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SVETA MČ MAGDALENA
Spoštovane Magdalenčanke in Magdalenčani!
Prejeli ste novo izdajo glasila Mestne četrti Magdalena. V njem
lahko najdete številne informacije glede aktivnosti, ki se dogajajo
na našem območju. Nekateri dogodki se bodo šele zgodili ali pa
bodo že za nami, ko boste morda ponovno prebirali te vrstice. V
obeh primerih je glasilo pred vami, kot zanimiv dokument tega
okolja in tega časa. Ponosni smo, da se v naši četrti dogajajo
številne zanimive aktivnosti.
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Fitnes v Magdalenskem parku
Mestna četrt Magdalena beleži svoj 20. krajevni praznik. Od
začetka obstoja mestne četrti vodi tradicija praznovanja našega
praznika, ki jo bomo tudi letos popestrili s prazničnim programom.
Namen praznika je v našem druženju in povezovanju. Zavedati
se moramo, da lahko le s skupnimi močmi uresničimo projekte,
ki smo si jih zadali. V mestni četrti si prizadevamo, da bi bili v
ta del mesta umeščeni projekti, ki so zanj potrebni. V lanskem
letu je bil v Magdalenski park umeščen t.i. fitnes v naravi, majhen
projekt, ki je popestril dogajanje v severnem delu parka. Veseli
nas, da bo park kmalu tudi v celoti prenovljen, v okviru izgradnje
podvoza v Ljubljanski ulici, ki mu v tem glasilu namenjamo
posebno pozornost. Na območju mestne četrti je veliko skupnih
problemov, ki jih spremljamo člani sveta mestne četrti. Soočamo
se z mnogimi odprtimi vprašanji na področju komunale,
prometne infrastrukture in prostorske ureditve. Trudimo se po
svojih najboljših močeh in v okviru finančnih možnosti, ki jih
ima na razpolago mestna občina. Veselimo se vaših predlogov,
pobud in informacij, na podlagi katerih lahko skupaj dosežemo
spremembe na bolje. To ni edini čas, ki slovi po pomanjkanju
javnih sredstev. Pred 21. leti sem zaključila mandat kot zadnja
predsednica Sveta KS Juge Polak. Bili so težki časi, vendar nam
je na določenih področjih vendarle uspelo. Uspeli smo urediti
kanalizacijski sistem v dveh tretjinah Železniške kolonije in
sprejeti potrebne akte, na podlagi katerih je bil urejen preostali
del v okviru novonastale Mestni četrti Magdalena.
Dvajseta obletnica obstoja mestne četrti ni edini jubilej, ki
ga letos slavimo. V tem letu beležimo osemdeseto obletnico
šolske dejavnosti današnje Osnovne šole Franceta Prešerna,
ki skupaj z Osnovno šolo Maksa Durjave sestavlja pomemben
steber izobraževanja v naši mestni četrti. Iskreno se veselimo
obeh jubilejev, ki sta povezana predvsem skozi naša življenja
na tem območju.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki z mestno četrtjo
sodelujete, jo spodbujate in tudi kritizirate, kadar je to upravičeno.
Iskreno čestitam vsem krajankam in krajanom, ob našem 20.
krajevnem prazniku!
Renata Prislan,
predsednica Sveta MČ Magdalena
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KDAJ

Torek
30. maja
900 – 1400

Četrtek
1. junija
1630

Sobota
3. junija
900-1200

KJE

KDO

KAJ

Preradovičeva ul. 1

MESTNA ČETRT MAGDALENA

DAN ODPRTIH VRAT MESTNE ČETRTI
MAGDALENA

Gorkega ul. 34

DRUŠTVO TOTI DCA MARIBOR

DAN ODPRTIH VRAT DRUŠTVA TOTI
DCA MARIBOR

DVORANA
Ul. heroja Zidanška 13,
I. nadstropje

KUD ANGEL BESEDNJAK
OŠ FRANCETA PREŠERNA in
OŠ MAKSA DURJAVE

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL:
članov Likovne sekcije KUD Angel
Besednjak,
učencev OŠ Franceta Prešerna in učencev
OŠ Maksa Durjave

Preradovičeva ul. 1

GOBARSKO DRUŠTVO LISIČKA

PREDAVANJE:
GOBE V PREHRANI
(začetek ob 13.00 uri)

DVORANA
- Ul. heroja Zidanška 13, I.
nadstropje

DR. BOŽIDAR VOLJČ
v sodelovanju z
INKONT- humanitarna
organizacija Maribor

PREDAVANJE:
ZNAČILNOSTI AKTIVNE IN ZDRAVE
STAROSTI

AVLA KONZUM
(Gorkega ul. 34)

KD PIHALNI ORKESTER
SVOBODA
OBČINSKA TURISTIČNA ZVEZA
ZADRUGA DOBRINA
GOBARSKO DRUŠTVO LISIČKA
DRUŠTVO PUPILLAM

GODBA NA PIHALA
TRŽNICA
RAZSTAVA GOB
RAZSTAVA IN PRODAJA:
izdelkov domače obrti, ekoloških sredstev
za nego doma in tekstilnih izdelkov iz
ponovne uporabe

DVORIŠČE
Ul. heroja Zidanška 13

MESTNA ČETRT MAGDALENA,
v sodelovanju z OŠ Franceta
Prešerna,
OŠ Maksa Durjave in
Vrtcem Jožice Flander

LIKOVNA DELAVNICA Z OTROCI

POLICIJSKA UPRAVA MARIBOR
PGD MARIBOR STUDENCI
ZDRAVSTVENI DOM MARIBOR

PREDSTAVITEV DELA IN OPREME:
POLICIJE, GASILCEV IN REŠEVALCEV

Ponedeljek DVORIŠČE
5. junija
OSNOVNE ŠOLE
1000 – 1300 MAKSA DURJAVE (Ruška c. 15)
Sreda
7. junija
1830

TELOVADNICA
OSNOVNE ŠOLE
FRANCETA PREŠERNA
Žolgarjeva ul. 2
(vhod skozi atrij)

TONE PARTLJIČ in
KD LIMBUŠ PEKRE

KABARET:
NEBESA POD POHORJEM

Petek: 9.
junija
1700

TELOVADNICA
OSNOVNE ŠOLE
FRANCETA PREŠERNA
Žolgarjeva ul. 2
(vhod skozi atrij)

MESTNA ČETRT MAGDALENA
OŠ FRANCETA PREŠERNA
OŠ MAKSA DURJAVE
VRTEC JOŽICE FLANDER
KUD ANGEL BESEDNJAK

PROSLAVA IN ZAKLJUČNA
POGOSTITEV
OB 20. PRAZNIKU MESTNE ČETRTI
MAGDALENA

Vstopnine na prireditve ni!
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BESEDA UREDNIKA
Spoštovane krajanke in krajani Mestne četrti Magdalena.
Pred vami je nova številka glasila mestne četrti – Magdalenčana
- ki je ob dvajseti obletnici delovanja MČ Magdalena odeta v
barve. V uredniškem odboru smo se potrudili, da predstavimo
utrip naše mestne četrti v letu, ki je za nami. Tu najdemo nekaj
zanimivih prispevkov, ki so jih pripravila razna društva, obe
osnovni šoli, ki se letos za spremembo vključujejo z intervjuji
štirih donatorskih podjetij na našem območju. Vključili smo
tudi obe srednji šoli, ki nam predstavljata obšolske dejavnosti,
prav tako dijaški dom Lizike Jančar. V glasilu boste lahko
prebrali tudi nekaj o dejavnosti humanitarnih organizacij v
našem okolju. Z intervjujem prve tajnice naše mestne četrti
smo poskušali pokukati v začetke in nastanek mestne četrti.
Predstavljamo vam tudi nekaj utrinkov iz preteklih praznikov

MČ. Naš pogled pa je usmerjen tudi v prihodnost, zato vam
želimo predstaviti tudi projekt podvoza pod železniško progo
na Ljubljanski ulici. Nagovarja nas tudi gospod župan, z mislijo
na prihodnost Maribora in naše mestne četrti. Z mestno četrtjo
sodelujejo tudi nekateri kulturni delavci in institucije. Med
njimi naj omenim gospoda Toneta Partljiča, ki nam je v okviru
letošnjega praznika MČ ponudil ogled njegove predstave
Nebesa pod Pohorjem. V glasilu najdete bogat program
praznovanja 20. praznika mestne četrti. Potrudili smo se, da
bo praznovanje raznoliko in namenjeno različnim starostnim
skupinam krajanov. Vabimo vas, da se udeležite prireditev
po svojem izboru, posebej pa vas vabimo, da se udeležite
proslave, s katero bomo v petek, 9. junija, ob 17. uri - počastili
jubilejni krajevni praznik in zaključili program prireditev.
Jože Čonč, urednik

SVET MESTNE ČETRTI MAGDALENA
V MANDATNEM OBDOBJU 20142018:
Renata PRISLAN, predsednica
Tjaša KLANJŠČEK, podpredsednica
Andreja ALIČ, članica
Ivka BILOBRK, članica
Jože ČONČ, član
Jožef GRAH, član
Mira HORVAT, članica
Josip KELEMEN, član
Dragica MASTEN, članica
Valter MASTEN, član
Ana VERNIK, članica
Vitor ZEČIČ, član
Franc ZORJAN, član
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Člani Sveta Mestne četrti Magdalena, zbrani po 9. redni seji, 20.
aprila 2016.
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UTRINKI PRETEKLIH PRAZNIKOV MESTNE ČETRTI MAGDALENA
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SEZNAM DRUŠTEV, KI SODELUJEJO V PROGRAMU DELA MČ MAGDALENA
DRUŠTVO/ORGANIZACIJA

ZASTOPNIK

E-NASLOV

DRUŠTVO PET ELEMENTOV

Boris Robič

robic.boris@gmail.com

PLANINSKO DRUŠTVO TISA

Albin Marcen

pd.tisa@gmail.com

ŠKTD SEVERNICA

Roman Toplak

toplak.roman@siol.net

GOBARSKO DRUŠTVO LISIČKA

Slavko Šerod

gdlmb1@gmail.com

ČETRTNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA MAGDALENA

Ana Vernik

anka.vernik@gmail.com

DRUŠTVO IZGNANCEV

Majda Cvetanovski

(mc.magdalena@maribor.si)

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB MARIBOR – KO
MOŠE PIJADA

Vasilij Lavrič

vasilij.lavric@telemach.net

SEKCIJA ŠAHISTOV

Aleksander Ploj

klatez@triera.net

KUD ANGEL BESEDNJAK

Bojan Farasin

bojan.farasin@gmail.com

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO DRAVA

Blanka Kositer

mds.drava@triera.net

DRUŠTVO TOTI DCA MARIBOR

Marjan Holc

toti@dca-maribor.si

SEZNAM DRUGIH DRUŠTEV/ORGANIZACIJ, KI DELUJEJO V PROSTORIH MČ MAGDALENA
DRUŠTVO/ORGANIZACIJA

ZASTOPNIK

E-NASLOV

DRUŠTVO ORGON BIOTERAPY

MAJDA KERHE

majda.kerhe@gmail.com

DRUŠTVO TOTI BIG BAND

JANEZ VOUK

krebs.iztok@gmail.com

DRUŠTVO ZA KULTURNO VZGOJO KROG MARIBOR

MIRO DREVENŠEK

dkvkrog@triera.net

KROG ZA NARAVNO ŽIVLJENJSKO POMOČ

MICHAEL STRIZZICH

rode.sonja@gmail.com

INKONT – HUMANITARNA ORGANIZACIJA MARIBOR

IGOR BUT

slavica.jausovec@gmail.com

AKTIVNO ŽIVLJENJE, TERAPEVTSKA VADBA ZA STAREJŠE

KAROLINA RAČUNICA

karolina.racunica@gmail.com

Aktivnosti društev, ki sodelujejo v programu dela mestne četrti, so za udeležence brezplačne.

KULTURNI CENTER PEKARNA –
VAŠ SOSED
Kulturni center Pekarna, ki se nahaja v Mestni četrti Magdalena
že od leta 1994, je le eden izmed mnogih skupnostnih
prostorov, ki mestom širom Evrope nudijo nekomercialne
programe s področja kulture, mladine, socialne dejavnosti,
športa in seveda - družbenega aktivizma.
V Sloveniji so poleg KC Pekarna med bolj poznanimi tudi
Metelkova mesto in Socialni center Rog, ki se nahajata
v Ljubljani, UP-Inde, ki se nahaja v Kopru in Sokolc, ki se
nahaja v Novem mestu. Seveda pa imajo tudi številni drugi
manjši slovenski kraji samonikla prizorišča, kjer se rojevajo
socialno-varstveni programi, kalijo mladinske/i delavke/ci in
kritična politična misel ter ustvarja neodvisna kultura. To so
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odprti, javni prostori, ki za razliko od komercialnih prostorov
delujejo po principu socialnega vključevanja, velikokrat tudi
samoorganizacije, povezovanja skupnosti in preizpraševanja
obstoječih družbenih razmerij moči ter tako ponujajo
alternative vsebinam, ki temeljijo na tekmovalnosti, profitu in
avtoritarnosti.
V stavbah Kulturnega centra Pekarna, ki so bile zgrajene
že konec 19. stoletja in nosijo imena, ki delno odslikavajo
dejavnosti, ki se v njih dogajajo ali pa njihove arhitekturne
značilnosti, se tako v vaši neposredni bližini odvijajo kakovostne
vsebine s področja izobraževanja, kulture, sociale in športa, ki
zadostijo potrebam mladih in tudi manj mladih v mestu. V
Lubadarju, ki meji na Jezdarsko ulico, je tako v pritličju našla
dom največja prodajalna in čitalnica rabljenih knjig Bukvarna
Ciproš, v višjih nadstropjih ustvarjajo glasbene skupine,
ki tvorijo pomemben del neodvisne glasbene produkcije v
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Mariboru pa tudi v Sloveniji, nekaj likovnih umetnikov ustvarja
v ateljejih drugega nadstropja stavbe, na vrhu pa lahko najdete
plezalno steno APD Kozjaka, ki jo v okviru dnevnih tečajev
plezanja obiskujejo otroci in mladi. V stavbah, ki mejijo na
Žitno ulico in nosijo imena kot Hladilnica, Lukna, Supernova in
MC IndiJanez se nahajajo prostori popoldanskega in večernega
druženja, glasbena prizorišča, velik razstaviščni prostor in
čitalnica.

Fotografska delavnica- Slikanje s svetlobo
Dvorana Gustaf, ki se nahaja v središču celotnega kompleksa,
velja za najbolj akustično in najlepšo koncertno dvorano v
Mariboru. AGD Gustaf, ki z njo upravlja, se trudi zahtevnejšim
obiskovalcem/kam ponuditi predvsem kakovostne koncerte
sledečih zvrsti: rocka, indie rocka, stone rocka, garažnega
rocka, noisa, modernega popa, progresije, low-fi, elektronike
ipd. V Upravni stavbi, ki meji na ulico Ob železnici, pa se
izvajajo predvsem mladinske in socialne dejavnosti, čeprav
tudi kulturnih programov ne manjka. Mladi se lahko v
Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA,
Pekarna Magdalenske mreže, zatečejo po brezplačno pomoč
in svetovanja na področju motenj hranjenja, težav v šoli ali
medsebojnih odnosih. Tukaj se lahko preizkusijo tudi kot
prostovoljci/ke, izvedo, kako in zakaj se odpraviti po izkušnjo
prostovoljskega dela v tujino, se udeležujejo delavnic in
predavanj s področja delavskih pravic in zadružništva ter
kritične pismenosti. Vključujejo se lahko v izobraževanja s
področja gledališča zatiranih in pomagajo pri organizaciji

kulturnih prireditev, razstav in festivalov ter si izposodijo
knjige v Knjižnici tete Rose. V Centru za pomoč mladim
prav tako omogočajo mladim, da obogatijo svoje izkušnje,
oblikujejo nove možnosti, izboljšajo vpogled v svoje življenje in
se udeležujejo izkustvenih treningov. V MC IndiJanez mladim
nudijo neformalna izobraževanja, svetovanja, vključevanja v
medgeneracijske aktivnosti in jih vabijo na glasbeno-kulturne
prireditve, ki so alternativno in žanrsko raznolike. Mladinski
kulturni center Maribor - kot edini
javni zavod v KC Pekarna - mladim
omogoča, da se neformalno
izobražujejo, odkrivajo, raziskujejo
ter se usposabljajo. Ob tem jim
nudijo finančne, materialne in
infrastrukturne pogoje, da se
lahko izražajo in ustvarjajo na
različnih področjih. MKC Maribor
upravlja tudi s Hostlom Pekarna,
ki se je uvrstil med najlepše in
najgostoljubnejše
mladinske
hotele v Sloveniji. V Upravni stavbi pa se nahajajo tudi Zofijini
ljubimci, ki skrbijo, da družbenokritična misel v našem mestu
ostaja prisotna in glasna.
Pozabiti ne smemo tudi na dislocirane uporabnike/ice KC
Pekarna, ki so tekom nikoli dokončane obnove kompleksa,
našli/e drugi dom na Koroški 18. Tam se nahajajo pisarne in
predavalnica Potapljaškega društva Maribor in APD Kozjak,
društvo Solar Pulse, glasbene skupine in Galerija K18 Pekarne
Magdalenske mreže.
Organizacije, neformalne skupine in posameznice/ki v
KC Pekarna so tvorno vpete/i tudi v gradnjo kakovostnih
odnosov z lokalno skupnostjo in pomagajo MOM pri izvedbi
investicijsko vzdrževalnih del na stavbah. Načrte za obnovo
streh, ki se nadomeščajo v zadnjih letih, so brezplačno
donirali/e strokovnim službam MOM.
SSKJ pravi, da je sosed “1. kdor živi, prebiva blizu koga: sosed
rad pomaga; midva sva soseda; obiskovati sosede”, zato vas,
drage/i sosede/i, vabimo, da nas obiščete!
Urška Breznik, Pekarna Magdalenske mreže

Kulturni center Pekarna, foto Michal Černansky
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RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
je najstarejša humanitarna organizacija, ki
deluje v RS. V letu 2016 je RKS Zveza združenj
Slovenije praznoval 150 let od ustanovitve. V
Sloveniji v različnih krajih deluje 56 Območnih
združenj RK in OZ Maribor je eno izmed njih.

RKS-OZ Maribor je samostojna, nevladna, humanitarna,
nepridobitna in prostovoljna organizacija, ki deluje na območju
Mestne občine Maribor in Občin Duplek, Hoče-Slivnica,
Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju,
Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj.
Da smo bližje občanom, ki potrebujejo pomoč, po lokalnih
skupnostih delujejo naši aktivisti oziroma PROSTOVOLJCI
v Krajevnih organizacijah RK. Humanitarni center RKS –
OZ Maribor je na Ulici Pariške komune 13 v Mariboru,
kjer se izvajajo različni humanitarni programi in opravljajo
usposabljanja. Skladišče humanitarne pomoči na Ljubljanski
ulici 23 - pa ob izvajanju nalog za potrebe delovanja
RKS-OZ Maribor deluje tudi kot Logistični center RKS za
območje
17
OZRK
koroške,
zahodnoštajerske,
vzhodnoštajerske in prekmurske regije!
RKS izvaja dela na različnih področjih.
RKS izvaja NALOGE JAVNIH POOBLASTIL na področjih:
o krvodajalstva in darovanja človeških organov,
o prve pomoči,
o pripravljenosti za delovanje v naravnih nesrečah in
o službe za iskanje pogrešanih.
Eno izmed pomembnih dejavnosti je področje SOCIALNE
DEJAVNOSTI IN SOLIDARNOSTI, saj se z mnogimi aktivnostmi
(tako z finančno kot z materialno pomočjo) trudimo pomagati
socialno ogroženim ljudem.

Omogočamo otrokom letovanja na morju.

RKS s pomočjo sredstev FIHO in donatorskih sredstev (npr.
TUŠa ali sredstev zbranih z akcijo RKS »Peljimo jih na morje«)
pošilja otroke na socialna letovanja v MZL RKS Debeli rtič.
Naše območno združenje – OZ RK MARIBOR pa je že vse
od leta 1950 organizator letovanj otrok na morju, od leta
1955 pa neprekinjeno vsako poletje omogoča zdravstveno
ali socialno letovanje otrokom v svojem MPD Frankopan v
Punatu na otoku Krku v Republiki Hrvaški.

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje
Maribor - vabi k prijavam pred novo sezono
otroških letovanj v Punatu na otoku Krku
Otoško središče klimatskega zdravljenja, MPD Frankopan
v Punatu na otoku Krku, že od leta 1955 otrokom ustvarja
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prve spomine na morje. Letos ne bo nič drugače, saj bo tudi to
poletje mladinski dom središče počitniške kolonije, ki poteka
pod okriljem RKS-OZ Maribor. V društvu zato vabijo vse
starše predšolskih in šolskih otrok k prijavi na letovanje, ki je
v primeru zdravstvenih težav otroka ali socialnih stisk družine
sofinancirano.
Za več informacij o letovanju naj se starši obrnejo na spletno

stran društva (www.rkmb-drustvo.si), kjer je na voljo prijavnica
na letovanje v Punatu. Prijavnico dobite tudi na sedežu društva
ali pri svetovalni delavki na OŠ.
V primeru bolezni otroka v lanskem letu ali določenih kroničnih
obolenj, lahko otroka zdravnik napoti na zdravstveno letovanje, ki
ga sofinancira ZZZS. Posvetujte se z osebnim zdravnikom otroka.
V letu 2017 RKS-OZ Maribor sicer načrtuje letovanje otrok v
sledečih izmenah:
IZMENA
I.

TERMIN
Predšolski otroci:
ponedeljek, 02. 07. – sreda, 12. 07. 2017

II.

Šolski otroci:
sreda, 12. 07. – sobota, 22. 07. 2017

III.

Šolski otroci:
sobota, 22. 07. – torek, 01. 08. 2017

IV.

Šolski otroci:
torek, 01. 08. – petek, 11. 08. 2017

V.

Šolski otroci:
petek, 11. 08. – ponedeljek, 21. 08. 2017

VI.

Otroci s posebnimi potrebami:
ponedeljek, 21. 08. – četrtek, 31. 08. 2017

RKS-OZ Maribor, Referat za letovanje otrok:
Jerica Gaube, strokovna sodelavka
letovanje@rkmb-drustvo.si, 02 234 40 06

Četrtna organizacija rdečega križa Magdalena
V prostorih Mestne četrti Magdalena, Preradovičeva ul. 1,
deluje Četrtna organizacija Rdečega križa Magdalena, ki z
območnim združenjem Rdečega križa sodeluje pri delitvi
paketov pomoči krajanom, ki pomoči ne prejemajo na
lokacijah območne organizacije, pa so pomoči potrebni oz. so
se znašli v začasni socialni stiski. Četrtna organizacija daje
tudi podporo krajanom pri usmeritvi na ustrezne institucije
pri premagovanju socialnih stisk in prireja občasna druženja
krajanov, z namenom preprečevanja socialne izključenosti
najrazličnejših vrst.
Ana Vernik, predsednica ČO RK Magdalena
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Obisk Božička, 20. december 2016 (prostori bivše glasbene
šole, Ul. heroja Zidanška 13)

ŽUPNIJSKA KARITAS
SV. MAGDALENA
Karitas, ki deluje znotraj župnije sv. Magdalena, ostaja zvest
svojemu poslanstvu, poleg tega pa deluje tudi na širšem
področju - z namenom pomagati in povezovati ljudi.

V minulem letu je župnijska Karitas dobila svoje prostore v
Magdaleninem domu, v neposredni bližini župnišča. Selitev je
tako omogočila, da ima Karitas svoje skladišče in tudi pisarno.
Temeljna naloga prostovoljcev je pomoč ljudem, tako v
duhovnem kot tudi v materialnem smislu. Vrata župnijske
Karitas so tako prosilcem odprta vsak prvi, drugi in tretji petek
v mesecu v dopoldanskem času. V tem času se izvajajo posveti,
svetovanja, prav tako pa se deli tudi hrana, ki je donirana s
strani Europske unije. To so predvsem živila z daljšim rokom
uporabe, kot so mleko, moka, testenine, riž in sladkor.
Dvakrat letno, v sodelovanju s trgovinami Hofer, se nabirajo
tudi dobrine. Pred poslovalnicami poteka akcija zbiranja hrane,
kjer prehrambene artikle darujejo mimoidoči kupci.
Pod okriljem župnijske Karitas se združujejo tudi starejši, ki so

Čajanka za starejše krajane, 20. 12. 2016 (prostori Društva
TOTI DCA Maribor, Gorkega ul. 34),

se v minulem letu srečevali na delavnicah ročnih del, prav tako
pa je zaživela tudi dodatna učna pomoč za osnovnošolce.
Sodelavci Karitas se redno udeležujejo delavnic in izobraževanj
s področja svetovanja in prostovoljstva, organizirajo srečanja
za starejše in onemogle ter si postavljajo nove izzive. Tako je
župnijska Karitas v mesecu decembru, na praznik sv. Miklavža
prvič pogostila in obdarovala brezdomce iz zavetišča na
Ruški cesti. V letošnjem letu pa je župnijska Karitas skupaj
z župnijskim pevskim zborom Luč, organizirala dobrodelni
koncert s sloganom »Širite ljubezen«. Velikodušna pomoč
zbora, ki se je odpovedal prostovoljnim prispevkom, bo tako
namenjena nakupu subvencionirane hrane.

Zaradi vse večjega povpraševanja in prosilcev, ki se zatekajo
po pomoč, ostaja prva naloga župnijske Karitas skrb za
razdeljevanje hrane, hkrati pa se povečuje želja, da postane
župnijska Karitas odprta za vse ljudi in da skupaj gradimo lepši
in boljši vsakdan posameznika.
Ana M. Varšnik
MAJ 2017 | Glasilo mestne četrti Magdalena
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POGOVOR Z
GOSPO ŠTEFKO ČONTALA,
PRVO TAJNICO MČ MAGDALENA
Pozdravljeni ga. Štefka. Ker ste bili dolgoletna tajnica,
najprej v krajevni skupnosti (KS) kasneje pa v mestni četrti
(MČ), smo vas naprosili, da nam poveste kaj o tistih časih.
Leta 1997 je prišlo do združevanja takratnih KS v MČ. V
našem primeru so se združile štiri KS v MČ Magdalena.
Kako je potekala ta reorganizacija? Kasneje ste se
preselili iz poslovne stavbe v Ljubljanski ulici v lastne
prostore MČ v Preradovičevi ulici. Kako je potekala te
selitev in kaj so novi prostori pomenili za MČ Magdalena?
Reorganizacija je potekala na osnovi Zakona o lokalni
samoupravi, ki določa, da je območje občine v skladu s
statutom občine razdeljeno na krajevne, vaške in četrtne
skupnosti, delitev pa mora biti utemeljena s prostorskimi,
zgodovinskimi, kulturnimi, … razlogi in mora biti v interesu
prebivalcev tega dela občine. Ta interes so na zborih krajanov
prebivalci tega območja tudi izkazali. Predlagani novo nastali
četrti je bilo potrebno določiti tudi ime. In ker območje skoraj
natančno pokriva meje župnije Sv. Magdalene, so prisotni na
zborih krajanov pritrdili predlogu g. Miroslava Blažiča, naj se
četrt imenuje Magdalena. S sprejetjem Odloka o razdelitvi
mestne občine Maribor na mestne četrti in krajevne skupnosti
je bila ustanovljena Mestna četrt Magdalena.
Potrebne so bile aktivnosti za registracijo MČ, prevzem
delavcev, inventura finančnega poslovanja in premoženjskega
stanja.
Selitev, ja-najprej smo se z minimalno razpoložljivimi finančnimi
sredstvi lotili delne obnove prostorov na Preradovičevi, obnovili
smo talno oblogo v sejni sobi, uredili čajno kuhinjo, ogrevanje
na plin, …Potem se je začelo prenašanje omar, železne omare,
stolov, miz, arhiva, … Pa ni bilo denarja, da bi naročili selitveni
servis, pomagali so člani sveta MČ, društev, organizacij.
Stavba na Preradovičevi, ki so jo z mnogo prostovoljnega
dela pomagali zgraditi krajani bivše KS Juga Polak, je postala
sedež tudi mnogim organizacijam in društvom z območja
MČ Magdalena, ki so prej delovali na štirih lokacijah, saj je
bila stavba namenjena krajevnim potrebam. Je bilo kar težko
uskladiti urnik uporabe prostorov, saj smo nekaj let uporabljali
samo zgornje prostore. Bilo je pestro in bogato delovanje.
Če se dotaknemo prve sestave sveta MČ Magdalena, je
verjetno to bila neka sprememba v vašem delovanju.
Potrebno se je bilo navaditi na večji teritorij, več ljudi,
pogojevano s tem najbrž tudi na več nalog. Kakšni so
vaši spomini iz tega obdobja?
Zelo iskreno vam bom odgovorila, za mene bil to resnično
velik izziv. Naloge in pristojnosti MČ so bile določene, omejene.
Zanimal pa me je interes prebivalcev MČ, organizirano
delovanje v organizacijah, društvih, pa številne vzgojno
izobraževalne ustanove, ...
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Vse to povezano prispeva k razvoju bivalnega okolja, krajevni
kulturi, k dobrim sosedskim odnosom.
Prvi predsednik sveta MČ Magdalena je bil g. Miroslav
Blažič. Kot vemo je bil človek načel, a hkrati širok in
pripravljen za sodelovanje z raznimi opcijami. Kakšne so
vaše izkušnje glede medsebojnega sodelovanja?
Z vsem spoštovanjem, ja, kot ste omenili, bom pritrdila tako,
g. Miroslav Blažič je bil VELIKI človek. Lokalna samouprava mu
je bila tudi strokovni izziv, mnogo prostega časa ji je posvetil.
Sodelovanje je bilo spoštljivo in z veliko mero zaupanja.
V tem času so bile tudi razne prireditve; naj spomnim na
srečanje za starejše občane, ki smo jo pripravljali v komisiji za
socialne zadeve, kjer pa ste kljub vsemu igrali ključno vlogo.
Seveda je bilo takrat sodelovanje krajanov veliko boljše
kot danes. Katere so bile najpomembnejše prireditve in
kako je potekala organizacija?
Najprej bi omenila sodelovanje krajanov, ja, sodelovanje je bilo
čudovito. Ampak v to sodelovanje je bilo vloženega mnogo
truda, pa še več veselja. Je že res, da sem večkrat slišala, to
pa ti ni potrebno, to pa ni tvoje delo. Ampak delala sem s
čudovitimi ljudmi z veliko mero spoštovanja.
Prireditve, bilo jih je mnogo, vsebinsko bogatih, tudi izleti niso
bili izleti, vsak je imel bogato vsebino, pa sodelovanje z Zvezo
Slovencev v Porabju, z vsako prireditvijo smo se izobraževali,
bogatili, …
Srečanja ob čaju za starejše krajane, posebna doživetja,
obogatena s kulturnim programom, prav posebna
medgeneracijska dejavnost. Kako je potekala organizacija?
Najprej rezervacija termina za uporabo telovadnice šole, ki so
jo delavci in učenci vedno tudi pripravili, potrebno je bilo znositi
stole, klopi, mize, … Velik problem je bil seznam starejših
občanov po podatkih s terena, potem so aktivisti KO RK in člani
socialne komisije pisali naslove na kuverte, osebno raznosili
vabila, bilo jih je okoli 500, kulturni program ni bil nikoli
problem, vrtec, šole, …vedno pripravljeni z veseljem sodelovati.
Maslene štručke so nam spekli v Živilski šoli, čaj so skuhale
kuharice v šolski kuhinji, pa še sadje smo naprosili na terenu.
Pri pogostitvi so pomagali tudi učenci šole. Šaljivo in spoštljivo
je mnogo let srečanja vodil g. Vinko Šimek, predsednik sveta
MČ, g. Miroslav Blažič in pozneje g. Gorazd Zupan sta prisotne
na srečanjih vedno prijazno nagovorila. Aktivistke KO RK
in člani komisije za socialne zadeve so z udeleženci malo
poklepetali, pa se je začelo temniti in konec. Seveda je bilo do
neke mere potem potrebno telovadnico pospraviti, naše vrle
aktivistke in člani komisije, zadovoljni, da smo za urico ali dve
udeležencem polepšali dan, so to z veseljem storili. Da je bila
telovadnica in kuhinja pripravljena za naslednji dan pouka, pa
so ponovno poskrbeli v šoli.
Za zaključek vas prosim, da nam opišete, kako je potekal
prvi praznik MČ Magdalena. V tistem času so bile
prireditve ves teden.
Po dobrem letu našega skupnega delovanja smo se z delom
dokazali, da smo sposobni pripraviti praznik mestne četrti, pa ne
zato, da bi praznovali, temveč zato, da bi se bogatili, da bi se med
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seboj spoznavali, spoznali. Najprej mi je v lepem spominu vaša
strokovna podlaga, g. Čonč, kdaj naj bo praznik MČ Magdalena
in je bil predlog na svetu MČ z vsem spoštovanjem sprejet.
Nadalje, izdali smo prvo glasilo, izključno s pomočjo sponzorjev
z območja MČ. Zame je krajevno glasilo zelo pomemben vir
informiranja prebivalcev in z objavljenimi prispevki se piše
zgodovina območja MČ. Prireditve, ja, kar deset dni so potekale
športne in kulturne prireditve v vrtcu, na šolah, dijaškem domu,
KUD-u, bilo je pravo medgeneracijsko dogajanje. In glavni
sponzor je bila Kemična čistilnica d.d. Maribor.

LEPOTICA NA ŽOLGARJEVI ULICI
80 let šolske zgradbe osnovne šole Franceta Prešerna v
Žolgarjevi ulici.
Šolska zgradba Osnovne šole Franceta Prešerna v Žolgarjevi
ulici letos praznuje 80-letnico.
Njen idejni začetek je bil v času med obema vojnama. Po 1.
svetovni vojni se je namreč mesto Maribor neverjetno hitro
razvijalo. V okolici so leta za letom nastajale tovarne, rasla
nova podjetja, število prebivalcev pa se je zelo povečalo. Z
naraščanjem - prebivalstva pa so postajale šole pretesne.
Mestne in šolske oblasti so stikale za prostori, da bi učence
spravile vsaj pod zasilno streho. Magdalensko predmestje
je imelo samo eno dekliško šolo. Obiskovali so jo najrevnejši
otroci. Veliko otrok je moralo hoditi v šolo čez most, v mesto.
Nujno je bilo zgraditi novo šolo. Prvi načrti segajo v leto 1923.
Nadaljevanje del je ustavila gospodarska kriza. Razmere pa so
postale nemogoče in končno se je nekaj premaknilo, pričela
se je uspešna akcija za gradnjo nove osnovne šole. Leta
1934 so na predlog takratnega mariborskega župana Franja
Lipolda podprli predlog o gradnji II. dekliške narodne šole ter
II. deške meščanske šole. Nova šola bi naj stala na križišču
Magdalenske in Frankopanske ulice, Betnavske in Stritarjeve
ulice. Maribor bi naj dobil najsodobnejšo šolsko poslopje.
15. septembra 1935 je bil položen temeljni kamen, v katerega
so položili posebno listino s pečatom mestne občine, na kateri
so zapisane besede pesnika Janka Glazerja:
Jaz prvi sem v temelj položen
in mirno čakam teže in bremen:
dom mnogih bo zgrajen nad mano,
vem – in biti prvi, je služiti vsem.
Spominu
Na viteškega kralja Aleksandra i. zedinitelja
je pod vlado njegovega sina, kralja Petra II.
Tej deški meščanski in dekliški narodni šoli bil
Položen temeljni kamen.
15. IX. 1935
Predsednik mestne občine mariborske Dr. Franjo Lipold

Najlepša hvala, da ste nam pomagali pričarati že
nekoliko odmaknjeni čas nastanka naše mestne četrti.
Hvala, da ste se odzvali povabilu uredništva in dodali
svoj„ kamenček k “mozaiku“ našega glasila.
Hvala za povabilo in želim vse dobro.
Z gospo Štefko Čontala se je pogovarjal
urednik glasila Jože Čonč.

Šola je bila zgrajena v rekordnem času. Načrt zanjo je naredil
arhitekt Jaroslav Černigoj (1905-1989), ki je bil takrat
najmlajši arhitekt v Evropi. Šola je imela obliko črke A in je bila
zgrajena kot spomenik kralju Aleksandru Karadjordjeviću, ki je
umrl leta 1934 pod streli atentatorjev.
2. 12. 1936 je bila šola blagoslovljena in predana svojemu
namenu.
11. 1. 1937 se je začel redni šolski pouk.
Otvoritev nove šole je odmevala v številnih časopisih. V časopisu
Jutro je bilo zapisano: »Nedavno je dobil mariborski desni
breg novo, moderno ter impozantno šolsko zgradbo, ki
je velika pridobitev. Vsak dan se odpirajo težka vrata,
široki hodniki pa vodijo do 40 razredov. Za večino, to
šolo obiskujoč, je to pravo bogastvo. Navajeni na staro
pohištvo, so kar onemeli ob vsej tej novosti. Sedaj okoli
800 otrok vsaj pol dneva prebije v higienskih in svetlih
prostorih. Tudi to dobro vpliva na veselje do učenja,
disciplino, vestnost in marljivost. Učenci niso mogli skriti
veselja ob pogledu na novo šolo.«
V 80. letih je doživljala šola številne spremembe. Z
družbenopolitičnimi spremembami se je spreminjalo tudi
njeno ime. Zaradi velikega števila učencev so leta 1952
šolo razdelili v dve osnovni šoli, ki so ju kasneje poimenovali
OŠ Borisa Kidriča in OŠ Slavka Šlandra. Leta 1992 pa se je
OŠ Slavka Šlandra preimenovala v OŠ Franceta Prešerna.
Septembra 2011 se združita šoli OŠ Franceta Prešerna in OŠ
Borisa Kidriča, ki domujeta v stavbi na Žolgarjevi ulici. Skupna
šola dobi ime OŠ Franceta Prešerna.
Stavba, v kateri je OŠ Franceta Prešerna, praznuje to
leto svojo 80-letnico. V ta namen potekajo že od začetka
šolskega leta številne aktivnosti.
6. 10. 2016 je bila v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine
okroglo miza z naslovom Podobe vinike. Beseda je tekla o
naravni dediščini, listopadni vzpenjavki, ki se po stavbi šole
vije že skoraj 80 let. Okrogle mize so se udeležili predstavniki
Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Zavoda za varstvo
narave in Pokrajinskega muzeja Maribor, sodelovali so tudi
učenci šole, prireditev pa je povezovala ravnateljica Marta Otič.
25. 3. 2017 so se na sobotni šoli učenci srečali z upokojenimi
učitelji: ravnateljico Bosiljko Bradač, s katero so učenci, člani
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novinarskega krožka, opravili intervju in učiteljico Borico Vičar,
pisateljica, ljubiteljica živali, s katero so se učenci pogovarjali o
njeni knjigi Gospodična Geli živi drugače.

20. 4. 2017 bo na šoli potekalo srečanje gledaliških skupin
pobratenih šol.
Ob jubileju bomo izdali Almanah, v katerem bo zgodovina šole,
spomini bivših delavcev šole, prispevki današnjih učencev in
učiteljev…
V mesecu maju, 25. 5. 2017, bo osrednja proslava v
dvorani Tabor. Na prireditvi bodo poleg sedanjih učencev
sodelovali tudi bivši učenci šole.
Lidija Štrucl

Šolska zgradba danes.
V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine
Slovenije – OE Maribor smo razpisali mednarodni literarni
in likovni natečaj ob praznovanju 80-letnice šole na temo
Voda – od mita do arhitekture. Naslov razpisa je hkrati tudi
tema Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD) in Tedna
kulturne dediščine 2017 (TKD). K sodelovanju smo povabili
vse pobratene šole, ki se imenujejo po Francetu Prešernu: OŠ v
Črenšovcih, Kranju, Ribnici na Dolenjskem in Beogradu.

PREDSTAVITEV OBŠOLSKIH
DEJAVNOSTI NA PODROČJU
SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA
SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA
ŠOLA MARIBOR – DIJAKI IN PROSTOVOLJSTVO

Ena izmed dejavnosti, ki sodi med izredno pomemben del
Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor, je prostovoljna
dejavnost dijakov šole. Pri vzgajanju mladih je prostovoljno
delo izjemnega pomena, saj se ti v času najintenzivnejšega
razvoja srečujejo z različnimi varovanci in pridobivajo izkušnje,
ki jim bodo koristile pri njihovem delu. Vsako leto se za
prostovoljno delo odloči veliko število dijakov, ki se zelo dobro
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Sodobna šolska knjižnica na OŠ Franceta Prešerna s
knjižničarko Ireno Gradišnik ob obisku upokojene učiteljice,
pisateljice Borice Vičar.

zavedajo pomena prostovoljnega dela in odgovornosti, ki jo
prevzemajo. Sodelovanje poteka s številnimi ustanovami, tako
v Mariboru kot v bližnji okolici. Naši prostovoljci sodelujejo
z Domom starejših občanov Tezno, Domom upokojencev
Danice Vogrinec Tabor in Pobrežje, Domom upokojencev
Ptuj, Domom upokojencev Idila, Sončnim domom, Domom
starostnikov Pod gorco, INFO PEKO, OŠ Gustava Šiliha,
Domom starostnikov Radlje ob Dravi, Domom starostnikov
Kidričevo in Poljčane, Centrom Naprej, Zavetiščem za
izgubljene živali Maribor in drugimi. Sodelujemo z organizacijo
Humanitarček, organiziramo zbiralne akcije (npr. za begunce,
brezdomce, družine), udeležujemo se medgeneracijskih
taborov … Zanimiva oblika sodelovanja je obisk stanovalk
domov starostnikov ob 8. marcu. Takrat naše kozmetičarke
z manikiro in nego obraza razveselijo stanovalke domov in
jih ob tej priložnosti razvajajo. Ob koncu leta, v času božičnih
praznikov, obdarimo naše »sosede« brezdomce s pecivom,
ki ga dijaki spečejo sami, sproti pa poteka zbiranje zdravil,
ki jih doma več ne potrebujemo - odnesemo jo v Karitasovo
ambulanto za brezdomce. Ob koncu šolskega najuspešnejše
dijake nagradi društvo Soroptimisti s priznanjem in vstopnico
za obisk Festivala Lent, številni dijaki pa prejmejo priznanja in
pohvale ustanov, kjer so izvajali prostovoljno delo.
Vezi, ki se stkejo med mladimi prostovoljci in varovanci domov
in drugimi, so ganljive. Velikokrat prav dijaki prinesejo veselje
in radost v življenja ostarelih in pomoči potrebnih – prav to pa
je tisto, kar je bistveno poslanstvo in želja naših prostovoljcev
– prinašati vedrino, sočutje in življenjsko radost, hkrati pa
osebno rasti in se notranje bogatiti.
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ENGLISH STUDENT THEATRE II.
GIMNAZIJE MARIBOR
English Student Theatre je mladinska gledališka skupina, ki se
že 25 let ukvarja s produkcijo muzikalov v angleškem jeziku in z
vzgojo mladih, ki jih zanimata odrsko ustvarjanje (petje, igra, ples)
in gledališka tehnika (scenografija, tonska tehnika, light design).
Pionir muzikalov na II. gimnaziji je prof. Emil Pečnik. Velik korak
naprej je EST naredil s prihodom kostumografa Zvonka Babiča
Kurbusa s pripravo enkratnih kostumov in scene. V vseh teh
letih so bili zaigrani uspešni muzikali: Cats, Nesrečniki, Fantom
iz opere, Briljantina, Aladin, Levji kralj, We Will Rock You, Feel The
Beat, Showtime, Deček iz Džungle, Romeo + Julija in trenutno
aktualni muzikal Alica v čudežni deželi.
Od leta 2013 EST vodi Maja Pihler Bilbi
EST je od leta 2006 redno nastopal v Cankarjevem domu,
gostoval je tudi v Zagrebu, Beogradu, Kruševcu, Bolzanu, prav

18. MEDNARODNA LIKOVNA
KOLONIJA LIJALENT 2016
V Dijaškem domu Lizike Jančar Maribor v sodelovanju s
Kulturno-športnim društvom Lija že osemnajst let organiziramo
Mednarodno likovno koloniji LIJALENT. 1. Mednarodna likovna
kolonija LIJALENT 1999 je potekala pod vodstvom takratnega
ravnatelja mag. Jožeta Slane. V osemnajstih letih so sodelovali
umetniki iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije,
Madžarske, Poljske, Slovaške, Nemčije, Francije, Italije, Finske,
Kapverdskih otokov, Japonske, Združenih držav Amerike,
Španije in Slovenije. Umetniki v času Festivala Lent spoznavajo
mesto Maribor ter ustvarjajo likovna dela.
V Razstavišču Lija Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor
smo 21. 9. 2016 odprli razstavo LIJALENT 2016. S svojimi
likovnimi deli so se predstavili udeleženci 18. Mednarodne
likovne kolonije Lijalent 2016, ki je potekala od 29. 6. do 2. 7.
2016. Sodelovali so umetniki iz Avstrije, Bosne in Hercegovine,
Hrvaške in Slovenije: Matjaž Duh, Theresia Fauland-Nerat, Ruth
Friedrich, Irena Gayattri Horvat, Lojze Kalinšek, Zmago Kovač,
Anka Krašna, Danica Sorec Lešnik, Zdravko Luketič, Zlati Prah,
Metoda Barić Rebolj, Branimir Ritonja, Linda Maria Schwarz,
Slađana Matić Trstenjak, Rasta Vrečko in Karin Westreicher.
Umetniki so si ogledali mesto Maribor in se udeležili sprejema
pri podžupanu Mestne občine Maribor, mag. Zdravku Luketiču,
ki jim je izrekel dobrodošlico. Umetniki so ustvarjali v prostorih
dijaškega doma in po mestnih ulicah, izmenjali so svoje
izkušnje in se povezovali v ustvarjalnosti. Vsak umetnik je
ustvaril eno ali dve likovni deli, ki jih je strokovno predstavil
likovni kritik. Nastala likovna dela izražajo strpnost med
ljudmi, problematiko beguncev ter meje, ki se pojavljajo v
medsebojnih odnosi. Z barvo, linijo in ploskvijo so nas umetniki

tako pa EST redno nastopa na Velikem odru Festivala Lent.
Letošnje gostovanje v januarju 2017 z osmimi razprodanimi
predstavami v Cankarjevem Domu je bil vrhunec dosedanjih
gostovanj.
V pripravi je novi muzikal Sen kresne noči. Premiera bo konec
oktobra 2017.

nagovorili k lepšemu skupnemu življenju.
Umetniki so ustvarjali tudi na lesene deščice panjske končnice,
ki jih zadnja tri leta ustvarjajo umetniki pod vodstvom Raste
Vrečko.

Likovna dela so predstavljena v strokovnem katalogu, ki
smo ga predstavili na odprtju likovne razstave. Odprtje
likovne razstave v Razstavišču Lija smo obogatili s kulturnim
programom v katerem so sodelovale dijakinje dijaškega doma
in gostje. Likovni kritik gospod Mario Berdič je podal strokovno
oceno likovnih del, ki so tudi predstavljena v katalogu.
Razstavo je odprl mag. Igor Tršar. O pomenu umetnosti pri
vzgoji mladih je spregovorila sedaj že upokojena ravnateljica
Vasja Smole Dubrovnik. Ravnateljica Dijaškega doma, mag.
Bojana Peruš Marušič je poudarila, da z organizacijo LIJALENT
prinašamo v mesto Maribor nove razsežnosti povezovanja
kulturnih dejavnosti- ter vzgojnega dela.
Likovna dela udeležencev 18. Mednarodne likovne kolonije
Lijalent 2016 bodo na ogled do konca šolskega leta 2016/17.
Vabljeni.
Karin Žvan
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INTERVJUJI
POGOVOR Z GOSPODOM IVANOM KLANEČKOM, DIREKTORJEM PODJETJA ING.KLAN

1. Kako bi opisali podjetje ING.KLAN v nekaj stavkih?
Podjetje se ukvarja z gradbenim inženiringom, projektiranjem
in svetovanjem ter nadzorom visokih in nizkih gradenj. Sam
sem že povedal kar precej stvari okrog tega, kakšne morajo biti
značilnosti, kakšni so pogoji, da je neko podjetje lahko uspešno,
da lahko preživi na dolgi rok. Naše podjetje deluje že 34 let. Na
našem področju moraš biti najprej moralen, etičen, moraš biti
natančen, moraš imeti veliko volje, veselja in vedno kontrolirati
sam sebe, da ustvarjaš nekaj pozitivnega. Zasledovati je treba
delo, da je delo cenjeno. Če delo ni cenjeno, potem je to nesmiselno
delati in tudi ni volje, veselja in tudi ni uspeha konec koncev.
2. Vaša zgodba v podjetju, kakšni so bili vaši začetki, na
kaj ste najbolj ponosni?

POGOVOR Z GOSPO MANDL,
CENTER MANAGERKO NS EUROPARK
1. Kako bi opisali nakupovalno središče Europark v nekaj stavkih?
Glede na to, da je Europark res velik, ga je zelo težko opisati v
nekaj stavkih. Če pa ga res moram, pa ga opisujem kot skupek
najboljše ponudbe na enem mestu, kot tistega, ki narekuje
prihajajoče modne smernice, kot tistega, ki nudi številne
storitve našim obiskovalcem z ožjega in širšega območja.
2. Vaša zgodba v podjetju, kakšni so bili vaši začetki, na
kaj ste najbolj ponosni?
V Europarkovo ekipo sem se pridružila leta 2003 - kot
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Naši začetki so imeli razlog. Jaz sem bil na vodilnih delovnih
mestih 22 let, ker pa so moje hčere zaključevale študij, sem
se bal, da zanje ne bo zaposlitve. Sam se nisem več prijavil
na vodilno delovno mesto in sem ustanovil svoje podjetje.
Začeli smo z dvema delavcema. Ker sem imel dobre kontakte
z inštituti že takrat, so nas izbrali za zelo zahtevno delo, ki smo
ga tudi zelo strokovno izvedli. To je bil začetek. Začetek je bil
kolektor od Razvanja do Drave. To delo smo opravili za Inštitut
Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij. Glede na to, da
smo bili kvalitetni, se je podjetje začelo razvijati in še danes
je tako. Mi ne potrebujemo veliko reklame, nas iščejo stranke
same, ki imajo težave in jih ne znajo rešiti, ne dobijo izvajalcev,
da bi jim lahko pomagali.
3. Kaj vam pomeni naše mesto, naša Mestna četrt, s čim
ste posebej zadovoljni, kaj pogrešate?
V prejšnjem obdobju sem bil član Sveta Mestne četrti
Magdalena. Pogrešam, da se želje in ideje za Mestno četrt
ne morejo realizirati, če nimajo podpore Mestne občine
Maribor. Veliko se govori, malo se naredi. Meni je zelo žal za
železničarsko kolonijo, ker so jo oblastniki zapustili in pozabili,
saj je krasen kulturno-zgodovinski biser, ki bi ga drugod v
svetu uredili in bi pomenil za turiste, ki jih zanima zgodovina
železnic, izziv za obisk mesta. Drugače pa je mestna četrt
krasna - tudi zato, ker ima lepo ime, ima lepe objekte, ki jih
ljudje s pridom uporabljajo (Europark, UKC).
4. Kako si predstavljate podjetje čez deset, dvajset let?
To bi težko rekel, želim pa si, da bi zdržali še kar nekaj let
na tem področju. Mi se razvijamo in imamo upanje, imamo
cilje, da bi postali vedno bolj zanimivi ter prepoznavni na
področju zdravega bivanja na širšem področju mesta Maribor.
Predlagam, da bi se oblikovala inovativna dejavnost med
mladimi, ker tam se začne, pri inovativni dejavnosti. To bi
bilo verjetno za mlade tudi zelo zanimivo. Vsak bi našel nekaj
zanimivega s svojega področja.
Intervjuja so izvedli učenci OŠ Maksa Durjave Maribor:
Adriana Sefić, Tilen Sernc in Filip Berko
mentorica Majda Kukolj, OŠ Maks Durjava.

asistentka tedanjega direktorja. Po spremembi vodstva, v
letu 2009, pa sem prevzela mesto direktorja in sem na tem
delovnem mestu še danes. Najbolj ponosna pa sem vsekakor
na svoje osebne uspehe, na svojega sina, na svojo družino, na
tiste, ki so v bistvu vsak trenutek stali ob meni in mi pomagali,
da sem lahko na svoji poti še uspešnejša.
3. Kaj vam pomeni naše mesto, naša mestna četrt, s čim
ste posebej zadovoljni, kaj pogrešate?
Vsekakor je Maribor moje mesto s tega stališča, ker sem
rojena v občini Maribor, sicer ne v samem mestu, bolj v
obrobju. Maribor je bil vedno tisti, kamor smo zahajali po
raznih nakupih, kjer smo videvali številne novitete in sem
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si ga kot otrok posebej zapomnila. V mesto sem hodila v
šolo, se družila s svojimi prijatelji in spoznavala vse stvari,
tako da mi je izjemno ljub. Z mestno četrtjo Magdalena pa
zelo dobro sodelujemo. Nikoli si nisem mislila, da bodo člani
same Mestne četrti toliko angažirani za sodelovanje, da so
pripravljeni prisluhniti. Izjemno sem zadovoljna s predsednico
mestne četrti, sodelujeva na tedenski bazi. Ponosna sem na
vsak uspeh, ki ga Mestna četrt doseže, ker vem, da je Mestna
četrt ponosna tudi na nas.
4. Kako si predstavljate podjetje čez deset, dvajset let?
Vsekakor bomo mi nadaljevali naše začrtane strateške cilje.
To pomeni, da želimo ostati vodilni ponudnik v regiji, najboljši
ponudnik, tisti ponudnik, ki na trg prinaša vedno nove blagovne
znamke, ki postajajo aktualne in pa zadovoljuje številne
potrebe naših obiskovalcev. Vsekakor bo tudi čez 10 let tako.
Adriana Sefić, Tilen Sernc in Filip Berko
mentorica Majda Kukolj, OŠ Maks Durjava.

PRIHODNOST JE V SODELOVANJU

Članici novinarskega krožka iz Osnovne šole Franceta
Prešerna v Mariboru, Marina Drakšić in Belmina Huskić,
sta intervjuvali g. Vladimirja Podhostnika, lastnika Hotela
Tabor. Intervju je potekal v prostorih hotela. Ta stoji na
območju, ki je zaščiteno od Zavoda za varstvo kulturne
dediščine. Zaradi te lokacije ima hotel svojo zgodbo in je
prepoznavni del Magdalenske četrti. Podjetje se lahko
pohvali s 23-letnim delovanjem in v tem času ni menjalo
lastnika.
Kako bi opisali svoje podjetje?
Podjetje »Podhostnik d.o.o.« je podjetje v zasebni lasti,
ukvarja se s hotelsko dejavnostjo in turističnimi spremljajočimi
storitvami: promocija hotela in destinacije, trženje, priprava
konkretnih turističnih paketov, …
Hotel smo odprli oktobra 1994 in ves čas poslujemo brez
posebnih zastojev. Medtem smo ga že trikrat obnovili, skratka
sledimo, kolikor se le da, trendom v turizmu.
Zaposlujemo med 10 do 12 delavcev, pravzaprav bolj delavk,
dve sta pri nas že preko 20 let, dve preko 15 let, dve preko 10
let, kar naj bi pomenilo, da posebnih težav z delavci nimamo.
Preteklo leto smo zaradi vse bolj zahtevnega trga in trženja
še dodatno zaposlili pomočnika direktorja. Hotel vodi že 8 let
moja hči Mateja, sam sem prokurist.
Kakšni so bili vaši začetki in na kaj ste najbolj ponosni?
Naši začetki, kot rečeno, segajo v leto 1994, ko smo spomladi
kupili Samski dom od takratne Tovarne železniških vozil Boris
Kidrič in ga prioritetno preuredili delno v poslovne prostore
sejemskega podjetja Sejmar, saj so bili takrat zelo odmevni
sejmi v Dvorani Tabor in njeni okolici, kar pa je vodstvo Občine
takrat iz ne vem kakšnih razlogov opustilo, delno pa v Garni
Hotel Tabor, to je tip hotela »BB«, prenočitev z zajtrkom. Bili smo
prvi zasebni garni hotel v Sloveniji. Začetki niso bili enostavni,

predvsem, ker se je porušila ideja o sejmarjenju. Z ozirom na
bližino Dvorane Tabor smo se potem preusmerili v hotel, kamor
so prihajali športniki. Ti so zapolnili 50 % hotelskih kapacitet.
Seveda se je struktura gostov po letu 2008, ko je nastopila
gospodarska kriza, bistveno spremenila. Največji upad je bil pri
športnikih. Začeli smo s pospešenim trženjem in nekako ostali
na trgu. Smo najstarejši isti lastniki hotelskega podjetja in med
najstarejšimi hoteli v Mariboru in najbrž tudi v Sloveniji.

Marina Drakšić in Belmina Huskić z g. Vladimirjem Podhostnikom
Imamo narejene načrte za nov hotel, vendar nikoli nismo našli
razumevanja na Zavodu za varstvo kulturne dediščine, niti na
Občini, da bi nas umaknili iz zaščitenega območja »železniške
kolonije« in nam s tem omogočili razvoj.
Torej ostali smo v okvirih začetega. Morda pa je tudi to za kaj
dobro, morda bi šli po stopinjah tistih, ki so se preveč zadolžili
in propadli kot večina mariborskih hotelov?
Ponosen sem, da smo po 23-ih letih še dovolj trdno na trgu in
da nimamo težav z okoljem.
Vaša dejavnost je močno povezana z mestom in še
posebej z Magdalensko mestno četrtjo. Kako bi ocenili
sodelovanje z obema? S čim ste posebej zadovoljni in kaj
pogrešate?
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Z Mariborom sem močno povezan, to je moje mesto, v katerem
sem se šolal, delal na pomembnih mestih: v komunali, v IS
občine Maribor, v Občini Maribor – Tezno, na OZ Slovenije in
sedaj zadnjih 23 let kot zasebnik. Imel sem veliko priložnosti,
pa se nekako nisem mogel odločiti za lokacijsko spremembo.
Ko sem bil leto in pol zaposlen v Ljubljani, sem se dnevno vračal
v Maribor, kar seveda pomeni, da mi je Maribor prirasel k srcu
in tudi razumu. Doma sem v Miklavžu, kjer sem bil prav tako
močno angažiran, sem častni občan Občine Miklavž. Vendar
sta moje delo in eksistenca povezani z Mariborom.
Mestna četrt (prej krajevna skupnost) je interesni podaljšek
občine. Njena naloga in potreba je, da se približa občanu, okolju,
v katerem živi. Je interesni prostor vseh družbenih dejavnosti:
gospodarskih, izobraževalnih, kulturnih, pa tudi drobnih
individualnih, človeških … Naši mestni četrti Magdalena to
dobro uspeva. Tega se zavedam, zato jo imam rad.
Naše sodelovanje z mestno četrtjo je bilo vselej vzorno in
brez napetosti. Posebnih pomoči sicer nismo iskali, se pa v
tem okolju dobro počutimo. Tudi s sosedi shajamo, trudimo
se biti dobri sosedje. Seveda se kdaj pa kdaj kdo najde, ki bi
želel kakšno zadevo drugače, vendar te stvari vedno rešimo

na primernem nivoju.
Kako si predstavljate podjetje čez 10 ali 20 let?
Napovedovanje prihodnosti v teh izjemno negotovih časih
ni enostavno. Ker pa sem že kar nekaj časa na svetu in po
naravi optimistično naravnan, sem prepričan, da bomo tudi
mi Slovenci, posebej Mariborčani, čim prej spoznali, da je
prihodnost v sodelovanju, v medsebojni pomoči, v človeških
odnosih. Že nekaj časa se trudimo s povezovanjem hotelirjev,
žal nas je le 6 od najbrž 40 možnih z isto dejavnostjo, vendar
vztrajamo.
Preveč smo še pod vtisom preteklega sistema, ko smo bili na
nek način varovani, saj smo bili vsi zaposleni in nam ni bilo
potrebno toliko razmišljati o vsakdanjih potrebah, dopustu…
Veliko so za nas urejali sindikati. Sistem je bil naravnan na čim
lažje obvladovanje.
Kakorkoli, vidim svetlo obzorje in prepričan sem, če bom
seveda še 10 let aktiven, da bo na naši parceli stal nov hotel
z 200 posteljami.

MAGDALENA IMA POSEBNO ENERGIJO

svoje kreacije, morda še toliko bolj dobrodušno zato, ker sama
otrok ni nikoli imela.

G. Uroš Mlakar je lastnik podjetja Quadro, podjetnik
mlajše generacije, poln idej in človek, ki si upa. O njegovem
podjetju sta se pogovarjali članici novinarskega krožka
iz OŠ Franceta Prešerna Maribor, Marina Drakšić in
Belmina Huskić. Intervju je potekal v kavarni Quadro v
Magdalenski četrti.
Podjetje Quadro, kako bi ga opisali v nekaj stavkih?
Podjetje Quadro se je v desetih letih profiliralo kot ponudnik
inovativnih gastronomskih konceptov. Kmalu odpiramo svoj
5. lokal in prepoznani smo po nenehnem razvoju in skrbi za
goste. Zaposlujemo preko 50 ljudi in zgodbo, ki se je začela
tukaj v Magdaleni, intenzivno širimo izven regije. Podjetje ima
še vedno sedež v Mariboru- in tako bo tudi ostalo.
Od kod ime podjetja Quadro in blagovne znamke Teta Frida?
Imena so nastajala zelo spontano in so nekako samoumevno
rezultat razvoja dogodkov.
Quadro je nastal kot ime, ki definira zgradbo z markantnim
kvadrom na pritličju nesorazmernih oblik.
Teta Frida je najbolj poznana blagovna znamka podjetja
Quadro. Teta Frida, ki jo lahko s svojimi čokoladnimi
umetninami poleg Maribora “srečate“ še na Ptuju. To je bila
teta, ki je živela na koncu naše ulice. Teta Frida je navdih
za naše kreativno ustvarjanje. Teta ima za sabo življenje,
polno zgodb za debelo knjigo. Bila je med prvimi jadralnimi
padalkami, kasneje pa se je navduševala nad letali. Bila je tudi
med potapljači in planinci. Njena divja strast in aktivnost na
številnih področjih jo je peljala po vseh koncih sveta, na katerih
je dobivala navdih za nove sladke ideje. Z njimi je navduševala
sorodnike in vse otroke v naši ulici. Z žarom v očeh je delila
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Marina Drakšić in Belmina Huskić
Mentorica Lidija Štrucl, OŠ Franceta Prešerna

Marina Drakšić in Belmina Huskić z g. Urošem Mlakarjem
Vsako podjetje ima svojo zgodbo. Kakšna je vaša?
Sem ustanovitelj podjetja in njegov lastnik. Quadro je bil
ustanovljen kot projektno podjetje za izgradnjo hotela. Kriza
je nato načrte nekoliko premešala in nastal je študentski dom
z gostinskim lokalom. Ponosen sem, da smo uspeli zgodbo
realizirati v najbolj kriznih in turbulentnih časih in da smo kljub
krizi verjeli v to, da nas nič ne more ustaviti pri postavitvi enega
najsodobnejših študentskih domov v regiji z opremo po zadnjih
standardih, od kopalnic v vseh sobah, več kuhinj v etažah,
vsak študent ima tudi svoj hladilnik, na voljo imajo študijsko
sobo, fitnes, pa tudi glasbeno sobo. Mimogrede, ste vedeli, da
je v celoti ogrevan in ohlajen z virom iz dveh vodnih vrtin ob
pomoči rekuperacije? Na strehi objekta je tudi fotovoltavična
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elektrarna, kar pomeni, da objekt ne predstavlja obremenitve
za okolje in je zgled energetske in do okolja odgovorne gradnje.
Glede na to, da poznate veliko sveta in se v Maribor
vedno vračate, nam povejte, kaj je tisto, kar vas vleče v to
mesto in zakaj ste Quadro postavili ravno v Magdalensko
mestno četrt? S čim ste torej zadovoljni in kaj pogrešate?
Res je, da poznam veliko sveta, prepotoval sem že več kot 60
držav in vse kontinente. Že zelo zgodaj sem delal v Nemčiji,
delal po svetu od Dubaja do Rusije, sedaj sem veliko v Afriki,
kjer izvajamo telekomunikacijske projekte Afriki, ampak
Maribor ima posebno mesto v mojem srcu, tu sem se rodil,
hodil v šolo, tu sem doma.
V Mestni četrti Magdalena sem svoj čas tudi živel in ni
naključje, da sem se tukaj odločil za 5 milijonsko investicijo.
Magdalena v resnici predstavlja geografsko središče mesta,
ima pa posebno energijo, odlično lego, vse je blizu, tako Drava,
središče mesta, kot Pohorje. Želel bi si bolj celostni pristop

IZVENNIVOJSKO KRIŽANJE
LJUBLJANSKE ULICE Z REGIONALNO
ŽELEZNIŠKO PROGO IN REKONSTRUKCIJA
ŽELEZNIŠKE POSTAJE MARIBOR TABOR –
BESEDA PROJEKTANTA
OBSTOJEČE STANJE
Ljubljanska ulica predstavlja, poleg ulice Gorkega in Pobreške
ceste, glavno in najhitrejšo prometnico, ki povezuje Tabor s
centrom mesta. V neposredni bližini prehoda (zahodno) se
nahaja železniško postajališče Maribor Tabor. Na južni strani
poteka neposredno ob prehodu ulica Ob železnici, ki prečka
Ljubljansko ulico. Na severni in južni strani železniške proge se
nahaja Magdalenski park. Na vzhodni strani Ljubljanske ulice
se nahaja območje UKC Maribor, na severovzhodni strani pa
še cerkveni objekt. Celotno območje je urbano.
Zavarovan nivojski prehod železniške proge na Taboru v
Mariboru- predstavlja že vrsto let nevralgično točko v središču
Maribora. Zaradi velike gostote prometa osebnih vozil,
avtobusov, pešcev in kolesarjev, povzroča ta prehod pogoste
in dolge zastoje v prometnih komunikacijah.

Prometni podatki

Železniški promet
Prometna obremenitev železniške proge znaša na osnovi
večletnega povprečja 8 tovornih in 21 potniških vlakov na dan,
danes pa je na tem odseku 34 vlakov.
Cestni promet
• Občutno prevladuje osebni promet.
• Težkega tovornega prometa ni oz. je prepovedan s signalizacijo.

pri razvoju Železničarske kolonije. Obstajajo omejitve zaradi
kulturne zaščite, jaz pogrešam razvojni koncept. Zdi se mi
kot dragulj mesta, to bi v resnici morala in lahko bila ena bolj
elitnih ali pa umetniških sosesk mesta. Tudi objekt nekdanjega
marketa je velika priložnost, ki bi mu bilo mogoče vdahniti
dobre vsebine, če bi se ga obnovilo. Poglejte samo fantastičen
odziv občanov v Dnevnem centru, ki ga vodi gospod Holc!
Super zgodba, ki si zasluži vso podporo!
Kje se vidite čez 10 ali 20 let?
Svet se tako hitro spreminja, da si ne upam napovedat niti, kje
bomo čez pet let. Delal bom na tem, da bomo spremembam
sledili in pomagali soustvarjati okolje, v katerem bo bivanje
vsem nam lepše in prijetnejše. Vse je odvisno od nas samih.
Marina Drakšić in Belmina Huskić
Mentorica Lidija Štrucl, OŠ Franceta Prešerna

• Tovorni promet je dovoljen za potrebe lokalnega
prometa oz. dostave.
• Na danem odseku potekajo 3 linije mestnega javnega
prometa. Preverili smo vozne rede na delovni dan in
skupnih voženj v obe smeri je za vse linije cca. 250.

Geološko, geotehničine in hidrološke raziskave

Novi podvoz pod železnico na Ljubljanski ulici v Mariboru
skupne dolžine približno 348, 0 m bo predvidoma potekal v
območju obstoječe trase Ljubljanske ulice med Ulico Moše
Pijada na severu in Jezdarsko ulico na jugu. Podvoz bo v
območju pod železnico vkopan približno 9,0 m in se bo na
obe strani dvigoval na niveleto obstoječe Ljubljanske ulice.
Temeljna tla na širšem obravnavanem območju sicer tvorijo
prodno peščene terase dravskega zasipa. Podtalnice v
vplivnem območju gradnje ni.

Funkcionalna zasnova

Nova ureditev zajema izvennivojsko križanje Ljubljanska ulice
z regionalno železniško progo, ploščad, ki se ustvari nad novim
podvozom, peron železniškega postajališča z zavetiščem,
nadstrešek nad stopniščno povezavo med peronom in
podvozom ter ostale komunikacijske povezave v neposredni
okolici (ceste, peš poti, kolesarske steze, intervencijske poti
ipd.).
Podvoz
Podvoz ima poleg vozišča enostransko galerijo za peš
in kolesarski promet z neposredno povezavo na peron
železniškega postajališča - stopnišče z nadstrešnico. Pod
nadstrešnico je tudi prostor za parkiranje koles. Galerija in
cestišče sta na različnih višinah, razmejuje pa ju transparentna
protihrupna pregrada, ki ščiti pred hrupom tako pešce in
kolesarje kot območje parka. Druga stran galerije se odpira
MAJ 2017 | Glasilo mestne četrti Magdalena
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proti Magdalenskemu parku preko vitke bočne konstrukcije
- slopov, ki omogočajo čim več prehoda svetlobe v podvoz,
uporabniku pa vizualno komunikacijo z Magdalenskim parkom
in občutek odprtosti podhoda.

Ploščad nad podvozom - trg
Ploščad je oblikovana moderno, z vzorci, ki izhaja iz elementov
bližnje okolice. Na vsaki strani železniške proge se ustvarita
dve »piazzeti« z vso potrebno urbano opremo (razsvetljava,
klopi, koši ...). Trg je višinsko razgiban z podesti, klančinami in
lesenimi terasami. Hkrati se ustvari ambient kot razgledišče
proti Magdalenskemu parku. Na severozahodnem in
jugozahodnem delu se umestita dva mostova, katerih namen
je izboljšanje komunikacijskih poti na območju urejanja.
Premostitve
Na severozahodnem in jugozahodnem delu trga se umestita
dva mostička za dostop na galerijo katerih namen je izboljšanje
komunikacijskih poti na območju urejanja v zahodni smeri
proti parkoma.
Ceste, peš in kolesarske poti, intervencija
Prometna infrastruktura je usklajena z zahtevami,
predvidenimi dostopi in potrebami za dosego kvalitetne
percepcije prostora ter minimalnemu poseganju v obstoječo
parkovno ureditev.
Urbana oprema
Predvideni so polirani betonski podesti z zaokroženimi robovi
(r=5cm). Betonske prefabricirane klopi različnih oblik obložene
z leseno sedalno površino. Lesene terase v različnih naklonih
na kovinski podkonstrukciji namenjene oddihu.
V sklopu perona ob objektu nadstrešnice v smeri proti železnici
bodo postavljene samostoječe lesene klopi na kovinski
podkonstrukciji.
V sklopu objekta nadstrešnice, kjer je prostor za parkiranje
koles se izvede kovinska stojala za parkiranje koles.
Razsvetljava
Na območje je predvidena ulična in ambientalna razsvetljava
ter električni razvodi za potrebe obratovanja objekta. Pozicije
svetilk so prikazane v grafičnih prilogah. Glej načrt razsvetljave
in elektro inštalacij.
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LJUBLJANSKA ULICA
Zaradi izvedbe podvoza pod železniško progo je potrebna
poglobitev nivelete Ljubljanske ulice od križišča z Jezdarsko do
križišča z Ulico Moša Pijade. Poglobitev se izvede v naklonu
cca 7 v smeri proti železniški progi. Takšen naklon omogoča
izvedbo podvoza s svetlo višino 4, 20 m, kar zadostuje
vožnji avtobusov, dostavnih vozil, gasilcem…, hkrati pa
preprečuje prehod večjim tovornim vozilom. Ta bodo morala
za prečkanje železniške proge izbrati druge poti. Zaradi zaščite
parka je os ceste nekoliko prestavljena proti vzhodu. Med
obema križiščema je predvidena izvedba hodnika za pešce
s kolesarsko stezo, ki je na območju prehoda deniveliran
do svetle višine 2, 5 m ter širine 4, 50m, katerega največji
vzdolžni naklon ne presega 6 %, kar zagotavlja uporabo ljudem
s slabšimi gibalnimi sposobnostmi.
Hodnik hkrati služi prečkanju in dostopu do tirov železniškega
postajališča. Interventni prehod do sakralnega objekta je
omogočen preko vzhodnega hodnika za pešce ob garažni hiši.
KROŽNI KRIŽIŠČI
Ljubljanska – Jezdarska in Ljubljanska – Moša Pijade Masarykova
Predvidena je izvedba štirikrakih krožišč premera 32 m, s
širino vozišča 5, 0 m in povoznim tlakovanim delom širine 2, 0
m. Na priključnih krakih se izvedejo ločilni otoki, ki služijo tako
usmerjanju vozil kakor tudi varnejšemu prečkanju pešcev in
kolesarjev. Zaradi pritožbe stanovalcev je predvidena izvedba
križišča z Jezadrsko tudi v obliki štirikrakega križišča.
CESTA OB ŽELEZNICI
Izvedba podhoda pod železniško progo zahteva novo ureditev
priključevanja oddelka psihiatrije UKC Maribor. Ta je predvidena
preko križišča z Jezdarsko ulico, po Žitni ulici ter cesti Ob
železnici preko pokritega vkopa čez poglobljeno Ljubljansko
ulico. Na območju pokritega vkopa se izvedejo klančine do
deniveliranega prehoda za pešce, ki bo potekal po celotni širini
objekta. Na območju posega se dimenzije ceste prilagodijo
obstoječim širinam, robniki na območju objekta se ne izvedejo.
ŽELEZNIŠKO POSTAJALIŠČE
Obstoječa perona na postajališču Maribor Tabor se porušita.
Zgradita se nova stranska visoka perona, oba v dolžini 100 m.
Dostopi na perone so urejeni direktno s ploščadi ob postajališču
in s stopnicami iz poti za pešce ter kolesarski promet v podvozu,
ki hkrati služi kot podhod. Dostopi za mehanizirano čiščenje
perona se lahko vršijo preko klančin za invalide, ki so široke 1,
9 m in imajo vzdolžni sklon 4%. Za preprečevanje nepravilnega
prečkanja proge v nivoju se skladno s pravilnikom za zgornji
ustroj železniških prog v medtirje postavi jeklena varnostna
ograja na točkovnih temeljih.

KRAJINSKA ARHITEKTURA

Vsebina načrta krajinske arhitekture je ureditev območja
ob novi prometni situaciji podvoza Ljubljanske ulice pod
železniško progo na južnem delu mesta Maribor.
Ker gre za poseg v rob Magdalenskega parka, se rešitev
naslanja na kulturno varstvene smernice, arboristično poročilo
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o obstoječi drevnini v parku, hkrati pa upošteva tudi usmeritve
stroke.
Rešitev v obeh križiščih se kot označitev vstopa v območje parka
zasadita s soliterni drevesi, postavljeni v center zelenega otoka.
V Magdalenskem parku se zaradi novo nastalih prometnih
razmer na njegovem robu ukine obstoječa pot, ki prečka park
v njegovem severovzhodnem delu. Namesto te se vzpostavi
nova povezava med prehodom za pešce na severnem krožišču
in obstoječo potjo, ki ima nov iztek na ploščadi nad podhodom.
Brežine vzdolž vzhodnega roba Magdalenskega parka, ki so
nastale zaradi odpiranja stranice podhoda v park (galerije), se
oblikujejo na način mehkih prehodov v raščen teren in obsadijo
s pokrovnimi grmovnicami.
Vzhodno od Ljubljanske ulice se ob zidu podhoda predvidi
obsaditev s popenjavkami.
Južno od železnice je ob vzhodnem robu Ljubljanske ulice
predvidena zasaditev drevoreda (obstoječi drevored bo
odstranjen zaradi gradbenih posegov). Drevesna vrsta se
zamenja, uporabi se sorta jesena kot nadaljevanje obstoječega
jesenovega drevoreda vzdolž Ljubljanske ulice južno od
območja obdelave.

ZAKLJUČNA BESEDA ŽUPANA
MESTNE OBČINE MARIBOR
Drage in spoštovane občanke in občani
Mestne četrti Magdalena!

Mestna četrt Magdalena je kulturno zgodovinsko gledano
pomemben predel mesta in izobraževalno, zdravstveno, kulturno
in športno stičišče. V vaši četrti delujejo OŠ Maksa Durjave, OŠ
Franceta Prešerna, Srednja zdravstvena in kozmetična šola, II.
gimnazija, Vrtec Jožice Flander - enota Vančka Šarha, Dijaški
dom Lizike Jančar, Univerzitetni klinični center in Medicinska
fakulteta, Mariborska knjižnica (Knjižnica Tabor), nakupovalni
center Europark, železničarska kolonija, mnoga kulturna in
športna društva ter druge organizacije, ki dajejo tej četrti prav
poseben čar. Mestna četrt živi in ponuja sobivanje dnevnim
obiskovalcem kakor tudi njenim stalnim prebivalcem.
Danes je mesto Maribor na poti metamorfoze. Preobrazba
mesta in njegovo oživljanje je cilj mojega mandata, oživiti ga
želim s povrnitvijo optimizma, delovnimi mesti, priložnostmi,
prenovo mesta. V naslednjih letih si bomo skupaj s sodelavci
prizadevali za prenovo degradiranih območij v mestu in
izboljšanje mobilnosti, pri čemer je v načrtu izvedba varne
kolesarske povezave vsake mestne četrti in krajevni skupnosti
s centrom mesta. V načrtu je ureditev dela Dravske kolesarske
poti, ki bo potekala po desnem bregu reke Drave. Prav tako
bomo uredili podhod pod železnico v Ljubljanski ulici, kjer se na
enem mestu rešuje železniški, cestni, kolesarski, peš in javni
potniški promet na območju vaše mestne četrti.

FAZNOST GRADNJE

Obravnavani odsek se nahaja na prometno izredno občutljivem
območju (bližina UKC, izobraževalnih ustanov, pomembna
povezava med desnim in levim bregom …). Glede na to, da bo
v času gradnje podvoza (predvidoma 1 leto) Ljubljanska ulica
od Jezdarske ulice do Ulice Moša Pijade popolnoma zaprta, je
potrebno upoštevati faznost gradnje ter zagotoviti ustrezno
urejen obvoz, ki bo zagotavljal kar se da kvalitetno odvijanje
prometa.
Pred začetkom gradnje podvoza predlagamo izvedbo sledečih faz:
• Izvede se križišče Ljubljanska – Jezdarska.
• Uredita se Žitna ulica in ulica Ob železnici, preko katerih
bo potekal promet do oddelka psihiatrije UKC Maribor.
• Izvede se krožno križišče Ljubljanska – Moša Pijade Masarykova.
Šele po končanih navedenih ureditvah je možna popolna
zapora Ljubljanske ulice ter gradnja podvoza pod železniško
progo, krožišča 3 in vseh ostalih objektov. V času gradnje
podvoza je potrebno ob južnem tiru zagotoviti provizorični
prehod ceste Ob železnici do oddelka psihiatrije UKC.
dr. Samo Peter Medved, univ.dipl.inž.gr. LINEAL d.o.o.

Ostali projekti, ki jih bomo izvedli pod okriljem Trajnostne urbane
strategije in s pomočjo evropskih sredstev, so gotovo tisti,
ki bodo prinesli največjo prenovo naših četrti, ki bodo nadalje
izboljšali kakovost bivanja občank in občanov ter mestne četrti
med seboj bolj povezali. Pri tem velja omeniti prenovo Nabrežja
reke Drave, nov park ob Pekrskem potoku in Skate park, ureditev
Vojašniškega trga, vzpostavitev vinogradniškega muzeja in
ureditev Sodnega stolpa, ureditev Rotovškega trga in objektov,
ureditev Mestnega parka, obnovo stanovanj JMSS in ureditev
sistema »park and ride« ter »bike and ride«.
Maribor ima priložnosti, ki jih boste začutili tudi občanke in
občani Mestne četrti Magdalena. Ob tej priložnosti vam iskreno
čestitam ob vašem jubileju in želim vse dobro in uspešno pri
delovanju četrti v prihodnje!
S spoštovanjem,
dr. Andrej Fištravec, župan

Srečanje s predsednico in člani Sveta MČ Magdalena,
14. septembra 2016
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