
Glasilo Mestne četrti Tabor december 2019 številka 12

MESTNA ČETRT
TABOR

MESTNA ČETRT
TABOR



Vsebina
Sprevod dedka Mraza 2
Uvodnik: Dragi sostanovalci Mestne četrti Tabor! 3
Komisija za komunalo, promet in  
urejanje prostora MČ Tabor 4
Komisija za socialo, zdravstvo in mladino MČ Tabor 5
Moji odpadki – moja skrb! 6
Policija svetuje: ne pozabite na varnost! 7
Ročnodelski krožek Vijolice 8
Likovna delavnica *FENIKS* 9
ZB NOB Maribor, KO Jožica Flander 10
Društvo zeliščarjev Maribor 11
KUD Banda ferdamana 12
Doživljajsko igrišče v letu 2019 13
Četrtna organizacija Rdečega križa Jožice Flander 14
Društvo TOTI DCA Maribor 15
Teden eksperimentov 16
Opazovanje jeseni v Betnavskem gozdu 17
XI. ABILIMPIADA SLOVENIJE,  
Maribor 18. in 19. oktober 2019 18
OŠ Angela Besednjaka 20
Vzgojiteljica iz vrtca Jadvige Golež Maribor  
vključena v delovni proces v vrtcu na Dunaju 21
Politične šale 25
Predstavitev programa:  
»Svetovanje in podpora pri demenci-DeCo« 27
Patronažna služba 28

Naslov uredništva:

Mestna četrt Tabor

Metelkova ulica 63

2000 Maribor

telefon: 02 300 17 90

e-mail: mc.tabor@maribor.si

Fotografija na naslovnici: 

Vojaški objekt Kadetnica 

Stanislav Rožman

Grafična priprava, 

oblikovanje in tisk: 

Dravski tisk, d.o.o.

Naklada: 6100 izvodov

SPREVOD DEDKA MRAZA
V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Maribor bo 

sprevod dedka Mraza ponovno v naši mestni četrti Tabor

Prihod dedka Mraza
Sobota, 7. december ob 17.00, Snežni stadion pod 

Pohorjem
pesem o dedku Mrazu bo predramila pravljična bitja 

s Pohorja, ugasnile bodo luči in na temnem pobočju bo 
zagorela drobna, drobna lučka in se spuščala vse nižje in vse 
bližje…Oj, že prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz…
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Dragi 
sostanovalci 
Mestne četrti 
Tabor!

Leto je ponovno naokoli in čas 
je, da skupaj preberemo kaj se je 
dogajalo v naši lepi mestni četrti. 
V glasilu boste zraven preteklih 
dogodkov, našli tudi nekaj 
informacij, kaj vse nas čaka v 
času do naslednjega glasila.

O delu Sveta Mestne 
četrti Tabor lahko rečem, 
da deluje prostovoljno in 
zelo zadovoljujoče. Delovna 
telesa, torej (štiri) komisije so 
sestavljene in temeljito opravljajo svoje 
delo. Med najbolj vidnimi je Komisija za 
komunalo, promet in urejanje prostora pod 
odličnim vodstvom Vitorja Zečiča, saj se 
redno javljene pomanjkljivosti odpravijo v 
rekordno kratkem času. Ostali projekti pa 

tečejo kot po maslu. Komisija za socialo, 
zdravstvo in mladino katere predsednica je 
Tatjana Frangež, se je že nekaj krat sestala in 
uspešno rešuje tekočo problematiko. Drugi 
dve komisiji, torej Komisija za prireditve, 
informiranje ter nagrade in priznanja, kot 
tudi Varnostni kolegij, opravljata tekoče 
delo.

Vse someščane vljudno vabim, da se 
pridružite komisijam in v 
njih sodelujete. Kajti kraj 
v katerem živimo, se tiče 
vseh nas. Sestankov Sveta 
Mestne četrti se lahko 
udeleži zainteresirana 
javnost, sestankov komisij, 
pa zgolj povabljeni in vnaprej 
napovedani udeleženci.

Ker bo kmalu tudi Novo 
leto, vam vsem želim 
sreče, zdravja in človeku 

dostojnega življenja v prihajajočem letu 
2020, ki je hkrati začetek novega desetletja. 
Vse dobro! 

Mitja Žnidarič, predsednik MČ Tabor

Sprevod dedka Mraza v naši mestni četrti
Sreda, 18. december, mestna četrt Tabor in Nova vas –  

postanek pri OŠ Gustava Šiliha ob 17.00 in pri OŠ Tabor I ob 17.30.
Pričetek sprevoda bo ob 16.45 pri Dvorani Tabor – desno po Ul. 

Pariške komune – desno po Ljubljanski ul. – desno po Ul. proletarskih 
brigad – levo po Ul. Pohorskega odreda – 17.00 postanek pri OŠ 
Gustava Šiliha – desno po Ul. Pohorskega odreda – levo po ulici 
Dušana Mravljaka – levo po Radvanjski cesti – desno po Livadni ulici 
– desno po Rezijanski ulici – levo po Ulici Matije Murka – desno po 
Knafelčevi ulici – levo po Kardeljevi ulici – 17.30 postanek pri OŠ 
Tabor I – naprej po Kardeljevi ulici – levo po Metelkovi ulici – desno 
po Radvanjski cesti – levo po Popovičevi ulici do Dvorane Tabor. 

Igrica pred prihodom dedka Mraza pri OŠ Tabor I se bo začela ob 17.15. 
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Komisija za 
komunalo,  
promet in urejanje 
prostora  
MČ Tabor

V MČ Tabor se na področju komunale, 
prometa in urejanja prostora srečujemo 
tako s tekočo operativno problematiko 
kot tudi s cilji, ki smo si jih zadali 
v naši Strategiji razvoja MČ Tabor 
na omenjenem področju. V prvem 
obdobju smo si zastavili kratkoročen 
in dolgoročen načrt dejanj, potrebnih 
za reševanje problemov pri doseganju 
določenih ciljev na naslednjih področjih:
• Infrastrukturni in prostorski razvoj MČ 

- sodelovanje pri projektih
• Sodelovanje z komunalnimi in 

gospodarskimi javnimi službami
• Zeleno življenjsko okolje - okoljski vidik
• Vključujoča družba (prebivalci MČ, 

predstavniki Civilne iniciative, poslovni 
subjekti na območju MČ, društva, šole, 
zavodi) - sodelovanje na vseh ravneh 
odločanja

Glavni cilji 
CESTE

• Izvedba krožišča pri Vrtcu Jožice 
Flander - participativni proračun 2018

• Dvignjeni prehodi za pešce (Popovičeva 
in Koresova) – participativni proračun 
2018

• Rekonstrukcija Koseskega (celotna 
infrastruktura).

• Preplastitev Framske ulice, ureditev 
parkirišč in prometnega režima na 
kareju med Ulico Pariške komune, 
Aljaževo, Fochevo in Ljubljansko ulico.

• Vključitev Poštelske in Hoške ulice v 
prometni režim enosmernih ulic iz 
prejšnje alineje

• Preplastitev Regentove ulice, ureditev 
parkirišč in prometnega režima.

• Preplastitev Ljubljanske od križišča z 
Metelkovo do križišča s Fochevo skupaj 
s pločnikom

PLOČNIKI
• Ureditev pločnikov na Primorski, 

Fochovi, Poštelski, Dalmatinski, na delu 
Ljubljanske ulice in Jadranske ceste.

• Ureditev pločnika na delu Metelkove 
ulice od C.zmage do Betnavske ceste 
(do slaščičarne Brodnjak).

TRŽNICA
Revitalizacija Taborske tržnice
(v teku – sodelovanje Snage)
JAVNA RAZSVETLJAVA 
Postavitev manjkajoče javne razsvetljave 

na Schreinerjevem trgu ( parku ) in 
Beograjski ulici – kohezijska sredstva.

V letošnjem letu smo zelo dobro sodelovali 
z javnimi podjetji Nigrad in Snaga pri 
problematiki, ki se pojavlja tudi na celotnem 
področju MO Maribor. Operativno so se 
reševale situacije, kot so čiščenje odtokov, 
obrez in zasaditev dreves, interventni odvozi 
prepolnih zelenih otokov. Na intervencijo 
MČ je bilo izvedeno asfaltiranje motečega 
posedka zaradi izvedbe internega priključka 
kanalizacije na Rapočevi ulici.

Na področju urejanja prometa in cest 
smo, lahko rečem dosegli veliko. Razširili 
smo Cono 30 tudi na celotno Aljaževo do 
Ulice Pariške komune in Primorsko ulico 
do Titove.

V naslednjem letu se bodo pričela izvajati 
dela na tako pričakovani obnovi Koseskega 
ulice. Na voljo za vprašanja in predstavitev 
tega projekta, nam je ob obisku bil tudi 
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podžupan dr. Medved. 
Na željo krajanov se je spremenila oziroma 

prilagodila prometna usmeritev v Ulici 
Frana Kovačiča.

Velika pridobitev, ki se nam obeta v 
prihodnjem obdobju na področju obnove 
cest, pa je bila dosežena v zelo kratkem 
času v razgovorih in sodelovanju z Uradom 
za komunalo, promet in prostor. Pričela 
se je izdelava projektne naloge celovite 
obnove cestišča, pločnikov in komunalne 
infrastrukture, Ljubljanske ulice med 
Metelkovo in Fochevo ulico.

V načrtu ( sam projekt že obstaja ), imamo 
ureditev prometnih tokov v enosmerne na 
območju Frankolovske, Celjske, Poštelske in 
Hočke ulice. Na enak način želimo urediti 
tudi Regentovo, kjer bi se posledično uredilo 
tudi bolj urejeno parkiranje in dostop za 
prebivalce stanovanjske soseske. 

Pričeli pa so z deli obnove cestišča in 
predvidoma tudi zasaditev manjkajočih 
dreves na Metelkovi med Dalmatinsko in 
Ljubljansko.

Vitor Zečič, Predsednik komisije

Komisija 
za socialo, 
zdravstvo in 
mladino MČ Tabor

V Komisiji za socialo, zdravstvo in mladino 
si želimo aktivno sodelovati s svojimi sosedi 
Taborčani. Zato vas vabimo, da se nam od 
januarja 2020 pridružite pri dogodkih, ki 
jih bomo organizirali vsak zadnji četrtek v 
mesecu. Teme naših srečanj bodo različne 
predstavil se bo Center za pomoč na domu, 
kamor vabimo vse, ki morda potrebujete 
takšno pomoč, pa ne veste, kako priti do 
nje. Organizirali bomo predavanje za svojce 
obolelih za demenco, gostili bomo Center 
za krepitev zdravja. Njihovi zaposleni 
nam bodo svetovali, kako živeti zdravo, 
opustiti grde in zdravju škodljive razvade 
in podobno. V kolikor bo dovolj zanimanja, 
bomo organizirali skupno telesno vadbo. 
Gostili bomo Varuhinjo bolnikovih pravic, 

ki bo odgovarjala na vaša vprašanja in 
pomagala z nasveti.

V času, ko bodo aktivnosti za odrasle že 
potekale, bomo snovali program za mlade. 
Želimo si, da bi do časa šolskih počitnic 
mladim ponudili aktivnosti, ki jih bodo 
privabile v prostore mestne četrti ali v njeno 
okolico. Vabimo vse, predvsem mlade, da 
nam tudi sami predlagate, kako bi lahko v 
okviru Mestne četrti (MČ) Tabor prijetno 
preživljali počitniške dneve. 

Vidimo se torej vsak zadnji četrtek 
v mesecu – začnemo 30. januarja, 
nadaljujemo 27. februarja, 26. marca in 28. 
maja. Vsebina naših srečanj bo objavljena 
na oglasnih deskah MČ Tabor, v kolikor 
pa želite biti o dogajanju obveščeni po 
elektronski pošti, sporočite to na MČ Tabor. 
Prav tako bomo o naših srečanjih obveščali 
v novem glasilu mestne občine Maribor, ki 
bo začelo izhajati že letos

Veselimo se druženja z vami!

Tatjana Frangež, Predsednica komisije
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Moji odpadki – 
moja skrb!

Mestna občina Maribor v okviru projekta 
Izboljšajmo Maribor skupaj s Snago, 
Medobčinskim inšpektoratom in redarstvo 
Maribor, pripravlja kampanjo ozaveščanja 
za urejenost ekoloških otokov Moji odpadki 
– moja skrb!

Želimo si čisto mesto na katerega bomo 
vsi ponosni!

Namen kampanje »Moji odpadki, moja 
skrb!« je:
• ozaveščanje in spodbujanje občanov 

k ustreznemu ravnanju z odpadki na 
ekoloških otokih

• Izboljšanje stanja na ekoloških otokih;
• vzpostavitev tesnejšega sodelovanja 

med prebivalci mestne četrti;
• informiranje in priprava občanov 

na spremembo pobiranja odpadne 
embalaže, ki bo s 1.1.2020 potekalo od 
vrat do vrat in posledično spremenilo 
tudi koledar odvoza;

• poostren nadzor nad nedovoljenim 
odlaganjem odpadkov s strani 
Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Maribor.

V obdobju od septembra 2019 do aprila 
2020 bo v okviru kampanje potekalo več 
akcij:

1. LOČUJEM, SE NE ZMRDUJEM!
Ta je bila v Mestni četrti Tabor že izvedena 

17.10.2019 ob 10:00 na lokaciji Gorkega 
ul. 42, pri Dvorani Tabor. Pridružili so 
se nam otroci vrtca in popestrili izvedbo 
akcije, prav tako so bili prisotni zaposleni 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
in Snage.

2. ODLOČI SE IN LOČI!
Ta akcija bo v Mestni četrti Tabor potekala 

v tednu od 13.1.2020 do 17.1.2020. 
V torek, 14.1.2020 ob 16:00 
bo v prostorih Mestne četrti Tabor, 

Metelkova 63, Maribor potekala razprava 
s krajani. Na razpravi bodo sodelovali 
predstavniki Snage. Vljudno vabljeni!

3. NOČ IMA »ČISTO« SVOJO MOČ!
Zadnja akcija bo izvedena med 

februarjem 2020 in aprilom 2020. V 
tem času bodo vzpostavljena nočna 
dežurstva ekoloških otokov. V akciji bo 
sodeloval tudi Medobčinski inšpektorat in  
redarstvo
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Policija svetuje: 
ne pozabite na 
varnost!

Takoj na začetku bi Vas rad seznanil, da 
naloga policije ni samo iskanje storilcev 
kaznivih dejanj in prekrškov, temveč tudi 
preventivna dejavnost, s katero želimo 
skupaj z Vami doseči, da bo takih dejanj 
čim manj in da se bom lahko počutili čim 
bolj varno.

Zato bi vas rad v nadaljevanju opozoril 
na pogoste nevarnosti in okoliščine v 
vsakdanjem življenju, pri katerih lahko 
postanete žrtev kaznivega dejanja ali 

prekrška. Storilci ta dejanja poskušajo 
storiti čim hitreje in s čim manj posledicami 
zato že vnaprej izberejo najprimernejši kraj 
in žrtev. Pri tem pa predvsem izkoriščajo 
Vašo nepazljivost.

KAJ STORITI?
•  Bodite pozorni na neznane ali znane 

osebe, ki se pojavljajo v vašem okolju 
brez razloga

•  Bodite pozorni na osebe, katere nekoga 
iščejo in si ob stiku z vami izmislijo 
neznan priimek, opravljajo različno 
prodajo po domovih

•  Bodite pozorni na osebe, ki opazujejo 
vozila, objekte ali brez razloga dalj časa 
sedijo v vozilu

•  Pribeležite si registrske številke 
sumljivih vozili

•  Na varnost bodite še posebej pozorni 
sedaj v času prihajajočih dopustov , 
storite vse potrebno za vašo varnost in 
varnost premoženja

Delavci policije si prizadevamo, izboljšati 
delo ob prijavi kaznivega dejanja, pri 
izvajanju nujnih ukrepov za zavarovanje 
dokazov in iskanju storilca ter okrepiti 
odnos do oškodovancev in prijaviteljev, saj 
je moje poslanstvo , kot poslanstvo vseh 
policistov, da Vam pomagamo in skrbimo 
za vašo varnost in varnost premoženja.

POMAGAJTE SEBI IN TAKO VAM 
BOM LAHKO POMAGAL TUDI JAZ!

ŽELIM , DA ŽIVITE VARNO!

Gregor Jaunik, Vodja policijskega 
okoliša
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Ročnodelski 
krožek Vijolice

Pod okriljem Mestne četrti Tabor deluje 
več interesnih skupin. Med te spada tudi 
ročnodelski krožek »VIJOLICE«, ki deluje že 
tri desetletja. Vodi ga ga. Jožica ŽVIKART. 
Štejemo petnajst članic. Dobivamo se 
enkrat v tednu za dve uri. Tedaj ustvarjamo 
vse, kar so nas naučile naše mame, babice in 
tete. Še kaj več pa najdemo v razni literaturi, 
pa tudi na elektronskih napravah je zaslediti 
kaj koristnega. Vse to počnemo iz nostalgije 
po dobrih starih časih. Čeprav je bilo 
življenje tedaj zelo skromno, pa vendar 
veliko bolj bogato kot danes. 

Svoje izdelke vsako letov mesecu marcu 
tudi razstavimo in pokažemo vsem, ki jih 
ta vrsta umetnosti zanima. Po zaključku 
razstave pa ta ročna dela po navadi 
razdelimo ali pa podarimo svojcem, 
prijateljem, znancem – pač tistim, ki jim je 
to všeč in ki znajo ceniti ta naš trud.

Trudimo se in si tudi želimo, da bi to 
znanje ohranile in ga prenesle na naše 
zanamce. Zato srčno pričakujemo, da se 
nam pridružite, seveda, v kolikor vas takšna 
dela zanimajo. Na voljo smo vsako sredo 
med deveto in enajsto uro.

Ob prihajajočih praznikih vam želimo, da 
se podružite z vsemi, ki jih imate radi in naj 
vam bo lepo.

Pa še nekaj za smeh…
Smo vestno na srečanje hodile,
nikdar v bife zavile,
raje smo se malce poveselile.
Če koga ročno delo zanima,
Začnemo spet, ko se bliža jesen in zima.

Lojzka Miklavžič, Članica RK Vijolice
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Likovna delavnica 
*FENIKS*

Likovna delavnica deluje že peto leto. 
Slikamo in ustvarjamo pretežno v akvarelu, 
sicer eni najtežjih slikarskih tehnik. Vendar 
eni najlepši , saj k našemu osebnemu 
ustvarjalnemu duhu doda vrednost noti 
samodejno prelivanje barv in s tem dodatno 
ustvari prečudovite motive. Sama beseda 
*AKVAREL* izhaja iz besede *AQUA*, ki 
je latinskega izvora in pomeni v prevodu 
VODA. Akvarelne barve dobimo z 
mešanjem finih mletih in pazljivo izbranih 
pigmentov ter vezivom GUMIRABIKE. 
Akvarelne barve se mešajo in redčijo 
samo z vodo, katere se nanaša z mehkimi 
čopiči na za to namenjen *AKVARELNI 
PAPIR*. Pravo slikanje z akvareli je tako, da 
skozi tanke nanose barv ( barva na barvo 
) vedno ohranjamo belino papirja., zato je 
za to tehniko značilnost PROZORNOST 
in PROSOJNOST, s tem je možno dobiti 
izredni tonski in poetični karakter. 

lzbira barv in, posebej akvarelnega papirja, 
je široka, efekti pa se razlikujejo glede 
na vrsto izbranega papirja . Ti so lahko iz 
BOMBAŽA, CELULOZE , ali iz mešanice 
obeh. Razlikujejo se tudi po strukturi, 
strojno ali ročno izdelani ter glede na  
težo. 

Akvarel je poznan že vstarem Egiptu - 
slikanje na papirus, Kitajskem, Japonskem, 
lndiji in Perziji - slikanje na svilo. Akvarel so 
poznali in negovali celo Grki in Rimljani ter 
pojavlja se celo v staro krščanski umetnosti. 
Med prvimi akvarelisti *NOVE DOBE* 
izstopajo Albert Direr. V dobi BAROKA je 
akvarel služil za skice in načrte po katerih 
so se izdelovale slike v *DRUGIH* tehnikah.

Smo prijetna družba ljubiteljskih slikarjev 
, ki slikamo za hobi, za dušo in morebitna 
darila prijateljem ... Če se nam želite 
pridružiti , smo *tukaj* v dvorani MESTNE 
ČETRTI TABOR... vsak ponedeljek od 15. 
do 20. ure .

Melita Zupančič, Mentorica
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ZB NOB Maribor, 
KO Jožica Flander

V za vrednote NOB Maribor si prizadevamo 
ohranjati spomin na pomembne dogodke v 
naši domovini med drugo svetovno vojno. 
Člani krajevne organizacije Jožica Flander 
Maribor že vsa leta obiskujemo kraje s 
spominskimi obeležji po vsej Sloveniji in 
se udeležujemo pomembnejših proslav ob 
posebno junaških ali tragičnih dogodkih med 
NOB.

V tistih krutih vojnih časih so mladi ljudje 
žrtvovali svoja življenja za našo svobodno 
domovino in njeno lepšo prihodnost, tlakovali 
so pot v današnjo samostojno državo Slovenijo. 
Zato nanje ne smemo nikoli pozabiti in se jih 
moramo s hvaležnostjo spominjati. Predvsem 
pa moramo ohraniti tiste vrednote, ki nam kot 
majhnemu narodu veliko pomenijo za obstoj 
– tovarištvo in domoljubje. 

Vsako leto se naši člani ob Dnevu spomina 
na mrtve ustavimo ob spominskih ploščah 
herojke Jožice Flander v Metelkovi in Parmovi 
ulici in prižgemo svečke. Vedno je z nami 
tudi naša članica, tovarišica Zofija Turšič, ena 
redkih še živečih udeleženk NOB, šteje že 

spoštljivih 91 let, kar daje tem dogodkom še 
posebno težo. Ponosni smo nanjo.

Na zadnji dan pred krompirjevimi šolskimi 
počitnicami smo vsako leto povabljeni na 
Osnovno šolo Angela Besednjaka. Tudi letos 
nas je nadvse prijazno sprejela in pogostila 
ravnateljica Barbara Novak. Z nami sta 
poklepetali tudi učenki, članici šolske dramske 
skupine, še posebej z našo tovarišico Slavico 
Ferlič, ki je bila v času NOB odpeljana v 
Nemčijo kot »ukraden otrok«. Pozorno sta 
prisluhnili pripovedovanju. Tako prenašanje 
informacij in izkušenj iz tistih tragičnih, a 
junaških časov, je tudi pomembna naloga naše 
organizacije. Po prisrčnem sprejemu smo 
se udeležili komemoracije, ki so jo pripravili 
učenci in učenke v spomin na narodnega 
heroja Angela Besednjaka, partizansko ime 
Don, po katerem se imenuje šola.

Nato nas naša vsakoletna pot vodi tudi v 
Park mladih, kjer stoji spomenik narodne 
herojke Slave Klavora. K spomeniku smo 
položili lastno izdelan cvetlični aranžma in 
prižgali svečko ter se poklonili njeni hrabrosti, 
saj je komaj dvajsetletna žrtvovala svoje 
življenje, da smo danes, sicer majhen narod, 
toda svoboden in ponosen. Tudi po njej se 
imenuje ena od osnovnih šol v Mariboru.
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Društvo zeliščarjev 
Maribor

Naše društvo je prostovoljno, samostojno 
in nepridobitno združenje občanov, ki 
se zavzema za zdrav način življenja in 
varovanje narave.

Ustanovljeno je bilo leta 2000, kar pomeni, 
da bomo v kratkem praznovali 20. obletnico 
delovanja. Delo društva je javno in sodeluje 
ter se povezuje s sorodnimi društvi in 
združenji v Sloveniji in tudi mednarodno.

Člani društva se vsako tretjo sredo v 
mesecu ob 19. uri dobivamo na srečanjih v 
prostorih Mestne četrti Tabor, Metelkova 
ulica 63, Maribor. Ob tej priložnosti vabimo 
ljubitelje narave in vse, ki imajo podobna 
zanimanja kot mi, da se nam pridružijo. 

V društvu zeliščarjev spoznavamo rastline, 
ki jih uporabljamo za prehrano in lajšanje 
vsakodnevnih tegob. Spoznavamo njihovo 
uporabnost, kako in kdaj rastline nabiramo 
in kako jih pripravljamo za prehrano ali kot 

pomoč in podporo zdravljenju.
Rastline spoznavamo in nabiramo 

predvsem v naravi. Izlete za sprostitev in 
organizirane sprehode v naravo imamo 
ob sobotah in nedeljah enkrat ali večkrat 
mesečno. Pri tem veliko skrb posvečamo 
samemu načinu nabiranja in varovanju 
narave.

Društvo prireja tudi predavanja o 
rastlinah in njihovi uporabnosti, pa tudi 
druga predavanja strokovnjakov, na katerih 
se učimo o pomenu celostne obravnave 
zdravega življenjskega sloga. Organiziramo 
tudi oglede zeliščnih razstav, botaničnih 
vrtov, ekoloških kmetij,.. Vsaj enkrat letno 
tudi sami pripravimo razstavo rastlin.

Slovenci se lahko pohvalimo z zelo lepo 
in ohranjeno naravo. Vsi skupaj se moramo 
truditi, da bo takšna ostala, nas razvajala 
s svojimi lepotami in dobrotami ter nam 
pomagala ohranjati splošno zdravje.

Vse dobro in veliko zdravja vam želim.

Niko Ereš, predsednik Društva 
zeliščarjev Maribor
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KUD Banda 
ferdamana

Z jesenjo je prišla tudi nova impro sezona 
in pri Bandi ferdamani že pridno vadimo. 
Osvojene nagrade za najboljši stripovski 
prizor, najboljše vzdušje na predstavi in 
tretje mesto v pretekli sezoni Impro lige so 
nas navdale z še dodatno motivacijo.

Prostori Mestne četrti Tabor se redno 
napolnijo z junaškimi vzkliki, žlobudranjem 
v namišljenem jeziku džibrišu, dramatičnimi 
zapleti in s polnim košem smeha ter zabave. 
Improvizatorji se neumorno ogrevamo, 
pilimo naše veščine v starih disciplinah 
oziroma t. i. theatre sports, se preizkušamo 
v novih in se prepustimo naši domišljiji, ki 
nam vedno znova nakloni nove originalne 
zamisli. Ravno to je čar improvizacijskega 
gledališča ‒ vsi prizori, v katerih igramo, se 
podkrepljeni s predlogi našega občinstva 
zgodijo prvič, zadnjič in nikoli več. Ker 
tudi sami ne moremo vedeti, kaj točno se 
bo na odru pripetilo, je prav vsak nastop 

enkraten izziv. Ko pa smo že pri nastopih, 
se z veseljem in ponosom spominjamo 
Bitke mest, večtedenskega mariborskega 
impro dogajanja, ki smo ga v sodelovanju 
z mnogimi zunanjimi gosti izvedli med 
11. in 26. oktobrom, ko se je zaključila 
v velikem slogu z Velikim finalom med 
tremi improvizatorskimi ekipami, ki smo 
se prijateljsko pomerile na Štuku. Poleg 
improviziranja domačih in gostujočih ekip 
so se odvile tudi impro delavnice za mlajše 
improvizatorje ali šilarje in dve okrogli 
mizi na aktualne teme. To pa še zdaleč ni 
vse, sodelujemo s tremi ekipami šilarjev 
iz Maribora, Peker in Celja, osnovno 
šolo v Gornji Radgoni, v sodelovanju z 
ZPM Maribor smo med krompirjevimi 
počitnicami izvajali delavnice 
improvizacijskega gledališča za mlade, 
čakajo pa nas tekme v ljubljanski Impro ligi 
in mesečni nastopi v mariborskem KGB-
ju. Zato lepo vabljeni, da nas spremljate 
– všečkajte nas na facebook strani Banda 
Ferdamana in nam sledite na instagramu na 
@bandaferdamana. Se že veselimo našega 
naslednjega srečanja! 

12 Glasilo Mestne četrti Tabor



Doživljajsko 
igrišče v letu 2019

V Malem betnavskem gozdu, v 
mestni četri Tabor že deveto leto deluje 
Doživljajsko igrišče, program mariborske 
podružnice Društva Center za pomoč 
mladim. Doživljajsko igrišče lahko 
opišemo kot prostor, posvečen samo 
otroški igri, kjer usposobljeni sodelavci 
zagotavljajo ravnovesje med varnostjo 
in nadzorovanimi tveganji ter skrbijo 
za priložnosti, ki omogočajo otrokom 
samoorganizacijo lastne igre. V ta namen je 
igrišče opremljeno z igralnimi strukturami 
in pripomočki, ki odgovarjajo širokemu 
spektru možnosti uporabe različnih tipov 
igre za vse starostne oz. razvojne stopnje 
v otroštvu, predvsem pa priložnosti za 
spontano izražanje in zadovoljevanje 
potrebe po igri. Otroci si sami ustvarjajo 
lastne igralne svetove in površine ter 
igrišče soustvarjajo, ga spreminjajo, glede 
na trenutne želje in potrebe. Igrišče je srce 
skupnosti, fizično je oblikovano tako, da so 
dobrodošli vsi otroci, ne glede na njihove 
gibalne spretnosti in starost, vsebinsko pa 
sledi praksi spodbujanja sodelovanja med 
vsemi otroki, ne glede na versko, rasno in 
kulturno ozadje ali socialno ekonomski 
status.

Dodana vrednost programa je 
vključevanje mladih iz drugih držav, ki 
na igrišču opravljajo delo v projektih 
prostovoljstva v okviru programa Evropska 
solidarnostna enota, saj lahko obiskovalci 
in tuji prostovoljci spoznavajo in se učijo o 
drugih kulturah, navadah, jezikih, državah 
in načinih življenja.

Obisk igrišča je brezplačen, otroci svobodno 
izbirajo kaj želijo početi ter prihajajo in 
odhajajo, kadar želijo. Vabila na dogodke 
objavljamo na oglasni deski pri vhodu na 
igrišče, na spletni strani in na FB strani. 

Doživljajsko igrišče je bilo v letu 2019 
odprto vsak torek, četrtek in petek, v 
poletnem času od 13.00 do 19.00 ure in 
v zimskem od 13.00 do 18.00 ure, v vseh 
vremenskih pogojih. V času od aprila do 
konca septmebra je bilo igrišče odprto tudi 
četrti dan v tednu in sicer ob sredah, česar 
so bili še posebej veseli otroci. Igrali smo 
se v zelo vročih dneh, ko smo se hladili z 
vodnimi igrami in v dežju, ki nam je prinesel 
luže po katerih smo lahko skakali. Otroci 
so imeli na voljo delo, igro in ustvarjanje 
v lesarskem kotičku, pri ognjišču, na 
gradbišču in ustvarjalnici.

Leto 2019 je bilo na Doživljajskem igrišču 
zaznamovano tudi z veliko raznolikimi 
aktivnostmi, ki so jih izvedli številni gostje. 
Na prvi dan v marcu so nas obiskali Koranti 
iz Markovcev in poskrbeli za norčavo 
pustovanje. 

Aprila je sledila tradicionalna pomladna 
delovna akcija z Zavarovalnico Sava, na 
kateri so zaposleni prebarvali ograjo, 
pograbili listje in izpraznili kompostnik, 
mi pa smo jih pogostili s krompirjevim 
golažem. 

Novinarji ene izmed komercialnih televizij 
so julija obiskali naše gradbišče, na katerem 
so jim otroci predstavili gradnjo hiš in jim 
pokazali svoje že zgrajene hiše.
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Najpomembnejši dogodek je kot vsako 
leto praznovanje 9. rojstnega dne, ki smo 
ga pripravili 21. septembra v sodelovanju s 
tokalko Beti in tolkalcem Brunom, Marinka 
in Boško iz Akademskega planinskega 
društvu Kozjak Maribor sta poskrbela 
za nepozabno plezanje v višave, Društvo 
mladih kreativcev Slovenije za japonsko 
mečevanje, Alternativna glasbena šola KUD 
CODA je na odru izvedla kitarsko pevski 
koncert, Center eksperimentov Maribor je 
prikazal gradnjo pravega vulkana, vodnici 
psičk iz REPS pa veščine, ki jih obvladajo 
reševalni psi.

Tudi letos na nas niso pozabili gasilci 
Prostovoljnega društva Radvanje, ki so nam 
10. oktobra predstavili osnove požarne 
varnosti, nevarnosti za nastanek požara, 
približali gasilske aktivnosti in pokazali 
gasilsko opremo in vozila.

Oktobra nas je obiskal še predstavnik 
Društva mladih kreativcev Slovenije, ki je z 
otroki pripravil in izvedel turnir Nerf iger.

Pred nami je še zima, za katero upamo, da 
nam bo ponudila dovolj snega za kepanje, 
dričanje, postavljanje snežakov in iglujev ter 
drugih zimskih radosti.

Četrtna 
organizacija 
Rdečega križa 
Jožice Flander

Leto je naokoli, bližamo se prazničnim 
dnem. Želimo, da te dni niste sami, da ste 
skupaj s svojimi najdražjimi.

V naši mestni četrti je veliko starejših 
ljudi, pa tudi mlade družine, ki potrebujejo 

pomoč. Poskrbimo s skupnimi močmi, da 
bodo vsi srečni in ljubljeni.

V naši mestni četrti, pa tudi drugje, gre 
velika zahvala za nujno pomoč občanom, g. 
Zlatku Lipiču in g. Borutu Cerkveniču, ter 
vsem, ki ste kakorkoli priskočili na pomoč 
tistim, ki so pomoči potrebni. 

Hvala!

Zdenka Jmšek,  
Predsednica Čork Jožice Flander
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Društvo TOTI DCA 
Maribor

Svetovalnica za starejše
Svetovalnico za starejše pri društvu TOTI 

DCA Maribor deluje že od leta 2014, njen 
stalni sodelavec in koordinator svetovalnice 
je mag. Aco Prosnik, univerzitetni 
diplomirani psiholog. V njenem okviru 
deluje skupina strokovnjakov: poleg 
mag. Aca Prosnika še pravnica Katarina 
Poštrak, socialna delavka mag. Ana Gajič 
in mediatorka Jelka Segulin. Splošna 
zdravnica dr. Vera Feguš, ki je v minulih 
letih mnogim svetovala in pomagala, ker je 
imela izreden čut za človeka, se je na žalost 
sredi letošnjega leta za vedno poslovila. 
Zato v društvu iščejo drugo zdravnico 
ali zdravnika, ki bi želel delovati kot 
prostovoljec.

Kako priti do svetovalca? »Naročiti se je 
mogoče po telefonu ali osebno pri vodstvu 
društva, svetovanje je individualno, poteka 
v za to posebej pripravljenem prostoru 
in svetovalec si lahko vzame dovolj časa 
za pogovor,« je povedal Marjan Holc, 
predsednik društva TOTI DCA. 

S strokovnjaki se je mogoče pogovoriti 
o raznovrstnih problemih, ki jih prinaša 
življenje, o osebnostnih in duševnih 
težavah, o zdravstvenih težavah ter o 

težavah pri urejanju pravnih in upravnih 
zadev. Pomembno je vedeti, da problemov 
v tej obliki svetovanja ni mogoče reševati, 
ampak gre večinoma za napotovanje na 
pravi naslov. Za razliko od psihološkega 
svetovanja, kjer lahko že en sam pogovor 
prižge novo luč v življenju.

»Svetovalnica je varen prostor zaupanja in 
razumevanja. Problemi segajo običajno na 
različna področja, čeprav obstaja določen 
osrednji problem. Če gre za zdravstveni 
problem, je ta zelo izrazit, pri ostalih 
težavah, ki jih prinese življenje, pa se različna 
področja svetovanja prepletajo,« pravi Aco 
Prosnik in doda: »Posebej se ukvarjamo s 
problemi, ki jih prinaša staranje. Izhodišče 
je običajno osamljenost, izguba partnerja, 
včasih tudi nerealna pričakovanja o pomoči 
bližnjih, predvsem otrok. Pogovor poteka 
v iskanju skupne rešitve in novih opornih 
točk v življenju, predvsem v duhu tistega, 
kar ima posameznik že na voljo, pa se tega 
premalo zaveda. Pri tem so zelo pomembne 
možnosti, ki jih ponujajo dejavnosti 
dnevnega centra aktivnosti TOTI DCA. »

V društvu TOTI DCA, ki je socialno 
podjetje, so prav vse aktivnosti za 
uporabnike brezplačne, tudi svetovanje 
v Svetovalnici za starejše. Voditelji so 
prostovoljci, povračilo stroškov za njihovo 
delo je minimalno. Če bi jim moralo društvo 
plačevati za opravljeno delo po komercialni, 
tržni ceni, to ne bi bilo mogoče, dodaja 
Marjan Holc. 

V svetovalnici se je mogoče naročiti 
osebno vsak delovni dan od 8. do 15. ure, 
v dnevnem centru TOTI DCA, Partizanska 
cesta 12, prvo nadstropje, ali po telefonu 
na številko 041 340 075 pri Marjanu Holcu 
ali Janji Dobrajnščak, strokovni sodelavki. 
Naročanje je mogoče tudi po elektronski 
pošti toti@dca-maribor.si
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Teden 
eksperimentov

V mesecu oktobru smo že pošteno 
zakorakali v novo šolsko leto. Dodobra smo 
se spoznali med seboj, začutili drug drugega. 
Skozi mesec september sem spoznavala 
želje otrok, njihove interese, zmogljivosti 
ipd. Vedno znova se sprašujem, kaj jim 
lahko ponudim, da od njih dobim kar se 
da največ, ter kaj je tisto, ki pri njih vzbudi 
največji interes. Pomembno vprašanje pa 
je, katere dejavnosti jim ponuditi, da bodo 
čim bolj aktivni. Odločila sem se, da bomo 
izvedli teden eksperimentov. Zamisel se 
je otrokom zdela zanimiva. Nekateri sicer 
niso vedeli, kaj pričakovati, kaj bomo počeli, 
tako da smo pred dejavnostjo opravili 
temeljit pogovor, skozi katerega sem jim 
skušala čim bolj približati potek dela. 
Eksperimente smo razdelili tako, da smo 
vsak dan naredili enega, in sicer vsak otrok 
sam. Spoznali so snovi in se učili z njimi 
rokovati. Otroci so med seboj delili občutke 
in pričakovanja, si izmenjavali mnenja, pri 
tem pa drug drugega radovedno opazovali, 
kaj se bo zgodilo. Zanimanje je bilo toliko 
večje, saj so celoten postopek izvedli sami. 
Občudovali so kemijske reakcije, ki so 
jih povzročili s svojim delom. Končne 
rezultate so med seboj primerjali in jih 
beležili v naprej narejene razpredelnice. 
Vsak dan so z navdušenjem čakali na nov 
eksperiment, ki so ga izvedli. Zanimivo 
jih je bilo poslušati, kako razmišljajo ter si 
izmenjujejo mnenja. Tudi sedaj, po končani 
dejavnosti, z navdušenjem pripovedujejo 
o svojih doživetjih. V sklopu našega dela 
bomo v prihodnjih dneh obiskali Hišo 
eksperimentov, kjer bodo imeli možnost 
svoje znanje še utrditi. 

Jasna Tominc, dipl. vzg., vrtec Jožice Flander

Eksperiment: Vulkan

Eksperiment: Ognjemet v vodi

Eksperiment: Žejne papirnate brisače
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Opazovanje jeseni 
v Betnavskem 
gozdu

Ob začetku jesenskih dni z otroki iz 
Vrtca Jožice Flander opazujemo in se 
pogovarjamo o spreminjanju narave. Tako 
smo se z otroki iz skupin Žabice in Muce 
odločili, da obiščemo bližnji Betnavski 
gozd. Na poti do gozda smo hodili v strnjeni 
koloni in opremljeni s pisanimi odsevniki, 
da smo na cesti opazni. 

Ob prihodu v gozd smo najprej opazili 
drevesa, si jih ogledovali in se jih dotikali. 
Začutili smo njihovo kožo – lubje in se igrali 
s številnimi listi, ki so odpadli na gozdna 
tla. Otroci so najprej opazili, da se drevesa 
med seboj razlikujejo; ena imajo liste in 
druga iglice. Poučili smo se, da se drevesa 
lahko delijo na listavce in iglavce. Kupi 
pisanega lista na tleh so otroke pritegnili, 
da so zbirali liste najrazličnejših barv - rjavi, 
rumeni, rdeči, oranžni… Pogovorili smo se, 
da jeseni, ko se drevesa začnejo pripravljati 
na zimo, listi spremenijo barvo. Najprej 
postanejo rumeni, nato rdeči in na koncu 
rjavi.

V daljavi smo opazili tudi veverico, ki 
je brskala po tleh. Nastavili smo ji nekaj 
semen, da si jih bo shranila za hrano v času 
zime. Vzgojitelji smo otrokom razložili, 
da veverica pozimi ne spi, ampak samo 
drema, in ko je lačna išče hrano v snegu, 
ki si jo je jeseni skrila v zemljo. Sprehod 
skozi gozd nas je pripeljal do velikega 
koruznega polja, ki je bilo prazno – na njem 
v tem času koruza več ne raste. Koruzo so 
kmetje ob koncu poletja poželi in koruzno 
zrnje shranili za hrano za živali (prašiče, 
kokoši,…). Na robu gozda smo si vzeli tudi 
čas za oddih in malico z jabolki, ki smo si jih 

prinesli s seboj. Spočiti in polni novih vtisov 
smo se odpravili nazaj v naš vrtec.
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XI. ABILIMPIADA 
SLOVENIJE, 
Maribor 18. in  
19. oktober 2019

V mesecu oktobru smo v VDC POLŽ 
Maribor skupaj z Zvezo Sožitje organizirali 
XI. Abilimpiado Slovenije, na državnem 
nivoju. Prireditev je potekala dva dni, 
v prostorih Zavoda Antona Martina 
Slomška, na Vrbanski cesti 30, v Mariboru. 
Na prireditev smo se pripravljali skozi vse 
leto, organizacija takšnega dogodka je za 
nas predstavljala nov izziv.

Na kratko nekaj besed o našem 
zavodu

VDC POLŽ Maribor je ustanovljen kot 
javni socialno varstveni zavod. Ustanovljen 
je bil leta 1993, z osmimi uporabniki. 
Polževa pot se je strmo dvigovala, odpirale 
so se nove enote, število uporabnikov je iz 
leta v leto naraščalo.

Danes delujemo kot regijski center 
severovzhodne Slovenije na šestih lokacijah 
za storitev vodenja, varstva in zaposlitve 
pod posebnimi pogoji in treh lokacijah 
institucionalnega varstva. Število vključenih 
uporabnikov je naraslo na 264.

Cilj delovanja je zagotavljanje kakovosti 
življenja uporabnikom, ki so odrasle osebe 
z motnjo v duševnem razvoju.

Pomen Abilimpiade
Beseda abilimpiada je angleškega 

izvora in je sestavljena iz dveh besed: 
OLIMPYC OF ABILITIES, kar pomeni 
olimpijada zmožnosti, spretnosti. Je 
bienalna prireditev tekmovalnega značaja, 
ki med seboj povezuje invalidne osebe, 
v Sloveniji predvsem osebe z motnjo v 
telesnem in duševnem razvoju na nivoju 
zaposlitvenih in prostočasnih aktivnostih. 
Začetek abilimpijskega gibanja v Sloveniji 
sega v leto 1997, tako je leta 1999 prvič 
potekalo tekmovanje v naši državi. Krovna 
organizacija tovrstne prireditve je IAF 
International Abilympic Organization, 
s sedežem v Tokiu na Japonskem. Pri 
tekmovanju veljajo mednarodna pravila in 
standardne ocenjevalne lestvice. 

Potek prireditve
V letošnjem letu smo razpisali 16 

tekmovalnih disciplin, tekmovalci so 
se na podlagi števila prijav pomerili v 
13 disciplinah (vezenje, izdelava nakita, 
oblikovanje gline, aranžiranje cvetja, 
krasitev torte, priprava narezka, slikanje 
na platno, obdelava lesa, fotografiranje 
na prostem, računalništvo – urejanje 
besedila…). Tekmovanja se je udeležilo 
23 ekip iz različnih zavodov, VDC-jev in 
Posebnega programa osnovnih šol iz vse 
Slovenije. Skupno je bilo 115 tekmovalcev s 
53 spremljevalci.
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Na prireditev so se odzvali in navzoče 
nagovorili magister Urban Krajcar, državni 
sekretar na Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, gospa 
Alenka Iskra podžupanja Mestne občine 
Maribor in magistra Bojana Muršič poslanka 
Državnega zbora Republike Slovenije, ki je 
XI. Abilimpiado slovesno otvorila.

Prireditev pa ni potekal samo v 
tekmovalnem vzdušju, saj so se v petek 
zvečer, po uradni otvoritvi Abilimpiade 
tekmovalci družili ob plesu in tkali nova 
prijateljstva.

V soboto zjutraj je od 9.00 do 12.00 
ure potekal tekmovalni del, kjer so 
tekmovalci pokazali svoje spretnosti, 
znanja in kreativnost. Izdelke, ki so nastali 
v času tekmovanja je ocenjevala tri članska 
komisija, sestavljena iz strokovnjaka 
določenega področja, druga člana pa sta bila 
iz vrst organizatorja in mentorjev. Sledila je 
razstava vseh izdelkov, razglasitev mest in 
podelitev nagrad. 

Po dveh dnevih prijetnega druženja smo 
prireditev zaključili v pozitivnem vzdušju.
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OŠ  
Angela Besednjaka

Z velikim zadovoljstvom in ponosni 
sporočamo, da smo kot šola uspešno 
kandidirali za pridobitev naziva 
“KULTURNA ŠOLA” za obdobje 2019-
2024. Naziv smo pridobili s pestrim 
udejstvovanjem na številnih in raznolikih 
kulturnih področjih. 

Naziv Kulturna šola nam pomeni potrditev 
odličnega dela na kulturnem področju, 
obenem pa tudi zavezo, da s svojim 
znanjem, ustvarjalnostjo, kreativnostjo 
in organizacijo raznolikih aktivnosti na 
vseh področjih kulture in umetnosti, tudi 
v prihodnje prispevamo h kulturnim 
dogodkom in tako krepimo vzgojo za 
kulturo naših učencev, naše mestne četrti 
in širše lokalne skupnosti. 

Priznanja šolam – prejemnicam naziva, so 
bila podeljena v petek, 20. septembra 2019, 
v Mokronogu.

V KATEGORIJI POSEBNA 
PRIZNANJA smo prejeli:

Priznanje za posebne dosežke na 
področju gledališke dejavnosti 

Na šoli že vrsto let deluje pod mentorstvom 
ga. Dalija Ćosić več dramskih skupin, 
posebej uspešna je najstarejša dramska 
skupina Iskre. Dve leti zapored smo na 
Državnem srečanju gledaliških skupin, ki ga 
organizira JSKD, prejeli zlato plaketo.

Trenutno aktualno predstavo Hvaležni 
medved, bomo z veseljem predstavili tudi 
občanom naše mestne četrti. Ciljna publika 
so seveda tudi odrasli, saj v priredbi ljudske 
pravljice Hvaležni medved, na humoren 
način prikažemo težave poškodovanega 
medveda, ki se sooča z tegobami našega 
zdravstvenega sistema.

Dalija Ćosić,  
Koordinatorica kulturnih dejavnosti
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Vzgojiteljica iz 
vrtca jadvige 
golež maribor 
vključena v 
delovni proces v 
vrtcu na Dunaju

V vrtcu Jadvige Golež Maribor nam je 
bilo s strani Mestne občine Maribor, ki je 
uspešno prijavila program Erasmus+ (Staff 
Mobillity: Learning to Play II.) in sodeluje 
z Zavodom za Novodobno Izobraževanje, 
ponujeno, da sodelujemo v projektu, 
za katerega je MOM uspešno pridobila 
evropska sredstva. Z veseljem smo se 
odzvali in praktično strokovo usposabljanje 
omogočili vzgojiteljici Nataši Tucelj, ki se je 
na dvanajstdnevno izmenjavo oz. mobilnost 
v vrtec na Dunaju odpravila v mesecu 
oktobru. Svoje vtise je strnila v naslednjih 
odstavkih:

»O svojih pričakovanjih, ki sem jih imela 
do tuje države, tujega mesta in tujega 
vrtca, sem lahko razmišljala kar nekaj časa 
pred odhodom. Po oddani prijavi sem se 
spraševala, zakaj sem se odločila ravno za 
Dunaj, ki je glavno mesto naše »sosede« 
države Avstrije in nam je po razdalji, kot 
tudi po kulturi precej blizu? Razlogi za mojo 
odločitev so bili zelo načrtno in smiselno 
izbrani. Do sedaj, še namreč nisem 
obiskala tako velikega in številčnega mesta 
(cca 1,8 milijona prebivalcev) in že misel 
na to, da bom živela, spoznavala njihovo 
kulturo, se vključevala v delovne procese in 
se poklicno in strokovno izpopolnjevala v 
tako kulturno in številčno bogatem mestu, 

s tako razvejano prometno infrastrukturo, 
je zame zagotovo predstavljalo velik  
izziv.

 
Slika 1: Načrt podzemne železnice (U-Bahn) 

Moja zanimiva izkušnja osebne in 
poklicne poti se je začela v nedeljo 20. 
10. 2019 ko sem v popoldanskem času, 
po nekaj urni vožnji prispela na Dunaj. V 
stanovanju, ki se je nahajalo v bližini parka 
Prater, sem si prijetno uredila začasno 
bivališče. Stilno opremljeno stanovanje, 
šopek roza nageljnov na mizi, pogled na 
park in skoraj vsakodnevno sonce, so v 
stanovanju pričarali vzdušje domačnosti in 
Dunajskega pridiha.

Slika 2: Pogled na mesto Dunaj

Slika 3, 4, 5: Stanovanje v bližini parka.
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Prvi delovni dan, me je do vrtca, ki je bil 
oddaljen 10 minut vožnje, s podzemno 
železnico pospremila zelo prijazna Ga. 
Caroline. Javni vrtec, v katerem sem 11 
dni sodelovala v dejavnostih, ter budno 
opazovala in spremljala delo vzgojiteljic, 
se imenuje »Kinderfreunde Wien, 
Kindergarten in »Alois-Stacher-Haus« - 
Pflegewohnheim«. Vrtec se nahaja v novejši 
zgradbi in je začel delovati pred približno 
petimi leti. V njem se nahajajo 4 skupine otrok 
(rumena, rdeča, zelena in modra). V rumeni 
in rdeči so otroci jasličnih skupin, v zeleni in 
modri pa otroci stari od 3,5 do 6 let. Sama 
sem večino časa preživela v modri skupini, 
kjer so predšolski otroci. V tej skupini sta 
me najbolj pritegnila način in metode dela. 
Vzgojiteljici sta vzgojni program izvajali po 
Montessori pedagogiki in v spomin se mi je 
vtisnila izjava vzgojiteljice: »Montessori se 
ne naučiš, temveč živiš.«

Slika 6, 7: Vrtec Kinderfreunde v neposredni 
medicinskega centra.

Slika 8: Igralnica in sanitarije modre skupine.

Vsak dan sem spoznala nekaj novega. 
Otroci so ob prihodu v vrtec in tudi ob 
odhodu iz njega stopili do vzgojiteljic in se v 
pozdrav z njimi rokovali. Komunikacija med 
vzgojiteljicami in otroki je bila umirjena in 
spoštljiva. Veliko je bilo sproščene igre 
po želji in interesu otrok. Dnevni ritem 
v vrtcu pa je bil nekoliko drugačen kot pri 
nas. Otroci so se k zajtrku in popoldanski 
malici odpravljali v jedilni prostor, kjer so 
jim pomoč nudile vzgojiteljice- asistentke. 
Po zajtrku je sledil krog za zbranost in krog 
za podajo informacij. V tem času so potekale 
usmerjene dejavnosti (pogovori o preteklih in 
prihajajočih dogodkih, dogovori, prepevanje 
novih in že usvojenih pesmi, branje zgodb, 
seznanjanje s števili in črkami...). Vzgojiteljica 
je pogosto uporabljala slikovni material, 
letno verigo (barvne perle) s pomočjo katere 
so otroci določali dneve v tednu, mesece in 
letne čase, ter ob uporabi verige praznovali 
tudi rojstne dneve.
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Slika 10: Dejavnost na temo Dinozavri. 

Slika 11: Letna veriga (usvajanje pojma čas)

Po vodenih dejavnostih so se otroci v 
spremstvu vzgojiteljic odpravili h kosilu, kjer 
so si sami pripravili pribor in si postregli s 
kosilom. Po kosilu so samostojno pospravili 
pribor in obrisali mize. Za vse otroke razen 
najstarejših je sledil čas počitka (spanje). 
Najstarejši otroci so se v tem času umirjeno 
igrali, počitka na blazini pa so se lahko po 
želji udeležili v sosednjih skupinah.

 
Slika 12, 13: Jedilni prostori.

V času bivanja na Dunaju sem spoznavala 
življenjske navade ljudi, kulturo in utrip 
mesta. Popoldneve sem preživljala v naravi 
na Donauinsel (otok na reki Donavi) in ob 
ogledu znamenitosti mesta. Ogledala sem 
si Štefanovo katedralo, obiskala Mozartovo 
hišo, se peljala z Wiener Riesenrad (Dunajsko 
veliko kolo) in uživala ob pogledu na mesto 
iz ptičje perspektive, ter se posladkala z torto 
Sacher. Obiskala sem dvorec Schönbrunn, 
ki se ponaša s prečudovitimi sobanami, ter 
krasno urejenimi parki in sprehajalnimi 
potmi, si ogledala Hundertwasserhaus in se 
sprehodila skozi bogato založeno mestno 
tržnico.

Slika 9: Prostoren hodnik v vrtcu.
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Slika 14, 15: Park Prater in Stephansdom 
(katedrala sv. Štefana v centru)

Kljub temu, da nemškega jezika ne 
obvladam dobro, pri komunikaciji nisem 
imela večjih težav. Zaposlene v vrtcu so 
bile izredno prijazne in počutila sem se 
dobrodošlo. Klima v vrtcu je bila sproščena, 
prijetna in zaznala sem, da so vzgojiteljice 
med seboj zelo povezane. S strpnostjo so 
mi prisluhnile, mi odgovarjale na vprašanja, 
me vključevale v delovni proces in mi 
nudile pomoč pri izražanju. Otroci so me 
zelo lepo in hitro sprejeli. Z menoj so se 
sproščeno pogovarjali, me vabili k igri, mi 
sedali v naročje in me zavzeto poslušali 
med branjem zgodb. Imela sem priložnost, 
da sem jim predstavila Slovenijo, mesto 
Maribor in vrtec v katerem sem zaposlena 
že 13 let. Ogledali smo si plakat s 
fotografijami, ki smo jih med sprehodom po 

mestu Maribor posneli z otroki iz mojega 
vrtca. Prebrala sem jim zgodbo o reki Dravi, 
najprej v nemškem in nato še v slovenskem 
jeziku, kar jim je bilo še posebej zanimivo 
in zabavno. Pred odhodom, sem jim v 
zahvalo podarila družabno igro in album z 
otroškimi risbami.

Otroci in vzgojiteljice so bili darila zelo 
veseli. Zaželeli so mi vse dobro in izrazili 
željo, da jih obiščem ko bom ponovno v 
mestu.

Nove ideje, pristope in metode ki sem 
jih pridobila skozi to izkušnjo, bom z 
veseljem delila s svojimi sodelavkami in 
jih uporabila pri svojem delu. S to izkušnjo 
sem nadgradila strokovne kot tudi osebne 
kompetence in hvaležna sem za vsak dan, 
ko sem bila vključena v delovni proces v 
vrtcu na Dunaju.

Zahvala gre tudi Mestni občini Maribor, 
da nam omogoča pridobivati tako bogate 
izkušnje v tujini in verjamem, da bomo 
na ta način obogatile naše vrtce in seveda 
predvsem naše otroke.

Nataša Tucelj, vzgojiteljica 
(Vrtec Jadvige Golež Maribor)
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Politične šale
Mestna četrt je oblika lokalne samouprave 

in s tem del političnega sistema, zato so 
več kot aktualne šale, tako o zaposlenih na 
občini kot o politikih. Kar zadeva politične 
šale, so seveda najbolj zabavne tiste o ljudeh 
na položajih in še posebej o tistih z vrha 
politike. Sam sem svetnik v MČ Tabor. 

O politikih
Prijatelja se pogovarjata: »Veš, ko sem 

sinoči sinu menjal plenice, sem našel 
neverjetno podobnost.«

»Kakšno podobnost?« »Podobnost med 
politiki in plenicami.«

 »In kakšna je ta podobnost?« »Politike in 
plenice moramo pogosto menjati in to iz 
istega razloga.«

Upokojenca sta krmila golobe in eden se 
oglasi: »Golobi so kot politiki!«

»Kako to misliš?«
»Ko so spodaj, ti jedo iz roke, ko pa so 

zgoraj, serjejo po tebi!«

Prvi občan: »Kdo si ves čas izmišljuje vse 
te nove gospodarske in politične ukrepe? 
Politiki ali znanstveniki?«

Drugi občan: »Verjetno politiki, saj, če bi 
si jih izmišljevali znanstveniki, bi jih prej 
preizkusili na podganah.«

Srečanje dveh občanov: »Si bral Idiota 
(znan roman Dostojevskega)?« »Kaj bral, 
celo volil sem ga.«

Prvi občan: »Si že slišal, da je predsednik 
zapustil svojo stranko?«

Drugi občan: »Kakšna nesreča! Kako je 
stranka to sprejela?«

Prvi občan: »Zdaj se je že umirilo. Na 
začetku so pa vsi noreli od veselja!«

Ko smo že pri Dostojevskem, še eden:
Če bi bil Dostojevski Slovenec, ne bi 

napisal romana »Zločin in kazen« ampak 
roman s krajšim naslovom »Zločin.«

Politik je od sekretarja zahteval govor o 
aktualni politični situaciji in mu zabičal, da 
govor ne sme biti niti za minuto daljši od 
petnajstih minut. 

Politik bere in bere ter porabi zanj kar tri 
četrt ure.

Seveda po govoru znori in kriči na 
sekretarja, kako mu je lahko to napravil, 
sekretar pa: »Govor sem vam oddal v treh 
izvodih.«

Na občini.
Vrsta na občini. Vroče. Stranka kriči: 

»Dajte mi dokument za poroko. Čakam že 
tri ure«. Uradnica ga vpraša: »Za poroko ali 
za ločitev?«

»Dajte mi oba, da ne čakam še enkrat.«

In še en resničen, z obiska moje žene 
na občini. Spremljala jo je najina takrat 
sedemletna vnukinja Ela. Babica ji je 
prebrala napis na vratih ene od pisarn. 
»Uradnikom ni dovoljeno sprejemanje 
daril.« Ela, vsa zgrožena: »Kaj jim tudi 
Dedek Mraz ne sme nič prinesti?«
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Župani
Župana je v bolnici po težji operaciji 

obiskal predstavnik mestnega sveta. 
Gotovo ga ni najbolj razveselil s podatkom, 
da mu 35 od 50 svetnikov želi čim hitrejše 
okrevanje. 

Gostilniški pogovor prijateljev v enem 
izmed Ljubljanskih lokalov: »Si slišal, da je 
župan, v zameno za zaposlitev v Lekarnah 
Ljubljana od farmacevtke zahteval spolne 
usluge?«

Ni nujno, da to drži. Morda je le narobe 
razumel ženo, ki mu je naročila, da mora v 
lekarni preveriti učinkovitost viagre.«

V zaporu
Včasih gre kak politik, zaradi kriminala, 

tudi v zapor, vendar pa ne vedno izključno 
po svoji krivdi. Tako je nekoč zapornik na 
vprašanje ječarja, zakaj je prišel v zapor, 
odgovoril, da zaradi genske napake. 
»Kakšne genske napake«, se je začudil ječar. 
»Imam predolge prste in prekratke noge.«

Nekoč je pristal v zaporu tudi politik, 
ki je trdil, da je nedolžen. Prvo nagrado 
ob njegovem zaprtju si je gotovo zaslužil 
komentar: »Že prvi dan so zaporniki 
ugotovili, da je bil res nedolžen.«

Paznik je naročil zapornikom: »Jetniške 
celice morajo biti čiste, kot nove! Prišel bo 
predsednik vlade!«

»Končno so ga prijeli«, se je oglasil eden 
od zapornikov.

Politik zasebno
Odvetnik politiku po telefonu: »Resnica je 

zmagala.«
Politik: »Takoj vložite ugovor.«

Po razglasitvi rezultatov se politik vrne 
domov k ženi. “Draga, izvolili so me!”

“Res, ali se samo lažeš in delaš norca 
iz mene?” “Res je, sedaj se mi pa res ni 
potrebno več lagati.”

Ivan Ketiš
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Predstavitev 
programa: 
»Svetovanje 
in podpora pri 
demenci-DeCo«

Program se izvaja kot informiranje, 
svetovanje in podpora osebam, ki se 
soočajo s pojavom demence in/ali skrbijo 
za osebe z demenco. Program dopolnjuje 
storitve v skupnosti na področju demence. 
Izvaja se v mestnih četrtih in krajevnih 
skupnostih MOM.

Uporabnikom posredujemo informacije, 
ki jim koristijo pri sprejemanju odločitev 

vezanih na »življenje z demenco.«
Program temelji na individualni in 

skupinski metodi dela ter na uporabi 
veščin skupnostnega socialnega dela 
(povezovanje z okoljem, s sorodnimi 
programi v mreži izvajalcev).

Udeležba je brezplačna. 
Pogojev za vključitev ni.

Lokacije in ure dosegljivosti za uporabnike 
prilagodimo in dogovorimo v posameznih 
okoljih, glede na razpoložljivost prostora.

Pri  izvajanju  sodelujejo  strokovnjaki  iz  
različnih  področij  oskrbe  in  podpore  za  
potrebe demence.

Program financirata MDDSZ in MOM.

Lidija Breznik, mag.soc.geront. 
Strokovna vodja programa
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POSVETOVALNICE V 
LOKALNI SKUPNOSTI 
 

Potrebujete pomoč oziroma nasvet pri: 

 izbiri osebnega izbranega zdravnika, ginekologa, pediatra,  
 bi si želeli izmeriti vrednost krvnega sladkorja in krvnega 

tlaka, 
 ste žrtev nasilja in ne veste kam po pomoč, 
 želite informacije o zdravem življenjskem slogu, 
 želite informacije o Centrih za krepitev zdravja, 
 potrebujete le nekoga, ki bi Vam prisluhnil. 

Potem ste vabljeni v posvetovalnico v Vaši mestni četrti oziroma 
krajevni skupnosti, kjer Vas pričakuje patronažna medicinska 
sestra. 

 

 

POSVETOVALNICE SE 
BODO IZVAJALE V 
MESTNI ČETRTI 

TABOR 
____ 

METELKOVA 63  
____ 

VSAKO DRUGO SREDO 
V MESECU MED 

9.00 IN 11.00  
____ 

VLJUDNO VABLJENI!  
 

VSE STORITVE SO 
BREZPLAČNE! 

____ 

PATRONAŽNA SLUŽBA 
MARIBOR 

ZDRAVSTVENI DOM  
DR. ADOLFA DROLCA 

MARIBOR 
 

PATRONAŽNO VARSTVO 
SODNA ULICA 13 
2000 MARIBOR 

 
TELEFON: 02 22 86 537 

 

 
 

 


