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8. 6. 2018, s pričetkom ob 17.00 bo  
na Osnovni šoli Maksa Durjave, 

na Ruški cesti 15, kulturna prireditev 
v počastitev 21. praznika MČ Magdalena.

Vljudno vabljeni!

KOMISIJA ZA PROMET, KOMUNALO, 
UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 
OKOLJA
MČ Magdalena je ena najstarejših mestnih četrti v MO Maribor 
in je uvrščena v Celostni prometni strategiji Maribora, kot 
zelena cona. Je v bistvu druga polovica – desni breg starega 
mestnega jedra. Reka Drava, ne ločuje oba dela, ampak ju 
povezuje. Je povezovalni naravni element. Arhitektura stavb 
je enaka v obeh delih starega jedra Maribora.
Na področju komunalne in prometne infrastrukture ter 
urejanja prostora smo v našem glasilu vsako leto predstavili 
dosežke, ki so se realizirali na predloge in pobude MO Maribor 
s strani sveta MČ Magdalena.
V preteklem obdobju štejem kot izjemen uspeh, s katerim bi 
se pohvalile tudi občine, ki razpolagajo z lastnimi finančnimi 
sredstvi, projekt Ljubljanski podvoz.
Na tem projektu se je delalo s strani MČ Magdalena dve leti. 
Kar nekaj razgovorov in sestankov ter truda, je bilo potrebnih na 
ravni MO Maribor in državni ravni, da so se sredstva zagotovila 
in projekt posodobil ter odobril. Ob tem bi poudaril pridobitev v 
sklopu projekta, ki se nanaša na celovito prenovo obeh delov 
Magdalenskega parka. Naj pri tem še poudarim, da na pobudo 
in predlog sveta MČ Magdalena, poteka tudi postopek odkupa 
propadajoče stavbe, ki je del Magdalenskega parka na križišču 
Jezdarske in Žitne ulice. V mesecu juniju se bodo začela prva 
gradbena dela na omenjenem projektu, ki bi se po terminskem 
načrtu končal leta 2020. Finančna sredstva so zagotovljena tako 
s strani države večji del Ministrstvo za infrastrukturo kot s strani 

MO Maribor. V projektu je ob železnici predvidena kolesarska 
steza, ki bo omogočila tudi funkcijo nadvoza nad Titovo. To je 
izjemno velik in zahteven projekt zaradi prenove železniške in 
cestne infrastrukture, ki bo prinesel ne samo pretočnost prometa, 
ampak tudi nov estetski videz in zmanjšanje vplivov na okolje.
Ni pa to edini projekt, na katerem se je delalo in se še dela. 
Sodelujemo na projektu naše cerkve sv. Magdalene in njenega 
dostopa s strani Pobreške ceste. Potekajo intenzivni pogovori 
in dogovori za izdajo dovoljenja predvsem pri zadovoljitvi 
zahtev, ki so zahtevani s strani spomeniškega varstva 
na nivoju države in MO Maribor. Mislim pa, da bomo po 
dosedanjih pogovorih sodeč našli skupen jezik in rešitev.
Potekajo pa tudi pogovori z MO Maribor na predlog in 
pobudo sveta MČ, za projekt Preradovičeva in njene celostne 
prenove. Potrebna je vgraditev vse infrastrukture (vodovod, 
kanalizacija, meteorne vode, elektrovodov, telekomunikacije, 
itd.), obnova cestišča, pločnikov, razsvetljave in drevoreda. 
Na MČ smo že pred časom v strategiji razvoja na področju 
komunale naše MČ poslali pobudo za prenovo. Dokler pa ne 
pride do take celovite rešitve, smo podali predlog, da se s 
stališča varnosti krajanov ter šolske poti, ki poteka ob ulici, 
najde hitrejša rešitev primerne razsvetljave v Koloniji.
Vedno pa so bili in bodo dobrodošli tudi predlogi vas, krajanov 
naše MČ, pri reševanju problematike na področju prometne in 
komunalne infrastrukture. Na koncu tega kratkega poročila 
lahko rečem, da delo na tem področju v preteklem letu 
ocenjujem kot izredno uspešno. 
Predsednik komisije za promet, komunalo, urejanje prostora 
in varstvo okolja

Vitor Zečič, ing. komunale

NAGOVOR PREDSEDNICE
Nova izdaja glasila Mestne četrti Magdalena je tukaj, polna 
številnih zanimivosti in informacij.V vseh letih ponovnega zagona 
glasila smo se trudili, da vam približamo aktivnosti naših društevin 
posameznikov na našem terenu, in mogoče ste se ali se boste v 
katero od teh aktivnosti vključili tudi sami.
Svetnice in svetnike je skozi mandat vodila misel in prepričanje, da 
moramo v skupnosti, v kateri živimo in delamo, po svojih najboljših 
močeh in znanju, prispevati k njenemu razvoju. Hkrati pa moramo 
v okviru finančnih zmožnosti v največji meri reševati problematiko 
okolja ter tako sproti reševati izzive, ki nam jih prinaša vsakdan.
Vsem občankam in občanom, ki ste na MČ Magdalena naslavljali 
različna vprašanja, predloge in pobude, se zahvaljujemo za 
posredovanje informacij, ki bodo postale predmet reševanja v 
prihodnje.
Hvala za dobro in korektno sodelovanje vsem svetnicam 
in svetnikom MČ. Hvala vsem organizacijam, društvom in 
posameznikom za pomoč in izvedbo prireditev, ki so spremljale 
praznike MČ. Nazadnje tudi hvala vrtcu Vančka Šarha, OŠ 
Franceta Prešerna in OŠ Maksa Durjave, ki je letošnja gostiteljica 
21. praznika MČ Magdalena.
Vsem občankam in občanom MC Magdalena čestitam ob 
prazniku naše Mestne četrti.
Vse dobro v prihodnje.

Renata Prislan, predsednica MČ Magdalena

BESEDA UREDNIKA

Spoštovane krajanke in krajani mestne četrti Magdalena!
Pred vami je zadnja številka glasila Mestne četrti Magdalenčan 
v tem mandatu, ki se zaključuje oktobra. V teh štirih letih smo 
se v uredniškem odboru potrudili, da predstavimo utrip naše 
Mestne četrti na kar se da zanimiv način. Pripravili smo vam veliko 
zanimivih prispevkov, preko katerih ste bili obveščeni o delovanju 
raznih društev, obeh osnovnih šol, srednjih šol, doma Lizike 
Jančar in raznih podjetij, ki nas podpirajo z donacijami za izvedbo 
praznika. Poskušali smo vam podrobneje predstaviti dejavnosti 
naše Mestne četrti, Sveta Mestne četrti in komisij. Prebrali ste 
lahko nekaj intervjujev znanih ljudi iz našega okolja. Lani smo 
vam predstavili projekt podvoza pod železnico na Ljubljanski 
ulici, ki se bo začel uresničevati letos. V letošnjem glasilu vam 
predstavljamo naš vrtec in obe fakulteti, ki sta na našem območju, 
projekt »Prebudimo spečega velikana«, kjer gre za oživitev 
stavbe nekdanjega KPD in programe v njej. Predstavljamo vam 
tudi znamenito trafiko ob starem mostu, ki žalostno propada, 
knjižnico Tabor, utrinke z 20. praznika MČ, intervju s predsednico 
MČ Magdalena in še kaj. Vabimo vas, da se udeležite osrednje 
proslave ob prazniku MČ, ki bo v petek, 8. junija, ob 17. uri.

Jože Čonč, urednik
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KULTURNA ŠOLA

V okviru dnevov evropske kulturne dediščine je bilo v petek, 
22. septembra 2017, odprtje razstave »Voda-od mita do 
arhitekture« v avli na desni strani šole.
Na isti dan je na OŠ Louisa Adamiča v Grosupljem potekala 
svečana prireditev, kjer so razglasili 70 osnovnih šol, ki so si 
prislužile naziv KULTURNA ŠOLA 2017. Najboljša med njimi je 
postala OŠ Franceta Prešerna iz Maribora. JSKD s projektom 
Kulturna šola in razglasitvijo najboljših šol na področju 
kulturnih dejavnosti širšo javnost seznanja s primeri dobre 
prakse. Prireditve se je udeležilo približno 300 otrok in njihovih 
mentorjev z različnih slovenskih osnovnih šol ter nekateri 
župani krajev nominiranih šol. Prisotna je bila tudi ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport, ga. Maja Makovec Brenčič, 
ki nam je podelila naziv NAJBOLJ KULTURNA ŠOLA 2017.
V oktobru 2017 so učenci 4.a, 4.b in 4.c naše šole obiskali 
Varstveno-delovni center Polž v Rapočevi ulici. Spoznali 
so pomen druženja in sodelovanja med različnimi ljudmi. 
Spoznali so različne organizacije, društva in ljudi, ki skrbijo za 
uveljavljanje človekovih in predvsem otrokovih pravic.
V novembru so učenci 9.a in 9.b razreda v okviru projekta 
ERASMUS+ odpotovali v Španijo. Med potovanjem so izvedeli 
veliko o njihovi kulturi, hrani ter zgodovini. Od 12. 11. do 18. 
11. so potovali po zgodovinsko obarvanem Oviedu ter si 
ogledali lokalna podjetja.
Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku je potekala na 
naši šoli v sredo, 7. februarja 2018.

Prešernov dan smo praznovali v šolski telovadnici v dveh delih. 
Ob 9.10 je bila proslava za učence od 5. do 9. razreda in ob 
10.20 za učence od 1. do 4. razreda.

Nastopali so pevci Komorne skupine, folklorna skupina, 
otroški pevski zbor Malčki palčki, mladinski pevski zbor in 
drugi uspešni posamezniki na kulturnem področju.
Tudi letos sta bili na naši šoli organizirani sobotni šoli.
24. sobotna šola je bila 25. novembra 2017, na kateri je bilo 
231 prijavljenih učencev na 15 ponujenih delavnicah. Udeležili 
so se je tudi nekateri starši naših učencev.
24. marca je potekala že 25. sobotna šola na temo MOJ 
MARIBOR. Učenke in učenci, 36 učiteljev mentorjev, en učenec 
mentor in šest zunanjih sodelavcev so ponujali 321 prostih 
mest v osemnajstih delavnicah.
V aprilu je bilo državno prvenstvo v namiznem tenisu. V športni 
dvorani OŠ III. Murska Sobota je potekalo v četrtek, 5. aprila, 
četrtfinale državnega šolskega prvenstva. Udeležilo se je kar 
šest naših učencev, ki so dosegli 2. mesto, 6. mesto, 7. mesto 
in ekipno 4. mesto.
Istega dne je bila ob 10. uri v prostorih Muzeja narodne 
osvoboditve Maribor ura spomina z naslovom Štajerski 
duhovniki med NOB. Spominsko uro so pripravili učenci naše 
šole pod mentorstvom Lidije Štrucl in Metke Kuraj.
Na naši šoli poteka tudi SIMBIOZA šola. Od 9. do 12. aprila je 
bil uspešno izpeljan nadaljevalni tečaj računalništva.

KOMISIJA ZA LOKALNO 
SAMOUPRAVO IN SPLOŠNE ZADEVE
Komisija za lokalno samoupravo in splošne zadeve je bila kot 
delovno telo Sveta MČ Magdalena prvič ustanovljena v tem 
mandatu, ki se počasi izteka. Namen ustanovitve je bil v smeri 
boljšega povezovanja mestne četrti s krajani, ki bivajo in delajo 
na območju mestne četrti ter spremljanja in izvajanja lokalne 
samouprave in zadev splošnega pomena, ki so v interesu 
mestne četrti. 
Komisija se je v mandatu 2014 – 2018, ki se počasi izteka, 
sestala na 9-ih rednih sejah in Svetu MČ Magdalena predlagala 
54 sklepov, ki so bili vsi sprejeti, kar predstavlja cca ¼ vseh 
sklepov sveta. Največ predlaganih sklepov je bilo s področja 
ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Maribor, 
ki je v upravljanju Mestne četrti Magdalena. V tem času ima 
Mestna četrt sklenjenih 16 različnih pogodbe z društvi in 
posamezniki, največ seveda s tistimi, ki so vključeni v program 
dela in aktivnosti Mestne četrti. Med znanimi uporabniki 

prostorov so Kulturno umetniško društvo »Angel Besednjak« 
Maribor, ki je med najstarejšimi uporabniki, TOTI Big Band, 
Društvo Dolina miru, Društvo Inkont, TOTI DCA, Gobarsko 
društvo Lisička idr. 
Komisija je v tem mandatu uredila tudi nekatere odprte zadeve 
iz preteklih mandatov, ki so se nanašale na ravnanje s stvarnim 
premoženjem (pogodbena razmerja, dogovori o plačevanju 
obratovalnih stroškov, dolgovi itd). Veliko je bilo storjenega 
tudi na področju zagotavljanja boljših pogojev dela za društva 
in posameznike, posebej v prostorih t.i. stare glasbene šole na 
Ulici Heroja Zidanška 13. Želja MČ Magdalena je, da se temu 
spomeniško varovanemu objektu, ki je namenjen predvsem 
kulturni dejavnosti, nameni več pozornosti pri ureditvi tudi pri 
razpisih za evropska sredstva.
Komisija je takoj na začetku mandata, čeprav ta po Statutu MO 
Maribor ni obvezen, pripravila Poslovnik o delu Sveta mestne 
četrti Magdalena, ki ga je Svet MČ Magdalena enoglasno 
sprejel.
Komisija je bila aktivna tudi na drugih področjih dela Sveta MČ 
Magdalena, posebej predsednik komisije Jožef Grah.

DAN V VRTCU/DAN V SKUPINI

Vsak dan je nov izziv. Vprašanja, ki se pojavljajo bistroumnim 
nadobudnežem, radovedni pogledi … Vedno znova in znova se 
sprašuješ, ali boš uspel zadovoljiti otrokove želje, potrebe. Ali 
jim boš znal odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja? Sto in 
en dvom se pojavlja v nas vzgojiteljih že na sami poti v službo.
Ko odpreš vrata igralnice, se odpre nov svet. Vsak dan 
drugačen. Vsak dan poseben. Z nasmehom, objemom in toplim 
pozdravom poskušamo otroku vzbuditi občutek, da je zaželen. 
Da smo tukaj zanj. Včasih se sprašuješ, od kod otrokom toliko 
energije že navsezgodaj. Saj so komaj odprli oči! In potem se 
trudimo temu tempu slediti. Otroku poskušamo prikazati realni 
svet, čim bolj podoben tistemu, ki ga bo popeljal v pozitiven 
svet odraščanja. Izbiramo med različnimi dejavnostmi, ki bi 
ga lahko pritegnile. Večina otrok kar z veliko žlico zajema vse 
ponujeno. Pri tem odkrivajo svoje zmogljivosti. Ob vsakem 
uspelem končnem rezultatu je seveda veselje in navdušenje 
toliko večje in nova motivacija za naprej. Sam način dela, ki 
ga izvajamo, omogoča vsakemu otroku posebej, da ima toliko 
časa, kolikor ga potrebuje. Izredno pozitiven pristop je skupno 
načrtovanje vzgojiteljev in otrok, da si izberejo tiste vsebine, 
ki so jim blizu, saj je potem tudi zanimanje otrok toliko večje. 

In ravno zaradi tega se pri otrocih pojavljajo nova vprašanja, 
jim predstavljajo nove izzive. Starejši kot so, pogosteje iščejo 
skupne rešitve, sodelujejo med seboj, se poslušajo, upoštevajo 
mnenja drug drugega. S tem ustvarjajo skupno pot do želenega 
cilja. Ogromno dejavnosti je zasnovanih tako, da jih je možno 
prenesti zunaj vrtca, v naravo, tj. tja, kjer niso prostorsko 
omejeni. Vsi ti dejavniki omogočajo otrokom, da izrazijo svoj 
maksimum. Da pride iz njih še tisto najgloblje razmišljanje. 
V takšnem okolju sta seveda vztrajnost in motivacija toliko 
večja.
Seveda ne gre zanemariti otroške igre, ki jo absolutno 
potrebujejo, pa naj bo to igra znotraj ali zunaj vrtca. Potem 
so tu še različne institucije, ki otrokom ponujajo zanimive 
vsebine, od različnih lutkovnih predstav, galerij, eksperimentov 
… Vse to izredno pozitivno vpliva na otrokov razvoj, njihovo 
razmišljanje ter jih popelje v svet domišljije.
Ko se ob koncu dneva sprašuješ, ali je bil dan uspešen, si 
uresničil svoje želje ter zadovoljil potrebe otrok, se ozreš proti 
otrokom. Njihovi pogledi, nasmehi in objemi brez besed nam 
povedo, da smo na dobri poti. In to je vse, kar potrebujemo. 

Jasna Tominc, dipl. vzg.

PESNICE IN PESNIKI OŠ MAKSA 
DURJAVE MARIBOR SO ZLILI NA 
PAPIR SVOJA ČUSTVA IN VAM JIH 
PONUJAJO V BRANJE. 

Pesnik v zibelki besed
ziba svoje sanje.

Ko mu v pesmi zrastejo,
jih ponudi v branje.
(Zvezdana Majhen)



6 7MAgDALENčAN MAgDALENčAN

Glasilo mestne četrti Magdalena | MAJ 2018 MAJ 2018 | Glasilo mestne četrti Magdalena

70 SRČNIH LET – JUBILEJ SREDNJE 
ZDRAVSTVENE IN KOZMETIČNE 
ŠOLE MARIBOR

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor v šolskem 
letu 2017/18 obeležuje dva pomembna dogodka. Eden izmed 
teh je 70-letnica obstoja tega zavoda, ki je v preteklih sedmih 
desetletjih pisal mnoge izjemne zgodbe o uspehu, predvsem 
pa se ponaša s številnimi izrednimi generacijami mladih, ki so 
zaključile izobraževanje za različne humane poklice.
Dijaki in delavci šole pa se v teh dneh ne veselijo le zaradi 
visokega jubileja, temveč tudi zaradi selitve v nove prostore 
prizidka. V zadnjih dveh letih so namreč na šoli potekala 
gradbena dela, ki so se zaključila pred časom, ponujajo pa 
idealne pogoje za delo. Štiri dodatne učilnice, velik prostor za 
garderobe, prostorna avla in atrij so v delo na šoli vnesli še 
dodaten zagon.
Celotno šolsko leto mineva v znamenju številnih aktivnosti 
in prireditev, ki obeležujejo oba prijetna dogodka. Vrhunec so 
prireditve doživele 12. 4. 2018, ko so na šoli pripravili slovesnost 
ob 70-letnici šole, na kateri so s predstavniki Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport izvedli slavnostni prerez traku, 
številnim partnerjem pa v znak zahvale za izredno sodelovanje 
in plodno delo v preteklosti podelili častne znake.
Ravnateljica Katja Rek je ob tej priložnosti povedala: »Šola 
resnično obeležuje častitljiv jubilej. V 70-ih letih se je veliko 
dogajalo, spreminjalo, dograjevalo, preoblikovalo … Spreminjali 
so se nazivi, programi, kurikuli –  a cilj je ostal isti. Biti najboljša 
šola. Najboljša šola za življenje. V vseh teh letih so se in se še 
trudimo, da vzgajamo in izobražujemo za delo z ljudmi in za 
ljudi. Vemo, da je prav to naše poslanstvo izjemnega pomena, 
zato temu posvečamo veliko pozornosti. Poleg splošnih znanj 
si dijaki naše šole pridobijo še ogromno strokovnih znanj, 
spretnosti in veščin, ki jih lahko kasneje v življenju s pridom 
koristijo tako zase kot za pomoč drugim. Znanja, ki jih po 
končanem izobraževanju popeljejo s seboj, so neprecenljiva. 
Zato vedno znova poudarjamo, da smo najboljša šola za 
življenje. Vemo, da nam ne bi uspelo brez naših partnerjev, 
ki so nam v vseh teh letih stali ob strani. Iskrena zahvala 
velja Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor, Domu 
Danice Vogrinec, Sončnemu domu, vsem zdravstvenim in 
socialnim zavodom oz. ustanovam, zasebnim ambulantam 
ter kozmetičnim salonom, v katerih si naši dijaki pridobivajo 
neprecenljive izkušnje.«

Nevenka Balun, Aleksandra Lovrenčič

KAM GRE NAŠ SVET?
Le kam gre naš svet?
Bo postal grenak in bled
ali bosta mir in ljubezen prevladala spet?

Vojne, prepiri in drugi nemiri
krivijo prihodnost,
pohlep pa ovija svet v sivino.

A v svetu še dobrota živi,
v njem je še mnogo dobrih ljudi,
ki za mir, spoštovanje prizadevajo si.

V svetu sreča živi,
trenutke z družino, prijatelje, moramo ceniti vsi.
Bodimo veseli,
spoštujmo se vsi

Miha Ferlinc, 6. a

SRCE SVETA
Mary iz Anglije,
Olaf iz Norveške,
Claire iz Francije,
Otto iz Avstrije,
Hose iz Španije,
Ajša iz Turčije,
Nikolaj iz Rusije,
Latika iz Indije.
 
Vsi si delimo isti planet,
modro nebo in virtualni svet,
družino, prijatelje in učitelje.
Sonce nas greje v blesteče upanje.
Naše so sanje,
mavrične barve,
ljubezni prve čudovite
in zamolčane.

Ian Lončar, 9. a

VELIKA DRUŽINA
Družina je fina kot medena malina.
Ima očeta Lina, ki ima rdečega vina.
Ima tudi mamo Jano, ki ima rada Lano
in otroka, ki imata rada zelo veliko soka.

Družina je vesela tako kot vesela čebela
in ima babice in dedke in tete in strice,
ki se imajo radi kot ptice sinice in cvetlice.

Blaž Gregorn, 3. a 

DRUŽINA
Družina ni le sorodstvo,
družina ni le kri,
družina ni le skupni priimek,
temveč skupina ljudi, ki po istem hrepeni.

Hrepeni po ljubezni in spoštovanju,
ki zaslužimo si ga vsi,
ne glede na kulturo,
ne glede na raso ljudi.

Družina je skupina, ki sprejme medse ljudi,
ljudi, če tudi zelo različni so si.
Ne obsoja, temveč spoštuje in skupne vezi tke,
takšne, ki gradi jih medsebojno zaupanje.

Družina je prijatelj iz druge dežele,
družina je sorodna duša, s katero podiraš ovire,
družina so vsi, ki jih imaš rad
in odkrito zasluži si jo čisto, čisto vsak.

Lana Podpečan, 7. a

PETOŠOLSKA LJUBEZEN
Zbudiš se z nekakšnim čudnim občutkom.
Srce bije hitro.
Razmišljaš po tihem
in po malem,
zakaj je danes tak občutek.
Mogoče sem včeraj preveč telovadil,
ali pa sem se udaril.
Verjetno pa ni zato,
ker sem zaljubljen.
No, upam, da nisem zaljubljen,
ker me punce še ne zanimajo.

Anže Namestnik, 5. a
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MEDICINSKA FAKULTETA V 
MARIBORU IMA SODOBNO UČNO 
OKOLJE
Na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru so pred 
kratkim odprli vrata dveh laboratorijev, namenjenih 
bodočim študentom enovitega magistrskega študijskega 
programa Dentalna medicina, katerega implementacija 
je pomemben mejnik v nadaljnjem razvoju druge 
slovenske medicinske fakultete. Študijski program 
je v postopkih potrditve, nastal pa je ob sodelovanju 
domačih strokovnjakov, visokošolskih učiteljev 
tukajšnje fakultete, strokovni, stomatološki del pa so 
pripravili visokošolski učitelji z Medicinske fakultete 
Rijeka. »Četudi smo pri snovanju novega študijskega 
programa upoštevali najsodobnejše obstoječe programe 
dentalne medicine, smo želeli kurikulum preveriti tudi na 
uglednih tujih univerzah. Tako že lahko potrdimo, da smo 
dobili pozitivna mnenja dekana Medicinske fakultete 
Semmelweis Univerze iz Budimpešte, Madžarska in 
nekdanjega dekana Medicinske fakultete iz Oula, Finska, 
pa tudi dekana Medicinske fakultete iz Münchna, kar je 
za nas veliko priznanje in potrditev, da smo se novega 
projekta lotili na pravi način,« je zbranim povedal dekan 
prof. dr. Ivan Krajnc.
Enovit magistrski študijski program dentalna medicina na 
MF UM je zasnovan na osnovi primerjalne analize evropskih 
študijskih programov z univerz v Oulu, Gradcu, Rijeki, Münchnu 
in v Ljubljani. Program ima ustrezno zastopanost medicinskih 
in drugih zdravstvenih vsebin ter omogoča diplomantom 
nadaljevanje študija na doktorski stopnji ali strokovni 
specializaciji, v celoti pa je odprt za vseživljenjsko strokovno 
usposabljanje in rast. Vsebinska zasnova in struktura novega 
študijskega programa omogočata bodočim diplomantom 
zaposlitev doma ali v Evropi. Zaenkrat je predviden kot 
izredni študij s 25-imi vpisnimi mesti, trajal bo 12 semestrov 
oz. 6 let in bo obsegal 5885 ur. Ovrednoten je s 360-imi 
kreditnimi točkami (ECTS). Odvijal se bo v vseh učnih enotah 
matične fakultete, praktični del pa v laboratorijih dentalne 
medicine na MF UM in zobozdravstvenih ordinacijah v širši 
regiji severovzhodne Slovenije. »Študijski program Dentalna 
medicina ponuja študentom celovito znanje in jim omogoča 
doseganje postavljenih ciljev in načrtovane kompetence oz. 
učne izide za pridobitev naziva doktor oz. doktorica dentalne 
medicine. Diplomanti bodo pridobili vedenja, potrebna za 
doseganje visokih standardov medicinske prakse in etike, tako 
pri skrbi za posameznike in populacijo kot za lasten strokovni 
razvoj,« je izpostavil dekan prof. dr. Ivan Krajnc. 
Opremo za dentalni laboratorij in dentalni stomatološki 
simulacijski laboratorij je fakulteta dobila kot donacijo 
partnerskih fakultet, z Medicinske fakultete Oulo in Medicinske 
fakultete Würzburg. »Donacija je ocenjena na več sto tisoč 

evrov, še nekaj deset tisoč evrov smo primaknili na fakulteti za 
prilagoditev prostorov in vse napeljave ter za nakup dodatnega 
materiala,« je povedal dekan prof. dr. Ivan Krajnc. Glede na 
vrsto simulatorjev, s katerimi že doslej razpolaga fakulteta 
in vrhunsko opremljenim laboratorijem kliničnih veščin pa 
postaja Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru čedalje 
pomembnejši univerzitetni medicinski center v širši regiji.
Na krajši slovesnosti se je dekan dotaknil še drugih smelih 
načrtov fakultete: sočasno tečejo postopki za vzpostavitev 
novega študijskega programa Farmacija, ki bo klinično 
obarvan, in v nekaj letih tudi študijskega programa Splošna 
medicina v angleškem jeziku. Na Medicinski fakulteti Univerze 
v Mariboru je doslej zaključilo študij več kot 600 doktoric in 
doktorjev medicine, več kot 80 jih je zagovarjalo doktorate 
na podiplomskem študijskem programu. Pred fakulteto, ki je 
od septembra 2013 v novi zgradbi po zamisli arhitekta prof. 
Borisa Podrecce, so tako številni in novi izzivi.

Zobozdravnbiška ordinacija čaka bodoče študente dentalne 
medicine

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA 
ZA ZDRAVSTVENE VEDE PRAZNUJE 
25 LET DELOVANJA
Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede bo v 
letu 2018 obeležila 25 let od ustanovite takratne Višje 
zdravstvene šole.

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede izvaja 
izobraževalno in znanstvenoraziskovalno dejavnost. 
Poudarek izobraževanih programov je na prepletanju vsebin 
s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved. Zagotavlja 
študijske programe, ki temeljijo na dokazih in so osredotočeni 
na študente. Izjemno si prizadeva k čim večji vključenosti 
študentov v znanstvenoraziskovalno dejavnost fakultete, prav 
tako pa k spodbujanju visokošolskih učiteljev in študentov k 
objavljanju rezultatov raziskovanja, novih izzivov in dosežkov.
Od ustanovitve je z izjemnimi napori in prizadevanjem postala 
ena od vodilnih institucij v Sloveniji za razvoj dodiplomskih in 
podiplomskih študijskih programov na področju Zdravstvene 
nege in zdravstvenih ved. V izobraževalni in znanstveno-
raziskovalni dejavnosti fakulteta stremi k odličnosti s 
povezovanjem s priznanimi tujimi inštitucijami na vseh 
kontinentih.
Leta 2003 je bila uspešno zaključena investicija obnove in 
dozidave zgradbe Visoke zdravstvene šole na Žitni ulici 15. 
V letu 2005 je bil ustanovljen prvi Simulacijski center v 
Sloveniji za podporo pri študiju in delu tako medicinskim 
sestram kot zdravnikom. Uspešno izobraževalno in 
znanstvenoraziskovalno delo je pogojevalo, da se je šola v letu 
2007 kot prva v slovenskem prostoru preoblikovala v sodobno 
Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru.
V študijskem letu 2007/2008 je razpisala študijski program 
2. stopnje Zdravstvena nega 
in študijski program 2. stopnje 
Bioinformatika skupaj s 
Fakulteto za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko 
UM. V študijskem letu 
2009/2010 je v sodelovanju s 
Fakulteto za organizacijske vede 
UM razpisala študijski program 
2. stopnje Management v 
zdravstvu in socialnem varstvu. 
V letu 2014/2015 je razvila 
na študijskem programu 2. 
stopnje Zdravstvena nega dve 
študijski smeri – Zdravstvena 
nega ter Urgentna stanja v 
zdravstvu, leto kasneje pa še 
študijski smeri Preventivna 
prehrana in dietetika ter 

Gerontološka zdravstvena nega. Fakulteta je pionirka 
doktorskega izobraževanja na področju Zdravstvene nege 
in zdravstva v Sloveniji. Prva je pridobila akreditacijo za 
izvajanje doktorskega študijskega programa 3. stopnje 
Zdravstvena nega in septembra 2016 že vpisala prvo 
generacijo študentov. Program je pomemben za nadaljnji razvoj 
znanstvenoraziskovalnega dela za podporo izobraževanja in 
prakse, omogočanje študentom vertikalni študij Zdravstvene 
nege.
Fakulteta za zdravstvene vede bo v letu 2018 organizirala 
vrsto dogodkov, s katerimi bo obeležila 25 let svojega 
delovanja. Tako bo 17. maja 2018 izvedla s pomočjo 
podiplomskih študentov na študijski smeri Urgentna stanja 
v zdravstvu študijskega programa 2. stopnje in zaposlenih 
na UM FZV ter vabljenih strokovnjakov iz zdravstvenih 
institucij izobraževanje o temeljnih postopkih oživljanja 
(TPO). Izobraževanje je namenjeno osnovnošolcem, dijakom, 
študentom, zaposlenim UM in bližnjim prebivalcem lokalne 
skupnosti ter širši javnosti. K udeležbi na izobraževanje 
tako vabi tudi bralce tega glasila – prijavnice najdete na 
spletni strani fakultete »www.um.fzv.si«. Fakulteta ima 
v notranjosti in na pročelju stavbe nameščena defibrilatorja 
(AED), ki ob pravilni in pravočasni uporabi zagotavljata varnost 
in večjo možnost preživetja pri nenadnem srčnem zastoju.
V mesecu juniju 2018 bo skupaj s tujimi partnerskimi 
univerzami organizirali izobraževalne in raziskovalne aktivnosti 
v zdravstveni negi in zdravstvu. Izvedla bo mednarodno 
znanstveno konferenco z izdajo zbornika, izdala publikacijo 
s pregledom prelomnih dogodkov fakultete, organizirala 
intenzivno izobraževanje za tuje in domače študente s 
področja vodenja v zdravstvu ter svečanost ob 25-letnici 
delovanja fakultete.

Nevenka Balun, Aleksandra Lovrenčič
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vse zadane naloge. Sodelovanje med člani sveta je bilo zelo 
dobro. Vsakdo je prispeval po svojih najboljših zmožnostih. 
Prav zaradi tega dobrega sodelovanja smo zmogli uresničiti 
naloge, ki smo si jih zadali.
V tem času smo bili aktivni na številnih področjih. Katere 
dejavnosti bi lahko posebej pohvalili in kaj imamo krajani od 
tega?
Sodelovali smo pri stečajnem postopku TVT-ja, kar je zelo 
pomembno, kajti v železničarski koloniji niso bili vsi objekti 
vpisani v zemljiško knjigo. Zato smo organizirali sestanek 
s stečajnim upraviteljem, ki je krajanom razložil, kako in kje 
lahko lastniki nepremičnin prijavijo svojo terjatev. Pomembno 
je tudi, da smo društvu TOTI DCA Maribor omogočili, da so 
lahko ostali v teh prostorih, kajti del teh prostorov je pripadal 
romski gostilni. EPK je bila na našo pobudo pripravljena na 
sodelovanje in so se odpovedali temu delu romske gostilne in 
vzeli nadomestni prostor. V tem mandatu smo pridobili tudi 
fitnes v naravi. Ostaja pa velika želja, da ohranimo Knjižnico 
Tabor, da se na našem območju najde primeren prostor zanjo. 
Sodelovali smo pri razgrnitvi načrtov za podvoz pod železnico 
na Ljubljanski ulici in projekt predstavili krajanom in krajankam.

Na našem območju je veliko društev. Gotovo je eno največjih 
KUD Angel Besednjak, s katerim ves čas sodelujemo. Na 
takšen ali drugačen način sodelujemo tudi z nekaterimi 
drugimi društvi. Kakšno se vam zdi to sodelovanje?
S KUD Angel Besednjak sodelujemo z vsemi njihovimi sekcijami. 
Ob prazniku MČ likovna sekcija vedno pripravi razstavo slik 
članov sekcije, odprto za krajane in krajanke. Pevska sekcija 
samostojno ali pa skupaj s komisijo za socialo organizira 
koncerte bodisi ob praznikih MČ ali ob drugih priložnostih. 
Lani so imeli tudi božični koncert in koncert na proslavi ob 
materinskem dnevu. Dramska sekcija se običajno pridruži na 
kateri od proslav. Tudi druga društva so vedno pripravljena za 
sodelovanje ob prazniku MČ. Tako gobarsko društvo pripravi 

razstavo gob, zeliščarji razstavijo zelišča, Toti big band nam 
pred nekaj leti pripravil koncert. Tudi v stavbi naše MČ deluje kar 
nekaj društev: izgnanci, borci, pet elementov, šahisti, planinsko 
društvo Tisa, ŠKTD Severnica, medgeneracijsko društvo Drava 
… Društvo Inkont je lani organiziralo odmevno predavanje dr. 
Božidarja Voljča na temo Tretje življenjsko obdobje. Predavanje 
je bilo v sklopu 20. praznika MČ Magdalena. Sodelujemo tudi 
s prostovoljnim gasilskim društvom Studenci, na območje 
katerega spada naša MČ. Na OŠ Maks Durjava smo lani 
organizirali predstavitev gasilcev in njihovega najnovejšega 
vozila.

Zelo intenzivno je tudi sodelovanje z obema osnovnima 
šolama, Franceta Prešerna in Maksa Durjave. Le te so še 
posebej aktivne pri pripravi proslave ob vsakoletnem prazniku 
MČ.
V tem mandatnem obdobju smo imeli na OŠ Franceta 
Prešerna kar tri proslave ob našem prazniku, kjer sodelujeta 
obe šoli in vrtec. Povabilu se radi odzovejo in soustvarjajo 
program. Letos proslavo organziramo na OŠ Maks Durjava, ki 
bo k sodelovanju povabila tudi ostale.

Tudi glasilo MČ je pomemben vir informacij za naše krajane. 
Ponovno je začelo redno izhajati v tem mandatu. Kar nekaj 
napora je bilo potrebno vložiti v ta projekt.
V prejšnjem mandatu sta predsednica in tajnik sama uredila 
glasilo. Zato se je svet MČ na začetku tega mandata odločil, 
da bo imenoval urednika. Odločili smo se za g. Jožeta Čonča, ki 
je resno pristopil k temu delu in ga dobro opravlja. Zato smo 
v tem mandatu vsako leto izdali glasilo Magdalenčan, ki smo 
ga prijavili v NUK-u kot serijsko publikacijo in pridobili ISSN 
številko. Naredil je načrt, tako da je vsako leto malo drugačno, 
kar pomeni, da so obdelana druga društva, druge ustanove, 
šole, različni intervjuji in razne zanimivosti z našega območja, 
ki so zanimiva za naše ljudi.

Predlani nas je obiskal tudi župan s svojo ekipo. Kar nekaj 
obljub smo prejeli. Zdi se, da se je na nekatere vsaj na občini 
malo pozabilo.
O obisku župana smo bili vsi polni elana in dobre volje, ker 
smo mislili, kaj vse nam bo ta obisk prinesel. Župana smo 
spomnili na kar nekaj perečih zadev: od obnove obeh delov 
magdalenskega parka, obnova nam je bila obljubljena in se bo 
uresničila v sklopu projekta podvoza. Tu smo bili opomnjeni, 
da parka spadata pod spomeniško varstvo. Vsi pričakujemo 
uresničitev tega projekta. Dobili smo tudi obljubo župana, da 
bo v bivših prostorih CSD našel prostor ta Knjižnico Tabor, ki 
bi tako dobila zopet pionirski oddelek in prostore za razna 
predavanja in delavnice. Žal smo kasneje, ko smo urad 
župana vprašali, kako je s tem, dobili negativni odgovor in 
da bodo zgradbo prodali. Svet MČ še vedno vztraja pri tem, 
da se problematika Knjižnice Tabor reši in da naš del mesta 
ne izgubi knjižnice. Bilo je tudi govora o parkiranju pred 
humanitarnim skladiščem na Ljubljanski, kjer je ob sredah, 

KNJIŽNICA – USTANOVA Z IDENTITEO
Želja in potreba po uporabi knjižnice sta prisotni v vseh 
družbenih sredinah in okoljih, ne glede na starost, izobrazbo, 
etnično pripadnost in ostale družbene determinante človeštva. 
Temeljno načelo splošne knjižnice je enotnost informativnega 
in kulturnega javnega delovanja, pojma »informativno« in 
»kulturno« sta enotna in nedeljiva. Posamezniki obiščejo 
knjižnico zaradi želje in potrebe po informacijah, iskanju znanja, 
nekateri svoje življenje bogatijo in širijo v umevanju umetnosti, 
naravoslovnih in humanističnih ved, nekateri pa vanjo 
zahajajo zaradi drugih motivov – z željo po širjenju novih idej, 
raziskovanju, potešitvi umetniških interesov... Vsi ti začutijo 
knjižnico kot prostor kulturnega središča in posredovalko 
kulture v širšem pomenu besede. V tem enotnem sistemu 
delovanja sodelujejo knjižničarji kot informatorji, raziskovalci, 
edukatorji, spodbujevalci, in uporabniki knjižnice, ki s svojo 
aktivno vlogo analitično in kritično sprejemajo novo znanje, 
nove informacije. Knjižnice že dolgo niso več vase zaprte, 
odmaknjene in neprivlačne ustanove, trdno so zasidrane 
v sredino, kjer delujejo. Ljudem predstavljajo svetlo točko, 
pogosto zasilni izhod v njihovem življenju, vsekakor pa veselje 
ob spoznavanju neznanega.

Knjižnica Tabor, 10. april 2018, spoznavni in literani večer s 
člani Zavoda Franko, foto Metka Narath

»Knjižnica je vaša!« Slogan, s katerim so švedske knjižnice ob 
koncu 90.-ih let prejšnjega stoletja nagovorile uporabnike in 
odgovorile na posledice ekonomske recesije. Z domišljenim 
marketingom so popularizirale javne knjižnice, plakati s 
fotografijam znanih književnikov, športnikov, politikov, igralcev 

in glasbenikov s knjigami so nagovarjali 
uporabnike knjižnic ter na prodoren način 
podprli knjižničarje. Da je knjižnica vaša, se 
zavedamo tudi v Knjižnici Tabor, eni izmed 
enot Mariborske knjižnice. Vaša knjižnica 
je neusahljivi vir in središče znanja in 
informacij, zakladnica knjig, ustanova, ki 
širi knjižno in bralno kulturo. Je pa tudi ustanova, ki v vašem 
okolju predstavlja del vašega kulturnega vsakdanjika. V njej 
samostojno pripravljamo razstave in različne dogodke.
Aprila letos smo organizirali spoznavni in literarni večer s člani 
Zavoda Franko, ki deluje na področju pomoči pri težavah z 
duševnim zdravjem, in si že za jesenski čas obljubili ponovno 
srečanje in nadaljnje sodelovanje.
Seveda nismo pozabili na pisatelja in ustvarjalca leta 2018 
– Ivana Cankarja. Spomnili smo se ga z razstavo, ki jo bomo 
do konca leta spreminjali in dopoljnevali ter se tako poklonili 
vsem področjem Cankarjevega ustvarjanja – poeziji, prozi, 
dramatiki, esejem, pismom... Vabljeni v vašo knjižnico, da si 
jo ogledate.
In ker Mestna četrt Magdalena praznuje spomladi, vam 
podarjam uvod Cankarjeve črtice Pomlad.
»Kadar vzbrstita vrba in ljubezen, kadar začivkajo ščinkovci 
krog hiše, kadar celo maček na strehi zapoje svojo divjo 
zaljubljeno pesem, takrat se razširi to staro srce, zavzdihne 
in zavriska in samo ne ve zakaj. Povrne se, kar je bilo pred 
dvajsetimi leti in še prej. V opojnem hlapu, od solnčnih žarkov 
prepletenem, ki se dviga iz zadnjega snega in iz tople prsti, 
trepečejo ljubi obrazi, mili spomini, gledajo v dušo z rosnimi 
očmi, smehljajo se, pozdravljajo iz davnine. Bridkosti so 
pozabljene, izginile so hitreje kakor breznov sneg; skrbi je 
raztopilo mlado solnce, popilo jih z meglami. Vse nadloge 
tega življenja se mi zde tako tuje in nepotrebne, tako malo 
vredne solz in žalosti, da bi jih svobodno vrgel raz pleča, kakor 
pretežko zimsko suknjo. Vera v slast in sijaj prihodnjih, čisto 
bližnjih dni je tolika, da bi bila brezbožna že vsaka daljna misel 
na starost in smrt.« (Cankar, I., Zbrani spisi. Devetnajsti zvezek. 
Ljubljana : 1936. Nova založba. Str. 90 – 91.)

Desanka Tavčar, vodja Knjižnice Tabor

POGOVOR S PREDSEDNICO MČ,  
GO. RENATO PRISLAN
Oktobra zaključujemo ta mandat sveta mestne četrti. Ta 
mandat je bil po eni strani delovno pester, po drugi strani 
pa (vsaj meni se zdi), kar umirjen, sploh kar se tiče našega 
medsebojnega sodelovanja. Kakšen je vaš pogled na ta štiri 
leta?
V teh štirih letih smo naredili precej stvari. Mogoče se naši 
krajani in krajanke s tem ne bodo strinjali, ker se marsikaj 

od tega ne vidi. Že pred pričetkom tega mandata smo 
prispevali k delni ureditvi Šilihove ulice. Med drugim se lahko 
pohvalimo, da smo pridobili fitnes v naravi, ki se nahaja v 
magdalenskem parku, imeli smo čistilno akcijo, podajali smo 
mnenja in predloge za komunalno ureditev naše mestne  
četrti.
Že na konstitutivni seji smo se člani sveta dogovorili, da bomo 
sodelovali med seboj ne glede na strankarsko pripadnost v 
dobrobit krajanov in krajank MČ Magdalena. Tega smo se ves 
štiriletni mandat zvesto držali in izpeljali vse seje ter uresničili 
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ko se deli humanitarna pomoč, velika gneča. Občina naj bi se 
pozanimala, kakšne so možnosti, da se za tisti čas uporablja 
parkirišče pri psihiatriji. Odgovora na to vprašanje še nismo 
dobili, čeprav smo vprašanje večkrat poslali na občino.

Kaj je še treba postoriti ali bolje, kateri projekti so v teku ali pa 
so pred začetkom realizacije?
Projekt podvoza na Ljubljanski ulici in oba parka - o tem sva že 
nekaj povedala. Tu je še jama Maksa, projekt obuditve spečega 
velikana, kjer so zelo dobri načrti in upam, da bo prišlo do 
realizacije. O tem lahko več preberete v glasilu.

Za konec še par besed o prazniku mestne četrti. Prvič je bila 
župnija Sv. Magdalene omenjena 10. junija 1289 v listini, ki je 
bila izdana v Mariboru in pečatena s pečatom mesta, listino 

pa hranijo v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu. Zato 10. 
junij označujemo kot praznik Mestne četrti Magdalena. Letos 
ga bomo praznovali 8. junija.
Mislim, da smo ena izmed redkih mestnih četrti, ki ima že od 
nastanka MČ in KS v tem novem obdobju 21. krajevni praznik. 
8. junija ob 17. uri bo proslava za počastitev tega našega 
praznika na Osnovni šoli Maksa Durjave, kjer bodo sodelovali 
učenci obeh osnovnih šol z našega terena, vrtca … Vse naše 
krajanke in krajane vabimo na proslavo v počastitev 21. 
našega praznika MČ.

Hvala lepa za pogovor.

Pogovarjal se je Jože Čonč

DRUG ZA DRUGEGA –  
DRUG Z DRUGIM

Moto letošnjega Kneippovega dneva nas želi popeljati v 
razmišljanja in dejavnosti o tem, da ni največ to, da naredimo, 
kar se da zase in za svoje zdravje. V sodelovanju se doseže 
veliko več. Že Kneipp je rekel: Kdor se trudi najti lastno srečo, 
bo tudi drugim rad pomagal pri tem. Vpetost v družbo je del 
življenjskega reda in kot taka enako pomembna, kot ostali 
Kneippovi stebri. Najti svoje mesto in se angažirati drug ob 
drugem je tisto pravo.
Zelo moderno je biti lep in uspešen. Različni tehnični in 
tehnološki pripomočki nas kontrolirajo, vodijo pri fitnesu, 
izbirajo prehranska dopolnila, vitamine ali energijske napitke. 
Pa je to res tisto, kar si želimo. Če hočemo vse sami, se samo 
oddaljujemo od okolice v že tako zelo razčlovečenem okolju. 
Prav zato v Kneippovi zvezi toliko damo na to, da se najdemo v 
skupnem iskanju smisla našega bivanja. Po vseh petih stebrih 
zato izbiramo dejavnosti, ki jih veliko boljše opravimo drug za 
drugega, da potem uživamo drug z drugim.
VODA je gotovo najbolj poznan steber Kneippovega nauka. Že 
če samo hodimo po njej, je veliko bolj prijetno to početi v družbi. 
Pri vseh oblivih in ovitkih, ki so znani iz navodil za zdravljenje, 
pa sami pravzaprav lahko le malo postorimo. Enako dobro se 
počutimo, če terapijo izvajamo ali sprejemamo, ko se vidi, da 
smo težavo premagali. Nič ni lepšega kot ugotoviti, da je vročina 
padla, da otekline po poškodbi ni, ali da bolečina mine.
GIBANJE kot sprehod po zasneženi pokrajini je kar malo manj 
hladen, če imamo še koga ob sebi. Joga, pilates, ples in podobne 
dejavnosti pa tako potekajo samo v družbi in to vodeno. Veliko 
je nasvetov v Kneippovih predlogih za igre otrok, tako v vrtcu ali 
šoli, kot tudi v poletni naravi. Nabiranje zelišč je seveda stalnica 
našega delovanja in druženja.
PREHRANA nudi neizmerno možnosti za družno pripravo, naj 

bo v družini ali društvu. Že izbira in nabava domačih pridelkov 
je lahko skupna. Vsak pa pripravi, kar mu najbolj ustreza, 
pogovorimo se o receptih in izkušnjah, potem pa veselo skupaj 
uživamo v pripravljenem.
ZELIŠČA v Kneippovih terapijah ne služijo samo kot osnova za 
čaje ali mazila. Ovitki, kopeli in inhalacije so prav tako pomembni. 
Veliko bolj potrebno pa je, da se navadimo z njimi živeti. 
Spoznavamo jih lahko na predavanjih ali ob nabiranju v naravi. 
Nato pa z njimi popestrimo kuhanje, zmanjšujemo uporabo soli 
ali sladkorja v vsakdanjih jedeh. Če uporabimo različne mešanice 
začimb in zelišč, je to zanimivo ¨potovanje¨v daljne kraje ob 
prijetnem klepetu. Lepo presenečenje je lahko zeliščni šopek, še 
bolj trajne pa so slike iz posušenih prešanih zakladov narave.
ŽIVLJENJSKI RED povezuje vse te osnove Kneippovega nauka. 
Dobro se lahko počutimo ob zavesti, da smo nekomu potrebni, 
da je tudi za nas nekomu mar. Soodvisni smo v družini in družbi. 
Vse to zaznavamo z angažiranjem, zavestnim doživljanjem 
narave in okolice, pa tudi s kreativnostjo. Življenje ima toliko večji 
smisel, če se tvorno umestimo v okolju, snovno ali duhovno. 
Kneipp je našel smisel svojega delovanja v katoliškem verovanju, 
danes pa se prostovoljstvo goji tudi na drugih temeljih. Še vedno 
pa je preventiva – ko se iščemo in se pustimo poiskati- osnova 
za zadovoljno, zdravo bivanje. 
Že prvi pomladni prazniki nam nudijo neskončno možnosti, da 
poiščemo smisel svojega bivanja kot drug za drugega in drug z 
drugim.

Francka Čuk

PIKA. DNEVNI CENTER

Dnevni center za otroke in mladostnike 
Maribor
PIKA. dnevni center je prvi tovrstni dnevni center za otroke 
in mladostnike v Mariboru. Smo strokovno voden razvojni 
program socialnega varstva Centra za socialno delo Maribor, 
ki deluje pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. Podpirajo nas tudi Občina Maribor, 
Hoče - Slivnica, Duplek, Šentilj, Miklavž na Dravskem polju, 
Rače - Fram, Starše, Lenart, Kungota, ter posamezni donatorji. 
Program je začel delovati in sprejemati otroke in mladostnike 
v decembru 2015.
Delujemo na Ljubljanski ulici 6, 2000 Maribor.
Delovni čas programa je med tednom (razen praznikov) 
med 8. in 18. uro., v času šolskih počitnic med 8. in 16. uro.
Vključujemo otroke in mladostnike, ki imajo ali se pri njih 
šele nakazujejo težave v psihosocialnem odzivanju in/ali 
prihajajo iz socialno šibkih družin. Nudimo jim prostor, kjer 
lahko kvalitetno preživljajo prosti čas, pomoč pri razumevanju 
učne snovi in izboljšanju učnega uspeha, predvsem pa jim 
pomagamo pri gradnji pozitivne samopodobe, zaupanju vase 

in v druge, prepoznavanju neustreznih vzorcev odzivanja in 
izbiri ustreznejšega vedenja. Opremljamo jih s strategijami, 
s katerimi bodo zmogli aktivno in samostojno reševati svoje 
stiske in težave.
Naši otroci in mladostniki so tisti del populacije, ki so vse 
preveč dolgo ostajali brez »svojega« prostora, kjer lahko 
dobijo občutek, da so sprejeti, spoštovani, varni in da imajo 
vso podporo v za njih včasih pretežkem življenjskem obdobju. 
Prav vse, ki prihajajo k nam, druži želja biti uspešen, vendar je 
ta v njihovih očeh včasih tako zelo nedosegljiva. Tako mladi, 
pa vendar prevečkrat žalostni, izgubljeni, nesamozavestni, 
nezaupljivi do sebe in okolice, vpeti v (pre)zapletene 
medosebne odnose. Iščoč poti, da bi (pre)živeli, razvijajo svoje 
metode preživetja, ki velikokrat niso povsem ustrezne, kar 
še poglablja nerazumevanje z okolico, domačimi, s samim 
sabo. Nekateri se začnejo zapirati vase, spet drugi upirati 
navzven. Težave prvih so žal pogosto prezrte, saj so za okolico 
praviloma nemoteči in zato označeni kot »pridni«. Tisti drugi, 
uporniki oziroma (žal imenovani) »problematični«, so s svojimi 
dejanji v središču pozornosti. S prstom, uperjenim proti njim, 
žugamo, kritiziramo, zatiramo, medtem ko na to, da čutijo, da 
jih boli, da niso slišani, niti ne pomislimo. Na nas kot družbi je, 

KNEIPPOV NAUK ZA DANAŠNJE DNI
Če nas obremenjujejo služba, družina, okolje in vreme, se nas 
lotevajo prehladi in virusna obolenja, je čas, da se zavestno 
odločimo, da moramo kaj več postoriti za svoje zdravje in še 
posebej za dobro počutje.
Proti vsem tem težavam imamo na voljo starodavno 
Kneippovo modrost, ki nam pomaga prevzeti odgovornost 
za lastno zdravje. Žal je ostalo knajpanje v spominu po 
večini samo kot izmenjavanje toplih in hladnih kopeli . Nauk 
bavarskega duhovnika Sebatiana Kneippa pa je veliko več.
Postavljen je na pet stebrov: voda, gibanje, prehrana, zdravilna 
zelišča in življenski slog.
Sam je spoznal korist vode in zelišč, ko si je pozdravil 
tuberkulozo. Prav zato je širil znanje o tem med preproste ljudi, 
pa tudi širše, saj so njegove nauke prevzemali po celi Evropi in 
kasneje po vsem svetu. Samo krepitev telesa in premagovanje 
stresa je prava preventiva.
VODA ima zdravilno moč. Na tisoče duševnih tegob, pobitosti, 
obupa, malodušja in nerazpoloženja ne bi bilo, če bi s svežo 
vodo marljivo čistili bivališče duha (telo), je ugotavljal Kneipp.
Hladna voda blaži bolečine, znižuje vročino, poživlja in povečuje 
koncentracijo. Vroča voda pomaga pri kroničnih bolečinah, 
krčih in pri težavah s sklepi. Blaga toplota v obliki ovitkov 
prodre globoko v tkivo in zdravi zakrčene mišice. Menjajoče 
hladno tople kopeli pa krepijo imunski sistem.
O GIBANJU je Kneipp menil, da nedejavnost slabi,vaja krepi, 
čezmerna obremenitev pa škoduje. Najboljše je, da se 

gibamo v naravi, kjer se naužijemo svežega zraka, prav pa 
pridejo tudi ples, telovadba ali podobne dejavnosti, ki nas  
sprostijo.
PREHRANA naj bo zdravilo, je že dolgo znano. Od vsakega 
nekaj, ne premalo, pa tudi ne preveč, velja za ves Kneippov 
nauk. Izbira, priprava in uživanje hrane naj bodo povezani 
z dobro voljo, poskrbeti je treba za letom in letnemu času 
primerno izbiro živil.
Poznavanje in uporaba ZDRAVILNIH ZELIŠČ je staro kot 
človeštvo. Kneipp je vedenje o njih dobil od svoje mame in 
starodavnih zapisov. Učinkovine zeli so lahko v cvetu (kamilica, 
lipa, bezeg...), listih (jagode, robide, praprot...), korenini (gabez, 
regrat...) ali kar v celi rastlini (kopriva, rman...). Uporabljajo se 
sveža, posušena, ekstrahirana, pomešana v čajih ali, kar je še 
kako pomembno, kot del vsakdanje prehrane. Nabirati jih je 
možno v naravi, gojiti doma ali nabaviti kot gotove pripravke.
ŽIVLJENJSKI SLOG lahko posamezni dejavniki obogatijo 
ali otežijo, odvisno od posameznika. Urejen slog pomeni:  
zdrav način življenja, negovanje družabnih stikov in izogibanje 
preobremenitvam. Goethe je rekel: Ni dovolj vedeti, znanje je 
treba uporabljati. Ni dovolj hoteti, treba je narediti.
Samo vseh pet stebrov, združenih v življenski slog, nam 
ponuja bogato preživljanje vsakdana in samo od nas 
samih je odvisno, če to res hočemo. Potem tudi zmoremo.
Prav zato bi člani Društva Kneipp Maribor radi tudi krajanom 
vaše mestne četrti predstavili ta Kneippov nauk v živo  
16. junija letos med 9 . in 17. uro na zelenici ob vašem centru.
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Podlaga za vizijo izhaja iz rezultatov javnih delavnic in iz nabora 
študentskih arhitekturnih zasnov iz študentskega projekta 
v okviru URBACT III projekta 2nd Chance, ki je bil izveden v 
okviru seminarja modula Trajnostna stavba, študijski program 
Arhitektura 2. Stopnje na fakulteti FGPA.
Dolgoročni cilji – celovita prenova območja in stavbe 
KPD - trajne rabe.

Iz javnih delavnic, predvsem pa iz nabora študentskih 
arhitekturnih zasnov izhajajo podlage za dolgoročne cilje 
prenove celotnega območja in stavbe KPD. Zasnove temeljijo 
na konceptu predvidenih vsebin, ki so različne in specifične 
pri vsaki od variant, skupno pa jim je to, da so prostori 
v največjem deležu namenjeni različnim kulturnim 
vsebinam cca 40% . Na drugem mestu so v skupnem preseku 
različni večnamenski prostori (dvorane), namenjenih kulturi 
ter poslovnim dogodkom, pa tudi rekreacijsko sprostilnim in 
drugim dejavnostim. Na tretjem mestu so zastopani trgovsko-
obrtniški prostori, sledijo pa jim pisarniški in co-working 
prostori .

Skupna jim je tudi zelena vizija okolja s parkirišči in 
garažami v kletnih prostorih, zunanji del, namenjen druženju 
in kulturnim ter rekreativnim vsebinam.
Kratkoročni 
cilji: najnujnejša 
minimalna prenova 
osrednjega dela 
KPD (enega oz. 
dveh krakov), 
začasne rabe  
za KKI.
Kratkoročni cilji so usmerjeni k realizaciji dolgoročne vizije in so 
usmerjeni na oživitev ožjega območja oz. le dela stavbe KPD, 
ki je v lasti MOM. Namen je usposobitev pritličja in prvega 
nadstropja z minimalnimi stroški za začasno rabo do 5 let 
z možnostjo prehoda v trajne rabe, v kolikor se bo izkazalo, 
da so trajnostno naravnane.. Na osnovi predhodnih javnih 
delavnic in participatornega iskanja najprimernejših vsebin se 
je izkazalo, da so najprimernejši kulturno- podjetniški programi 
in druge kulturno kreativne industrije.

Ad 2. Več o projektu ‚CREATIVE SPIRITS‘ 
Izziv omrežja CREATIVE SPIRITS je pritegniti ustvarjalne 
podjetnike in spodbujanje ustvarjalnega podjetništva 
v specifičnem (degradiranem) delu mesta in ga s tem 
preoblikovati v ustvarjalno območje. V Mariboru bomo 
spodbujali vzpostavitev ustvarjalnega območja, ki bo 
deležnikom omogočala povezovanje, izobraževanje, 
svetovanje in rabo fizičnih prostorov za pospeševanje 
gospodarskih učinkov in zagotavljanje novih delovnih mest na 
področju kreativnih industrij v mestu in regiji.

da prepoznamo stiske tako enih kot drugih in se odzovemo z 
razumevanjem in empatijo.
Tu nastopimo mi, v PIKI, da take otroke in mladostnike 
podpremo, jih sprejmemo z vsem njihovim bitjem, tako dobrimi 
kot slabimi lastnostmi, in jih poskusimo opremiti za uspešno 
soočanje z življenjem, s stiskami, da bodo znali svoje potrebe in 
želje uspešno zadovoljiti ter jih uskladiti s pričakovanji drugih, 
ki z njimi sobivajo. Odrasli si namreč sobivanje vse prevečkrat 
predstavljamo kot pokornost s strani mladih. Vendar to ne 
predpostavlja spoštljivega medosebnega odnosa, temveč je 
za mlade ponižujoče in pri njih na nezavedni ravni krepi upor, 
zahtevo po »Spoštuj me! Tudi JAZ sem človek!«.
In ko nam v PIKI uspe vzpostaviti odnos »jaz sem« in »ti 
si« tudi »te vidim, slišim in tudi ti daj mene«, se otroci in 
mladostniki kmalu zavedo, da je lahko drugače, da jim nase ni 
treba opozarjati z agresijo. Začutijo, da si želijo spremembe v 
svojem vedenju in odzivanju. Nastopi samoregulacija vedenja, 

saj jim postane pomemben ODNOS, ki ga želijo ohraniti. Pot 
do sem je dolga, naporna, vendar gotova. Vsi vemo, kako težko 
si je priznati, da česa ne delamo prav, kaj šele to spremeniti. 
Vendar si prav vsi želimo in zaslužimo priložnost, zaupanje, 
podporo.
Zavedamo se, da je naš program v ožjo okolico vnesel 
nekoliko drugačno dinamiko, da smo žal za koga tudi moteči. 
Zato bi se radi zahvalili vsem tistim, ki razumete, zakaj 
obstaja PIKA.DNEVNI CENTER in podpirate naše otroke in  
mladostnike.
Osebno se zahvaljujem tudi vsem otrokom in mladostnikom, 
ki prihajajo v Piko in nam s tem izkazujejo zaupanje ter z 
vztrajanjem na pravi poti dajejo priložnost tako sebi kot tudi 
nam.

Simona Martinšek, univ.dipl.soc.del.

PREBUJANJE SPEČEGA VELIKANA 
’KPD’

je bil naslov javnega dogodka 12.4.2019 v okviru URBACT 
projektov.
Na dogodku sta bila predstavljena dva URBACT projekta, 
v katera je vključena Mestna občina Maribor, in sicer:

1. ‚2nd CHANCE - waking up the sleeping giants‘, 
kjer je poudarek na iskanju inovativnih načinov in 
kvalitetnih prostorsko načrtovalnih metod za oživitev 
degradiranih področij in velikih zapuščenih kompleksov 
in stavb (t.i. spečih velikanov). V projekt je poleg 
Maribora vključenih še deset evropskih mest, vodilni 
partner je mesto Neapelj (Italija). Prva, pripravljalna faza 
projekta, se je začela že sredi leta 2015, naslednje leto 
pa nadaljevala z drugo, izvedbeno fazo, ki se zaključuje 
letos. V Mariboru se je pripravil Integriran akcijski 
načrt revitalizacije ‚KPD‘, ki je bil predstavljen na 
zaključnem dogodku 12.4. v Mariboru in na koncu 
aprila na zaključnem srečanju v Neaplju.

2. ‚CREATIVE SPIRITS‘ je projekt s poudarkom na 
nadgradnji izvajanja obstoječih integriranih urbanih 
strategij z vključevanjem novih pristopov na področju 
kulturnih in kreativnih industrij (KKI) – ustvarjalnih 
prostorov, ljudi in podjetij. Izziv je pritegniti ustvarjalne 

podjetnike in spodbujati ustvarjalno podjetništvo v 
specifičnih (degradiranih) območjih mestnega jedra. 
V projekt je vključenih devet evropskih mest, vodilni 
partner je Ujbuda (Budimpešta iz Madžarske). Projekt 
se je začel s prvo, pripravljalno fazo v drugi polovici leta 
2016, druga, izvedbena faza, pa se je začela v sredini 
leta 2017. Projekt se bo zaključil v sredini leta 2019.

Ad.1. Več o projektu ‚2nd Chance‘
V prvi fazi projekta, je bila med naborom različnih praznih večjih 
objektov v Mariboru izbrana stavba bivših zaporov imenovana 
KPD. Stavba leži na desnem bregu Drave, na območju med 
Pobreško cesto, Titovo cesto in železniško progo, za trgovskim 
centrom Europark. Skupna površina stavbe KPD je skoraj 
16.000 m2 in je z izjemo dveh prenovljenih delov v glavnem 
prazna in v propadajočem stanju. Problem predstavlja tudi 
razdrobljeno lastništvo posameznih delov stavbe. V lasti 
Mestne občine Maribor sta največji, osrednji del stavbe in del 
vzhodnega trakta. Oba južna trakta sta v zasebni lasti, medtem 
ko sta celotni obnovljeni zahodni trakt in del vzhodnega trakta 
v lasti Mariborske razvojne agencije. Okoliški teren je pretežno 
neurejen in se uporablja kot divje parkirišče.

Vizija : Zelena ustvarjalna oaza povezovanja in 
soustvarjanja, raznovrstnih kulturnih in kreativnih 
vsebin in vzpodbuda za uspešno podjetništvo.

 



16 17MAgDALENčAN MAgDALENčAN

Glasilo mestne četrti Magdalena | MAJ 2018 MAJ 2018 | Glasilo mestne četrti Magdalena

pripravljajo lestve, žvenketanje pločevine, ki pada na pločnik in 
udarce kladiv. Najprej se bo kraj, kjer je preživel vse življenje, 
na njem prodajal vse mogoče časopise in znamke cigaret, 
opazoval vseh vrst uniform, imenoval Trg 9. maja, kmalu 
zatem se bo na pročeljih hiš zableščalo ime zmagovite Rdeče 
armade in ko bodo ulični aktivisti komaj navadili ljudi na novo 
ime, bo padla na pločnik tudi Rdeča armada, odslej bo tu Trg 
revolucije. Tako sta trafikant in tisti sedeči Turek nad njim 
namesto blažene Magdalene videla na trgu veliko junakov, 
bobnov, strelov, topov, armad, osvoboditev in revolucij in 
vse življenje poslušala udarce kladiv. Kmalu za tem, ko bodo 
s kladivi zabili tudi žeblje na trafikantovi krsti, se bo v hišici 
pojavila tovarišica, ki ji nikoli ne bo prišlo na misel, da bi ta 
kos sveta, ki ga zdolgočaseno gleda med šihtom, primerjala z 
nekakšnim srcem in ulice z arterijami.
Drago Jančar: Severni sij, Murska Sobota : Pomurska založba, 
1984
Trg pred trafiko je v samo štiridesetih letih doživel sedem 
preimenovanj
Trafika ob mostu, prodajalnica tobaka, cigaret, smotk - tudi 
po kosih - svežih novic, obrazcev, voznih redov, znamk in 
drugih drobnarij, stoji na simbolni točki nosilca povezave 
obeh bregov mesta. Trafika na robu tega prehoda je točka na 
izredno zanimivem prostoru. Že zaradi tega, ker most peš in 
motorizirano vsak dan prehaja ogromno ljudi, pa tudi zato, 
ker se je sčasoma na drobceno stavbo na tej frekventni točki 
nalepilo precej urbanih legend, recimo tista o znamenitem 

Turku nad vhodnimi vrati, ki ga fizično že dolgo več ne 
razberemo. Pa manj znani dokumentarni podatek, da so v 
njej, podobno kot še v nekaterih trafikah in papirnicah v mestu, 
januarja 1919 prodajali tiskovine, ki so omogočale žigosanje 
in nato unovčitev starih avstro-ogrskih bankovcev. Pri prodaji 
tobaka in tobačnih izdelkov, kar je bila poglavitna prodajna 
agenda trafik, zato so lahko bile označene kar z napisom 
Tobačna trafika, si je država še iz časov monarhije pridrževala 
monopol - koncesionarjem, med njimi trafikantom, jih je dajala 
v prodajo zgolj za provizijo. Zakon Kraljevine Jugoslavije o 
monopolu iz leta 1932 je dodeljeval prednostno pravico do 
prodaje tobačnih izdelkov na drobno invalidom, siromašnim 
vdovam in otrokom pokojnih državnih uslužbencev, 
opredeljeval pa je tudi, da lahko tobačne izdelke na drobno 
prodajajo izključno osebe, ki jim je bilo dodeljeno dovolilo, in to 
izključno v prostorih, na katere se dovolilo nanaša. In še ena 
anekdotična, ki zveni nekam znano – Slovenec je leta 1922 
priobčil članek, v katerem se novičar pod naslovom „Zakaj v 
Maribor slabši tobak“ sprašuje: „Sliši se neverjetno, ampak je 
resnično: V Maribor prihaja z iste glavne režije mnogo slabši 
tobak (posebno cigaretni), kakor ga dobiva Ljubljana. Več 
Mariborčanov je nalašč napravilo poskus z nakupom iste vrste 
tobaka v Mariboru in v Ljubljani. Že na površni pogled se je 
poznala velika razlika v kvaliteti med tobakom, poslanim v 
Maribor, in onim v Ljubljani.

Zbral Jože Čonč

TRAFIKA OB STAREM MOSTU
Maribor je edino mesto v državi, ki ima spomeniško zaščiten 
kiosk. To je kiosk pri stavbi na Trgu revolucije 9, na zahodni 
strani tik ob Starem mostu na desnem bregu Drave. V 
preteklosti pa ni bil samo kiosk. Zidan kiosk je nastal v 20-ih 
letih 20. stoletja, pokriva pa ga strma opečna streha. A 7,9 
kvadratnih metrov velika stavba ni bila kiosk že od samega 
začetka.

Prav v tej stavbi, v kateri je pozneje nastal kiosk, je bila mitnica 
na desnem bregu Drave za splavarje, kjer so plačevali takratne 
davke za prevoz.
V začetku 20. stoletja so bili zlati časi splavarjenja v Mariboru 
in zaradi prevelike gneče na levem bregu Drave so »rezervno« 
mitnico postavili na desnem bregu reke.
Po nekaterih podatkih je bilo takrat v Mariboru po Dravi v 
enem letu opravljenih od 800 do 1000 splavarskih prevozov.
Z zamrtjem splavarstva je v stavbi ob Starem mostu nastal 
kiosk. V njem so že pred veliko leti prodajali tobak, kar je 
nakazovala tudi slika sedečega moža nad vrati, ki so si ga 
domačini razlagali kot Turka. To obeležje so v novejšem času 
prebelili in nanj namestili znak. Zdaj po odstranitvi je na 
pročelju še vedno viden obris tega legendarnega obeležja, ki 
se je utrnil v spomin številnim Mariborčanom.
Vsi, ki smo prebrali roman Draga Jančarja Severni sij, s katerim 

je Mariboru postavil spomenik, kakršnega nimajo niti velike 
svetovne prestolnice, vemo, kako pomembno mesto v njem 
zavzema prav ta nekdanja trafika:
Sklenjena trikotna ploščad, ki se zožuje in se nalahno 
nagiblje proti Dravi. Z nje se pride naravnost na most, z nje 
je v dopoldanskih urah lepo videti rdeče obsijane strehe hiše 
starega Lenta. Na sredi ploščadi je zelen otok, obkrožen s 
skrbno prirezano živo mejo, takšno ograjo iz zelenja. Nasproti 
javnega stranišča, ki je na vzhodni strani mostu, je majhna 
hišica, tako majhna kot so tiste alkimistične zgradbice v 
praški Zlati ulički. Hišica ima nad vrati veliko risbo Turka s 
prekrižanimi nogami in vodno pipo v rokah. Trafikant, ki vsako 
jutro že navsezgodaj odpre svojo prodajalno, je star kakšnih 
šestdeset let. Ko je bil še mlad in je v prodajalni pomagal svoji 
materi, je že dobro poznal trikotni trg na desni strani reke, na 
južni strani, trg s katerega odteka življenje v vse smeri, ob reki 
na vzhod in zahod, proti hribu na jug in proti velikim fabrikam 
na jugovzhod; ko je bil še mlad in so prodajali druge cigarete in 
druge časopise, in je bilo vse drugače, je trg nosil prav spokojno 
in nekoliko blaženo ime: Magdalena Platz. Leta 1915, ko je bil 
trafikant zrel za blatne jarke Galicije, je na trg stopil s svojimi 
bobni, s svojo kronprinčevsko kramarijo, pa tudi z daljnim 
grmenjem svojih topov Kaiser Wilhelm. Trafikant je z nekim 
zapoznelim transportom iz Italije prišel še pravi čas, da je 
lahko videl, kako so snemali tablice z imenom Kaiser Wilhelm 
Platz. To je bilo leta 1919 in kajzerja je zamenjal čokat srbski 
junak, kralj Peter Prvi, ob čigar imenu so rodoljubi videli divje 
albanske gore, slišali škripajoče vozove, videli sinje Jadransko 
morje okrog Krfa in vonjali smodnik solunskih bitk. Kralja Petra 
trg spominja zdaj že priletnega trafikanta, ki skozi šipe svoje 
prodajalne vsak dan opazuje njegovo življenje od jutra do 
večera, na srce novega mesta, ki bo zraslo na jugu in ulice, ki 
tečejo v vse smeri so žile dovodnice in odvodnice. Spomladi 
leta 1941 bodo s truščem padale na tla ulične table, kakor 
bodo padali tudi napisi, kakor bodo zleteli v reko svežnji starih 
časopisov in kakor bo pač vse padlo. Odtlej se bo trg športno 
imenoval Friedrich Jahn Platz. Trafikant bo pod svojim Turkom 
s prekrižanimi nogami gledal, kako teče življenje naprej in 
gledal bo, kako bodo na steno njegove hišice pod ploščico z 
imenom izumitelja droga in bradlje lepili velike rdeče plakate 
s seznami ustreljenih. Ko bo neko zimo že v temi zaklenil 
prodajalno, bo nenadoma ugledal, kako na vseh straneh 
izpod plakata po steni počasi mezi kri. Poslej bo s strahom 
pričakoval vsak nov Bekanntmachung, ki ga bodo nalepili 
na steno njegove turške hišice in trudil se bo, da zvečer ne 
bi pogledal nanj. Maja petinštirideset bo izza pulta opazoval 
odhajajoče čete in zvečer bo stekel ven. Z žepnim nožem bo 
začel strgati plakat z ometa. Toda med glasnimi udarci svojega 
splašenega srca ne bo slišal klicev, ki bodo prihajali vse bliže. 
Potem mu bo v glavi votlo počilo od puškinega kopita, ki bo 
udarilo po njegovem temenu. Nekaj mesecev bo ležal in se 
boril za življenje, in ko si bo opomogel, se bodo na trgu že spet 
bleščale tablice z znamenitim solunskim imenom: Kralja Petra 
trg. V naslednjih letih pa bo starec še večkrat slišal delavce, ki 

SPOŠTOVANE KRAJANKE IN 
KRAJANI MESTNE ČETRTI 
MAGDALENA!

Mesta kot je npr. London postajajo pomembnejša od držav. 
Da Maribor postane del te uspešne svetovne mreže povezanih 
pametnih mest in dobi svoj pristni življenjski »glas«, je naša 
skupna naloga. Ne le »glas« pri sprejemanju 
odločitev na državni ravni, ki odločilno so-
krojijo usodo našega mesta (pokrajine 
in davčna decentralizacija - poprečnina), 
ampak v vsakodnevnem življenjskem 
utripu mesta, pri iskanju rešitev za izzive in 
težave, s katerimi se meščani srečujemo, 
pa tudi z aktivno vključitvijo v skupno 
svetovno mestno »družino«. To je naloga, 
ki jo lahko uresničimo le s skupnimi močmi 
vseh posameznikov.
Za razvoj Maribora so zato 
najpomembnejši karizmatični kadri na 
posameznih razvojnih področjih, ki morajo 

biti iskreno povabljeni k sodelovanju in dobiti možnost, da s 
svojimi znanji doprinesejo k večji kritični masi za »4.0 razvojni 
preboj« mesta. Za to pa moramo najprej pridobiti njihovo 
zaupanje.
Svojo zgodbo, v čem je Maribor najboljši, moramo povedati 
sami sicer bomo izpadli iz povezovalnega tekmovalnega 
dialoga svetovne mreže notranje povezanih mest, ki ustvarjajo 
svetovno prihodnost. Za to vključenost pa mora Maribor 
identificirati svoja področja mednarodno prebojnih znanj, 

sposobnosti in primerjalnih prednosti. Ne samo, 
da moramo vedeti, v čem smo najboljši, ampak 
moramo tudi vedeti in se samokritično zavedati 
področij, v katerih smo slabši. Mesto mora iti v 
tisto smer, v katero gredo uspešni daljnovidni 
poslovneži kot je npr. firma »Pipi Strel“. Seveda 
pa ob skrbi za prijazno poslovno okolje in urejeno 
mestno infrastrukturo nikakor ne smemo 
pozabiti, da mora akcijski prebojni program 
razvoja mesta imeti vgrajene tudi elemente 
socialne države. Maribor bo uspešen le, če bo 
povezal razlike in nasprotja kot je npr. urbani 
center-primestje, individualno-skupnostno … v 
sinergijo ubrane celote.
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Vstopili smo že v zadnje leto mandata predstavnikov v svetu 
mestne četrti in mestnem svetu. Pogosto je pri tem delu v 
javnosti in medijih najbolj pomembno tisto, kar ni storjeno, pa 
bi morda lahko bilo, kar je bilo storjenega pa je pogosto manj 
pomembno. Veliko aktivnosti je potekalo na pobudo ge. Renate 
Prislan – predsednice sveta MČ ter članov sveta in tajnika MČ, 
tako na mestnem nivoju - v svetu predsednikov mestnih četrti 
in krajevnih skupnosti, na posameznih občinskih uradih, kakor 
tudi v vaši mestni četrti. Vedno aktivna Anka Vernik je kot 
predsednica Komisije za socialo in hkrati predsednica RK MC 
Magdalena bila organizatorka dogodka ob Materinske dnevu,  
srečanju starejših krajanov …. Jože Grah je kot predsednik 
Komisije za lokalno samoupravo končno poskrbel za urejene 
pogodbe z najemniki prostorov MČ,  na osnovi tega je nastalo 
dobro sodelovanje ob praznikih, uredili so nekatere prostore 
v zgradbi bivše glasbene šole,  uredili ograjo, pripravljajo 
akcijo čiščenja okolice zelenice ob tej zgradbi.... Viktor Zečič, 
predsednik komisije za komunalo, je ob reševanju komunalnih 
zagat v MČ med drugim organiziral in izvedel tudi čistilno 
akcijo.
Seveda ne moremo prezreti trud g. Jožeta Čonča, urednika 
Magdalenčana, saj vse MČ/KS ne uspejo izdati lastnega 
glasila. Lastna glasila MČ/KS so dragocena kljub digitalizaciji, 
Facebooku in internetu! Spremembe na bolje so možne le ob 
tako aktivnih članih svetov MČ/KS in z proaktivnimi meščani 
našega mesta.
Mesto in mestna četrt mora zato povezovati ljudi v skupno 
mrežo pripadnosti, sicer je mrtvo, povezovati moramo 
sličnosti, različnosti in nasprotja v skupen mestni življenjski 
tok. Povezovanje pa je zahtevna naloga, saj ima vsak svojo 
predstavo, kaj in kako zadeve urejati, da bodo takšne kot 
morajo biti.
Svet mestne četrti in mestna uprava je prejemnik zelo različnih 
predlogov in interesov občanov. Pogosto si predstave in 
predlogi meščanov medsebojno nasprotujejo. Aktivnosti so 
sledile iskreni želji po reševanju zadev, ne pa da bi jih še bolj 
zapletali. Seveda nikoli ne moremo z doseženim biti zadovoljni. 
Vseh problemov ni mogoče takoj in sporazumno razrešiti, 
nekatere zadeve v javno-upravnem postopku potrebujejo čas, 
da se lahko izvedejo. Učinki odločitev sedanjega sveta MČ se 
lahko pokažejo šele čez čas ali pa v naslednjem mandatu. V 
knjigi »Lepo je biti mlad« je zapisano: »Pogum in navdušenje 
ustvarjata velikane.« Pogum in navdušenje potrebuje tudi MČ 
Magdalena, naše mesto in domovina!
Da uresničimo pričakovanja, pa je potrebno sodelovanje, 
poslušanje, sprejemanje in spoštovanje pravice do različnosti. 
Z medsebojnim zaupanjem, spoštovanjem in vztrajno 
potrpežljivostjo lahko po izkušnjah 2200 let starega 
Sirahovega pregovora: »Boljši je potrpežljiv človek kot junak, 
boljši je tisti, ki nad svojim srcem gospoduje, kot osvojevalec 
mesta«, pridemo do uresničitve vseh zadanih ciljev.

Mag. Zdravko Luketič, podžupan MOM




