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Vsebina, vabilo

VABLJENI
na sklepno svečanost ob prazniku Mestne četrti Nova vas,

ki bo v sredo, 29. maja 2019, ob 18. uri

v dvorani Mestne četrti Nova vas, Radvanjska cesta 65 v Mariboru.
Pripravili bomo kulturni program s podelitvijo priznanj MČ Nova vas

Prisrčno vabljeni, vstop prost.

PROGRAM PRIREDITEV
Sobota in nedelja, 11. in 12. maj 2019

V soboto ob 16.00 uri  in v nedeljo ob 11.00 uri na BMX progi pri OŠ Tabor1,  
Alpe-Adria BMX prvenstvo 2019, pridite navijati za naše tekmovalce.

Torek, 21. maja 2019
Ob 18.00 uri Revija kratkih filmov – Film in video kluba Maribor, v dvorani MČ Nova vas.

Sreda, 22. maja 2019
Ob 18.00 uri v dvorani MČ Nova vas, predavanje Borut Cerkvenič, Zdravilne rastline.

Izdajatelj: 
Mestna četrt Nova vas 
Radvanjska cesta 65 
2000 Maribor 
telefon: 02 220 18 47 
e-mail: mc.novavas@maribor.si
Uradne ure: 
Ponedeljek od  8:00 do 12:00 
Sreda od  8:00 do 12:00 
 od 14:00 do 16:00 
Petek od  8:00 do 12:00
Uredniški odbor: 
Bojan Bračič
Marina Tošić
Fotografija na naslovnici: 
Preurejena Kardeljeva cesta
Foto: Bojan Šenet
Prelom in oblikovanje: 
Dravski tisk Maribor
Naklada: 5500 izvodov
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Nastaja spletno mesto MČ Nova vas. Naslov je: https://sites.google.com/view/mom-mc-novavas/. 
Z MOM smo v dogovorih, da postavijo povezavo na straneh maribor.si oziroma bližnjico maribor.si/
MC-NovaVas (ali tako nekako), vselej pa bo na voljo tudi gornji naslov.
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Vlogo župana Mestne občine Maribor, ki so 
mi jo zaupali volivci, sprejemam z veliko mero 
odgovornosti. Z ekipo odličnih sodelavcev 
želim Maribor popeljati po poti razvojnega 
preboja za dobro vseh nas. Mesto z urejeno 
infrastrukturo, dobrim mestnim servisom, 
trajnostno naravnano razvojno strategijo 
ter stimulativnim okoljem za osebno rast 
in razvoj je tisto mesto, v katerem se ljudje 
dobro počutijo, si želijo v njem ostati ter 
ustvariti svojo prihodnost. 
Maribor je univerzitetno mesto z izredno 
kakovostnim visokim šolstvom. Prizadevali 
si bomo, da bi se trend izseljevanja 
perspektivnih mladih zaustavil in zato ustvarili 
pogoje, da bodo le ti v mestu ostali. Tudi 
starejši se morajo v svojih okoljih počutiti 
dobro in varno, saj bomo le tako lahko v smeri 
medgeneracijskega sodelovanja ustvarjali 
boljšo prihodnost našega mesta. Maribor je 

tudi mesto kulture, športa, čudovitih naravnih 
danosti, kulturno-zgodovinskih znamenitosti 
in odlične kulinarike. Vsi ti atributi nam dajejo 
veliko razvojnega potenciala. 
Smer razvoja mesta in načrtovanje njegovega 
urejanja obravnavamo celostno in razvojne 
projekte uravnoteženo razporejamo po vseh 
mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, 
kar dokazuje tudi proračun Mestne občine 
Maribor za leti 2019 in 2020. Med projekti so 
recimo projekt izgradnje Skate parka, ureditev 
kolesarske infrastrukture med mestnimi 
četrtmi in krajevnimi skupnostmi, ureditev 
nadstrešnic na avtobusnih postajah ter 
energetske obnove javnih objektov Mestne 
občine Maribor po modelu javno-zasebnega 
partnerstva, ki so neposredno vezane na 
mestno četrt Nova vas. Seveda pa imajo tudi 
vsi ostali projekt po drugih mestnih četrtih 
in krajevnih skupnostih pozitivne učinke za 
vse nas, ki v tem mestu živimo.
In prav mi, občanke in občani, smo za mesto 
najbolj pomembni. Ljudje vseh generacij, 
socialnih struktur in predelov mesta. Mi 
smo tisti, ki moramo skrbeti za pristno 
dobrosrčnost po kateri smo prepoznavni 
ter negovati kulturo in identiteto našega 
mesta. Ne le za nas, temveč tudi za prihodnje 
generacije.

Zato vam želim vse dobro, ustvarjalno in 
pozitivno ter vas lepo pozdravljam!

Saša Aleksander Arsenovič, 
Župan Mestne občine Maribor

Spoštovani občani mestne četrti Nova vas!
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Mestne četrti (MČ) in krajevne skupnosti 
so ožji del mestne občine Maribor, ki so 
ustanovljene zaradi izpolnjevanja skupnih 
potreb občanov. Na lokalnih volitvah 18. 
novembra 2018 je bilo izvoljenih 17 članov 
Sveta Mestne četrti Nova vas.
Dne 19. 12. 2019 je bila prva konstitutivna 
seja Sveta MČ Nova vas. Prisotnih je bilo 
11 članov sveta, ki so izvolili predsednika 
sveta g. Vincenca VIRTNIKA in dva 
podpredsednika dr. Danijela REBOLJA in  
g. Milenka GRANULIĆA.
Imenovana so bila tudi delovna telesa – 
komisije in sicer: 
- Komisija za komunalne zadeve,
- Komisija za kulturo in družbene dejavnosti,
- Komisija za socialo in zdravstveno varstvo,

- Odbor za informiranje in izdaja glasila,
- Komisija za poravnavo sporov,
- Komisija za podelitev priznanj,
- Komisija za varnost.
V MČ Nova vas si želimo aktivnega sodelovanje 
vseh občanov, zato si moramo najprej 
dopustiti, da slišimo drug drugega. Spoštovane 
krajanke in krajani MČ, če želite podati kakšno 
pobudo ali predlog, ali opozoriti na problem, 
ki ste ga zaznali, ste vljudno vabljeni na sedež 
MČ. Želimo si razumevanja, medsebojnega 
spoštovanja in potrpežljivosti, da bomo skupaj 
premagovali ovire in dosegli cilje, ki smo si jih 
zastavili. To še posebej velja za medsebojne 
odnose med ljudmi, MČ in županstvom MO 
Maribor. 
V mestni četrti pripravljamo za vas različne 
prireditve ob kulturnih in drugih praznikih, 
na katere vas vljudno vabimo. Oglašujemo 
jih na družbenih omrežjih in oglasnih deskah 
(ne prezrite našega oglaševalnega mesta 
pred sedežem MČ)
Zaradi boljšega dostopa do informacij je v 
pripravi izdelava spletne strani MČ Nova 
vas, ki vas bo obveščala o vseh aktivnostih 
naše MČ.

Vincenc Virtnik,  
Predsednik Sveta MČ Nova vas

Občani MČ Nova vas smo po dolgih letih in 
več letnih pobudah v planih del za ureditev 
prometa dočakali spremembe, ki bodo 
doprinesle k večji varnosti vseh udeležencev v 
cestnem prometu posebej starejših, invalidnih 
oseb in učencev, ki imajo v načrtu šolskih poti 
Kardeljevo cesto označeno kot varno šolsko 

pot. S pobudo smo želeli prenovo zaradi 
prehitre vožnje voznikov osebnih vozil in 
motoristov, saj je bila ta cesta v nočnem 
in nedeljskem času za nekatere le poligon 
izživljanja.
Pred osnovno šolo Tabor 1 je na Kardeljevi 
cesti semafor zaradi učencev in krajanov, da 

Novi Svet mestne četrti Nova vas

Prenovljena Kardeljeva cesta
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lahko ti varno prečkajo vozišče. Posameznih 
voznikov pa ni ustavil ne prometni znak, ne 
rdeča luč na semaforju, ki uravnava promet 
in omogoča varno prehajanje vozišča.
V strnjenem naselju prečka semaforiziran 
prehod veliko starejših ljudi in otrok. 
Kardeljeva cesta, na kateri velja splošna 
omejitev v naselju na 50 km/h, ne more 
biti poligon za nevestne voznike, prav tako 
ni primerna za tranzit tovornega prometa; 
tranzitni promet mora biti voden stran od 
stanovanjskih naselij, objektov šol in vrtcev 
(prometni strokovnjaki ne bi smeli v letu 1980 
načrtovati tranzitne ceste skozi stanovanjsko 
naselje).
Kardeljeva cesta, ki poteka od Metelkove 
ulice proti križišču Ceste proletarskih brigad 
in prečka križišče Livadne ulice, Knafličeve 
ulice, Antoličičeve ulice, Boršnikove ulice in 
se konča pred krožiščem s Streliško cesto.
Od Antoličičeve ulice do Boršnikove ulice 
(pred osnovno šolo) je hitrost omejena na 
30 km/h, prav tako so postavljene prometne 
ovire, ki vozniku onemogočajo hitro vožnjo.
Na Kardeljevi cesti so z leve in desne strani 
dvignjeno od vozišča urejeni hodniki za pešce 
s označeno kolesarsko stezo.
Z novim projektom je pridobljenih več ne 
plačljivih parkirnih prostorov za osebna vozila, 
ki so zarisana z leve in desne strani Kardeljeve 
ceste. Zarisana so tudi parkirna mesta za 
dostavo in parkirna mesta za invalide. Od 

križišča Knafličeve ulice do križišča Streliške 
ceste so na vozišču ovire, skozi katere se lahko 
varno peljemo, če spoštujemo predpisano 
hitrost 30 Km/h.
Pri sami izgradnji so bile pripombe občanov 
na sam poseg v Kardeljevo cesto, da takšnih 
ovir še niso videli, ne vedo pa, da so takšne 
ovire tudi na regionalni državni cesti Maribor–
Slov. Bistrica zaradi umirjanja prometa.
Spoštovani krajani, na celotno situacijo 
moramo gledati iz stališča varnosti v prometu, 
ki je iz dneva v dan gostejši, zato smo dolžni 
preprečiti prometne nezgode prej, kot se le 
te zgodijo.
Člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu so pri vsakoletnem nadzoru 
prometa pri osnovni šoli Tabor1 ugotavljali 
številne kršitve in ne spoštovanja cestno 
prometnih predpisov s strani voznikov 
osebnih avtomobilov. Tako spremenjena 
cesta pa od voznika zahteva večjo pozornost 
in spoštovanje omejene hitrosti.
Odločba o urejanju del na Kardeljevi cesti 
poteče 30. 4. 2019, zato si krajani želimo 
večjega nadzora s strani policije in mestnega 
redarstva. Pričakujemo, da bodo oboji 
zoper kršitelje cestno prometnih predpisov 
dosledno ukrepali in s tem pripomogli k večji 
varnosti v cestnem prometu.

Vincenc Virtnik, 
predsednik MČ
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V prejšnjem mandatu se je začela oživitev 
tržnice Tabor v letu 2015. Sodelovali smo z 
MČ Tabor, z Uradom za promet in komunalo 
MOM in s podjetjem Snaga. Na tržnici so bila 
izvedena posamezna dela, kot npr. čiščenje 
oziroma umivanje 72 betonskih cvetličnih 
korit, pleskanje kovinskih elementov, 
pleskanje betonskih sten, asfaltiranje 
prvega dela platoja na tržnici, postavitev 
dveh klopi (pri semaforju na Kardeljevi cesti), 
poslikava cvetličnih korit (z obeh strani ulice 
Proletarskih brigad) in postavitev štirih košev 
za smeti (ob stopniščih).
V letu 2019 bomo z oživitvijo tržnice 
nadaljevali. Svet MČ in Komisija za komunalo 
sta pripravila prioritetni seznam investicij za 
tržnico Tabor.

ZAHODNA STRAN
- Zaris parkirnih mest na novo asfaltiranem 

delu platoja (za branjevce, dostavo in 
invalide).

- Umestitev stojal za kolesa.
- Umestitev urbane opreme. 
- Odstranitev dotrajane in poškodovane 

nadstrešnice in ograje prostora za zbiranje in 
ločevanje odpadkov. Predlaga se postavitev 
manjšega ekološkega otoka.

- Postavitev dveh betonskih korit.

- Tekoče vzdrževanje zelenic, obrez grmičevja, 
ureditev cvetličnih korit z grmovnicami in 
ureditev nizkega grmičevja.

VZHODNA STRAN
- Preplastitev drugega dela platoja na tržnici 

je nujna, ker je v zelo slabem stanju in je 
zelo nevaren za pešce, invalide na vozičkih 
in mamice z vozički.

- Obnova betonskih stopnic do tržnice 
Tabor za večjo varnost krajanov; nekaj 
stopnic je namreč poškodovanih in jih je 
potrebno nujno urediti ter odpraviti druge 
pomanjkljivosti na stolpnicah.

- Postavitev dvigala za lažji dostop starejših 
oseb in invalidov do prodajnih prostorov 
tržnice.

- Obnova manjkajočih delov kritine na 
nadstreških nad stopniščem.

- Oplesk betonskih sten na tržnici, prodajnih 
prostorov, tudi oplesk potrebnih betonskih 
delov.

Milenko Granulić, bivši predsednik Sveta 
MČ Nova vas

Dr. Kaja Pogačar, predsednica Komisije za 
komunalo MČ Nova vas

Delo Komisije za komunalo MČ Nova vas

Oživitev tržnice Tabor v letih 2014-2018

Komisija za komunalo MČ Nova vas se je v 
novem mandatu resno lotila problematike 
urejanja prostora in komunalnih zadev na 
območju MČ. V prvi vrsti je delo usmerila 
v dokončanje že začetih projektov, npr. 
preurejanja Kardeljeve ceste. Na nedavnem 

sestanku na Uradu za komunalo, promet in 
prostor Mestne občine Maribor smo člani 
MČ Nova vas podali pobudo za čimprejšnjo 
preplastitev pločnika in kolesarske steze na 
vzhodni strani Kardeljeve ceste, v delu od 
Livadne ulice do ceste Proletarskih brigad. 
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Pločnik in kolesarska steza sta v izredno 
slabem stanju, tudi zaradi prepogoste vožnje 
tovornjakov po pločniku za potrebe dostave. 
Na MOM so zagotovili, da bo preplastitev 
izvedena najkasneje v začetku meseca maja 
2019. Prav tako naj bi preplastili uničeno 
vozišče na odseku med Antoličičevo ulico 
ter Osnovno šolo Tabor 1 ter postavili otoke 
za zabojnike za smeti. 
Med pomembnejše cilje Komisije za 
komunalo sodi tudi nadaljevanje oživljanja 
tržnice Tabor, kjer se bodo napori vlagali v 
urejanje prostora okoli tržnice (npr. zaris 
parkirnih mest, postavitev korit z drevesi 
in klopi, preplastitev platoja na vzhodni 
strani tržnice ipd.) ter v nove vsebine kot 
npr. dogodek Druga priložnost – prodaja 
rabljenih oblačil in predmetov v organizaciji 
podjetja Snaga. Želja je tudi, da se najdejo 
najemniki za prazne prostore na območju 
tržnice. 

Ploščad na vzhodni strani tržnice

Med cilji Komisije za komunalo MČ Nova 
vas je tudi pobuda za pripravo projektne 
dokumentacije za ureditev ceste in parkirišč 
v območju, ki se razprostira od Ulice Matije 
Murka do Ulice Staneta Severa vključno 
z ureditvijo ploščadi pred trgovino TUŠ. 
Preoblikovanje javnega prostora trga Dušana 
Kvedra pred trgovino Tuš je nujno potrebno, 
saj gre za območje, ki je zelo degradirano, 

prometno neurejeno, brez urbane opreme 
in ambientalnih kvalitet, obenem gre za 
območje visoke gostote poselitve. Predlaga se 
oblikovanje urejene urbane ploščadi (projekt 
naj predvidoma obsega novo tlakovanje 
v območju pred trgovino, vodni element, 
zasaditev potrebnega števila dreves, novo 
urbano opremo,...). 

Trg Dušana Kvedra

Zamenjava vse stare javne razsvetljave, ki 
ni izvedena v tehnologiji LED, je predmet 
razpisa na MOM, ki naj bi luč dneva ugledala 
v prihodnjih 5 letih. Preplastitev drugega 
dela Pengovove ulice je predvidena za leto 
2020, po navedbah Snage pa v letu 2020 
celo izvedba potopnega ekološkega otoka 
pri trgovini na Radvanjski cesti. Komisija 
sodeluje tudi pri projektu Park Pekrski potok.
Komisija za komunalo v sestavi Vinko Vrtnik, 
Milenko Granulić, dr. Danijel Rebolj, David 
Brečko, dr. Marjan Lep, Damjana Dornik 
Tibaut, Ivan Gornjec ter avtorica zapisa, bo 
skušala ažurno reševati komunalne probleme 
v našem okolju, predvsem pa to okolje 
narediti bolj prijetno in privlačno za bivanje. 

Dr. Kaja Pogačar, predsednica Komisije za 
komunalo MČ Nova vas 



8

.

Sprehodiva se skupaj ob tem našem Pekrskem 
potoku. Recimo... v nedeljo popoldan, recimo 
poleti, ko so pravkar pokosili brežine. Pred leti 
so potok “uredili” in je sedaj bolj podoben 
kanalu, kot potoku, ki se je nekoč vil skozi 
pokrajino. Vode skoraj ni, saj so poletja vse 
bolj vroča, rastlinje, ki je poskušalo potok 
skriti pred vročino, je pokošeno. V potoku so 
si nekatera bitja ustvarila svoj dom, majhne 
ribice... Glej! Tam je celo majhen rakec! Race 
so pogosti obiskovalci in če bi dobro, res 
dobro pogledala, je v vodi in ob njej še veliko 
življenja. A se mora ves čas boriti za obstoj... 
in prepogosto neuspešno...

Pa vendar uspe včasih na kakšnem mestu ta naš 
potoček oblikovati svojo staro podobo. In tudi 
voda v njem je včasih prav čista, če se ravno ne 
“zgodi” kakšno izlitje kje višje ob strugi. Ali nam 
ne bi bil v veliko večje veselje takšen? Bister, 
vijugast, z mnogimi živimi bitji, ki bi imela v in 
ob njem varen dom?

Takšne misli so nas privedle do ideje, da naj 
bo prav Pekrski potok osrednja lepota parka 
na desnem bregu Drave, ki se že leta načrtuje, 

a idejne zasnove vedno znova zastanejo nekje 
v omarah kdo ve katerega urada.
In potem se je Park ob Pekrskem potoku pred 
dobrima dvema letoma zopet pojavil, tokrat 
v okviru Trajnostne urbane strategije (TUS). 
Aktivne krajanke in krajani naše mestne 
četrti, ki se že sedmo leto redno zbirajo v 
Samoorganizirani Četrtni Skupnosti Nova vas, 
smo projekt na seznamu opazili in razumeli, 
kako pomembno lahko doprinese h kakovosti 
bivanja, ne le tega dela Maribora, ampak 
vsega mesta! In kako lahko Pekrski potok 
ponovno zaživi in zacveti! Sebi in nam v 
veselje.
In tako smo konec oktobra 2017 v okviru 
zbora krajanov mestnih četrti Nova vas in 
Radvanje izvedli delavnico o tem, kakšen 
Pekrski potok si želimo. Na zbor smo povabili 
predstavnike Mestne občine Maribor in 
Mestnih četrti, načrtovalci in strokovnjaki s 
področja urbanizma, krajinske arhitekture 
in okolja pa so nam prikazali, kakšen bi naš 
potok in prostor ob njem lahko bili. Bili 
smo navdušeni in v pogovoru, ki je sledil, 
oblikovali še vrsto predlogov in sklepov 
o parku, a rdeča nit je bil in ostal potok. 
Takrat smo začeli izdelovati tudi spletno 
mesto, ki je namenjeno Pekrskemu potoku 
in ga najdete na naslovu http://bit.do/
ppotok. Na strani Dogodki so kronološko 
navedene vse aktivnosti od prve delavnice, 
ki ji je konec novembra sledila druga, bolj 
strokovno usmerjena, nato pa vrsta delovnih 
sestankov s predstavniki Mestne občine 
Maribor, strokovnjaki iz različnih področij 
in seveda predstavniki krajanov, ki smo 
ves čas spodbujali projekt in pri njem tudi 
aktivno sodelovali, na zborih krajanov pa je 
že drugo leto zapored stalna točka dnevnega  
reda.

Park ob Pekrskem potoku

http://bit.do/ppotok
http://bit.do/ppotok
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Konec aprila lansko leto se je prvič sestala 
natečajna komisija za Urbanistično - krajinsko 
arhitekturni natečaj Park ob Pekrskem 
potoku, ki je nato vodila celoten postopek 
natečaja in izbrala najboljši projekt. Seveda 
smo obiskovali tudi potok, na primer v 
začetku maja lani v organizaciji Stopinj 
mesta in v okviru urbanih sprehodov Jane’s 
Walk. V začetku septembra je sledil razpis 
dvostopenjskega natečaja, na katerega so 
prispele štiri zelo dobre rešitve, med katerimi 
je ena po kakovosti še posebej izstopala. 
Decembra lani so bile razstavljene v dvorani 
naše mestne četrti, vodilni avtor, krajinski 
arhitekt Matej Kučina pa nam je posebej 
predstavil svojo, prvonagrajeno rešitev.
Vse rešitve si lahko v vseh podrobnostih 
ogledate na omenjenem spletnem mestu na 
strani Natečaj 2018, od konca decembra pa 
organiziramo tudi razstavo idejnih rešitev, 
ki se je pričela v Mercatorju na Prušnikovi 
in se nato selila po bližnjih osnovnih šolah, 
da si jo je lahko ogledalo in podalo svoja 
mnenja čim več krajank in krajanov. 
Odlično, porečete! A zgodba je šele na 

začetku. Potok je še vedno tak, kot je bil in 
idejni projekt moramo pripeljati do izvedbe. 
Proračun Mestne občine Maribor vključuje 
tudi izvedbo projekta Park ob Pekrskem 
potoku in zanj predvideva v letih 2019 in 
2020 vsakič 150.000 €, vendar je to za tako 
obsežen projekt seveda premalo. Nujna 
bodo sredstva iz razpisov, a vsi ti postopki 
so sedaj v rokah župana in njegove ekipe 
ter mestnih svetnikov. Naša naloga pa je, da 
bdimo nad njihovim delom in pomagamo 
po svojih najboljših močeh. Tudi s sprehodi 
ob potoku, s pogovori o tem, kakšen park 
si želimo pa tudi s pogovori z odločevalci 
v mestu.
Želim si, da bi bil najin naslednji sprehod ob 
Pekrskem potoku drugačen od današnjega. 
Da bi otroci radovedno raziskovali življenje 
ob vodi in v njej, da bi potočne živali tukaj 
našle varen dom, da bi rastlinje sijalo v vsej 
svoji živosti in da bi se vsi skupaj navduševali 
nad lepoto življenja - saj temu so vendar 
parki namenjeni, kajne?

Dr. Danijel Rebolj
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24. 4. 2018 - SVEČANA PRIREDITEV OB 
DNEVU UPORA 
Nastopili so: Svetovno združenje ljubiteljev 
harmonik, general Maister v interpretaciji 
dramskega igralca Bojana Maroševiča in 
Srpsko kulturno društvo: Nataša Ukaj, Sara 
Zrnić, Vanja Ljubomirović, članice literarno 
sekcije s spremljevalno kitaro. Gostili smo 
zanimivega svečanega govornika, ki je bil 
poveljnik protidiverzantske čete v času 
pekrskih dogodkov, Aleksandra Solovjeva.

KULTURNI DOGODKI MČ NOVA VAS 2018 – 2019

18. 4. 2018 - PREDSTAVITEV KNJIGE 
(avtobiografije) IVA MOJZERJA SREČEN 
JE, KDOR ZARES ŽIVI 
Predstavitev knjige (avtobiografije) IVA 
MOJZERJA - SREČEN JE, KDOR ZARES ŽIVI!
V dvorani MČ Nova vas smo gostili 
legendarnega mariborskega glasbenika, Iva 
Mojzerja. Predstavil je svojo avtobiografijo 
Srečen je, kdor zares živi izdano pri Založbi 
Obzorja.
Knjiga razkriva zanimivosti iz življenja Iva 
Mojzerja, glasbena doživetja, ki jih je pevec 

doživel potom svojih glasbenih poti doma in 
po svetu. Kot sam pravi, ga glasba spremlja 
že vse življenje. V knjigi je predstavil svojo 
ljubezen do glasbe ter pestro glasbeno pot, od 
harmonikarja, bobnarja do odličnega pevca. 
Knjiga nosi naslov po pesmi, ki jo je napisala 
znana tekstopiska Barbara Kolarič. Njegove 
največje uspešnice so Ti si rekla sonce, 
Polnočni kavboj, Cifra - mož, Deček z ulice. 
Prisotne je s svojim simpatičnim nastopom 
presenetil mladi čarodej Niki Kneževič, ki je 
tudi Iva Mojzerja pritegnil k sodelovanju v 
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eni izmed njegovi točk. Predstavitev knjige 
Iva Mojzerja je povezovala mag. Lidija KG.

16. 5. 2018 - Diaprojekcijska potopisna 
romarska predstavitev URESNIČENE 
SANJE IN DOŽIVETJA S PEŠAČENJA PO 
JAKOBOVEM ŠPANSKEM CAMINU DO 
SANTIAGA DE COMPOSTELO IN ŠE DLJE. 
Po zanimivi romarski poti nas je popeljal 
Stanislav Rožman . S čudovitimi in zanimivimi 
fotografijami smo spoznali in doživeli 
romarsko pot po Jakobovem španskem 
Caminu do Santiaga de Compostelo in še 
dlje. Spoznali smo romarski stil življenja 
in razmišljanja, številne verske objekte in 
kulturne znamenitosti na tej poti, kulturo in 
čudovito naravo. Predstavitev je bila nadvse 
zanimiva in poučna, predvsem za tiste, ki 
se na to pot odpravljajo. Ob koncu je stekla 
prijetna debata, kjer so obiskovalci lahko 
zastavili vprašanja in izmenjali lastne izkušnje.

29. 5. 2018 – KRAJEVNI PRAZNIK  
MČ NOVA VAS 
Nastopili so: otroci Vrtca Otona Župančiča, 
učenci OŠ TABOR I in učenci OŠ Leona Štuklja, 
pevki Barbara Kolarič in Blanka Svenšek, 
prof. klarineta Damijan Kolarič in pianist Ivan 
Ferčec. Obeležili smo tudi častitljivih 50 let 
filmskega in dramskega delovanja priznanega 
igralca Bojana Maroševiča, ki je obenem tudi 
predsednika Odbora za kulturo v MČ Nova 
vas. Podelili smo krajevna priznanja, ki so 
jih prejeli: predsednik sveta MČ Nova vas 
Milenko Granulič, športni trener Tilen Frank 
in Odbor za kulturo MČ Nova vas. Prisotne sta 
nagovorila podžupan MOM Zdravko Luketič 
in predsednik sveta MČ Nova vas Milenko 
Granulič. Prireditev je povezovala Zdenka 
Križanič. Scenska dekoracija: Vrtec Otona 
Župančiča.
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16. 10. 2018 – POKLON KRAJANKAM 
IN KRAJANOM, VEČER Z BOJANOM 
MAROŠEVIČEM 
Večer z Bojanom Maroševičem ob njegovi 
60. obletnici gledališkega in 50. obletnici 
filmskega ustvarjanja. 
Bojan Maroševič je izjemna oseba, je 
človek nemirnega, a zanesljivega duha s 
povezovalno vlogo in bogatim umetniškim 

ustvarjanjem. Že pri šestnajstih je igral glavno 
vlogo v filmu Sončni krik Boštjana Hladnika 
in za to dobil tudi nagrado za najboljšega 
mladega igralca Jugoslavije na filmskem 
festivalu v Nišu. Pri svojih prizadevanjih 
je odločen in zazrt v prihodnost. Večer z 
Bojanom Maroševičem, ki ga je vodila vedno 
simpatična in sproščena Zdenka Križanič, 
nam je razkril mnogo zabavnih prigod, ki 
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17. 12. 2018 - TRADICIONALNI BOŽIČNO 
NOVOLETNI KONCERT MČ NOVA VAS 
Veselje, odlično vzdušje, praznične melodije, 
nasmeh otrok, glasbeni gostje in obisk 
zabavnega Božička so tisto, kar je otrokom 
in ostalim obiskovalcem privabilo praznični 
in brezskrbni nasmeh na lica. Kot posebna 
gosta večera sta nastopila priznana operna 

pevca Tim Ribič in Suzuki Hideyuki. Otroke je 
simpatično nagovoril in skromno obdaroval 
tudi navihani Božiček. Nastopili so: otroci 
Vrtca Otona Župančiča, učenci OŠ Tabor 
I, učenci OŠ Leona Štuklja, operna pevca 
Tim Ribič in Suzuki Hideyuki. Prireditev je 
povezoval dramski igralec Bojan Maroševič.

jih je doživel v svoji izjemno bogati filmski 
in gledališki karieri. Glasbeni gostje večera 
so bili izvrstni sopranistki Barbara in Klara 
Kolarič ter klarinetist, prof. Damijan Kolarič. 
Kratke filmske inserte je pripravil mariborski 
filmar Franci Kopič, ki že več kot 45 let 

ustvarja nekomercialne filme različnih žanrov. 
Vzporedno je potekala tudi fotografska 
razstava na temo bogatega filmskega in 
gledališkega ustvarjanja Bojana Maroševiča, 
za katero fotografije je pripravil fotograf 
Marjan Laznik.
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21. 3. 2019 – PRIREDITEV OB DNEVU 
MATER
Nastopili so: vrtec Otona Župančiča, OŠ Tabor 
I, OŠ Leona Štuklja, dramski igralec Bojan 
Maroševič, dramski igralec Rado Pavalec. 

21. 3. - 18. 4. 2019 - TEMATSKA RAZSTAVA 
ŽENSKE, KI SO PISALE SLOVENSKO 
ZGODOVINO
Prireditveno dogajanje OB DNEVU MATER je 
v počastitev materinskemu dnevu spremljala 

tematska razstava Ženske, ki so pisale 
slovensko zgodovino. Razstava je potekala 
od dne 21. 3. 2019 do dne 18.4. 2019 v avli 
MČ Nova vas.

Mirjana Stiplošek Gorza
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LIKOVNA ŠOLA PACKA
Likovna šola Packa deluje v prostorih 
Mestne četrti Nova vas že četrto leto. Naše 
ustvarjanje, izdelki in razstave govorijo sami 
zase. Raziskujemo in ustvarjamo likovno 
umetnost in pri tem uživamo, se zabavamo 
in nabiramo izkušnje ter znanje. Korak za 
korakom so naša življenja z umetnostjo 
boljša in polnejša. Za seboj puščamo vizualna 
sporočila in ustvarjamo pestrejši pogled na 
svet.

Minea

Brin 

Predvsem otroci najdejo skozi ustvarjanje pot, 
da izrazijo svoja sporočila in krepijo spretnosti 
za življenje, tako učenje kot ustvarjanje.

Nina Ružič Koželj, 
profesorica likovne umetnosti

Alisa                                                     Lana in Maša                                   Berta z učenkama
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Komisijo za socialno in zdravstveno varstvo 
je ustanovil svet MČ z namenom, da na tem 
področju pomaga krajanom.
V mandatnem obdobju smo si zadali 
naslednje naloge:
- Sodelovati s ČO RK Nova vas, s patronažno 

službo v njihovih lokalnih posvetovalnicah 
in z rajonskim policistom.

- Do septembra 2019 urediti posnetek 
socialnega stanja MČ.

- Organizirati predavanje varuhinje 
bolnikovih pravic.

- Skrb za zdravje in varnost otrok (organizirali 
predavanja in delavnice).

- Pomagati starejšim in socialno ogroženim 
družinam, s poudarkom na dolgotrajni 
oskrbi.

- Spodbujati sosedsko pomoč, (ogroženim 
družinam, romskim družinam, …).

- Sklicati sestanek s šolama in vrtcem v maju 
2019.

- Sklicati socialne nevladne organizacije v 
MČ v juniju 2019.

Ker bi radi bili uspešni, naprošamo krajane, 
da nas obveščajo v primerih, ko zaznajo v 
mestni četrti koga, ki potrebuje pomoč.

Anton Krojs, predsednik komisije 

V prostorih MČ Nova vas imajo občani 
možnost koriščenja svetovalnice na področju 
demence. Že drugo leto jo izvaja Zavod 
Aloja, Maribor. Poteka v dopoldanskem ali 
popoldanskem času, kot osebni pogovor 
ali predavanje v skupini. Namenjena je 
vsem, ki se pri sebi ali drugih soočajo s 
pojavom demence, njenimi zgodnjimi 
znaki, ali pa skrbijo za osebo z demenco. 
Program financirata MDDSZ in MOM,  
zato je udeležba brezplačna. Vključitev 
je možna takoj. Uporabnikom programa 
posredujejo informacije, ki jim koristijo 
pri sprejemanju odločitev vezanih na 
»življenje z demenco.« Namen svetovalnice 
je razbremenitev in podpora svojcem: 
ohranjanje njihovega psihofizičnega 
zdravja, zmanjšanje stresa in izgorelosti, 
pridobivanju spretnosti in veščin pri 
vsakodnevni komunikaciji in skrbi za osebo 
z demenco, prepoznavanju in zadovoljevanju 
psihosocialnih potreb oseb z demenco 

in s tem podaljšanju in dvigu kakovosti 
bivanja oseb z demenco v domačem okolju 
in krepitvi odnosov v družini. V lokalnem 
okolju s programom zmanjšujemo stigmo 
o demenci in povečujemo osveščenost o 
pomenu zgodnje diagnoze. V mesecu maju 
2019 bo svetovalnica vsak ponedeljek, med 
9.00 in 12.00 uro in popoldan med 15.00 in 
18.00 uro. Več informacij pri strokovni vodji 
programa, Lidiji Breznik, mag. soc. geront., 
na telefonski številki 031 026 858. 

 RS MDDSZ 

Komisija za socialno in zdravstveno varstvo

Svetovanje in podpora pri demenci

https://static.vecer.com/images/slike/2019/03/15/5065943.jpg


17

.

Brez čebel ni življenja
»Čebelice, čebelice,
saj moje ste prijateljice,
pozabi vas nikdar,
ta stari čebelar.«

Med cilje trajnostnega razvoja za okolje spada 
spodbujanje otrok k vzpostavitvi čustvenega 
odnosa do okolja v katerem živijo. Le to 
ustvarimo z dobrimi zgledi in vzgojo pri 
otrocih, kjer razširjamo znanje o zdravem 
okolju in ohranjanju le tega.
Čebele kot opraševalke so pomembne 
za zagotavljanje hrane, prehranske 
varnosti, trajnostnega kmetijstva, biotske 
raznovrstnosti, za blažitev podnebnih 
sprememb in ohranjanje okolja. Z 
ozaveščanjem otrok in odraslih o pomenu 
čebel in medenih proizvodov ter zaščito 
čebel z ohranjanjem njihovega zdravega 
okolja bomo prispevali k zmanjševanju 
revščine, lakote in ohranjali zdravo okolje 
in biodiverziteto.

S spodbujanjem otrok k izdelovanju 
uporabnih izdelkov v korist čebelam, 
razvijamo tako ustvarjalnost, kot tudi 
zavedanje pomena ohranjanja čebel 
za okolje. Za obstoj čebel jim moramo 
zagotoviti dovolj življenjskega prostora,  
razpoložljivo hrano, itd. 

Čebele nam dajejo številne dragocene proi-
zvode (cvetni prah, propolis, vosek, matični 
mleček...), med njimi je najpomembnej-
ši med, ki so ga zaradi njegove zdravilne  
koristnosti in učinkovitosti cenili že stari Egip-
čani, Grki in Rimljani. 

Dejavnosti v okviru projekta
• Čebelar je otrokom predstavil zaščitno 

opremo čebelarja ‒ čebelarsko kapo ali 
pajčolan, čebelarski jopič ali kombinezon 
in rokavice. 

• Spoznali so slovensko avtohtono čebelo 
‒ kranjsko sivko.

• Čebelar nas je poučil o vrstah medu, ki 
dobijo ime po rastlinah, na katerih čebele 
nabirajo nektar ali mano (cvetlični, gozdni, 
lipov, kostanjev, smrekov, akacijev ...), 
osvežil zgodovino čebelarstva in tradicijo 
čebelarjenja Slovencev v svetovnem merilu 
ter podrobno predstavil tudi čebeljo 
družino ‒ matico, čebele delavke in trota.

• Otroci so okušali različne vrste medu in 
spoznali njegove lastnosti ‒ lahko je hranilo 
(je vir energije, okrepi telo po bolezni, 
ugodno vpliva na celotno presnovo ...), 
zdravilo (za slabokrvnost, želodčne težave, 
obolenja dihal ...) in pomirilo (ohranja 
zdravje in pomirja).

• Predstavil je bivališča čebel ‒ panje. 
• Raziskovali in spoznavali so številne 

medovite rastline: dren, rožmarin, sivko, 
pokrovno vrtnico, rakitovec, žajbelj, meto, 
meliso, lipo, borovnico, deteljo, bršljan. 

• Dobili so timijan, ga posadili v lončke ter 
v naše zeliščne vrtove.

• Izdelovali so hotele za koristne žuželke 
iz odpadnega materiala, ki varujejo 
obstoj čebel ter sejali in sadili medovite  
rastline. 

Projekt Čebela v Vrtcu Otona Župančiča Maribor
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• V času projekta so si otroci ogledali film 
ČZS (Čebelarske zveze Slovenije) ‒ Kranjska 
sivka, pripravili »čebeljo« razstavo v 
Qulandii, brali pesmi (O. Župančič ‒ Ciciban 
in čebela, Medved z medom; A. Štefan ‒ 

Čmrlj ...) in zgodbe o čebelah (A. Štefan 
‒ Čmrlj in piščalka; D. Kette ‒ Čebelica in 
čmrlj; S. Pucer ‒ Čebelica in potepuh; S. 
Koranter ‒ Zlatokrilka in čebelica ...) se 
naučili slovensko ljudsko pesem Čebelica 
leti, peli pesmi o čebelah (Čebelica, Čmrlj 
muzikant), zapeli in zaplesali na Romanin 
Žuželčji žur in se naučili plesno koreografijo 
Čebelice (Čuki in Ribič Pepe).

„Čebele nas spremljajo vse življenje. 
Otrokom so simbol pridnosti, varčnosti in 
skrbi za druge. Odrasli občudujemo njihovo 
učinkovitost, socialni red in gospodarnost.”

Špela Mlakar 
diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok

je bilo ustanovljeno z namenom združevanja 
ljubiteljev harmonik iz celega sveta. V največji 
meri nam to uspeva s pomočjo programa za 
učenje igranja na harmoniko - Vharmonika. 
Število članov združenja je iz dneva v dan 
večje, največ jih je iz Slovenije, sledijo iz 
nemško-govorečih dežel, Amerike, Kanade, 
Avstralije, …
Na širšem mariborskem območju deluje tudi 
šola igranja na harmoniko, učenci pa imajo 

možnost sodelovanja v harmonikarskem 
orkestru. Hvaležni smo, da lahko vaje 
izvajamo v prostorih MČ Nova vas. 
Smo zvesti spremljevalci prireditev MČ Nova 
vas. Pripravljamo tudi samostojne koncerte 
in nastope za naše člane, z velikim veseljem 
se predstavimo, kamor nas povabijo. Vsako 
leto zberemo več nastopov in upamo, da 
bomo kmalu presegli 50 nastopov letno.
Vedno več sodelujemo tudi z drugimi 
inštitucijami, s harmoniko spremljamo 
folklorne skupine vrtcev, osnovnih šol, pevske 
zbore, … Skupaj se družimo na izletih.
Nastopi, sodelovanja in pozitivni odzivi na 
naše delo nam dajejo veliko nove energije. 
Trudimo se biti še boljši in s harmoniko 
razveseljevati ljubitelje tega glasbila.

Vojko Selinšek, 
predsednik Združenja SZLH

Svetovno združenje ljubiteljev harmonik 
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Projekt Simbioza na OŠ Leona Štuklja Maribor

V projekt že sedmo leto vključujemo naše 
učence in starejše občanke in občane; naše 
učence pozivamo k prostovoljstvu, starejše pa 
spodbujamo, da se vključijo v vseživljenjsko 
učenje in s tem dvignejo raven kakovosti 
svojega življenja. Projekt je letos potekal 
v dveh delih računalniških delavnic. Prvi 
del smo izvedli v času od 28. januarja do 
1. februarja 2019, drugi del računalniških 
delavnic pa je potekal od 25. do 29. marca 
2019. Delavnice so potekale vse dni v tednu 
med 9. in 11. uro dopoldan, v računalniški 
učilnici. 

Ob pomoči našega učenca so se starejši 
naučili uporabljati računalnik. Pričeli so z 
uporabo miške in tipkovnice, nadaljevali 
z osnovnim urejanjem besedil in risanjem 
v Slikarju, spoznavanjem interneta in 
njegovo uporabo. Ogledali so si virtualne 
knjižnice ter se spoznali z uporabo sistema 
Cobiss. Poudarek je bil na pravilni, uspešni 
in varni rabi interneta, spoznavanju 
brezplačnih načinov komunikacije na 
spletu ter pridobivanju praktičnega znanja 
o elektronskem računu. Zaključili pa smo 
s svetom mobilne telefonije in urejanjem 
fotografij v programu Photofilter. Vaje so 
potekale dovolj počasi, naši učenci pa so 
bili s svojo potrpežljivostjo in prijaznostjo 
starejšim v veliko pomoč. 
Pri projektu je sodelovalo 16 učencev 
naše šole iz 7. in 9. razreda, osem učiteljev 
prostovoljcev in 5 tečajnikov. 

Utrinki iz delavnic.

V nadaljevanju so strnjeni vtisi dveh 
udeležencev računalniških delavnic:
»Z ženo sva se odločila za obisk računalniškega 
tečaja v sklopu Simbioze na Osnovni šoli 
Leona Štuklja na Taboru v Mariboru. Bila 
sva zelo pozitivno presenečena, ker so mladi 
v sklopu tega medgeneracijskega druženja 
odlično prenašali svoje računalniško znanje 
na nas z velikim veseljem in pri tem pokazali 
veliko znanja. Zahvalila bi se tudi ravnateljici 
ter njenemu pomočniku za sodelovanje pri 
izvedbi teh delavnic in seveda g. Rožiču za 
celoten program. Hvala tudi za malico, ki smo 
je bili deležni vsak dan. Bilo je res čudovito to 
druženje z mladimi, ki so nas kar nekaj naučili. 
Še enkrat vsem hvala za njihov vložen trud.«

Jože in Dragica Turk 
Rok Rožič, vodja projekta na šoli
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Učenci OŠ Leona Štuklja Maribor v Kruševcu

OŠ Leona Štuklja Maribor ponosno nosi 
ime odličnega slovenskega športnika in 
legendarnega olimpijca, ki bi v lanskem 
mesecu novembru praznoval 120. rojstni 
dan. V čast spominu na njegovo izjemno 
osebnost smo jeseni organizirali na naši šoli 
kar nekaj prireditev. 

V mesecu septembru smo imeli Štuklejado 
– športno druženje vseh generacij. 
V mesecu oktobru smo priredili filmski večer. 
Učenci in starši ter drugi obiskovalci so si 
lahko ogledali film Leon Štukelj – legenda 
gimnastike. S svojim obiskom nas je razveselil 
tudi avtor filma, g. Franček Jauk, dolgoletni 
novinar in osebni znanec Leona Štuklja, ki 
je ob ogledu filma z nami delil spomine na 

našega someščana. Po ogledu je sledila 
likovna razstava naših učencev.
V mesecu novembru smo imeli osrednjo 
prireditev, ki je bila obarvana glasbeno, saj 
smo v goste povabili zanimive nekdanje 
učence naše šole in njihove prijatelje. 
Med drugimi so nastopili Claudia, Happy 
Ol‘ McWeasel, Ana Bezjak, Soki in Marko 
Furek ter sedanji učenci naše šole. S svojo 
navzočnostjo pa nas je počastila Štukljeva 
hčerka ga. Lidija Pauko.
Praznovanje smo sklenili v mesecu decembru, 
ko smo imeli bralni večer. Prebirali smo 
zgodbe o Leonu Štuklju z naslovom Sokolova 
mladost.

120. obletnica rojstva Leona Štuklja

V mesecu oktobru 2018 smo se učenci in 
učitelja Metka Ferk in Blaž Bevc z OŠ Leona 
Štuklja Maribor udeležili 6. mednarodnega 
otroškega festivala v Kruševcu. Srečanja, 
ki je potekalo od 11. do 17. oktobra, se je 
udeležilo več tujih učencev kot običajno. 
Poleg nas in domačinov so bili prisotni še 
učenci iz Ukrajine, Nizozemske in Makedonije 
(iz Skopja in Ohrida). 
S šolami iz Kruševca Mariborčani že nekaj časa 
sodelujemo, saj se redno udeležujejo našega 

projekta Z odra na oder v mesecu februarju.
Učenci so svoje misli in vtise strnili v nekaj 
povedi.
Tajda: Srbija je zelo lepa dežela z zelo 
prijaznimi ljudmi. Do Kruševca smo se vozili 
več ur. Urnik dejavnosti je bil zelo natrpan, 
vendar smo kljub temu našli čas za sklepanje 
novih prijateljstev. Prisotni smo bili tudi pri 
pouku, ki pa se od našega zelo razlikuje. 
Ogledali smo si vse mestne znamenitosti, bili 
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na sprejemu v mestni hiši in v gledališču. Čas 
je prehitro minil, prišel je torek in po težkem 
slovesu smo se odpeljali proti domu. To je 
bila zame zelo lepa izkušnja.

Pred odhodom

Zala: V Srbiji mi je bilo zelo všeč. Spoznala 
sem veliko novih prijateljev in od njih sem 
se na koncu zelo težko poslovila. Na začetku 
sem imela nekaj težav z jezikom, vendar 
smo se hitro ujeli. Na predstavi v gledališču 
sem tudi nastopila in sem ponosna, da sem 
zastopala našo šolo. Upam, da še kdaj grem 
v Kruševac.
Nikola: V začetku oktobra sem odšel na 
pot v Kruševac v Srbiji na Mednarodni 
otroški festival. V ekipi naše šole smo bili: 
moj sošolec Nik, Zala in Tajda iz sedmega 
razreda, učiteljica Meta ter učitelj Blaž, ki 
je bil tudi šofer, in seveda jaz. Do Kruševca 
smo se vozili 10 ur. Večkrat smo se ustavili 
na počivališčih. Ko smo prišli na šolo v Srbiji, 
me je pričakal prijatelj Nikola Miladinović, ki 
je bil v februarju moj gost v Mariboru. Tokrat 
pa je bil on moj gostitelj. Z Nikolo smo imeli 
veliko dejavnosti in samo en prost dan. Zelo 
sva se zabavala. Poleg Kruševca, kjer smo 
si ogledali znamenitosti, smo obiskali še 
Vrnjačko banjo.
En dan sem bil tudi pri prijateljici Nedi 
Lazarević, ki je tudi bila moja gostja skupaj 
z Nikolo. Z njeno družino sem preživel cel dan. 
Ogledali smo si tudi živalski vrt v Jagodini, ob 

slovesu pa mi je Neda dala darilo za rojstni 
dan. Naslednji dan smo se že peljali domov 
v Slovenijo. Potovanje v Srbijo mi bo ostalo v 
lepem spominu, saj je bilo čudovito doživetje.
Nik: Pot je bila dolga in naporna, ampak 
vredna vsega truda, saj sem se imel zelo lepo. 
Bil sem gost družine z dvema otrokoma, ki sta 
bila zelo prijazna in smo skupaj zelo uživali. 
Skupaj smo hodili na vse dejavnosti, k pouku, 
celo na gorski pohod so me peljali. Srečal 
sem se tudi s prijateljem Markom, ki je bil 
februarja moj gost. Skupaj smo se zabavali 
in igrali nogomet, ki ga vsi obožujemo. Čas 
je hitro, prehitro minil in odpravili smo se 
proti domu. Upam, da se s prijatelji čimprej 
spet vidim.

V knjižnici OŠ D. Marković

Tudi učitelji smo se družili in izmenjali svoje 
izkušnje s kolegi iz drugih držav. Seveda so 
načini in pristopi različni, vsi pa se trudimo 
po svojih najboljših močeh, da ustvarimo 
prijazno in otrokom prijetno šolo.
Prepričani smo, da smo našo šolo, naše mesto 
in državo dostojno zastopali in še okrepili 
prijateljske vezi, ki smo jih v preteklosti že 
stkali.

Metka Ferk
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Štirideset let, ki jih je naša šola izpolnila v 
začetku tega šolskega leta, ni zelo veliko, a 
prav mlada tudi ni več. Nabrala je že veliko 
izkušenj, saj šola ni samo zgradba, šola smo 
tudi ljudje: učenci, učitelji, starši, krajani 
… . Povezani smo v zelo dejaven, aktiven 
krog in postavljeni v nenehno spreminjajoči 
se čas. Zavedamo se, kako pomembno je 
medsebojno spoštovanje, razumevanje in 
upoštevanje, saj lahko le skupaj rastemo in 
se razvijamo. 
Upokojeni sodelavci se še spominjajo, kako je 
na travniku sredi Nove vasi pognala moderna, 
rdeče-rumena zgradba. In Mariborčani izpod 
Pohorja se spominjajo, kako so rasli bloki 
okoli nje in kako so za njimi rasli otroci. 
Toliko jih je bilo, da so bili kmalu v novi šoli 
prekratki hodniki in preozke učilnice … 
Pravzaprav se je vse skupaj začelo leta 1978. 
Delovno ime naše šole je bilo takšno, kot je 
danes – Osnovna šola Tabor I Maribor, njen 
prvi ravnatelj pa g. Lojze Štefanič. Okoli sebe 
je zbral mlade učitelje, a gradbena dela na 

novi šoli so zamujala. Kar nekaj mesecev so 
učitelji in učenci, prva generacija Osnovne 
šole Tabor I, gostovali v učilnicah sosednjih 
šol, ki so razumele prostorsko zagato. 
Potrebno je bilo le še do konca opremiti 
razrede, ko se je zgodila nesreča. Tragično 
je v avtomobilski nesreči umrl ravnatelj. 
Zastal je čas in dih. 
Vodenje šole je prevzel učitelj, gospod 
Črtomir Petrovič, šola pa je prejela svoje 
novo ime – Osnovna šola Veljka Vlahovića, 
in po uradni otvoritvi, ki je bila šele junija 
1979, sta šolanje končala prva dva osma 
razreda. Gradbeni delavci so počasi zaključili 
s svojimi deli. Nova šola z velikimi sončnimi 
učilnicami je predstavljala vizijo moderne 
šole. V septembru se je iz šole zopet zaslišal 
ustvarjalni živžav, delovali so že številni 
krožki, izhajal je šolski časopis, v goste so 
prihajali znani kulturni delavci, deloval 
je oddelek taborniške organizacije … … V 
šolskem letu 1980/1981 je vodenje šole 
prevzel ravnatelj, gospod Rihard Vobovnik. 

MINILO JE ŠTIRIDESET LET

Kolektiv OŠ Tabor I Maribor v letu 2018
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Nova vas pa je postajala večja in večja. 
Kmalu je bila moderna lepotica premajhna 
za nenehno rastoče naselje, zato so k šoli 
dogradili še šest novih učilnic. Pomočnica 
ravnatelja, ga. Zlatka Proje, je skrbela, da je 
šolsko delo teklo po zastavljenih tirnicah, živ 
spomin nanjo pa je gozdiček ob šoli, ki ji ga 
je uspelo zasaditi ob sodelovanju z Gozdnim 
gospodarstvom. 
Predvideno je bilo, da bo v šoli delovala 
tudi zdravstvena ambulanta, a je prišlo 
do spremembe. Odprla so se vrata 
zobozdravstvene ambulante, prijazna dr. 
Katica Mesarič pa je bila naša prva šolska 
zobozdravnica.
Nova vas pa je postajala večja in večja. 
Gradile so se vrstne hiše in stanovanjski bloki 
ter se zlivali na levo in desno v nove ulice. Ob 
Novi vasi je vzbrstelo naselje Borova vas in 
nova šola z delovnim imenom Osnovna šola 
Tabor II. Ko je bila leta 1983 zgrajena, sta 
obe delovali povezano pod imenom Osnovna 
šola Veljka Vlahoviča, ki jo je vodil ravnatelj, 
gospod Rihard Vobovnik. Vseskozi je na šoli 
delovala tudi šolska kuhinja in skrbela za 
kvalitetno in redno prehrano otrok. 
Zaradi zaostrene politične situacije v takratni 
Jugoslaviji se je zatikalo pri financiranju šole. 
Politična napetost se je stopnjevala in močno 
vplivala tudi na narodnostno mešane družine 
iz naselja. 
Po osamosvojitvi Slovenije so se problemi 
nekoliko umirili, leta 1992 pa sta se šoli 
razdelili in prevzeli delovni imeni iz časa 
gradnje za svoji: Osnovna šola Tabor I in 
Osnovna šola Tabor II. 
Delo v šoli se nikoli ne ustavi. Učitelji so 
se ukvarjali s pravilnikom o napredovanju, 
učenci so bili navdušeni nad prvimi 
jesenskimi počitnicami, povečalo se je število 
ur športne vzgoje, uredila se je računalniška 
učilnica, deloval je učbeniški sklad (v naši šoli 
še preden so ga na ministrstvu ustanovili), 

valeto smo že drugič pripravili zunaj šole … . 
Uspehi na tekmovanjih iz znanj, na področju 
raziskovalnih nalog in s področja športa so 
potrjevali kvalitetno delo učiteljev. 
V šolskem letu 1998/1999 se je od aktivnega 
šolskega dela poslovil ravnatelj, gospod 
Rihard Vobovnik, mesto ravnateljice pa je 
prevzela učiteljica slovenščine, mag. Jožica 
Rapac. 
Vključili smo se v mrežo Zdravih šol, nato pa 
še v druge programe, ki so podpirali zdrav in 
ekološko ozaveščen način življenja. Povečalo 
se je število šol v naravi, za bodoče prvošolce 
smo organizirali projekt Sonček vabi, uredili 
razstavišče Arnoldov kotiček, poskrbeli za 
semafor ob štiripasovnici, nato pa v letu 
2000/2001 pričeli z uvajanjem devetletke. 
V prvih razredih sta ob učiteljici delali tudi 
vzgojiteljici. V zadnjem triletju se je pri 
slovenščini, matematiki in angleščini pričel 
uvajati nivojski pouk. 
Delo v šoli nikoli ni končano … . Šola se 
nenehno spreminja. Številne projekte sem 
preskočila, ker se razume, da nastajajo v šoli: 
prireditve in literarni večeri, številna šolska, 
regijska in državna tekmovanja, ki smo jih 
gostili. Udeležba v slovenskih in mednarodnih 
projektih, kolonijah, na glasbenih nastopih 
… Obiski zanimivih literarnih in športnih 
gostov, obisk iz Nemčije, Indije, Japonske … 
Ne smem izpustiti tudi projektov, kot so 
bili izgradnja parkirišča ob šoli, ograditev 
šolskega igrišča, namenjenega rekreaciji 
naših najmlajših, šolske gredice, obnove 
šolskih prostorov … 
Štejem, štejem, ne preštejem … 
Mag. Jožica Rapac je šolo uspešno vodila do 
zaključka šolskega leta 2017/2018, ko se je 
upokojila, ravnateljski izziv pa je sprejela dr. 
Martina Rajšp. 
Dogodkov, zgodb in spominov je za dolgo 
polico velikih, debelih šolskih kronik. V 
teh nekaj vrstic ni mogoče strniti vsega 
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PO POTEH SPOMINOV

pomembnega, kar je v njih zapisanega, še 
manj pa tega, kar se je zapisalo v ljudi, ki 
so bili skozi štirideset let kakorkoli povezani 
z njo.

Polona Zgaga, prof.

Osnovna šola Tabor I Maribor danes     Naslikala Zoja iz Likovne šole Packa

Bilo je v prejšnjem stoletju, bilo je v prejšnjem 
tisočletju. Joj, pa saj ni preteklo toliko let … 
Toliko let, odkar sem bila učenka in sedaj 
učiteljica v isti šoli …
Pijem kavo na balkonu in klepetam z mamo 
o vsakdanjih stvareh – na tistem balkonu, 
kjer sem se kot deklica igrala s punčkami, jih 
hranila in zanje pletla oblekice. Kadar sem 
se zazrla tja čez Kardeljevo cesto, sem videlo 
šolo, ki je ponosna sijala v svoji rumeno-rdeči 
podobi. Pravkar zgrajena in v njej živ žav 
nadebudnih učencev in ponosnih učiteljev, 
ki jim je bilo dano, da lahko svoje poslanstvo 
širijo v tako modernih prostorih. Naposled 
je napočil čas, da tudi sama zakorakam 
proti njej in prestopim prag učenosti. Začela 
sem pisati novo poglavje v knjigi življenja. 
To poglavje je bilo polno novega znanja, 
izkušenj, prijateljstev, prvih simpatij, športnih 
dosežkov …

Veliko, zares veliko zelo različnih stvari se je 
dogajalo. Zrasla sem iz nebogljene cicibanke 
z dvema kitkama v najstnico, ki je za valetni 
ples imela že čisto ta pravo trajno. Ko se 
spominjam teh osmih let, me prevzamejo 
pozitivna čustva, kljub temu, da vseh križišč 
v odraščanju ne zvoziš povsem po načrtih ali 
pravilih, a kljub vsemu čutim svojih osem let 
kot uspešnih in kar se mi zdi pomembno, da 
se jih spominjam z iskrico v srcu in otrokom z 
žarom v očeh pripovedujem o svojem prvem 
šolskem dnevu, o razredu, v katerega sem 
vstopila, o prvošolskem darilu (keramični 
šilček), o kolesih, ki smo jih deklice delale 
od učilnice 5 pa do stranišča, o pevskem 
zboru, kjer smo peli štiriglasno, o sajenju 
dreves in čistilnih akcijah brez rokavic (pa smo 
preživeli), o izletu v Beograd in v Nemčijo, 
o spremembi imena šole, o pohištvu, ki je 
sedaj postavljeno malce drugače, o treningih 
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Mednarodni dan knjig za otroke in odprtje razstave 
Marjana Mančka v Pionirski knjižnici Nova vas in 
Knjižnici Nova vas

ritmične gimnastike in o novih dresih, o 
čokoladnem pudingu za malico, o mesnem 
namazu, ki mi je pokvaril dopoldan … Ojoj, 
včasih me kar malce zanese. Še dobro, da 
sem vmes morala na srednjo šolo in fakulteto, 
sicer bi dobila svojo inventarno številko. 

Tako kot sem bila nadebudna šolarka, sem 
sedaj zadovoljna učiteljica, ki lahko svoje 
pedagoško znanje, izkušnje in spomine deli 
z otroki. 

Zanimivo in morda za koga nepredstavljivo je, 
da se tukaj, v šoli, počutim domače, sprejeto, 
ustvarjalno … in morda je prav ona in vsa 
energija, ki sem jo skozi njo vsrkala, kriva, da 
sem še naprej del rumeno-rdeče pločevinaste 
zgodbe. 

Sabina Penezič, prof.

Šola naša, veliko znanja nam ponujaš,
vedno mi lepe spomine obujaš.
Vsakič mi daš nova spoznanja,
ne braniš se nobenega priznanja.
Veliko si nam dala,
nove ljudi spoznala.
Danes praznuješ rojstni dan,
zaradi tebe sem vedno nasmejan.
Hvala!

Jaka Vozlič, 8. c

Pripravila: Barbara Vindiš Štular, prof.

Ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu knjig 
za otroke in rojstnem dnevu pravljičarja 
H. Ch. Andersena, v Mariborski knjižnici 
vsako leto pripravimo razstavo slovenskih 
ilustratorjev. Letos smo razstavne prostore 
17 knjižnic v mreži Mariborske knjižnice 
namenili vrhunskemu ustvarjalcu, ki ga ni 
potrebno posebej predstavljati in je pred 
leti že gostoval pri nas, Marjanu Mančku. 
Ilustrator je v preteklem letu praznoval 
sedemdeset let in ob tem prazniku so se 
mu pri založbi Mladinska knjiga poklonili z 
obsežno monografijo Mančkarada, ki vsebuje 
izbor njegovih del. Marjan Manček nas že 
desetletja razveseljuje s svojimi zimzelenimi 

in vedno novimi iskrivimi podobami. 

Razstavo smo odprli ob pogovoru z avtorjem 
v torek, 2. aprila, v Pionirski knjižnici Nova 
vas. Dogodek, ki je izzvenel kot praznik med 
knjigami in prijetno druženje z umetnikom, 
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so obiskali učenci tretjih razredov Osnovne 
šole Angela Besednjaka in Osnovne šole 
Leona Štuklja, izvedli pa sta ga Agica Kovše 
in Meta Blagšič. 

Zadovoljni smo z mislijo, da je Marjan 
Manček blizu današnjim otrokom, saj dobro 
poznajo njegove like, ilustracije in stripe, 
z zanimanjem pa so prisluhnili pogovoru 
in pravljici Kraljična na zrnu graha, ki jo je 
povedala Agica Kovše, ter še sami pogumno 
postavili nekaj vprašanj. Mlade obiskovalce 
so posebej pritegnile ilustracije in skice, 
ki jih je ilustrator prinesel s seboj, pa tudi 
trenutek, ko je pred njimi ustvarjal risbo. 

Verjamemo, da smo z dogodkom otrokom 
odstrli nekaj skrivnosti iz življenjskega 
potovanja in ustvarjanja Marjana Mančka, ki 
jih bodo trajno nosili v sebi in se jih spomnili 
ob prebiranju njegovih knjig.

Z 
ilustratorjem smo se po prireditvi sprehodili 
med originalnimi ilustracijami v Pionirski 
knjižnici Nova vas in Knjižnici Nova vas, kjer 
sta nas prijazno sprejela vodji knjižnic Aleš 
Žigart in Slavko Žižek. Ilustracije so na ogled 
do konca maja. Vabljeni! 
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POSLANICA OB MEDNARODNEM DNEVU 
KNJIG ZA OTROKE
Pokrovitelj mednarodnega dneva knjig za 
otroke, 2. aprila 2019, je Litovska sekcija 
IBBY. Poslanico je napisal in plakat ustvaril 
litovski otroški pisatelj in ilustrator Kęstutis 
Kasparavičius. Pismo ne naslavlja samo otrok, 

sporočilo je namenjeno tudi vsem odraslim: 
»Ustaviti se in umiriti v hitrem življenjskem 
tempu je mogoče s pomočjo dobrih knjig. 
Z njimi se učimo opazovati naš notranji in 
zunanji svet.«

Meta Blagšič 
Fotografije: Aleš Žigart, Maja Logar

Knjige nam 
pomagajo,  
da ne hitimo
»Mudi se mi! … Nimam 
časa! … Adijo! ...« Takšnih 
vzklikov dandanes najbrž 
ne slišimo samo v Litvi, 
ki leži v samem središču 
Evrope, temveč še marsikje 
po svetu. Pogosto nas tudi 
prepričujejo, da živimo v 
stoletju informacijskega 
preobilja, v stoletju, ko sta naglica in hitenje 
neizbežna.
A zgodi se, da v roke vzameš knjigo in 
začutiš, kako je lahko tudi drugače. Knjige 
imajo namreč čudovito lastnost – pomagajo 
nam, da ne hitimo. Ko listaš po knjigi in se 
mirno zatopiš v njeno vsebino, te na lepem 
ni več strah, da bi vse neopaženo zdrvelo 
mimo tebe. Tedaj spoznaš, da se ti ni treba 
brezglavo mučiti z nepomembnimi opravili. V 
knjigi vse poteka tiho in po natančnem redu. 
Morda je tako tudi zato, ker so strani v njej 
označene s številkami in ker med listanjem 
nežno in pomirjujoče šelestijo. V knjigi se 
dogodki iz preteklosti brez težav srečujejo z 
dogodki, ki se šele bodo zgodili.
Knjižni svet je široko odprt, resničnost v 
njem je poljubno prepletena z izmišljotino in 
domišljijo. Včasih se niti ne zavedaš več, ali si 
v knjigi ali v življenju opazil, kako čudovite so 

kaplje snega, ki se tali na strehi, in 
da jerebikove jagode niso le lepe, 
temveč tudi grenke. Kdo ve, ali si v 
resnici ležal sredi poletja na travi, 
nato pa prekrižanih nog gledal 
oblake, plavajoče po nebu, ali pa 
si o tem samo bral v knjigi.
Knjige nam pomagajo, da ne 
hitimo, knjige nas učijo opazovanja, 
knjige nas vabijo, pravzaprav nas 
kar silijo, da sedemo. Najpogosteje 
jih namreč beremo sede in sicer 
tako, da jih položimo na mizo ali 

na kolena, mar ne?
Ali si morda tudi ti med branjem opazil nekaj 
nenavadnega, namreč da tudi knjiga strmi 
vate? Da, da, tudi knjige znajo brati. Berejo ti s 
čela, z obrvi, iz tvojih dvignjenih ali spuščenih 
kotičkov ustnic, še najraje pa berejo iz tvojih 
oči. Po očeh namreč prepoznajo, ali… No, 
saj veš, kaj.
Knjigi na tvojih kolenih gotovo ni dolgčas. 
Tisti, ki bere, naj bo otrok ali odrasel, je 
vendar že sam po sebi mnogo zanimivejši 
od tistega, ki se knjigo boji prijeti v roke in ki 
kar naprej hiti, saj nima časa, da bi se usedel 
in se razgledal okoli sebe.
Ob mednarodnem dnevu knjig za otroke 
zaželimo drug drugemu čim več zanimivih 
knjig. Pa tudi, da bi se še sami zdeli knjigam 
čim bolj zanimivi.

Kęstutis Kasparavičius 
Prevedel Klemen Pisk

http://www.ibby.org/index.php?id=438
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POSVETOVALNICE V 
LOKALNI SKUPNOSTI 
 

Potrebujete pomoč oziroma nasvet pri: 

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

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

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

 

 

POSVETOVALNICE SE 
BODO IZVAJALE V 

MESTNI ČETRTI  NOVA 
VAS 
____ 

RADVANJSKA 65 
____ 

VSAK PRVI IN ČETRTI 
TOREK V MESECU MED 

10.00 IN 12.00 
____ 

VLJUDNO VABLJENI!  
 

VSE STORITVE SO 
BREZPLAČNE! 

____ 

PATRONAŽNA SLUŽBA 
MARIBOR 

ZDRAVSTVENI DOM DR. 
ADOLFA DROLCA 

MARIBOR 
 

PATRONAŽNO VARSTVO 
SODNA ULICA 13 
2000 MARIBOR 

 
TELEFON: 02 22 86 537 

 

 
 

 


