih priložnosti doma in v tujini. 
Storitve izvaja osem SPOT svetovalk iz 
petih podravskih podjetniških institucij. 
Ob RRA Podravje – Maribor, ki je vodja 
konzorcija, so to še Štajerska gospodarska 
zbornica,  OOZ Maribor, ZRS Bistra Ptuj 
in RIC Slovenska Bistrica.

Informiranja, svetovanja, 
usposabljanja
Ko potencialni podjetnik razmišlja, 
da bi se podal na podjetniško pot, ko 
začenja z uresničevanjem svoje poslovne 
ideje ali ko že deluje, so svetovalci 
SPOT Svetovanje Podravje na voljo pri 
naslednjih področjih: pripravi poslovnih 
načrtov, marketingu, gospodarskem 
in statusnem pravu, upravljanju s 
človeškimi viri, internacionalizaciji 
podjetij, državnih spodbudah, registra-
cijskih postopkih (s.p., enostavni d.o.o.), 
sezonskem delu in drugo.
V času pandemije covida-19 so 
na voljo tudi z informacijami 
glede ukrepov države.
Ko bi podjetnik želel pridobiti nove 
kompetence, veščine, znanja, ki bi mu 
omogočili večjo učinkovitost, ali bi 
konkreten izziv podjetja ali podjetniške 
ideje želel razvijati in implementirati 
s praktičnimi vajami, se lahko udeleži 
SPOT usposabljanj ali krajših SPOT 

delavnic. Usposabljanja in delavnice 
so v zadnjem letu povezana s tematiko 
covida-19 (npr.: tveganja, ki jih prinaša 
epidemija, kako se odzvati ipd.).

Odpiranja priložnosti 
Ko bi potencialni podjetnik preko ogle-
dov dobrih praks ter izmenjav izkušenj 
tako znotraj Slovenije kot čezmejno želel 
navezati stike s potencialnimi poslovnimi 
partnerji, se lahko pridruži izmenjavam 
dobrih praks in odpiranjem poslov-
nih priložnosti, ki jih organizira SPOT 
Svetovanje Podravje.
Storitve SPOT Svetovanje Podravje so za 
uporabnike brezplačne. Projekt SPOT sve-
tovanje Podravje je sofinanciran s pomoč-
jo: Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, jav-
na agencija.

Za podjetnike
Delavnice, povezane s tematiko covida-19

Kontakti in uradne ure:
Sedež SPOT Svetovanje Podravje: 
RRA Podravje – Maribor, 
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor.
Telefonska številka:  
02/333 13 85
E-pošta:  
spot.podravje@rra-podravje.si  
Spletna stran: spot-podravje.si
Uradne ure SPOT 
Svetovanje Podravje: 
ponedeljek, torek, petek:  
8.00 –14.00 , sreda: 11.00–17.00

Na Slovenski filantropiji v sklopu projekta 
Po–Moč, ki ga financira Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, blažimo stiske ljudi, ki jih 
doživljajo zaradi omejitev, povezanih z 
epidemijo. Cilj projekta je ustvariti varno 
mrežo za ljudi v stiski, da bodo v primeru 
morebitnih novih izrednih razmer in 
novih stisk vedeli, kam po pomoč. 
Ciljni skupini naših uporabnikov so otroci 
ter starejši ljudje, ki živijo sami oziroma 
brez pomoči svojcev ali prijateljev. Pri 
otrocih gre predvsem za učno pomoč 
tistim, ki so v času pandemije imeli 
težave z vključevanjem v šolski proces, 
pri delu s starejšimi pa za premagovanje 
osamljenosti skozi družabništvo in 
pogovor, po potrebi tudi občasno pomoč 
pri domačih opravilih, pri prevozu do 
zdravnika in podobno (pri čemer pa pro-
stovoljci Slovenske filantropije ne nudijo 
zdravstvene nege). Starejšim uporabnikom 
lahko ponudimo tudi usposabljanje v rabi 
sodobnih komunikacijskih tehnologij. 

Vsakega uporabnika obiščemo in se z 
njim pogovorimo o njegovih potrebah. 
Nato poiščemo primernega prostovoljca 
in ga spremljamo na prvo srečanje. Če se 
uporabnik in prostovoljec dobro razumeta, 
se dogovorimo za naslednji obisk. Ves čas 
sodelovanja je uporabnikom po telefonu 
ali v živo na voljo koordinatorka projekta.
Otrokom prostovoljci nudijo učno pomoč 
v našem dnevnem centru na Partizanski 
29a v Mariboru ali – po dogovoru s 
šolami – po pouku v prostorih šole. 
K sodelovanju vabimo tudi nove 
prostovoljce, ki so pripravljeni uro ali dve 
na teden nameniti druženju z otroki ali 
starejšimi.

Za otroke in starejše
Da bodo stiske zaradi covida manjše

Vse informacije o vključitvi v 
projekt lahko dobite na telefonski 
številki 071 259 961 ali na  
elektronskem naslovu  
po-moc-mb@filantropija.org. 

Andragoški zavod Maribor – Ljudska 
univerza sledi poslanstvu, da ponuja 
odraslim kakovostno in vseživljenjsko 
izobraževanje in svetovanje, ki omo-
goča pridobivanje znanja in razvijanje 
sposobnosti za doseganje poklicnih 
in osebnih ciljev. Zavod se ponaša z 
nacionalnim Zelenim znakom kakovosti 
POKI (Ponudimo odraslim kakovo-
stno izobraževanje).
Na Andragoškem zavodu smo zaznali, 
da je stanje epidemije koronavirusa 
naredilo hiter preskok v smeri zviševanja 
digitalnih kompetenc, saj so se morali 
posamezniki na hitro prilagoditi novemu, 
virtualnemu učnemu okolju. S to izkušnjo 
so se prvič soočili tudi posamezniki, ki 
tovrstnih izkušenj prej niso imeli. Seveda 
smo zaznali določeno stopnjo zadržanosti 
v določene programe, spremembe so 
stalnica tudi in predvsem na področju 
izobraževanja odraslih. 

Odprtih oči na trg dela
V novembru in decembru 2021 načrtu-
jemo tretjo izvedbo programa Odprtih 
oči na trg dela. 50–urno usposabljanje 
je namenjeno mladim brezposelnim 
diplomantom višjega, visokošolskega in 
univerzitetnega študija. Vsebine obsegajo 
napredna informacijsko–komunikacijska 
znanja, poslovno angleščino, napredne 
veščine iskanja zaposlitve in tudi 
krajši sklop slovenščine v uradovalnem 
sporazumevanju. Ciljna skupina so 
mladi brezposelni diplomanti s stalnim 
bivališčem v Mestni občini Maribor z 
osnovnim znanjem angleščine. Program 
se bo predvidoma izvedel v šestih tednih. 
Predlagamo uporabo lastnega prenosnega 
računalnika, če je to le mogoče. Program 
je zasnovan tako v klasični obliki kot 
tudi v virtualnem okolju ali celo kot 
kombinacija obeh. Dodatne informacije 
lahko dobite pri Alenki Sagadin Mlinarič 
na telefonski številki: 02 234 11 34 ali po 
elektronski pošti svetovanje@azm-lu.si.

Beremo in pišemo skupaj
Program Usposabljanje za življenjsko 
uspešnost – Beremo in pišemo skupaj 
namenjamo staršem otrok od 1. do 3. 
razreda osnovne šole. V 50–urnem 
programu pomagamo staršem pri 
spoznavanju načinov spodbujanja in mo-
tiviranja otroka za šolsko delo, razvijamo 
sodelovalno učenje, otroci se skupaj s 
starši učijo skozi igro… Ciljna skupina so 
starši in otroci prve triade OŠ, s stalnim 

bivališčem v Mestni občini Maribor. 
Program se izvede v (predvidoma) 13 
srečanjih, 2-krat tedensko, s pričetkom 
ob 14.30 uri v prostorih Andragoškega 
zavoda Maribor. Dodatne informacije 
lahko dobite pri Aniti Brglez na telefonski 
številki: 02 234 11 23 ali po elektronski 
pošti: anita.brglez@azm-lu.si
Pridružite se nam lahko tudi na brezplačni 
delavnici Spletni bonton, ki jo bomo 
izvedli v torek, 5. 10. 2021. Poznavanje 
spletnega bontona je v današnji, infor-
macijski družbi, nepogrešljivo. Izvedeli 
boste, na kaj moramo biti pozorni, kadar 
smo v vlogi sklicatelja sestanka, kakšno 
vedenje je primerno med virtualnimi 
srečanji, kako se vključevati v pogovor, 
katere motilce lahko predvidimo in kako 
ravnamo v situacijah, ki jih ne moremo 
predvideti. Dodatne informacije lahko 
dobite pri Mojci Harc Novak na telefonski 
številki: 02 234 11 31 ali po elektronski 
pošti: mojca.harc.novak@azm-lu.si

Osnovna šola za odrasle
Stalna dejavnost zavoda je tudi osnovna 
šola za odrasle. Namenjena je vsem po 15. 
letu starosti, ki so zaključili osnovnošol-
sko obveznost, niso pa končali vseh ra-
zredov osnovne šole. Program je odraslim 
prilagojen tako, da lahko v enem šolskem 
letu zaključijo dva razreda. Še vedno je 
mogoč vpis v zimski semester šolskega 
leta 2021/22, prijave zbiramo do konca 
septembra. Dodatne informacije lahko 
dobite pri Tatjani Njivar na telefonski 
številki: 02 234 11 33 ali po elektronski 
pošti: tatjana.njivar@azm-lu.si 
Septembra vpisujemo v program 
Projektno učenje mlajših odraslih 
PUM-O. Program je namenjen mladim od 
15. do 26. leta, ki so brez zaposlitve in so 
prekinili šolanje brez končane izobrazbe, 
ali pa so v šoli in se srečujejo s težavami, 
ki lahko pripeljejo do osipa. Mladi se v 
programu vključujejo v projektno delo in 
raznovrstne interesne dejavnosti, s kateri-
mi pridobijo znanja, veščine in izkušnje, 
ki jim pomagajo na poti do zaposlitve 
oziroma zaključku šolanja. Poteka vsak 
dan od ponedeljka do petka, v dopoldan-
skem času, skozi vse leto. Za vključitev 
mora biti mladostnik prijavljen na Zavodu 
za zaposlovanje kot brezposelna oseba 
ali iskalec zaposlitve. Program traja 10 
mesecev oziroma do izpolnitve ciljev – 
zaposlitve, vpisa v šolo ali vključitve v 
druge oblike izobraževanja, usposabljanja 
ipd. Dodatne informacije lahko dobite pri 
Klavdiji Mirič na telefonski številki 02 
234 11 30, 041 776 834, ali po elektronski 
pošti pum@azm-lu.si.
Konec septembra vas vabimo tudi 
v likovni krožek. Prisrčno vabljeni 
na Andragoški zavod Maribor-LU, 
Maistrova ulica 5 v Mariboru. Naš zavod 
bo v letu 2022 obeležil častitljiv jubilej, 
100. obletnico delovanja. Več na spletni 
strani: www.azm-lu.si 

Alenka S. Mlinarič

Brezplačni programi 
na Andragoškem 
zavodu
Epidemija je 
zahtevala hiter 
preskok v smeri  
zviševanja digitalnih 
kompetenc
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Nenehno smo podvrženi pritiskom, hitimo 
od opravkov do opravkov, stresne situacije 
nas spremljajo na vsakem koraku, v zad-
njem času pa nam je življenja obrnila na 
glavo še situacija s koronavirusom.
Stres je naš življenjski spremljevalec, 
ki je lahko koristen – tak, ki nas 
spodbudi k določenim dejanjem in prinese 
zadovoljstvo, ali pa škodljiv – tak, ki nam 
povzroča razne težave. Stres je naravna 
reakcija na situacije ali dogodke, ki jih 
imenujemo stresorji. Ljudje stresorje 
različno doživljamo, zato ni univerzalne 
rešitve, temveč mora vsak sam ugotoviti, 
kaj mu pomaga lajšati stres. Lahko pa se 
naučimo, kako se s stresnimi situacijami 
lažje spoprijeti. Pri tem je ključno, da 
razumemo, kako se stres kaže pri 
nas in kaj ga sproža.

Nekaj uporabnih praks  
in tehnik
Smiselno je, da poznamo veščine, s 
katerimi lahko direktno sprostimo 
telesne napetosti. Ena izmed takšnih 
tehnik je usmerjeno dihanje. Naučimo se 
tristopenjskega dihanja: vdihnemo skozi 
nosnice, nato polnimo trebuh z zrakom 
(trebušno dihanje), nadaljujemo z vdihom 
proti prsnemu košu (prsno dihanje) in nato 
napolnimo še zadnje pljučne mešičke z 
zrakom. Izdih poteka v obratnem vrstnem 
redu – najprej praznimo zgornji del pljuč 
in nazadnje trebuh.
Znana tehnika je smejanje. Med 
smejanjem možgani sproščajo endorfine, 
t. i. hormone sreče. Poskusite se večkrat 
smejati, kar tako, brez razloga, in opazujte 
vplive na počutje. Vadite doma, lahko 
tudi pred ogledalom.

Praksa čuječnosti nam pomaga stopiti v 
stik s svojim doživljanjem. Društvo za 
razvijanje čuječnosti izvaja programe ozi-
roma tečaje čuječnosti tudi v Mariboru, na 
voljo so tudi online programi. Na spletni 
strani cujecnost.org lahko preskusite 
razne vodene vaje.
V letu 2019 smo v MKC Maribor obliko-
vali program Stresi stres, s čuječnostjo do 
lažjega spoprijemanja s stresom. V sklopu 
projektnih aktivnosti je nastala serija vaj. 
Predstavljamo vam eno izmed teh vaj, 
ostale si lahko ogledate na spletni strani 
mkc.si in jih preskusite doma. Vaja se 
imenuje antistresne točke.

Urška Novak

Pameten načrt 
za nore čase
Na mnoge reči nimamo vpliva, lahko 
pa se naučimo odzivov nanje

Dobro sem – program  
za krepitev  
duševnega zdravja
Mladinski kulturni center Maribor 
23. septembra pričenja z izvaja-
njem brezplačnih delavnic v okviru 
programa Dobro sem. Program po-
teka pod vodstvom Zveze prijate-
ljev mladine Ljubljana Moste–Polje 
ter s finančno podporo Ministrstva 
za zdravje. Obsega 12 srečanj, ki 
bodo enkrat tedensko v prostorih 
MKC Maribor. Program je name-
njen vsem, ki potrebujejo podporo 
pri soočanju s trenutno situacijo 
in se želijo naučiti več o varovanju 
lastnega duševnega zdravja. 
Vse, ki vas zanima, vabijo, da jih 
kontaktirate na info@mkc.si

Pred desetimi leti smo v Društvu joga 
v vsakdanjem življenju poleg običajne 
vadbe pričeli s prilagojeno vadbo na 
stolih. Gre za humanitarni projekt 
brezplačne vadbe joge za gibalno ovirane 
– za tiste, ki pri hoji uporabljajo voziček, 
berglo ali hojco in joge ne morejo vaditi 
na tleh. Prilagojeno vadbo joge smo 
najprej organizirali za starostnike v Domu 
Danice Vogrinec Maribor (2011). Vadba je 
potekala devet let na več lokacijah hkrati. 
Hitro pa se je razširila tudi zunaj doma. 
Danes se vanjo vključujejo starostniki in 
invalidi različnih starostnih skupin.
Ob prvem srečanju z jogo na stolih se 
pogosto pojavi vprašanje: Ali je vadba 
joge primerna za invalide in starostnike? 
Mnogi uvrščajo jogo med lahke telesne 
vadbe, zato je običajno toplo sprejeta. 
Tako je tudi v sobotni vadbeni skupini 
joge za gibalno ovirane.  
Smo druščina mlajših, starejših, 
invalidov in gibalno oviranih. Zanimivo 
je opazovati, kako starejši pazijo na 
invalide in kako imajo invalidi spoštljiv 
odnos do starejših. Med nami so se 
stkale vezi, ki temeljijo na spoštovanju, 
prijaznosti in prijateljstvu.
Vida redno obiskuje jogo na stolih in je 
pred kratkim praznovala svoj devetdeseti 
rojstni dan. Na vprašanje, zakaj vadi 
jogo, je odgovorila takole: »Joga me 
je pomladila. Naučila me je veliko 
koristnega – kako se umiriti in sprostiti, 
sebe bolje razumeti in uravnati svoje 
razpoloženje. Ko sem sproščena, sem 
v življenju zadovoljna. Jogi sem za to 
spoznanje neizmerno hvaležna.«  
Luka je zaradi cerebralne paralize gibalno 
oviran. To pa ni ovira, da ne bi redno 

hodil na jogo. Z vztrajnostjo je pri vadbi 
razvil posebno jogijsko tehniko – če 
katere vaje ne zmore narediti telesno, jo 
naredi v mislih. Pravi, da deluje, saj opazi 
pozitiven učinek tako na fizičnem telesu 
kot tudi psihičnem počutju. Njegov moto: 
Z voljo je vse mogoče!
Suzana se sooča z multiplo-sklerozo 
in pravi: »Moje telo ne sodeluje vedno. 
Pomagam si z jogo in se psihično dobro 
počutim. Razpoloženje mi ne niha, 
zato ne potrebujem zdravil za lajšanje 
psihičnih težav«. Lukova jogijska tehnika 
je tudi njej navdih. Če kdaj ne zmore na 
vadbo, pomisli na skupino in prijetno 
vzdušje v njej, potem se spet dobro počuti. 
Podobnih zgodb je še veliko. Z veseljem 
se družimo in skupaj vadimo jogo na 
stolih. Joga je kot knjiga – neskončen 
vir modrosti, ki nas vodi do zdravja 
na popolnoma naraven način. Uči nas, 
da zdravja ne najdeš v okolici. Zdravje 
je v nas – v notranjem ravnovesju, 
ki ga na naraven način dosežemo z 
redno vadbo joge. 

Vesna Kovačič

Joga na stolih
Druščina mladih, 
starih, invalidov in 
gibalno oviranih

Deset let joge na stolih: 
na 3 lokacijah,
s 500 udeleženci in
1.000 organiziranimi vadbami.

Poletna vadba joge v Domu Danice Vogrinec Maribor (leta 2011)

Društvo joga v vsakdanjem  

življenju Maribor ima sedež na 

Ruški ulici 104 (Studenci).  

V vadbeno skupino joge  

na stolih se lahko prijavite v pisarni 

društva, na telefonski številki:  
031/531-690 ali na e-mail  

naslovu: maribor@jvvz.org.  
Več informacij najdete na spletni 

strani: www.joga-maribor.org.
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Na kaj pomislite najprej, ko kdo omeni 
digitalizacijo? Internet, roboti, družabna 
omrežja, spletne trgovine? Kako si pa 
predstavljate pametno mesto? Paneli 
na avtobusnem postajališču, s senzorji 
opremljena parkirišča, elektronska 
komunikacija z javnimi uslužbenci, droni 
za dostavo pošiljk?
To so odgovori, ki jih običajno 
dobivamo v moji skupini na Fakulteti 
za elektrotehniko, ko se pogovarjamo o 
digitalizaciji ter razvoju pametnih mest 
in skupnosti – o področjih, na katerih 
že vrsto let izvajamo številne, predvsem 
mednarodne projekte.

Virtualna srečevanja
Da ne bo pomote – odgovori so 
povsem pravilni. Vendar, digitalizacija 
v okviru pametnih mest odpira veliko 
več priložnosti, tudi za področja in 
sektorje, ki so po krivici spregledani. 
Mednje vsekakor sodita kultura oziroma 
kulturna dediščina.
V okviru čezmejnega projekta 
»kulTura« smo za partnerska mesta 
Črnomelj in Jastrebarsko na Hrvaškem 
v našem laboratoriju razvili aplikacijo, 
ki predstavlja kulturno dediščino mest, 
povezuje lokalno ponudbo, sprehode in 
doživetja okusov ter omogoča digitalne 
animacije in virtualna srečanja z 
zgodovinskimi liki. 
Glede na odličen odziv sodelujočih 
mest in predvsem uporabnikov smo v 

novem projektu Zgodbe prostorov želeli 
izkoristiti že delujočo aplikacijo in jo 
uporabiti tudi v ostalih mestih v Sloveniji. 
Projektno idejo smo predstavili tudi 
mestni občini Maribor, ki se je pozitivno 
odzvala in tako je nastal prototip aplikaci-
je, namenjen prav Mariboru, prebivalkam 
in prebivalcem ter vsem turistom. Tako 
domačim, kot tujim, saj lahko vključuje 
različne jezikovne različice.

Interakcije
Prototip aplikacije temelji na spoznavanju 
mesta in njegove dediščine preko tako 
imenovane literarne poti oziroma skozi 
izbrane literarne zgodbe. Na ta način 
uporabniki spoznavajo ne samo mesta, 
ampak tudi literarne ustvarjalce, in to 
preko zanimivih zgodb.
Za še večjo interakcijo smo v aplikacijo 
vključili različne igre, ki spodbujajo 
uporabnike k raziskovanju. Prototip 
aplikacije upošteva različne profile 
uporabnikov – mlajši, starejši, družine, 
domačini ali turisti. Tako je vsebino 
mogoče prilagoditi uporabniku, da ima ta 
kar največ koristi od aplikacije.
Aplikacija predvideva tudi vključevanje 
lokalnih ponudnikov, od javnih zavodov 
do zasebnikov, kar prispeva tudi k razvoju 
lokalnega turizma. Obiskovalci našega 
mesta bodo lahko po uspešno opravljenem 
izzivu izkoristili kupone za obisk javnih 
ali zasebih ponudnikov.
Pri snovanju prototipa smo največ 
priložnosti za uporabo aplikacije videli 
na področju izobraževanja. Za šole, tako 
osnovne kot srednje, je učinkovito, 
za otroke in mlade pa zanimivo 
orodje za spoznavanje lokalnih literarnih 
ustvarjalcev, posebnosti, znameni-
tosti, zgodovine...
Glede na to, da je bila osnovna 
aplikacija narejena s pomočjo javnih 
sredstev, je mestu brezplačno na voljo za 
nadaljne posodobitve.

Dr. Emilija Stojmenova Duh

Kulturna digitalizacija
Za šole učinkovito, za otroke in mlade pa 
zanimivo orodje za spoznavanje mesta

Najlepše arije
Operna noč
Četrtek, 23. septembra
19.30 
Glavni trg
Vstopnine ni
Operna noč odpira letošnjo gledališko 
sezono. Na koncertu, ki ga bodo pod 
taktirko Simona Krečiča izvedli 
Simfonični orkester SNG Maribor ter 
zbor in solisti mariborske Opere, bodo  
ponovno zazveneli zbori in najlepše 
arije iz največjih opernih uspešnic 
iz italijanske, francoske in slovenske 
operne zakladnice. Solistke in solisti: 
Sabina Cvilak, Valentina Čuden, Petya 
Ivanova, Andreja Zakonjšek Krt, Irena 
Petkova, Martin Sušnik, Jaki Jurgec. 
Zborovodkinja: Zsuzsa Budavari Novak.
Operna noč poteka v okvi-
ru Festivala Ezl Ek.
Program je na www.sng-mb.si

Festival Maribor  
2021
Džambo Aguševi Orchestra
Petek, 24. septembra
20.00
Dvorana generala Maistra
Vstopnina: 15 evrov 

Še je čas, da ujamete finale Festivala 
Maribor 2021, in sicer »godbeno 
veselico«. Džambo Aguševi Orchestra 
so romska pihalna zasedba iz Strumice v 
Severni Makedoniji, med drugim nosilci 
zlate medalje iz Guče leta 2011.
Več na nd-mb.si

Za vse nad petimi  
leti
Backi iz klavirja
Sobota, 25. septembra
11.00
Dvorana generala Maistra
Vstopnine ni
Koncert uglasbene poezije za otroke (od 5. 
leta dalje). Obljubljajo, da se tudi odrasli 
ne bodo dolgočasili. Backi so: Andrej 
Hočevar, avtor glasbe, bas, Aleksandra 
Ilijevski, vokal, Justin Durel, bendžo, 
Rok Zalokar, klavir. 

Ni vrnitve v  
normalnost
No Borders Orchestra
Sobota, 25. septembra
Dvorana Union
19.30
Vstopnina: 12,50 – 25 evrov
NBO sestavljajo najboljši profesionalni in-
štrumentalisti iz različnih držav, verskih 
in etničnih skupin zahodnega  Balkana. 
Pravijo: »Onesnaženje, klimatske 
spremembe in uničenje zadnjih pasov 
narave je pripeljalo svet do točke preloma. 
Zato in zaradi naraščajočih družbenih 
neenakopravnosti  verjamemo, da je 
‘vrnitev v normalnost’ nepredstavljiva. 
Potrebujemo spremembo, temeljito 
moramo prevetriti svoje cilje, vrednote 
in gospodarstvo. Ukrepati moramo zdaj.« 
Koncert bo izveden v sklopu abonmaja 
Orkestrskega cikla 2021/2021.

Športni vikend  
Maribora
25. in 26. septembra
Kot vsakič doslej v mestu in okolici – 
letošnji športni vikend bo že 31. – obilica 
priložnosti za športne in prostočasne 
aktivnosti, od atletike, jadranja, ja-
hanja, veslanja do pohodništva in 
športnega letenja. 

Festival fotografije
Do 5. oktobra
Letošnji festival poteka pod naslovom 
Prepovedana misli. Po oceni organiza-
torjev – Fotoklub Maribor – je “kršenje 
pravil tako rekoč v naravi človeka, saj 
predstavlja preseganje vnaprej določenih 
meja. Včasih je destruktivno, vnaša nered 
in nepredvidljivost v sistem, vendar je 
prav dvom v avtoriteto in rušenje oblasti 
obenem tudi izvor vsakega napredka… 
Prepovedane misli so torej tiste misli, 
ki jih ureditev nekega sistema preganja 
in čeprav so v različnih okoljih različne, 
imajo povsod podoben karakter: 
hočejo biti svobodne.”
Več kot 22 razstavišč, od Fotogalerije 
Stolp do Starega mostu in knjižnice 
v Kamnici, delavnice (fotografija 
brez kamere, tečaj analogne črnobele foto-
grafije, cianotipija), pogovori… Festival 
fotografije bo v mestu vsaj do 5. oktobra.
Več na www.fotoklub-maribor.si 

Fotografije M
P Produkcija/Pigac.si
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Šole in vrtci so že ves mesec izjemno 
vroča tema. Kako naj poteka pouk, kako 
naj se preverja zdravje otrok in učiteljev, 
vzgojiteljev, kaj bo, če se pouk iz učilnic 
spet preseli na splet … Povsem jasno, da 
starše skrbi in da želijo najboljše za svoje 
otroke. Upravičeno se bojijo, da pouk 
pred zasloni ni enakovreden tistemu v 
učilnicah, da otrokom manjka druženje 
z vrstniki, predvsem pa, da je zaslonov 
že zdaj preveč. Veliko se govori tudi o 
stiskah otrok, o tem, da zaskrbljujoče na-
raščajo psihične težave ter izguba smisla 
in identitete pri mladih. 
V vsem tem času je bilo le malo govora o 
tem, kako reševati stiske, kako obogatiti 
čas odraščajočih, o tem, da bi jih, recimo, 
spomnili na branje. Dobra literatura ima 
namreč moč, da zdravi, opogumlja, razve-
seljuje in osrečuje. Kar spomnimo se, ko-
liko veselja je v otroških očeh, ko posluša-
jo prve zgodbe, pravljice, pesmi. Kako to, 
da vse to nekje na poti šolanja izgubimo? 
Morda zato, ker govorimo o branju kot 
o obveznosti, ker odrasli preveč razg-
labljamo o intelektualnih sposobnostih 
učencev, pozabljamo pa, da inteligenca 
in učenje ne delujeta, če ju ne žene srce. 
»Znamo računati, odlično razumemo, 
kaj je koristno, ne vemo pa več, kaj 
je lepo, resnično, sveto, kaj je prav.« 
»Najpomembnejša in najzahtevnejša 
naloga pri vzgoji otroka (pa) je, da mu 
pomagamo poiskati smisel v življenju.«  
(Umberto Galimberti, Grozljivi gost: 
nihilizem in mladi).
Pri iskanju smisla je mladim lahko v naj-
večjo pomoč branje kvalitetne literature. 
Branje nam omogoča doživeti kolektivno 

Govoriti bi 
morali o radosti
Kako pripraviti mlade do branja? 
Gotovo ne s prisilo

izkušnjo, požeti znanje in modrost vsega 
človeštva. In branje prinaša radost – čisto 
veselje ob vstopanju v druga življenja, 
druge svetove – radost nad tem, da si ujet 
v svetu domišljije. Ob branju pridobivamo 
še marsikaj drugega – širimo besedišče, 
da zmoremo razumeti in izreči reči o sebi 
in o odnosih do drugih, zmoremo razume-
ti druge, prepoznati njihove skrbi, čutiti 
njihovo žalost ali veselje, spoznavamo, da 
nismo najnesrečnejša bitja, saj se mnogim 
godi slabše kot nam ali se jim je skozi čas 
dogajalo veliko hudega, pa so prestali. 
Ob junakih iz knjig prepoznavamo, kaj je 
prav in kaj narobe, da osnovne človeške 
vrednote ostajajo iste skozi tisočletja.
Da niso takšni nauki že malo zastareli, 
da moramo danes otroke pripravljati na 
ta svet, svet potrošništva, trde borbe za 
moč in oblast, za pridobivanje denarja … 
so včasih pomisleki staršev. Pa odpa-
dejo. Ker vse našteto morda res prinese 
kaj od omenjenega, a ne prinese miru in 
sreče, vsaj na dolgi rok ne. Mi pa otrokom 
želimo, da so srečni, da živijo izpolnjeno 
življenje, ali ne?
Kako sploh še pripraviti mlade do bra-
nja? Gotovo ne s prisilo. O tem sijajno in 
duhovito govori Daniel Pennac v knjigi 
Čudežno potovanje. Morda greste kdaj 
skupaj v knjižnico ali v knjigarno, se 
pogovarjate o knjigah, ki jih berejo za 
domače branje ali za bralno značko, za 
darilo izberete knjigo … Da bi bil izbor 
knjig lažji, so nam v Mariborski knjižnici 
in njeni Službi za mlade bralce pripra-
vili nekaj predlogov novejših knjižnih 
izdaj za mlade bralce.

Zora A. Jurič

Da bi znali počivati v bližinah, da bi radi 
brskali po knjižnih policah, si v naročja 
in nahrbtnike nabirali knjig, ki nas delajo 
radovedne, srečne, sanjave, uporniške, 
pogumne, čuteče in potepinske, vas 
povabimo v prgišče branja. V nabor 
nanizamo knjige, ki so v zadnjem času 
svetlo in zanimivo zarisale prostor. 
Takšne, ki znajo dvigniti in vznemiriti, 
ki so spodbuda za vedno nova iskanja, za 
zamaknjenosti ter tudi za skupna listanja, 
branja in raziskovanja. 
In si zaželimo, da bi bile drobno vabilo v 
knjižnice, knjigarne in bralna zatočišča. 
Pa tudi, da pripravijo prostor za številne 
praznike in nagrade, ki bodo kmalu 
dodatno opozorile na moč kakovostne 
otroške in mladinske knjige. Jesen bo k 
nam pripeljala začetek nove sezone Bralne 
značke, festival slovenskih mladinskih pi-
sateljev Oko besede z nagrado večernica, 
slovenske slikaniške dosežke z nagrado 
Kristine Brenkove za izvirno slovensko 
slikanico, priznanja zlata hruška in že bo 
tukaj tudi Slovenski knjižni sejem.
Povabljeni za pokušino torej med naslove 
nabora, ki ga zaokrožamo z nekaj novimi 
otroškimi in mladinskimi knjigami 
mariborskih avtorjev, na katere smo 
lahko res ponosni. 
Tak bogat, živopisan svet, 
da moraš biti vesel.
Da bo sprehod ponudil dovolj postankov, 
so knjižni predlogi umeščeni v skupine, 
med katerimi lahko vsesmerno potujemo. 
Žanrsko, likovno in oblikovno so knjige 
zelo raznovrstne, skupno pa jim je, 
da so prav vse izjemne, da jih družijo 

toplina, razmisleki, humor, življenjske 
vrednote, pogum, medosebni odnosi in 
predvsem svetlina. Katerokoli izmed njih 
boste izbrali, boste brali – sebi, otrokom 
in tistim, ki jih imate radi – in vas bo 
osrečila ali vsaj zanihala in obarvala.

Maja Logar

BELO

Bele ceste.
Beli pločniki.
Bele strehe hiš.
Bel avtobus.
Bela dvorišča.
Bele breze v drevoredu.
Bel hrib na robu mesta.
In na hribu otroci.
Otroci vseh barv.
Otroci v vseh 
barvah tega sveta.
Otroci! 
Andreja Borin. V: Drevo in ptica,  
Mladinska knjiga, 2021

Živopisan svet 
otroških in 
mladinskih knjig
Povabilo v prgišče branja

Anja Štefan: Zajčkova hišica.  
Mladinska knjiga, 2020 (ilustracije Hana Stupica)
Blaž Lukan: Fantek in punčka.  
Mladinska knjiga, 2020 (ilustracije Ana Zavadlav)
Andreja Peklar: Buba.  
Kud Sodobnost International, 2020
Tinka Babič: Gumbki: zgodbice za najmlajše. 
Mladinska knjiga, 2020 (ilustratorsko kolažna knjiga 
vrhunskih slovenskih ilustratorjev)

Slikanice in knjige za najmlajšeSlovenska kriminalka doživlja v zadnjem 
desetletju svoj preporod, kar potrjujeta 
izjemna priljubljenost in branost romanov 
Avgusta Demšarja in Tadeja Goloba ter 
gledanost TV-serij Jezero in Primeri 
inšpektorja Vrenka, posnetih po njunih 
romanih. Slovenci smo se zaljubili v 
domačo kriminalko in pojavil se je prvi 
festival slovenske kriminalke. Moči sta 
združila mariborska Založba Pivec in 
Ministrstvo za propagando iz Slovenske 
Bistrice, ki je v letih 2015–2020 že 
organiziralo mednarodni festival žanrske 
literature z istim imenom.
Festival kriminalke Alibi 2.1 bo potekal 
v Lutkovnem gledališču Maribor. 
Mariborčani bodo gotovo veseli prilož-
nosti, da si bodo lahko na velikem platnu 
ogledali serijo Primeri inšpektorja Vrenka 
ter prisluhnili pogovoru s filmsko ekipo 
(ogled je treba ob pogoju PCT rezervirati 
na: tjasa@zalozba-pivec.com).  

O fenomenu slovenske kriminalke bodo 
pod taktirko novinarke Petre Vidali 
razpravljali dr. Aljoša Harlamov, dr. Mirt 
Komel in dr. Primož Mlačnik, slovenski 
kriminalni romani bodo na voljo na 
knjižnem sejmu, na zaključnem večeru 
pa se bodo predstavili vodilni slovenski 
pisci kriminalk, Avgust 
Demšar, Tadej Golob in 
Tone Frelih. Vsi dogodki 
so brezplačni.  
Več o programu na QR 
kodi.

Za vse ljubitelje kriminalke

19:30 Projekcija serije Primeri inšpektorja Vrenka: 
Zlatovranka, Retrospektiva

10:00 Sprehod z Avgustom Demšarjem  
po poteh inšpektorja Vrenka

12:00 Projekcija serije Primeri inšpektorja Vrenka:  
Brez zavor in pogovor s filmsko ekipo

17:30 Fenomen slovenske kriminalke
Okrogla miza, moderira Petra Vidali,  

sodelujejo Mirt Komel, Aljoša Harlamov, Primož Mlačnik

19:30 Literarni večer:  
Avgust Demšar, Tadej Golob, Tone Frelih

Moderira Renato Bratkovič
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Maja Kastelic: Muren muzikant ali Kako 
so mravlje vzljubile umetnost: priredba 
slovenske ljudske basni: ta ljudske v 
stripu. Forum, 2020 
Igor Šinkovec: Lovska sreča: priredba 
slovenske ljudske pravljice. Forum, 2020
Gašper Rus: Štirje godci: priredba 
slovenske ljudske pravljice. Forum, 2020
Anouk Ricard: Ana in Froga. Bi čigumi? 
Zavod Vige Vage Knjige, 2020

Stripi, ljudska pravljica

Začetno in družinsko branje
Gudrun Mebs: Počitnice samo z očkom. 
Miš, 2021 (ilustracije Catharina Westphal)
Daniel Pennac: Ernest in Celestina. 
Mladinska knjiga, 2020
Andrej E. Skubic: Roksi najde dom. 
Mladinska knjiga, 2020  
(ilustracije Tanja Komadina)
Tina Arnuš Pupi: Na gozdni južini.  
Miš, 2020 (ilustracije Tanja Komadina)
Andrej Rozman: Rozimnica: zgodbe 
pesmi in uganke. Mladinska knjiga, 2021 
(ilustratorsko kolažna knjiga vrhunskih 
slovenskih ilustratorjev)

Ruth Tormo: Naravnost za nosom.  
Zala, 2020 (ilustracije Gibet Ramon)
Anna Gavalda: 35 kil upanja. 
Mladinska knjiga, 2020
Irena Androjna: Modri otok. 
Mladinska knjiga, 2021
Gideon Samson: Dnevi na otoku. 
Miš, 2020

Odraščajoči in 
mladostniki

Razmisleki, sanje, 
občutenja, povezanost, 
smisel
Miroslav Košuta: Božaj veter: pesmi 
za mlade. Mladinska knjiga, 2021 
(ilustracije Ana Maraž)
Federico García Lorca: 12 pesmi.  
Malinc, 2020 (ilustracije Gabriel Pacheco)
Sophie Blackall:  
Če prideš na zemljo. Epistola, 2021
Kristin Roskifte: Vsi skupaj štejejo. 
Modrijan, 2021

Mariborska ustvarjalnost in umetnost v knjigah za otroke in mladostnike
Andreja Borin: Drevo in ptica. Mladinska 
knjiga, 2021 (ilustracije Peter Škerl)
Borut Gombač: Skrivnost lebdeče knjige.  
Litera, 2020 (ilustracije Neda Hafner)
Janja Vidmar: Elvis Škorc: genialni  
štor. Miš, 2019
Aleksandra Berberih-Slana: Scherbaumova 
opica. Muzej narodne osvoboditve Maribor, 
2021 (ilustracije Janja Kosi)
Jerneja Ferlež: Kako je bilo, ko še ni bilo 
štedilnikov. Aristej, 2020  
(ilustracije Toni Buršić)
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Covid na spletnih  
straneh
Praktično vse ustanove, ki so kakorkoli 
povezane s covidom-19, imajo na svojih 
spletnih straneh tudi rubriko Pogosta 
vprašanja in odgovori (bolj znano s kra-
tico FAQ, »Frequently asked questions«). 
Do zdaj se je v teh rubrikah nabralo na 
stotine vprašanj in odgovorov, od najbolj 
preprostih do najbolj zapletenih.

Zdravniki zdravnikom
zdravniskazbornica.si
Najbrž najbolj relevantna domača spletna 
stran za vsa, tudi najzahtevnejša vpraša-
nja in odgovore v zvezi s covidom-19. Za 
laično in strokovno javnost. Med drugim 
zdravniki odgovarjajo kolegom, ki se ne 
strinjajo z mnenji »uradne stroke«, raz-
členjujejo trditve na družbenih omrežjih, 
na strani so tudi video posnetki javnih 
posvetov o covidu-19 in cepljenjih pa 
tudi nekatera pravna pojasnila (denimo o 
cepljenju kot »genocidu«).

Vse o testiranjih in  
cepljenjih
zd-mb.si
Poleg spremenjenega delovanja ambulant 
in navodil, kako do izbranega zdravni-
ka v času covida, so na spletni strani 
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca vse 
informacije in tudi telefonske številke o 
raznih načinih, krajih in urnikih testiranj in 
cepljenj v mestni občini pa tudi v kra-
jih izven Maribora.

Nacionalni inštitut za  
javno zdravje
nijz.si
Na spletni strani NIJZ je seveda v prvem 
planu covid, dnevno spremljanje podat-
kov, mnoga pojasnila, navodila (denimo 
za karanteno, izolacijo in izpostavljenost 
okužbi), priporočila in informacije, kam se 
obrniti po pomoč (denimo za ohranjanje 
duševnega zdravja v epidemiji ali prijavo 
neželenih učinkov po cepljenju). Vendar 
je covid samo del javnega zdravja, ki 
sodi v pristojnost osrednje nacionalne 
ustanove. Dejavnosti javnega zavoda so 
razvejane, kar ne preseneča, saj začetki 
NIJZ segajo v leto 1923, ko je bil v Ljubljani 
odprt Higienski zavod. 

Prostovoljci, ki jim ni vseeno
covid-19.sledilnik.org
Covid-19 sledilnik je civilni projekt 
Znanstvenega društva Sledilnik. Projekt 
je z zbiranjem podatkov začel Luka Renko, 
zdaj pa v njem prostovoljno (»crowdsou-
rcing«) sodeluje okoli 50 ljudi. Vabijo nove 
sodelavce, njihovo geslo je Pridruži se in 
pomagaj! Na pregledno urejeni spletni 
strani so vsakodnevno osveženi podatki 
o testiranjih, cepljenih, hospitaliziranih, o 
ukrepih in omejitvah, o stanju v občinah, 
regijah, šolah in vrtcih, v Evropi in svetu, 
analize, razlage, predlogi ... vse nazorno 
prikazano z grafi in tabelami. Med drugim 
objavljajo tudi nazorne prikaze o tem, kaj 
sta osnovna zgradba celice in koronavi-
rusa, kaj sploh je virus, kaj se zgodi, ko 
koronavirus vstopi v celico, kako telo 
odgovori na vstop virusa, zakaj cepljenje, 
kako delujejo cepiva itd.

Živimo v času poplave informacij. Ljudje 
vse manj zaupajo medijem in vse več 
iščejo odgovore na razna vprašanja na 
spletu in različnih družbenih omrežjih. 
Kaj, če nekdo želi slišati drugačno mne-
nje, ki je prav tako iz stroke? Od tistih, 
katerih glas se ne sliši? In kaj, če je od 
te želje ali potrebe odvisna odločitev, ali 
se cepiti ali ne? Mariborčanka Branka 
(ime in priimek znana uredništvu, op. 
a.) se za cepljenje proti virusu covida-19 
ni odločila. Ni pristaš teorij zarote, je 
univerzitetno izobražena ženska, z več 
kot dvajsetimi let delovnih izkušenj, 
poročena in mati dveh mladoletnih otrok. 
Vsi v družini so cepljeni z vsemi cepivi, 
ki so obvezna v določeni starosti. Zakaj 
se torej ni odločila za cepljenje proti co-
vidu-19? »Že od vsega začetka me najbolj 
moti, da so poročanja oziroma prepriče-
vanja za cepljenje enosmerna. Ker niso 
predstavljena različna strokovna mnenja, 
imam vseskozi občutek, da me nekdo v 
nekaj sili, a mi pri tem ne da vseh rele-

vantnih podatkov. Težko zaupam podat-
kom, ki jih slišim v javnih medijih, če se 
ne ujemajo s tem, kar vidim okoli sebe.«
Branka pravi, da ni med tistimi, ki ne 
verjamejo v obstoj virusa, priznava pa 
vrednost dvomu. Ko se je po njenem 
pričelo določeno pritiskanje s ceplje-
njem, se ni mogla znebiti občutka, da 
mediji molčijo o stranskih učinkih cepiv, 
denimo: »Ne govorim o boleči roki ali 
povišani temperaturi, pač o resnejših 
zdravstvenih težavah cepljenih, o tem 
nisem v medijih zasledila nič. Zakaj ne? 
Ker je vse res samo propaganda? Vem, da 
se ob takšnih pojavih sproža veliko govo-
ric med ljudmi. A težave so se pojavljale 
pri ljudeh, za katere vem, kdo so. In ker 
se takšne informacije ne pojavijo nikjer v 
javnosti ali jih celo samo zanikajo, kako 
naj torej jaz verjamem vsem ostalim 
podatkom, da so res verodostojni? To je 
bil zame glavni pomislek.«
Marketinška akcija za cepljenje na jumbo 
plakatih je ni prepričala: »Ti plakati so 

Slišati strokovnjake 
z ene in druge strani
Brez dvoma bi še vedno živeli v prepričanju, da je Zemlja ravna

bili zame popolnoma zgrešeni – cepim 
se, da bom lahko šel na koncert, cepim 
se, da bom lahko šel na potovanje... Še 
moji otroci so se smejali takim plakatnim 
štosom. Takšna propaganda je na moja 
prepričanja vplivala izrazito negativno.«
Branka trdi, da zaupa v znanost, vendar 
meni, da je treba znanost tudi preizku-
šati, saj bi bila brez tega naša Zemlja še 
vedno ravna: »Zame ni dovolj, da moraš 
podano zgolj sprejeti kot dejstvo in da 
hkrati ne moreš podvomiti oziroma da 
ne dobijo možnosti glasu tudi tisti, ki 
dvomijo, pri čemer ne mislim na laike, 
temveč na stroko, ki misli drugače. Če te 
glasove utišaš, se mi to ne zdi prava pot. 
Tudi meni, ki sem nekakšno občinstvo 
javnih razprav, takšno stanje vzbuje 
nezaupanje in nelagodje. Slišati želim 
prav vse argumente strokovnjakov z ene 
in druge strani. Namesto tega sem lahko 
opazila, da se diskreditira vsakega, ki 
reče nekaj v obratni smeri...«

Andrej Lasbaher

Foto: Zarja Belina

Proticepilska gibanja so stara le malo 
manj kot človekova prizadevanja najti 
rešitev za nalezljive bolezni, ki so bile 
do iznajdbe cepiv in antibiotikov glavni 
vzrok smrti med ljudmi. Še ko je Edward 
Jenner leta 1796 razvil uspešni način 
obrambe proti črnim kozam, so njegova 
prizadevanja mnogi dojemali kot »hu-
dičevo delo«. V našem času je najbrž 
najbolj znan primer iz leta 1998, ko je 
nekdanji zdravnik v ugledni znanstveni 
reviji The Lancet objavil tekst o možni 
povezavi med avtizmom pri otrocih in 
cepivi zoper ošpice, mumps in rdečke. Ne 
glede na to, da je bilo za tem narejenih 
na stotine študij pri milijonih otrok in 
niso našli znanstvenega dokaza, da taka 

povezava drži, da so zdravniku dokazali 
konflikt interesov, prikrojevanje podat-
kov in mu vzeli licenco, da je tudi revija 
objavila analize o strokovnih napakah 
prve študije, ta še vedno učinkuje pri 
zmanjševanju deleža cepljenih otrok.
Proticepilska gibanja v času koronakrize 
uporabljajo tudi razlage o škodljivosti 
cepiv in neobstoju virusa, a v glavnem 
se usmerjajo v obrambo posameznikovih 
pravic in svobode. V teh gibanjih, ki jih 
označujejo kot »zunaj okvirjev« (quer-
denker, lateral thinker) se zbirajo zelo 
različne, tudi ekstremistične skupine. 
Že novembra lani v Berlinu je policija 
razganjala protestnike z vodnimi topovi, 
nasilni protesti so bili praktično že pov-

sod po Evropi, od Londona in Pariza do 
Bruslja in Dunaja januarja letos (res pa se 
o njih ni veliko govorilo pri nas). V sre-
do, 15. septembra, smo jih dočakali tudi 
v Ljubljani.

Proticepilstvo je samo malo mlajše od cepiv

Terminološka svetovalnica Inštituta 
za slovenski jezik Frana Ramovša pri 
ZRC SAZU je že leta 2018 med drugim 
določila: »Po našem mnenju ni potrebe 
po uvajanju nove besede (antivakcio-
nistični), ker relativno uveljavljeni pri-
devnik proticepilski v različnih zvezah 
(npr. proticepilsko gibanje) ustrezno 
označuje pojave, povezane z nasproto-
vanjem (obveznemu) cepljenju otrok.«
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Znanost v dostojnem jeziku
kvarkadabra.net
Ena bolj pisanih, preglednih in vznemirjivih 
strani, ki si pravi Časopis za tolmačenje 
znanosti: »Smo tolmači znanosti za 
tiste, ki njenega jezika morda ne govorijo 
tekoče, a želijo razumeti njen smisel.« 
Prispevke v razumljivem jeziku pišejo 
številni znanstveniki, »motor« strani pa je 
Sašo Dolenc. Tudi tu v zvezi s covidom-19 
najdemo številne verodostojne razlage o 
tem, kaj se dogaja v telesu med okužbo 
s koronavirusom, kako nastajajo cepiva 
in kako učinkujejo, kaj je mRNK, pa tudi o 
tem, kaj delamo narobe glede epidemije in 
kako bi bilo v Sloveniji nemara bolje, če bi 
se znanstveniki sproti odzivali na dileme v 
zvezi z virusi, cepljenji in epidemijo.

Kaj je pandemska izčrpanost
cepimose.si
Spletna stran je nemara še najbolj znana 
po sloganu Nalezimo se dobrih navad 
– cepimo se. Narejena je kot osrednja ko-
munikacijska platforma za vzpostavljanje 
zaupanja v cepljenje, varnost in učinko-
vitost cepiv ter posledično doseganje 
precepljenosti prebivalstva. Sofinancirana 
je s sredstvi EU. Poleg mnogih uporabnih 
informacij je na strani tudi raziskava o 
t. i. pandemski izčrpanosti SI–PANDA. 
Posledica pandemske izčrpanosti pa je 
pomanjkanje motivacije za upoštevanje 
priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se 
pojavi postopoma in na katero vplivajo 
posameznikova čustva, izkušnje in stali-
šča. Kaže pa se v zmanjšanju zavedanja o 
tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni 
covid-19, nepripravljenosti za informiranje 
in neizvajanju samozaščitnih vedenj.

Zavod za zdravstveno  
zavarovanje Slovenije
zzzs.si
Sicer stran ni neposredno povezana s 
covidom, pač pa je mogoče najti razne 
ureditve, priporočila za delodajalce, 
informacije o predpisih in ukrepih, denimo, 
o nadomestilu plače zaradi nezmožnosti za 
delo, o odsotnosti z dela zaradi zaprtja šol 
in vrtcev, karanteni, bolniških, o zdra-
vstvenih storitvah v tujini itd.

Vpliv epdemije na potrošnike
valicon.net
Pri Valiconu, kjer že dvajset let merijo 
obnašanja potrošnikov, zdaj pod naslovom 
#Novanormalnost merijo še spremembe, 
ki jih med nami povzroča epidemija. Konec 
avgusta letos so izmerili, da je sicer več 
pesimizma in (še) bolj negativnega do-
življanja razmer in zaskrbljenosti, vendar 
pa se je spet povečal interes za spremlja-
nje dogodkov v zvezi z epidemijo. Stopnja 
zaupanja v delo vlade pri spopadanju z 
epidemijo pa je bilo na eni od najnižjih 
točk, odkar izvajajo raziskavo.

Vladni telefon
gov.si
Aktualne podatke o epidemiji covida-19 
zbirajo s pomočjo ministrstva za zdravje 
in NIJZ. Imajo pa tudi telefonsko številko 
za informacije o koronavirusu 080 14 
04 (med 8. in 16. uro). Za klice iz tujine je 
številka +386 1 478 7550.

Civilno-družbeno gibanje Zdrava 
družba je v nedeljo, 29. avgusta 
2021, med 11. in 17. uro v športnem 
centru Marinko Galič organiziralo Prvi 
tabor Ozaveščenih. 
Zakaj ravno tabor? Ker so tabori v 
slovenski zgodovini imeli pomembno 
vlogo pri prebujanju in zedinjenju 
ljudstva. Zakaj ozaveščenih? Ker se ne 
delijo na leve in desne, na tiste za ali 
tiste proti, ampak se opredeljujejo za 
dobro – za naše etično, človekoljubno 
delovanje v korist vseh in vsakogar, 
ne samo izbrancev. 
Dogodek je bil zasnovan kot 
»Govorniški oder za stroko in ljudstvo«, 
na katerem so zbrane najprej pozdravili 
predstavniki gibanja Zdrava družba, 
nato pa so sledili nagovori predstavni-

Prvi tabor
Govorniški oder  
za stroko  
in ljudstvo

Andrea Užmah Kučina, zdravnica, 
specialistka psihiatrije, zaposlena v 
svoji koncesijski ordinaciji, je rojena 
Mariborčanka. Deluje tudi kot skupinski 
analitik in kot ombudsmanka v okviru 
Zdravniške zbornice Slovenije. Pravi, 
da kot psihiatrinja sodeluje s trpečimi 
ljudmi. Trpljenje vsakega posameznika je 
edinstveno, podobno kot je v znameniti 
ruski klasiki, romanu Ana Karenina, Lev 
N. Tolstoj napisal: »Vse srečne družine so 
si podobne, vsaka nesrečna družina pa je 
nesrečna po svoje«. Po pomoč prihajajo 
tisti, ki so s svojimi vzorci vedenja in 
mišljenja, običajno ob težkih življenjskih 
izzivih, izčrpani. Najpogostejše 
pritožbe so tesnoba, žalost, nespečnost 
in misli na samomor.
Kako bi kot psihiatrinja opisali stanje, 
ki ga je prinesel covid?
»Obdobje covid epidemije bi opisala kot 
obdobje podaljšanega stresa, izčrpavanja. 
Epidemija je prizadela mnoge življenjske 
vzorce in ustaljene navade. Marsikaj, 

kar je bilo do epidemije rutina, se je s 
covidom čez noč spremenilo. Druženje 
je postalo »nevarno«. Namesto, da bi 
hodili v službe in šole, smo ostajali doma, 
priklopljeni na računalnike in telefone, 
odmaknjeni od soljudi. Potrebe pa 
prilagajanju novim in novim navodilom 
ter zahtevam, občasno nasprotujočim, 
ki se iz dneva v dan spreminjajo in 
podaljšujejo, še dodatno izčrpava 
sposobnosti spoprijemanja.«
Veliko ljudi je jeznih.  
Kaj menite zakaj?
»Jezni ljudje imajo sto in en razlog za 
jezo, kar epidemija s svojimi zahtevami 
in omejitvami še ojačuje. Korenite 
spremembe, pričakujoča negotovost, 
vezana na življenje in preživetje, občutki 
izgube kontrole izbire in svobode, 
vzbujajo čustva. Jeza je eno izmed 
čustev. Lahko se odraža aktivno s 
spoprijemanjem in aktivacijo pa tudi z 
»neposlušnostjo« in uporom avtoriteti, 
podobno kot pri adolescentih. Lahko 
pa z umikanjem, žalostjo, opuščanjem 
dejavnosti in izolacijo. Izgubo doživlja 
vsak po svoje, je relativna in vedno 
subjektivna, odvisna od posameznikovega 
vrednostnega sistema. V tem obdobju 
so nekateri izgubili službo, status, svojo 
družbeno vlogo, izgubili so pričakovanja, 
načrte za prihodnost, zdravje, svojce, 
dostopnost do zdravnika, cerkvenih 
obredov, kulturnih in športnih dogodkov, 
pogrebov, odpadle so poroke, selitve, 
potovanja, napredovanja, možnosti 
sprostitve, druženja, pa tudi oskrba in 
obiski svojcev ter prijateljev itd.«

Druženje je postalo 
»nevarno«
Občutki izgube 
kontrole izbire in 
svobode vzbujajo 
čustva.  
Jeza je eno 
izmed njih

Je omejitev druženja škodljiva?
»Rekla bi, da največje trpljenje ljudem 
povzroča osamljenost. Medsebojna 
povezanost, naklonjenost, druženje, 
izmenjava, pomoč in sodelovanje so 
biološke potrebe, podobno kot potreba po 
hrani. Osamljenost, v povezavi z izgubami 
in s podaljšano negotovostjo, poveča 
tveganje za nastanek duševnih motenj, 
kot so anksioznost, depresija, zloraba 
alkohola, psihoza in samomorilnost.« 
Spet bom uporabila citat, tokrat Aldousa 
Huxleya: »Dobro je tisto, kar združuje. 
Zlo tisto, kar ločuje.«

Marko Gabrijelčič

kov zdravnikov, pravnikov, pedagogov, 
kulturnikov ter tudi estradnikov in 
civilne družbe ter v nadaljevanju dneva 
tudi prisotna splošna javnost.
Kljub temu, da se vabilo na dogodek ni 
masovno širilo po družbenih omrežjih, 
se je v uvodnih urah zbralo okoli 100 
ljudi, ki so mirno in zbrano poslušali 
govornike ter njihove trditve in pobude 
podprli z aplavzom.
Med govorniki je stališča predstavil 
dr. Živan Krevel, doktor medicine 
in univerzitetni diplomirani biolog, 
ki je med drugim postavil vprašanje, 
ali vlada in stroka na podlagi spre-
jetih ukrepov res skrbita za zdravje 
slovenskega človeka. Kot govornik 
je stališča predstavil Gregor Knafelc, 
doktor dentalne medicine, ki je 
izpostavil pomen odgovornosti, od 
katere, po njegovem mnenju, bežimo 
že od rajske Eve naprej. Zanimiva je 
bila tudi predstavitev mikrobiologa dr. 
Žige Zebca, ki je v svojem doktoratu 
raziskoval interakcije med virusom in 

mikroorganizmi. Zanimalo ga je tudi, 
zakaj bi vodilni v državah med tako 
resno situacijo povzročali dodatno 
paniko, namesto da bi ljudi mirili? 
Na ta in še mnoga druga vprašanja 
so odgovarjali ali iskali odgovore 
govorniki, ki so prejeli precej odobra-
vajočih aplavzov zbrane publike, ki je 
postajala vedno večja.
Prvi tabor Ozaveščenih je skozi dogo-
dek naslovil vprašanja, na katera po 
besedah nastopajočih (še) ni odgovorov, 
mnenja, o katerih bi veljalo razmisliti, 
ter rešitve, ki bi jih bilo smiselno 
uporabiti. Predvsem pa je nedeljski 
dogodek potekal mirno in odprto za vse, 
ki so želeli izraziti svoje mnenje.
O civilno-družbenem gibanju Zdrava 
družba si lahko preberete na spletni 
strani www.zdravadruzba.si, kjer je 
podrobnejša predstavitev gibanja ter 
ključne informacije o namenu in viziji 
gibanja Zdrava družba. Preberete lahko 
tudi o aktivnostih gibanja v letu 2021. 

Monika Rajšp
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Zavod za zaposlovanje je institucija, ki 
ima vsakodnevno stik z velikim številom 
oseb. Zato so se ves čas prilagajali 
ukrepom in sledili navodilom stroke, s 
katerimi so skušali preprečiti širjenje 
virusa ter prispevati k informiranosti 
o pomenu cepljenja.
Pri zavodu so ves čas sledili (in sledijo še 
vedno) ukrepom za zmanjšanje tveganja 
za prenos okužbe, kot so vzdrževanje 
medsebojne razdalje, obvezna nošnja 
mask, uporaba razkužil, prezračevanje 
prostorov ipd. Uporabnike so spodbujali, 
da so obisk najavili, stranke so v prostore 
spuščali posamično ter jih napotovali, da 
so v čim večji meri uporabljali elektronske 
storitve in telefonsko komunikacijo.
Sledili so vsem priporočilom in 
navodilom za delo glede na naravo 
posameznega delovnega procesa ter v 
času zaprtja zavoda za čim manj moteno 
delovanje za zaposlene uredili občasno 
delo od doma. Ažurno so spremljali 
informacije v povezavi s širjenjem 
koronavirusa ter zunanjo javnost (prek 
njihove spletne strani in Facebook profila) 
in notranjo javnost (prek intraneta ter 
e-mail obvestil) obveščali o spremembah.
Poleg tega so se pridružili vseslovenski 
kampanji »Nalezimo se dobrih navad 
–  cepimo se« in so vsem zaposlenim 
poslali povezavo do pripravljenih gradiv. 
Prav tako so območne službe zavoda z 
letaki NIJZ opremile svoje prostore na 
območnih službah, uradih za delo in 
Centralni službi zavoda za zaposlovanje.
 O tem, kako obvarovati zdravje, o 
priporočljivih ukrepih in zmanjšanju 
tveganja za okužbo, cepilnih mestih in 
podobnem, obveščajo tudi preko LCD 
zaslonov na lokacijah zavoda.

Objavljajo pa tudi ažuren seznam 
mobilnih cepilnih enot in na določene 
termine so organizirali cepilna mesta na 
treh lokacijah zavoda: pri območni službi 
Maribor, pri območni službi Ljubljana ter 
pri centralni službi v Ljubljani.
Avgusta in septembra letos so na 
zavodu v Mariboru in Ljubljani 
ponudili sedem takšnih možnosti 
cepljenja v mobilni enoti, osma je bila 
nedavno na sedežu Območne službe 
Maribor, Gregorčičeva 37.

M. Z.

Skrb za brezposelne
Mobilne cepilne enote pri Zavodu 
za zaposlovanje

Družbena odgovornost
Četrtega vala si ne želimo, ven-
dar smo nanj pripravljeni, pra-
vi Bernard Memon, direktor 
Zavoda RS za zaposlovanje, 
Območne službe Maribor.
Epidemija covida je korenito po-
segla tudi v funkcioniranje zavoda. 
Dejavnosti zavoda so razvejane, ko-
munikacije pa raznovrstne in števil-
ne, od dela z brezposelnimi do sti-
kov z delodajalci, od usposabljanj do 
prekvalifikacij itd. Vendar koronak-
riza že pušča posledice tudi na trgu 
dela, ljudje zapuščajo določene pok-
lice, opaznejša pa je tudi pasivizaci-
ja ljudi, zlasti med dolgotrajno brez-
poselnimi, kakršnih je na zavodu več 
kot polovica.Delamo vse, da se kot 
ustanova obnašamo družbeno od-
govorno in da na najvišji možni ravni 
ohranjamo skrb za reševanje položa-
jev naših strank, to je brezposelnih, 
pravi Memon.

V Domu starejših občanov Tezno živi 222 
stanovalcev. Od oktobra 2020 do februarja 
2021 smo v domu prebolevali okužbo z 
virusom covida-19. V našem domu stano-
valci bivajo v gospodinjskih skupnostih, 
tam uživajo obroke, se družijo ob kavi 
in klepetu ter v različnih prostočasnih in 
edukativnih aktivnostih, kjer bistrimo 
duha in skrbimo za ročne spretnosti in 
krepimo mobilnost.

Izredne razmere
Tudi v času obolevnosti z virusom je 
bilo tako. Okužba je »romala« iz ene 
gospodinjske skupnosti v drugo, naenkrat 
je obolelo največ 37 stanovalcev, zato 
smo oskrbo stanovalcev v domu uspeli, 
kljub izrednim razmeram, sami dobro 
organizirati. V »neokuženih« skupnostih 
so stanovalci v svojem »mehurčku« živeli 
običajno življenje in se med seboj družili 
in skupaj preživljali čas v aktivnostih.
Stanovalci so seveda pogrešali svojce, 
s katerimi so imeli pretežno stik preko 
različnih video komunikacij. Obiske 
sorodnikov smo ves čas omogočali, 
pred tem pa smo jih ustrezno zaščitili 
z zaščitno opremo in poučili o pravil-
nem ravnanju. Okužbo je prebolelo 2/3 

stanovalcev, razen 5-ih stanovalcev (ki 
cepljenje odklanjajo) so vsi ostali cepljeni, 
tudi prebolevniki. Verjamemo, da so naši 
stanovalci pred ponovno obolevnostjo 
(relativno) varni.

Upoštevanje ukrepov
Zaposleni tudi v tem času upoštevamo 
vse varovalne ukrepe in uporabljamo 
zaščitno opremo. V velikem delu smo 
zaposleni cepljeni in/ali preboleli okužbo 
s covidom-19 in smo ustrezno redno zdra-
vstveno spremljani. Tudi za obiskovalce 
še vedno veljajo zaščitni protokoli. 
Z zadovoljstvom lahko povem, da soro-
dniki in obiskovalci upoštevajo predpisa-
ne ukrepe. Slednje je še kako pomembno, 
saj gre pri starostnikih za posebej ranljivo 
populacijo in ob individualnih boleznih, 
za katerimi oboleva večina njih, je doda-
tna okužba tem bolj ogrožujoča. 
Verjamem, da smo ljudje v sobivanju 
v skupnosti dolžni storiti vse, da s 
svojim vedenjem in odločitvami ne 
ogrožamo soljudi. 
Kot pravi Milnov Medved Pu: 
»Malo razumevanja, malo misli na 
druge, vse spremeni.«

Jasna Cajnko, direktorica

Posebno ranljiva 
populacija
V Domu starejših občanov Tezno

Karlo Marija Marta: »Veliko boljše je 
sedaj. Prosti smo. Smo cepljeni, lahko 
gremo, kamor želimo. Lahko se družimo.«

Mlinarič Hedvika: »Lepo je. V času 
okuženosti mi ni bilo všeč, ker smo se 
selili po sobah. Komaj smo čakali, da se 
bomo lahko ponovno družili. Sedaj nam 
organizirajo piknike, druženja, ponovno 
hodimo na delovno terapijo…«

Petek Ivana: »Ni lepšega kot to, da smo 
na »svobodi«. Lažje hodimo, prej smo bili 
omejeni na sobo, kjer se nismo mogli prav 
razhoditi. Vesela sem, da lahko grem h 
hčeri na obisk in ona k meni. Prej sem bila 
zaradi tega žalostna.«

Šejić Miroslava: »Ko smo bili zaprti, sem 
komaj stala na nogah. Sedaj je že boljše. 
Fajn je, da se lahko družimo. Prej smo bili 
sami, osamljeni. V družbi je vedno boljše.«

Valh Matilda: »V vsakem primeru je 
boljše sedaj. Trenutno ne visi nad nami nič. 
Lahko se družimo, hodimo na telovadbo, 
na dvorišče. Prej nismo imeli prireditev. 
Na obisk lahko pridejo svojci, kar je 
super. Sproščeni smo.«

Jeretina Evgenija: »Sedaj je boljše. 
Lahko gremo med ljudi, se pogovar-
jamo, se nasmejimo.«

Verzel Katarina: »Za sebe vem, 
da sem bila odgovorna prej in sem 
še sedaj. Izogibam se veliki gruči 
ljudi. Vsekakor je boljše sedaj, ko se 
lahko ponovno družimo.«

Podgoršek Peter: »Hudo je bilo. Zaprt 
sem bil od začetka. Menim, da je prav, 
da so nas omejili, da se covid ni širil še 
hitreje. Ampak je minilo. Sedaj se spet 
družimo, ustvarjamo na delavnicah… 
Upam, da naslednji val ne bo hujši. Ne 
želimo biti ponovno zaprti.«

Kadoič Alenka: »Nimamo se kaj 
pritoževat. Mimo je. Upamo samo, da ne 
bomo ponovno zaprti. Vsako zaprtje pusti 
na nas posledice.«

Furek Danilo: »Velika razlika. Lahko 
gremo na sprehode, lahko gremo, kam 
želimo. Največ mi pomenijo sprehodi. Da 
se lahko gibam, drugače bi zakrnel.«

Cajzek Alojzija: »Meni je glavno, da 
lahko hodim na sprehode. V času korone 
mi je bilo to najhuje. Nisem tako pogrešala 
družbe kot sprehode. Upam, da nas v 
prihodnje ne bodo več zapirali.«

Vsako zaprtje pusti 
na nas posledice
Stanovalci doma
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Epidemija covida-19 je pred zaposlene 
in uporabnike Centra Naprej postavila 
posebne in velike izzive. Pripravili 
smo obsežen dokument »Načrt dela 
in implementacija aktivnosti v času 
epidemije z virusom SARS-CoV-19 
v Centru Naprej Maribor«, s katerim 
smo opredelili način našega dela v času 
epidemije. Rehabilitacijo uporabnikov 
smo prilagodili glede na ukrepe. Denimo, 
izvajali smo rehabilitacijo na daljavo 
(telerehabilitacija), v centru pa smo prila-
godili delo in ga izvajali  v malih zaprtih 
skupinah in individualno. Pri uporabnikih, 
svojcih kakor tudi pri zaposlenih smo se 
usmerili na preprečevanje panike, strahu 
in duševnih stisk z ustreznim informira-
njem, psihosocialno pomočjo ter sestanki. 
Določili smo izolirno sobo za osebo, ki 
kaže bolezenske znake oziroma pri kateri 
sumimo na možnost okužbe s covidom-19 
(ki je do zdaj na srečo nismo potrebovali).
Pripravili smo natančna navodila za  rav-
nanje s pripomočki in prostori. Oblikovali 
smo protokol prezračevanja prostorov, 
vzdrževanja, čiščenja in razkuževanja 
prostorov ter opreme (uporaba razkužil za 
roke in opremo, UV lučke za razkuževa-
nje pripomočkov in prostorov), prilagodili 
in ustrezno uredili smo delovne prostore 
za izvajanje rehabilitacije, npr. delovne 
mize smo zaradi nenehnega razkuževanja 
opremili s plastičnimi prti. Dosledno 
upoštevamo protokole za higieno rok in 
higieno kašlja, nošenje zaščitne varovalne 
opreme ter vzdržujemo priporočeno 
razdaljo med ljudmi.

Učinki
V celotnem obdobju, od izbruha 
epidemije do zdaj, smo imeli zelo 
majhen odstotek okuženih zaposlenih 
(3) in uporabnikov (1), ki pa so se 
okužili izven centra in okužbe nobeden 
od njih ni vnesel v Center Naprej. Že 
februarja letos se je večina uporabnikov 
in zaposlenih v Centru Naprej cepila 
proti covidu-19. Pri naših uporabnikih 
se zaradi povečane socialne izolacije, 
distance ali karantene poveča tveganje 
za osebne stiske, strah in anksioznost, 
potrtost in dolgočasje, depresijo, jezo, 
razdražljivost, agresivnost in tveganje 
za slabo obvladovanje čustev ter 
možnosti kratkostičnih prebojev. Že 
tako so naši uporabniki z možgan-
skimi poškodbami po travmah bolj 
izpostavljeni razvoju psihoze ali drugih 
duševnih motenj. Zato je program, ki 
smo ga uvedli v obeh centrih za naše 
uporabnike, izredno pomemben in se 
nanj pozitivno odzivajo.

Odgovornost
Zaposleni še vedno vsi uporabljamo 
maske in izvajamo vse ukrepe za 
obvladovanje in preprečevanje širjenja 
covida-19. Vsi si prizadevamo, da z 
odgovornim ravnanjem pripomoremo k 
omejitvi širjena virusa, hkrati pa upamo 
na čim prejšnjo normalizacijo razmer. 
Naša rehabilitacija vendarle temelji 
na medosebnih odnosih in krepitvi 
socialnih veščin. Veliko ukrepov nas 
omejuje pri pristnem osebnem stiku 
in komunikaciji, saj zaščitna maska 
prikrije izraz, mimiko in razpoloženje 
vsakega posameznika. V Centru Naprej 
verjamemo v higienske ukrepe in 
učinkovitost cepiva. Pri nas se je oboje 
izkazalo za učinkovito. 

Zvonka Novak

Center Naprej
Zaščita, doslednost in odgovorno ravnanje

Razpreti krog izključenosti 
Center Naprej je namenjen rehabili-
taciji oseb s pridobljenimi možgan-
skimi poškodbami. Storitev je za 
vključene uporabnike brezplačna.
Problemi oseb s pridobljenimi 
možganskimi poškodbami se precej 
razlikujejo od problemov drugih 
skupin prizadetih. Pri ljudeh, ki so 
do nesreče živeli relativno zado-
voljno ter načrtovali življenjsko 
kariero, je poškodba nenadoma 
povzročila tako hude spremembe 
v funkcioniranju, da večinoma niso 
sposobni zanesljivo skrbeti zase. 
Zaradi tega izgubljajo stik z vrstniki, 
velik del jih izpade iz rednih šolskih 
programov, ne morejo ohraniti ali 
dobiti službe, ostanejo zaprti v 
krog najožjih svojcev.
Glavna naloga Centra Naprej je 
razpreti ta krog. Imajo dve enoti, 
v Mariboru in v Murski Soboti, in 
skrbijo za 50 oseb.
Center Naprej
Delovna enota Maribor
Ulica heroja Jevtiča 9,
2000 Maribor
Telefon: 0591 23 001, 0591 23 007
GSM: 031 753 597
tajnistvo@center-naprej.si

Ozara Slovenija, Nacionalno združenje 
za kakovost življenja, ki ima sedež v 
Mariboru in deluje po vsej državi, je bilo 
leta 2020 eden od izbranih prijaviteljev 
na javnem razpisu Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake mož-
nosti za sofinanciranje projekta »Covid-19 
– Pomoč ljudem s težavami v duševnem 
zdravju kot podpora pri blaženju posledic 
zaradi epidemije covida-19«. 
Pri projektu, ki ga financirata Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti ter Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada, je zaposlena koor-
dinatorica, aktivnosti pa izvajajo tudi 
zunanji izvajalci in prostovoljci. V okviru 
projekta v osrednjeslovenski regiji izvaja-
mo terenske obiske uporabnikov, medtem 
ko spletno skupino za samopomoč, 
spletno terapevtsko svetovanje in terapije 
ponujamo uporabnikom iz cele Slovenije. 
Vključitev je prostovoljna, vse aktivnosti 
so za vključene uporabnike brezplačne.
Zmanjšati socialno izključenost
Februarja 2021 je s spletnimi psihote-
rapijami pričela psihoterapevtka Tanja 
Maljevac. Zaradi velikega interesa med 
uporabniki smo v projekt naknadno 
vključili še dve študentki psihoterapije 
(Inštitut IPSA – Inštitut za integrativno 
psihoterapijo in svetovanje v Ljubljani). 
Skupaj so opravile okoli sto ur spletnih 
psihoterapij z uporabniki iz vse Slovenije. 
Odzivi uporabnikov so bili zelo 
dobri in pokazali so na velike potrebe po 
nadaljnjem tovrstnem delu.
Ana Kalin je marca 2021 izvedla spletni 
delavnici za ozaveščanje strokovnih 
delavcev Ozare o vplivu vidika spola na 
duševno zdravje v času epidemije. Prvi del 
usposabljanja se je osredotočil na prepo-

znavanje vpliva norm, vrednot in spolnih 
stereotipov na neenakosti med spoloma 
in na diskriminacijo žensk v vseh sferah 
življenja, tako zasebnega kot javnega. 
Drugi del usposabljanja se je osredotočil 
na vpliv covida-19 na ženske in moške 
ter na razlike v duševnem zdravju med 
njimi. Skupaj se je delavnic udeležilo 49 
delavcev Ozare iz vse države.

Digitalna pismenost
Terenski obiski obsegajo pomoč pri 
nakupih življenjskih potrebščin, 
spremstvo k zdravniku in po uradnih 
opravkih ter motiviranje in spremstvo 
za odhod iz stanovanja. Z obiski se jih 
podpre v njihovem domačem, varnem 
okolju in s tem se zmanjšuje socialna 
izključenost uporabnikov.
Posebno pozornost pa namenjamo 
ozaveščanju in dodatnemu socialnemu 
vključevanju žensk kot tudi preprečevanju 
diskriminacije na podlagi etnične pripa-
dnosti. Projekt se bo zaključil z izdano 
brošuro in smernicami za enakopravno 
obravnavo oseb s težavami v duševnem 
zdravju v primeru okužbe s covidom-19, 
ki bodo oblikovane na podlagi opravljene 
anketne raziskave med uporabniki. 
V načrtu so še izobraževalna delavnica 
na temo travme in obvladovanja stresa 
s poudarkom na vplivu korona virusa 
ter aktivnosti, usmerjene v krepitev 
kompetenc digitalne pismenosti, ki so se 
v razmerah epidemije covida-19 izkazale 
kot zelo pomembne.
Vse naštete aktivnosti se bodo odvile 
do konca leta 2021.

Mojca Pušnik,  
koordinatorka projekta

www.ozara.org

Sprva nezaupanje, 
potem velik interes
Podpora pri blaženju posledic epidemije

Fotografije M
P Produkcija/Pigac.si
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Osnovni elementi vsakega mesta so tudi 
stavbe in ulice. Nekatere so se obdržale 
skozi stoletja mestnih sprememb. Tudi v 
Mariboru imamo ulice, ki so se ohranile 
od 15. stoletja do današnjih dni. Ena 
izmed takšnih ulic je Koroška cesta, 
natančneje njen stari del med Glavnim 
in Vodnikovim trgom.
Koroška cesta je bila prvič omenjena leta 
1315 kot del osrednjega mariborskega 
trga; to je prva omemba katerekoli 
ulice znotraj mestnega obzidja. Leta 
1438 je prvič omenjena kot Kärntner 
Strasse (Koroška cesta). Ulica poteka 
proti zahodu v smeri Koroške, o čemer 
priča tudi njeno ime. Pestro zgodovino 
ulice lahko opazimo, ko se ozremo po 
stavbah, ki stojijo ob njej.

Hiša s številko 24
Na Koroški cesti najdemo eno 
najstarejših ohranjenih hiš v Mariboru. 
Hiša s številko 24 je bila zgrajena v 
zadnji četrtini 15. stoletja, v današnji 

obliki pa leta 1533. Hiša ima značilen 
meščanski gradbeni slog s poudarjenim 
konzolnim pomolom v osrednjem delu. 
V pomolu je vklesana veža, kjer je nekoč 
stal kip Marije iz 17. stoletja. Zanimivo 
je, da hiše ni nikoli zajel požar – ti 
so bili med 16. in 18. stoletjem precej 
pogosti –, prav tako pa je stanovalcem 
te hiše prizanesla kuga med letoma 1680 
in 1681. Danes v prostorih hiše delujeta 
bukvarna in krojaška delavnica.
Če se pomaknemo levo, pridemo do 
naslednje zanimive stavbe s številko 26. 
Hiša je bila zgrajena v 16. stoletju. Ko so 
leta 1829 podrli Koroška mestna vrata, 
so na fasado hiše vzidali deželnoknežji 
grb z letnico 1552, ki je še danes viden 
na fasadnem delu, ki gleda proti Koroški 
cesti. Hiša je med letoma 1760 in 1782 
služila kot celestinski samostan, kjer 
so celestinke imele svoje stanovanjske 
prostore. V tem času je hiša dobila 
današnjo baročno zunanjost. Po 
razpustitvi samostana leta 1782 je hiša 

služila različnim namenom: sprva je 
bila v hiši kasarna, zatem jo je odkupil 
mariborski okraj za potrebe meščanov, 
leta 1860 pa je v njej začela delovati 
tovarna kavnih nadomestkov grofa 
Hermana Gödela – Lennoya. Leta 1954 
je stavba dobila današnjo funkcijo 
sedeža Umetnostne galerije Maribor.

Del nekdanjega obzidja
Nasproti opisane hiše stoji stavba, ki je 
prav tako bila del Koroških vrat. Hiša s 
številko 21 se ne more pohvaliti s tako 
visoko starostjo, kot prej opisani hiši, a 
je v sedanji obliki obstajala že leta 1824. 
Hiša se je naslanjala na mestno obzidje 
– njena zahodna stena predstavlja del 
nekdanjega obzidja. Zanimiv element je 
kamniti grb mesta Maribor, ki je vzidan 
na skrajnem desnem delu sprednjega 
dela fasade, tik preden se spustimo po 
stopnicah do Vodnikovega trga. Grb je 
bil vzidan v hišo leta 1552.
Če se sprehodimo proti Glavnemu 
trgu in se ustavimo pri hiši s številko 
5, pridemo do stavbe, kjer je leta 1871 
začela delovati Narodna tiskarnica 
F. Skaze in drugov. V tiskarni so 
tiskali prvi slovenski dnevnik, časopis 
Slovenski narod, tednik Slovenski 
gospodar, revijo Zora, glasilo Slovenski 
učitelj in še številne druge publikacije. 
V hiši s številko 1, med Splavarskim 
prehodom in cerkvijo sv. Alojzija, 
je nastala jezuitska gimnazija, ki so 
jo po jezuitski razpustitvi leta 1773 
meščani leta 1775 ponovno obudili v 
gimnazijo. Gimnazijo so v glavnem 
obiskovali slovenski dijaki; leta 1775 
jih je bilo za štiri razrede, leta 1850 
pa že za osem. Zgradba ni omogočala 
tolikšnega števila razredov, zato 
je bila šola leta 1829 preseljena v 
zgradbo na Mladinski ulici 9. Danes 
stavba služi kot dom škofijskemu 
arhivu ter s svojo zunanjostjo 
predstavlja eno najpomembnejših 
baročnih stavb v Mariboru.
Opisane zgradbe predstavljajo le 
manjši del zgodovine Koroške ceste. Z 
zaprtjem starega dela ulice za promet 
se nam je ponudila možnost, da v celoti 
uvidimo njeno zgodovinsko vrednost, 
ki smo jo nekoč, ko smo ulico opazovali 
izza avtomobilskega okna, pogosto 
spregledali. Domačini prevečkrat 
hitimo po središču mesta, ne da bi se 
enkrat ozrli po prečudovitih stavbah, 
ki jih naše mesto ponuja, spregledamo 
pa tudi zanimive grbe in napise, ki že 
stoletja krasijo fasade teh stavb. Ko 
se naslednjič sprehodimo po Koroški 
cesti, si je vsekakor vredno vzeti čas za 
ogled zgradb, ki krasijo eno najstarejših 
ulic našega mesta.

Aljaž Žagavec

Možnost, da uvidimo 
njeno vrednost
Manj znana zgodovina naše najstarejše ulice foto: Barbara Lečnik

Dediščina, ki je 
več kot materija
Stelètovo nagrado za leto 2020 je za 
življenjsko delo prejel Bine Kovačič. 
Bil je študent Akademije za likovno 
umetnost in oblikovanje v Ljubljani. 
Po diplomi se je leta 1978 zaposlil v 
restavratorskih delavnicah tedanjega 
Zavoda za spomeniško varstvo v 
Mariboru. Med zorenjem ob znamenitih 
konservatorjih, od Zadnikarja, Cevca do 
Vrišerja in Mikuža, ter z nasveti kolegov 
restavratorjev, je z značilno osebno 
zavzetostjo in strokovno odgovornostjo 
razvijal področje konserviranja-resta-
vriranja štafelajnih in stenskih slik ter 
poslikane plastike. Samoiniciativno 
se je ob osnovnem delu ukvarjal s 
foto-dokumentiranjem procesov 
prenov in ustvaril unikatno spomeniško 
dokumentacijo SV Slovenije. 
Kovačiča pri odločitvah o ohranjanju 
dediščine odlikuje visoka etika, 
iznajdljivosti pri delu z umetninami in 
prepričljivost v kontaktih z ljudmi. Kot 
restavrator na terenu ima sposobnost 
vključevanja širšega strokovnega dis-
kurza, katerega pobudnik je največkrat 
sam. Z neredkimi strokovnjaki je spletel 
prijetne, skorajda prijateljske vezi, ki 
olajšajo akcije prenove in konstruktivno 
komunikacijo z lastniki. S sposobnostjo 
poglobljenega strokovnega dialoga po-
trjuje, da razume humanistično globino 
izbranega poklica in presega razume-
vanje dediščine kot materije. Njegove 
vezi z drugimi slovenskimi strokovnjaki 
in institucijami odpirajo vrata v svet 
znanstveno-praktičnega dela za vse.
To Kovačič potrjuje s predajanjem 
znanja, ki sega od obveščanja 
občanov do poglobljenih univerzitetnih 
predavanj, strokovnih simpozijev 
in nesebičnega prenašanja znanja 
in izkušenj v konservatorski stroki 
mlajšim strokovnjakom.
Razgledan in izobražen humanist, 
borec za dediščino in mentor je tako 
poln energije, da pozabljamo, da je v 
prvih vrstah konservatorjev že več kot 
štiri desetletja. Slovenski konserva-
torji se zavedamo, da je Bine Kovačič 
javna osebnost, ki soustvarja žlahtne 
trenutke naših uspehov pri ohranjanju 
dediščine. Je človek z izjemno raznolikim 
opusom, s katerim je pripomogel k šir-
šemu ugledu konservatorskega poklica. 

Dr. Simona M. MuršičFo
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Oživljanje mesta
Mestna občina Maribor (MOM) 
je lani sprejela nov pravilnik 
o sofinanciranju nepremične 
kulturne dediščine v mestni 
občini Maribor.  Ta pravilnik določa 
namen, upravičence, postopek in 
pogoje za dodelitev sredstev, ki se 
nanašajo na obnovo nepremične 
kulturne dediščine v MOM.
Sredstva za sofinanciranje na 
področju obnove stavb v MOM so 
namenjena spodbujanju razvoja in 
oživljanju mesta ter se zagotavlja-
jo iz proračuna, njihovo višino pa 
določi mestni svet na predlog žu-
pana. Upravičenci do sredstev so 
lastniki stavb in posameznih delov 
stavb ali po pooblastilu lastnikov 
upravnik stavbe ali investitorji, ki 
imajo pravico za izvedbo obnove 
na stavbah v Mariboru.
Upravičencem se sredstva dodelijo 
na podlagi javnega razpisa, ki se za 
posamično proračunsko leto objavi 
na spletni strani MOM, lahko pa 
tudi v drugih medijih. V javnem 
razpisu se lahko določijo obmo-
čja, ki imajo prednost. Postopek 
izvedbe javnega razpisa vodi 
strokovna komisija, ki jo imenuje 
župan. Komisijo sestavljajo pred-
sednik in štirje člani.
V lanskem letu je MOM pripra-
vila prvi javni razpis po novem 
pravilniku. Prispelo je 26 prijav za 
26 stavb v metnem jedru. V skladu 
s točkovanjem in razpisnimi pogoji 
je MOM v lanskem letu dodelila so-
financerska sredstva  10 stavbam 
v skupnem znesku 234.200 evrov. 
Dodatno je MOM obnovila fasado 
in streho cerkvice Sv. Barbare na 
Kalvariji v znesku 53.300 evrov.
Letos je MOM dodelila sredstva 
osmim stavbam v skupni vrednos-
ti 119.100 evrov. Rok za dokončanje 
del je 20. november 2021.
MOM ima tudi v letu 2022 
načrtovana proračunska 
sredstva za ta namen v skupni 
višini 350.000 evrov, zato bo v 
začetku prihodnjega leta pripravi-
la nov javni razpis.

D. L.

Razstava mariborskih sodobnih likovnih 
umetnic in umetnikov z naslovom »Sosed 
sosedu – Szomszéd a szomszédhoz« 
predstavlja promocijo slovenske kulture 
in umetnosti na Madžarskem. Pobudnica 
razstave je generalna konzulka Republike 
Slovenije v Monoštru Metka Lajnšček. 
Častna pokrovitelja sta župana pobratenih 
mest Maribora in Sombotela, Saša 
Arsenovič in András Nemény. Njen namen 
je poglabljanje sodelovanja, sosedskega 
dialoga in medsosedskih odnosov med 
državama Slovenijo in Madžarsko.

Vrednote odnosov
Že stara slovenska pregovora pravita, 
»dober sosed je boljši kot deset stricev« 
in »dober sosed je zlata vreden«. Skupno 
tem pregovorom je, da izražajo temeljno 
vrednoto dobrih sosedskih odnosov in 
takšno je tudi sporočilo razstave. Z razsta-
vo mariborskih umetnikov se občinstvu 
predstavlja Slovenija, letošnja slavljenka 
30. obletnice samostojnosti, predsedujoča 
Svetu Evropske unije v obdobju od 1. 
julija do 31. decembra in ponosna nosilka 
naziva Evropska gastronomska regija 2021. 
Razstavo so v ta namen podprli Generalni 
konzulat Republike Slovenije v Monoštru, 
Mestna občina Maribor, Ministrstvo za 
kulturo ter tudi Zavod za turizem Maribor.
Kuratorki razstave Mojca Štuhec in Nina 
Jeza sva koncept in raznorodnost umetnin, 
tako po likovnih zvrsteh kot po slogovno 
formalni plati, povezali v pregledno celoto, 
ki prikazuje umetniška dela aktivnih 
umetnic in umetnikov, ki so povezani z 
Mariborom. V izboru del so zastopane 
vse klasične likovne zvrsti, četudi – kot 
običajno – precej prednjačijo slikarska dela 
na platnu zelo različnih dimenzij, sledijo pa 

jim skulptura in dela na papirju (grafika in 
risba), vključeni sta tudi vezenina in sodob-
nejša oblika vizualne umetnosti – video. 
Umetniška dela so vsebinsko izbrana na 
širšo temo odnosov, za katere je v prvi vrsti 
najbolj potrebno medsebojno zaupanje, ki 
je pravzaprav pomensko izrazito močna 
beseda, s katero zajemamo bistvo pričujoče 
razstave, ki naj promovira kulturni dialog 
med državama in pobratenima mestoma.  

Interakcije in odgovornosti
V Galeriji Képtár smo na ogled posta-
vili umetnine 32-ih izbranih slovenskih 
umetnic in umetnikov: Saše Bezjak, Ide 
Brišnik Remec, Andreja Brumna Čopa, 
Bogdana Čobala, Marjana Dreva, Darka 
Golije, Samuela Grajfonerja, Nataše 
Grandovec, Stojana Graufa, Aleksandre 
Saške Gruden, Natalije Juhart, Milana 
Ketiša, Jasne Kozar, Zmaga Kovača, 

Albina Krambergerja, Anke Krašna, 
Blažke Križan, Slađane Matić Trstenjak, 
Marijana Mirta, Draga Moma, Ludvika 
Pandurja, Polone Petek, Vojka Pogačarja, 
Boruta Popenka, Gregorja Pratnekerja, Ota 
Rimeleta, Mihaela Rudla, Lucije Stramec, 
Natalije Šeruga Golob, Viktorja Šesta, 
Jožeta Šubica in Vlaste Zorko. 
Skupinska razstava reflektira na potrebe 
dobrih sosedskih odnosov, saj raznolike 
umetnine zajemajo širok opus tematik, od 
ljubezni do bližnjega ali narave, razume-
vanja in sprejemanja raznolikosti zakonov, 
običajev ali kakršnih koli medsebojnih spo-
razumov, ki so osnova za družbene skupine 
ali družbo kot celoto. Medosebni odnosi 
uspevajo le z nepristranskim in vzajemnim 
kompromisom, ki ga oblikujemo v okviru 
družbenih, kulturnih in drugih vplivov, 
česar bistvo je čutiti tudi v razstavljenih 
umetniških delih. Umetnost nedvomno je 
»sredstvo«, ki s svojo estetsko vrednostjo 
in nepristransko sporočilnostjo nevtralno 
nagovarja posameznika kot družbo. 
Razstava v središču Železne županije je 
tudi odraz pomembnosti Sombotela kot 
kulturnega in izobraževalnega stičišča za 
Slovencev na Madžarskem. Promovira 
sožitje in sobivanje v skupnem srednje-
evropskem prostoru.

Nina Jeza

Sosed sosedu
V Galeriji Képtár so na ogled dela 32-ih 
umetnikov, povezanih z Mariborom

Foto: M
aja Šivec

Szomszéd a szomszédhoz – Sosed sosedu
Skupinska razstava mariborskih likovnih umetnic in umetnikov 

10. 9. – 10. 10. 2021, Galerija Képtár, Sombotel

S sredstvi javnega razpisa za 
sofinanciranje obnove nepremič-
ne kulturne dediščine v mestni 
občini Maribor  v letu  2020 so 
bile obnovljene hiše:

• na Koroški cesti 13, 21 in 26, 

• v Orožnovi ulici 7, 

• Poštni ulici 2, 

• Ulici heroja Tomšiča 3, 

• na Aškerčevi ulici 3, 

• Slovenski ulici 13, 

• Maistrovi ulici 13 in 17 

• ter cerkvica Sv. Barbare na 
Kalvariji.
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Kako malo dejansko vedo ljudje o koroni, 
kljub temu, da že leto in pol dnevno 
spremljajo novice o tej bolezni! Kaj jim 
je televizija pripovedovala v tem času, 
koliko je bilo suhe statistike in upravnih 
navodil in koliko res poglobljenega sezna-
njanja z boleznijo?
Cepljenje se v skrajni instanci prikazuje 
kot zaupanje v znanost. Zadeva bi ne bila 
problematična, če bi to resnicoljubnost 
ne povezovali prav s farmacijo. Zadeva 
bi šla skozi, če bi ti ljudje tudi drugače 
zaupali znanosti(m). Pa vemo, da se to ni 
zgodilo in se nikoli ne bo. Družboslovci 
in humanisti že več kot dve univerzitetni 
stoletji opozarjajo na škodljive zdravstve-
ne in družbene posledice neenakosti, 
pa nihče tega spoznanja ni vsiljeval kot 
neogibne dogme za doseganje zdravja 
svetovne populacije. Znanost govori o 
škodljivosti kajenja – koliko vas je zaradi 
tega prenehalo kaditi? Znanost govori o 
koristnosti gibanja in vitaminske hrane, o 
škodljivosti plastične embalaže ... Vas je 
to kakorkoli prepričalo o spremembah v 
svojem načinu življenja? Pesticidi so ško-
dljivi, znanstveno dokazano. Mineralna 
goriva in govedoreja povečujejo učinek to-
ple grede. Se boste zaradi znanosti odrekli 
avtomobilu, letalu in zrezku? Mogoče.
Bodimo dosledni. Če bi znanost res 
toliko veljala, bi danes ne govorili o post-
faktični družbi, nenazadnje tudi oživljanja 
religiozne ali avtoritarne organiziranosti 
ne bi spremljali, pri nas pa (izvoljeni) 
politiki ne bi nameščali nekompetentnih 
kadrov, torej ljudi brez znanstvene ali vsaj 
strokovne osnove. In etike.
V znanosti je pomembno sopostavljanje 
dejstev, teorij, metodologij, saj le tako 
pridemo do celovitega spoznanja o opa-
zovanem fenomenu – in kulturni oziroma 
vsakokratni družbeni pogojenosti samega 
spoznavnega interesa in postopka. To ve-
lja tako v naravoslovju kot v družboslov-
ju. Dvom je osnova znanosti. Zato znan-
stveniki po navadi niso dobri politiki.
Sklicevanje na znanost med laiki po 
navadi temelji na binarnih opozicijah, v 
znanosti pa je meandrov, plasti in revizij 

preveč, da bi jih bilo mogoče razlagati 
laikom. Znanost je za laike absolutna, 
vsako niansiranje in kontekstualiziranje 
pa mlatenje prazne slame. Korona je tako 
domnevno »pretežka«, da bi jo lahko 
razložili sleherniku.

Družbena šizma
Ko razmišljamo o preteklih cepilskih 
kampanjah, ne moremo mimo vprašanja 
o tedanji izobraženosti ljudi in njihovi 
globalni informacijski povezanosti. Ne 
razpravljam o pravilnosti izbire oziroma 
o pozitivnih rezultatih cepljenja proti 
ošpicam, noricam, hepatitisu ..., kar pa ne 
more pomeniti, da ne smem brati knjig, 
ki razpravljajo o morebitnih dolgoroč-
nih negativnih ali stranskih posledicah 
teh masovnih posegov. Je spoznavanje 
Drugega že jabolko prepovedanega dvo-
ma? V domačem okolju je danes veliko 
več znanja, več je seveda tudi dezinfor-
macij, zato je več občutka kompetentnosti 
in soodgovornosti.
Medijska polja cepilne in necepilne 
doktrine so različna. Medtem ko imajo 
prvi na voljo glavne tiskane in elektron-
ske medije, se necepilci prepoznavajo na 
družbenih omrežjih in v alternativnih 
publikacijah, mimo uredniških politik 
nam osrednjih (privatnih) medijev. Eni in 
drugi navajajo izjave ljudi z znanstvenimi 
nazivi. Preveril sem, resnično obstajajo.
Zakaj se recimo na TV soočajo o določe-
nih temah in sagah (TEŠ, voda, levo-des-
no ... ), medtem ko o koroni nismo videli 
še nobenega širokega foruma? Ker se o 
tem ne debatira? Ne govorim le o laičnem 

in moralnem, kot smo videli recimo ob 
referendumu o umetnih oploditvah, tem-
več o javnem in strokovnem premisleku 
o vseh vidikih izvora virusa, testiranja, 
preventive in zdravljenja, državnih ukre-
pih, gospodarstvu itd.  Glede na to, da je 
precepljenost v Sloveniji okrog 50-od-
stotna, verjamem, da tudi v znanstvenih 
ustanovah ni dosti drugače. Tudi v zdra-
vstvu je podobno. Udeležencev javnega 
premisleka torej ne bi smelo manjkati. 
Razloga za necepljenost vsekakor ne bi 
želel iskati v nizki inteligentnosti njenih 
zastopnikov, ker bi s tem pljunil na celo 
hemisfero slovenskega uma.
Prav nejasnosti okoli izvora, širjenja, 
nalezljivosti, finančnih in komandnih to-
kovih ter izrecna ločenost različnih pogle-
dov na virus povečujejo družbeno šizmo, 
torej razkorak med obema skupinama, 
ki prekriva in zajeda vse druge, nikakor 
manj pomembne. (Ne)cepljenost zaradi 
naše fiksacije postaja nova identiteta.

Vere in teorije zarot
Na obeh straneh imamo torej opraviti z 
določenimi spoznavnimi dejstvi pa tudi 
osebno pragmatiko (cepljenje za dopust). 
Ampak opredelitev za predvakcinacij-
sko ali povakcinacijsko  identiteto nujno 
vključuje verjetje v moralnost izbranih 
dejstev in njihovih zastopnikov. Vere in 
teorije zarot potem zapolnjujejo robove 
našega vedenja v razmerju do neotipljive 
in nerazumljive Celote. Robove lahko po 
potrebi začinimo s cinizmom, posmehom 
in drugimi tehnikami zapeljevanja, ki le 
prikrivajo nerazumevanje materije.

Koronski raz–um
Korona je domnevno »pretežka«, da bi jo lahko razložili sleherniku

Tako je celotna pripoved o koroni bolj 
podobna gledališču (absurda) kakor 
sodišču, saj od udeležencev pričakuje, da 
se spoznavno in moralno opredeljujejo do 
glavnih protagonistov. Na sodišču pa je 
treba na mizo dati vse dokaze, tudi tiste, 
ki tožilcu ali branilcu niso pogodu, in šele 
nato od porote (državljanov) zahtevati, da 
se razumno odločijo. Kakor na sodišču 
bi morali tudi v našem primeru veljati 
kriteriji pričevanj in kriteriji eksper-
tnosti. Ampak, kot vidimo, necepljeni, 
še posebno pa kritiki pandemijskih 
politik, niso vabljeni na obravnavo, ker 
so neracionalni, nesolidarni ali so kako 
drugače državljani s posebnimi potreba-
mi in okoliščinami. 
Zakaj ni sleherno gospodinjstvo že prejelo 
brošure z vzorno evidentiranimi naravo-
slovnimi in družboslovnimi pogledi na 
virus in njegovo družbeno življenje? Kako 
so to naredili na Švedskem, če sem še bolj 
predrzen? Zakaj ne umaknemo parano-
idnih statistik iz uvodov vseh medijev 
in namesto tega v posebnem bloku javno 
premišljujemo o vseh »resničnih« in 
»fiktivnih« vidikih epidemije? 
Žal s trenutno vlado pri razumnih in 
širokih razpravah ni računati, ker je razkol 
sestavina njenega operacijskega sistema. 
Sama je bolj podobna političnemu gledali-
šču in sodišču obenem. 
V tem se njen domet lepo prekri-
je s korono, saj ji svojih odločitev 
»davkoplačevalcem« domnevno ni treba 
natančno pojasnjevati, njihovih pa ji 
ni treba upoštevati.

Dr. Peter Simonič

Izdajatelj časopisa:  
Mestna občina Maribor 
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
ISSN 2738-3857
Kraj in datum izdaje: Maribor, 
23. september 2021
Leykam tiskarna, naklada: 56.536
Odgovorni urednik: Dejan Pušenjak 
Člani uredniškega odbora:  
Zora A. Jurič, Nino Flisar, dr. Peter 
Simonič, dr. Emilija Stojmenova Duh,  
Jelka Vrečko, Matej Žmavc
Jezikovni pregled: Petra Kneževič
casopis@maribor.si
Oblikovanje in tehnično urejanje: 
studio Druga podoba

23. september 202124 Časopis 
za prijazen 
Maribor


