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Člani uredniškega odbora se v letošnjem letu še 
zadnjič oglašamo v zasedbi, ki je delovala zadnja 
štiri leta. Tudi letos imamo veliko dela, saj se 

dogodki v naši mestni četrti Studenci vrstijo skozi celo-
tno leto. Z veliko zagnanostjo in odgovornostjo smo se 
tudi letos lotili urejanja našega glasila. Zaznavali smo 
dogodke, ki so zaznamovali našo mestno četrt, in preko 
člankov spoznavali njihove avtorje in ljudi, ki so pomaga-
li sooblikovati naš skupni lokalni prostor. Pri svojem delu 
smo poskušali upoštevati vse želje, hkrati pa smo ob svo-
jem delu resnično uživali, se učili in se razvijali. 

Spomladanska, že 20. številka glasila, najavlja praznik 
mestne četrti Studenci. Ob izidu te številke že tečejo pri-
prave na praznik mestne četrti Studenci, ki bo v četrtek, 
12. aprila 2018, ob 18. uri na OŠ Janka Padežnika Maribor.
Za vas smo pri nastanku glasila Studenčan vsa štiri leta 
delovali Danica Zlatar, Maks Lešnik, Peter Plavčak, Štefan 
Škafar in Dejan Peklar. Vsem članom uredniškega odbora 
se na tem mestu iskreno zahvaljujem za vso požrtvoval-
nost pri pripravi glasila. 

Dejan Peklar,
odgovorni urednik

SpOšTOVAnE STUDEnČAnKE, STUDEnČAnI.

SpOšTOVAnE OBČAnKE In OBČAnI 
MESTnE ČETrTI STUDEncI.

SVEČAnA prOSLAVA V pOČASTITEV 
20. prAZnIKA MČ STUDEncI

Vljudno vas vabimo, da se udeležite 
SVEČANE PROSLAVE, 

v ČETRTEK, 12. aprila 2018, ob 18. uri, 
na OŠ Janka Padežnika Maribor, 

Iztokova ulica 6.

Pred vami je nova številka glasila Studenčan. V glasi-
lu boste lahko našli številne zanimivosti s področja 
dela naše Mestne četrti, kakor tudi koristne infor-

macije. 
Upam, da vam bo glasilo zanimivo in vas morda nagovo-
ri, da se tudi sami vključite v katero od aktivnosti naših 
društev in drugih organizacij. S skupnimi močmi lahko 
pri marsikaterem projektu dosežemo več, lažje in prej.
Studenci postajajo vse bolj zanimiv predel Maribora, kjer 
se je in se še bo veliko gradilo, tako na področju strnjene 
stanovanjske gradnje, individualne gradnje, kakor tudi 
trgovskih centrov. Z vsem navedenim naš predel mesta 
pridobiva na tržnem potencialu, kar pa nikakor ne sme 
vplivati na kakovost bivanja.
V MČ se soočamo z odprtimi problemi na področju 
komunale in prometne infrastrukture, predvsem nedo-
končanega kanalizacijskega omrežja, problematike vzdr-
ževanja prometne infrastrukture, še posebej s tranzitom 
preobremenjene Limbuške in Erjavčeve ceste, kar se bo 
vsekakor razrešilo z izgradnjo podaljška Ceste proletar-
skih brigad v smeri Limbuša, izgradnja katere naj bi se 
pričela še v tem letu. 
Pri našem delu nas je vodilo prepričanje, da moramo v 

okviru svojih moči vsi prispevati k razvoju skupnosti, v 
kateri živimo.
Svetniki Sveta mestne četrti skušamo po svojih najbolj-
ših močeh in v okviru finančnih možnosti v čim večji meri 
reševati izzive in problematiko našega kraja. Delo še ni 
končano, veliko je potrebno še postoriti. Prepričan sem, 
da nam bo ob vztrajnem delu, prepričevanju in dogovar-
janju, predvsem pa s skupnimi močmi uspelo razrešiti 
marsikateri problem. 
Vsem krajanom, ki na MČ naslavljate različna vprašanja 
in pobude, se zahvaljujemo za posredovanje informacij 
o zadevah, ki bodo postale predmet naših prizadevanj v 
prihodnje.
Zahvalil bi sem vsem članom Sveta Mestne četrti, dru-
štvom in drugim organizacijam, ki s svojim delom vpli-
vajo na kakovost življenja v Mestni četrti, kakor tudi 
Osnovni šoli Janka Padežnika, ki bo tudi letos gostila pro-
slavo v počastitev praznika MČ Studenci. 
Vsem krajankam in krajanom čestitam ob prazniku naše 
Mestne četrti.

Željko Vogrin, 
predsednik MČ Studenci
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pODrOČJE KOMUnALnE InFrASTrUKTUrE  
prOMETA, VArSTVA OKOLJA In UrEJAnJA prOSTOrA

Pregled realizacije v letu 2017 na področju komu-
nalne infrastrukture, cest, prometa, varstva okolja 
in urejanja prostora

A. Komunalna infrastruktura in ceste
Mestna občina Maribor je v letu 2017 na področju 
Komunalne infrastrukture realizirala gradnjo plinovo-
da na delu Pekrske ceste, od hiše št. 53 in od navezova-
nja preko na novo grajene ceste A, med Pekrsko cesto 
in Erjavčevo ulico ob krožišču Limbuške in Erjavčeve- na 
obstoječi priključek plinovoda v Erjavčevi ulici.
Zgrajen je tudi stranski odcep do uporabnikov, puščeni 
so tudi možni priključki na preostale ulice, ki se navezu-
jejo na Pekrsko cesto.
Izveden je tudi v stranski slepi del Pekrske ceste, puščeni 
so tudi možni priključki v ostale stranske ulice.
Zgrajenega je bilo 440 m plinovoda, vrednost del pa zna-
šala cca. 58.000 EUR, vključno z DDV – jem.
Gradnja plinovoda je bila končana v letu 2017, v letu 
2018 pa bo sledilo še popravilo cestne trase (utrjevanje in 
asfaltiranje, ko bodo to dopuščale vremenske razmere).
Za vsa ostala planirana dela v letu 2017, za komunal-
no infrastrukturo, pa je ostalo le pri željah, obljubah in 
potrebah.
Pereče zadeve, na katere opozarjamo že vsa leta, so 
naslednje:

 � Sanacija gudronske jame, ki je locirana na vodo-
varstvenem območju in lahko ogrozi vodne vire na 
Kamniškem platoju.

 � Plaz ob Obrežni ulici, tam so občinske strokovne služ-
be naročile dodatne raziskave (nabrežina med reko 
Dravo in Obrežno ulico).

 � Kljub stalnim opozorilom za zamenjavo dotrajanih 
salonitnih vodovodnih cevi se sredstva za ta namen v 
MOM še niso zagotovila.

 � Izgradnja Limbuške obvoznice, saj je tranzitni promet 
proti zahodu čedalje bolj obremenjujoč za stanovalce 
ob Limbuški cesti, Erjavčevi ulici, Sokolski ulici in pre-
ostalih mestnih cestah, saj so kršitve na občinskih in 
državnih cestah zelo pogoste.

 � Stalna opozorila o slabem vzdrževanju in posledično 
slabem stanju cestišč ostajajo nerealizirana.

 � Zelene površine so čedalje manj vzdrževane, mote-
ča so tudi degradirana zemljišča, iz katerih so nastala 
neurejena divja parkirišča, ter neodgovorno ravnanje 
lastnikov , ki mejijo na ta zemljišča in poskrbijo samo 
za urejenost lastnih parcel, iz katerih odpad odložijo 
na sosednja občinska zemljišča; inšpekcijske službe pa 
ob tem ne opravijo svojega dela.

 � Neodgovorno ravnajo tudi lastniki, ki imajo zelene 
meje ob pločnikih, saj z zanemarjanjem obreza rastlin 

ter nespoštovanjem občinskega odloka ogrožajo var-
nost uporabnikov pločnikov in kolesarskih poti.

B. Urejanje prostora
Na območju MČ Studenci je po planskih dokumen-
tih MOM predvidena širitev- razvoj mesta, zato je v fazi 
obdelave več prostorskih aktov, kot sledi:

 � Ob Ulici I. Internacionale je vzhodno od štiripasovnice, 
območje PPE ST6, v fazi drugega branja v mestnem 
svetu MOM.

Podane so bile tudi smernice za območja, kot sledi:
 � Ob Ruški cesti – območje PPE ST1S.
 � Sprememba OPPN na območju ST-10S (območje A in 

D v okviru obstoječega veljavnega odloka).
 � Ob trgovskem centru Qlandija – zahodno območje 

PPE St9S.

C. Avtobusni promet
MČ Studenci že več let predlaga strokovnim službam 
MOM in podjetju Marprom racionalizacijo avtobusne 
povezave javnega prometa tako, da uporabniki javnega 
prometa v čim krajšem času prispejo na željeno lokacijo 
v okviru mesta.
Predlagamo podaljšanje avtobusnih linij avtobusa št. 3 
in št. 12, ki vozita v nasprotnih smereh, od štiripasovni-
ce do obračališča na Limbuški cesti, po Erjavčevi ulici in 
nazaj po Limbuški cesti. S tem podaljšanjem povezave iz 
vzhoda na zahod in z levega dela na desni del mesta in 
obratno- bi uporabnikom znatno skrajšali potovalni čas.
Pri obračališču je pa po našem predlogu možna navezava 
po urniku za št. avtobusa 4 in 17.
Vendar kot vse ostalo tudi to ostaja odprto vprašanje 
strokovnih služb MOM.

Kot zaključek naj povem, da v obdobju preteklih let, od 
nastanka MČ Studenci leta 1996, opozarjamo, da imamo 
v MČ Studenci veliko potreb, kot na primer izgradnja 
kanalizacijskih vodov, v že večkrat naštetih ulicah, ki v 
vseh teh letih še vedno niso realizirane, posebno še del 
zahodno od štiripasovnice.

Z urbanističnim širjenjem mesta na naše območje in s 
tem večanjem števila prebivalstva ostajamo kulturno in 
družbenopolitično podhranjeni, saj kljub obljubam MOM 
nimamo doma krajanov, v katerem bi se razvijala kultur-
na in društvena dejavnost, ki bi skrbela za zdrav humani 
razvoj podmladka, kraja in mesta.

Marta Drozg, 
Predsednica Komisije za komunalo, promet,

varstvo okolja in urejanje prostora
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KOMISIJA ZA KOOrDInAcIJO Z DrUšTVI In IZVEDBO 
špOrTnIh In DrUgIh prIrEDITEV

pOrOČILO KOMISIJE ZA VZDržEVAnJE 
In UprAVLJAnJE OBJEKTOV

Komisija, ki povezuje društva v mestni četrti 
Studenci, se staja dvakrat letno. V okviru komisije 
želimo na naših dogodkih predstaviti društva, ki 

delujejo v mestni četrti Studenci. Prebivalcem Studencev 
se društva sama predstavijo na našem vsakoletnem 
dogodku Studenčani Studenčanom, ki poteka v mesecu 
oktobru pred stavbo mestne četrti Studenci na Erjavčevi 
ulici, kjer predstavijo svoje dejavnosti in izdelke ter jih 
lahko prebivalci bolje spoznajo. Želimo si, da bi bil dogo-

dek v prihodnjih letih še bolj obiskan, in bi se tako prebi-
valci naše mestne četrti še bolje spoznali z dejavnostmi 
v društvih, ki potekajo na območju naše mestne četrti. V 
mestni četrti Studenci smo veseli, da deluje toliko dru-
štev na tem območju, ki med seboj združujejo in pove-
zujejo naše prebivalce. Vsem društvom na našem obmo-
čju se zahvaljujemo za njihovo delo in trud ter jim tudi v 
prihodnje želimo uspešno delovanje. 

Maja Dobnik

V tem mandatnem obdobju je Komisija za vzdr-
ževanje in upravljanje objektov, v sestavi Štefan 
Škafar, predsednik in Anton Peršak, član ter Vinko 

Štefok, član, pristopila k izvedbi potrebnih vzdrževalnih 
del na dveh stavbah MČ Studenci. Komisija je ob pregle-
du objekta na Erjavčevi ul. 43 ugotovila, da stavba nujno 
potrebuje sanacijo vlage v kletnih prostorih in druga 
popravila. Svetu MČ Studenci smo predlagali popravi-
lo vhodnih vrat v kletne prostore, izdelavo vodotesnega 
stika – zatesnitev stika pločnika z objektom predvsem 
na zahodni in severni strani objekta ter izvedbo kitanja 
in barvanja z odporno fasadno barvo zidnega podstav-
ka, stopniščnih ramen in predprostora kletnih prostorov. 
Podjetje Arcont je bilo izbrano za vgraditev novih vho-
dnih vrat s samozapiralom, ker se starih vhodnih vrat ni 
dalo popraviti. Podjetje Vračko je izvedlo sanacijo vlage 
objekta ter barvanje in kitanje stopnišča … Komisija je 
imela tudi namen urediti sanitarije v kletnih prostorih na 
Erjavčevi, a je po ugotovitvi stanja kanalizacijskega pri-
ključka k objektu odstopila od tega projekta, saj je nivo 

kleti prenizek. V naslednji fazi smo se odločili za sanacijo 
stopniščnega podesta na sedežu MČ Studenci, Šarhova 
ul. 53 a, zaradi zamakanja v spodnje prostore. To sanacijo 
smo izvedli v letu 2017. Sprejet je bil tudi sklep za barva-
nje fasade obeh objektov ter sanacijo strešnega opaža na 
Erjavčevi ul. Izbrani izvajalec je v jeseni zbolel, zato so se 
ta vzdrževalna dela prenesla v leto 2018. 
Svet MČ Studenci je želel v okviru sredstev, namenje-
nih za investicije, izdelati klančino za invalide na Šarhovi 
ul. 53 a. Objekt je tudi volišče in je invalidom praktič-
no nedostopen, kar je v nasprotju z zakonodajo. Še višji 
strošek je izgradnja dvigala. Projekt bi vsekakor moral biti 
izveden že ob novogradnji. Rešitev tega problema tako 
ostaja novi sestavi MČ, saj je vir sredstev za vzdrževa-
nje in investicijska vlaganja v objekte omejen in ni rešljiv 
brez dodatne finančne pomoči Mestne občine Maribor.

Štefan Škafar, 
Predsednik komisije

Stavba na Erjavčevi uliciSanacija stopniščnega podesta na Šarhovi
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KULTUrnO DrUšTVO STUDEncI-MArIBOr

Kulturno društvu Studenci-Maribor šteje 93 članov, 
ki se s kulturno dejavnostjo ukvarjamo ljubitelj-
sko v naslednjih petih likovnih sekcijah: STIL, LISE, 

ZARJA, LANA in KIPARJI, ter v literarno-recitacijski sekciji 
VEDRINA. 

V letu 2017 smo pripravili dvaindvajset razstav posame-
znih sekcij društva in dvaindvajset samostojnih razstav 
članov. V Tednu ljubiteljske kulture 2017, ki je potekal 
pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kul-
turne dejavnosti (JSKD), smo pripravili tematsko skupno 
društveno razstavo IGRA v galeriji RRRudolf. Skupaj z 
drugimi organizatorji smo sodelovali na trinajstih likov-
nih razstavah in kolonijah. Zelo odmevna je bila likovna 
razstava velikonočnih pirhov in božičnih jaslic v Sv. Trojici 
v Slovenskih goricah. Najbolj pa smo ponosni na dva-
najst razstav, ki smo jih pripravili prav na STUDENCIH 
za Studenčane v Mestni četrti STUDENCI in v Domu 
pod gorco. Vsako odprtje razstave je spremljal kulturni 
program, recital ali glasbena spremljava. Sodelovala je 
literarno-recitacijska sekcija VEDRINA ali drugi člani dru-
štva, Konservatorij za glasbo in balet, Podružnica Tabor 
in kdaj tudi otroci iz Vrtca Studenci. Sekcija Vedrina je 
izvedla deset literarnih večerov, od tega pet v Domu pod 
gorco in enega v MČ Studenci. Vselej pa priredimo pre-
šernovanje dvakrat na leto (ob rojstvu in smrti pesnika). 
Veselimo se vsakega srečanja z vami, dragi Studenčani, 
da delite z nami kulturne dogodke, bodisi na likovnih raz-
stavah bodisi na literarnih dneh. Najbolj ponosni smo na 
odmevne razstave likovnih skupin: Sekcija STIL- razsta-
va 27 slik (2 sekcija Zarja) na Vseslovenski razstavi jaslic 
v Sv. Trojici, Sekcija LISE- razstava OBRAZI v MČ Studenci, 
Sekcija ZARJA IN LANA- razstava NARAVA v MČ Studenci, 
Sekcija KIPARJI- na sodelovanje s svojimi deli pri otvo-
ritvi otroškega kiparskega srečanja z OŠ Malečnik in 
Recitacijsko-bralna sekcija Vedrina pa na prešernovanje 
v Domu pod gorco.

Na državnem Razpisu JSKD VELIKA ČRTA Regijske temat-
ske razstave 2017 in Državne tematske razstave 2018 je 
sodelovalo sedem likovnikov. Likovna dela so bila izbra-
na in predstavljena na regijski likovni razstavi v Pesnici 
pri Mariboru. Organizirali smo tudi eno likovno kolo-
nijo Ustvarjajmo skupaj KLENOVNIK. Likovna sekcija 
Kiparji že tradicionalno sodeluje na razstavah z Osnovno 

šolo Malečnik, stalno razstavo eksponatov pa imamo na 
sedežu društva v Erjavčevi 43, Maribor. Likovne sekci-
je smo sodelovale tudi na humanitarni akciji v Dvorcu 
Jeruzalem, slike smo darovali Materinskemu domu v 
Vidmu ob Ščavnici. Člani društva smo sodelovali tudi na 
likovni koloniji General Maister, ki jo je letos organizirala 
Slovenska vojska v Mariboru. Literarno-recitacijska sekci-
ja VEDRINA je odpotovala na literarno potovanje v Dolino 
pri Trstu skupaj z Društvom DVIG iz Log-Dragomera.
Udeleževali smo se organiziranih srečanj likovnikov in 
humanitarnih likovnih kolonij v Sloveniji. Sodelovali smo 
z MČ Studenci in ostalimi društvi v MČ Studenci, z OŠ 
Janka Padežnika, Vrtcem Studenci, Lesarsko šolo Maribor, 
Domom pod gorco in drugimi. 

Za uspešno ustvarjanje likovnih sekcij so nedvomno 
zaslužne zelo prizadevne mentorice: mag. Vlasta Zorko, 
mag. Natalija Šeruga, akad. slikarka Mira Uršič, akad. sli-
karka in likovna pedagoginja Jelislava Jelka Leskovar, 
za literarno-recitacijsko sekcijo pa slavistka Ana-Marija 
Pušnik.

Ogledali smo si pomembnejše razstave v raznih galerijah 
in se seznanili z deli priznanih umetnikov. Tako smo obi-
skali Narodno galerijo v Ljubljani, Umetnostno galerijo 
Maribor, Galerijo DLUM, Sinagogo Maribor in druga slo-
venska razstavišča ter v tujini Kunsthistorisches Museum 
in Albertino na Dunaju in Moderno 1900 v Klovićevih 
dvorih v Zagrebu.

Rozika Ogorevc, 
predsednica društva

Petra Štaner Venta s.p.,

Limbuška cesta 57, Studenci

tel.: 02/42 05 100

gsm: 041/ 679 321

studencek.cvetlicarna@siol.net

Lončnice in rezano cvetje Aranžiranje za vse priložnosti Poročni in darilni šopki Venci in pogrebni šopki Dostava
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prOSTOVOLJnO gASILSKO DrUšTVO 
MArIBOr - STUDEncI

Čebelarsko leto 2017 se je pričelo s spomladanski-
mi pozebami v aprilu, tako da so pozebe vzele 
čebelam cvetove in s tem prepotrebni cvetni prah 

in nektar, čebelarjem pa sladki cvetlični med. Da bi bila 
mera polna, pa so temperature 6. maja padle ponovno 
pod -6°C in odnesle tudi akacijevo in lipovo pašo, delno 
pa tudi kostanjevo. Narava je nato pustila vsaj to, da so 
čebele prinesle nekaj gozdnega medu. Čebelarji pa kljub 
slabim pogojem v naravi nismo obupali in smo še bolj 
vestno skrbeli za čebele, saj vemo, da je od opraševanja 
čebel odvisnih veliko naravnih pridelkov. 
V našem društvu je v letu 2017 čebelarilo 56 članov s 
povprečno 870 čebeljimi družinami. Poleg dela s čebela-
mi smo čebelarji skrbeli tudi za promocijo čebelarstva. V 
ta namen smo sodelovali na prireditvah v MČ Studenci, v 
mestu Maribor in tudi širše.
V preteklih treh letih je v Sloveniji, kakor tudi v svetu, 
potekala akcija, ki jo je na pobudo Čebelarske zveze 
Slovenije vodila Republika Slovenija, v njenem imenu pa 
Vlada RS in Ministrstvo za kmetijstvo, in sicer, da se roj-
stni dan znanega slovenskega čebelarja Antona Janše, to 
je 20. maj, prizna za svetovni dan čebel. Ta dan je bil do 
sedaj slovenski čebelarski praznik, sedaj pa se bo prazno-
val kot svetovni dan čebel, s tem bo praznik vseh čebe-
larjev sveta. Vemo, da je vsaka tretja žlica hrane na svetu 
plod opraševanja čebel in drugih opraševalcev. Končno 
smo vsem opraševalcem, posebej pa čebelam, posvetili 

poseben dan. Vsi čebelarji upamo, da se bo s proglasitvi-
jo svetovnega dne čebel začelo o čebelah razmišljati širše 
predvsem v vezi s preživetjem čebel in s tem s prežive-
tjem človeka. 20. maj je tako tudi opozorilni dan za ohra-
njanje našega zelenega planeta, za ohranjanje čistega 
okolja. Čebele so namreč kazalnik čistega okolja, saj prve 
začutijo spremembe v njem.
V letošnjem letu bo tudi naše društvo sodelovalo pri 
osveščanju vse populacije o pomenu čebelarstva za 
obstoj človeka in narave. Pričeli bomo s sodelovanjem 
na dnevu odprtih vrat, ki bo 20.4.2018 pri čebelar-
skem centru na Betnavi. Tam bomo vsem generacijam 
predstavili čebelarstvo – delo čebel in čebelje pridelke. 
Nadaljevali bomo s promocijo čebelarstva pri društve-
nem Andrejevem čebelnjaku na Meranovem 1. 5. 2018. 
Tam si je mogoče ogledati tudi kratko učno pot z medo-
vitimi rastlinami, 1. maja pa bodo prisotni tudi naši čebe-
larji, pripravljeni podati strokovna pojasnila. Seveda pa 
bo vsak član društva skrbel za svoje čebele in jih skušal 
s svojimi strokovnimi posegi obraniti vseh nadlog, ki jim 
pretijo zaradi sprememb v naravi, in od bolezni, ki se širi-
jo k nam z drugih predelov sveta. Jeseni vas vabimo, da 
se oglasite pri najbližjem čebelarju ter z njim pokusite 
sladki pridelek njegovih čebelic.
Naj medi!

Gabrijel Stavbar, 
tajnik ČD Peter Močnik Studenci Pekre

ČEBELArSKO DrUšTVO 
pETEr MOČnIK STUDEncI – pEKrE

Za člani Prostovoljnega gasilskega društva Maribor-
Studenci je pestro leto in v začetku meseca febru-
arja smo se zbrali na našem že 97. rednem letnem 

občnem zboru. Le ta je bil v letošnjem letu volilni, saj smo 
izbrali novo vodstvo, ki bo društvo vodilo v obdobju od 
2018 do 2023. Po 20 letih predsedovanja se je z mesta 
predsednika poslovil Maks Lešnik, prepoznavna ikona in 
vseh dvajset let gonilna sila našega društva. Pod njego-
vim vodstvom se je naše društvo opremljalo, razvijalo, 
doseglo kar nekaj uspehov v gasilsko športnih discipli-
nah in postalo prepoznavno kot eno bolje opremljenih 
in organiziranih v mestu Maribor. Na mestu predsednika 
je Maksa Lešnika nadomestil dosedanji poveljnik društva 
Anton Klemenčič. Mesto poveljnika pa je prevzel Uroš 
Mivšek. Tako se je v društvu zgodila zamenjava generacij 
in pred novim vodstvom je zahtevna naloga nadaljnjega 
razvoja društva po nekaj zelo uspešnih letih.
Lansko leto je bilo za studenške gasilce ponovno eno 
tistih, ki se bo vpisalo v zgodovino, saj nam je uspelo s 
pomočjo prostovoljnih finančnih prispevkov občanov 
in podjetjih, lastnih sredstev ter sredstev, pridobljenih iz 
virov Javne gasilske službe Maribor, nabaviti kar dve novi 

gasilski vozili. Lani septembra smo prevzeli novo povelj-
niško vozilo, ki ga bomo letos nadgradili z zamenljivi-
mi moduli za posredovanje ob različnih nesrečah. Pred 
letošnjim občnim zborom, pa smo prevzeli že decem-
bra dobavljeno gasilsko vozilo za prevoz moštva. Vozilo 

            Novi gasilski vozili PV-1 (poveljniško vozilo) 
in GVM-1 (vozilo za prevoz moštva)
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je na kratki slovesnosti predal novemu poveljniku župan 
mesta Maribor dr. Andrej Fištravec. Vozili pa sta zame-
njava za 10 let staro moštveno vozilo in 17 let staro oro-
dno vozilo. Z njima bomo zelo izboljšali našo operativno 
sposobnost. Z vozilom za prevoz moštva pa bomo tudi 
našim otrokom nudili predvsem udobnejšo in bolj varno 
vožnjo.
Na operativnem področju lansko leto ni izstopalo iz pov-
prečja preteklih let. Posredovali smo na 23 intervencijah, 
od tega 16 požarnih in 7 tehničnih. Na teh intervencijah 
je sodelovalo 312 operativnih članov, ki so opravili 761 
delovnih ur. Na vsako intervencijo se je povprečno odzva-
lo 12 gasilcev. Pri tehničnih intervencijah pa je treba izpo-
staviti neurje v mesecu decembru, ko je veter na podro-
čju Studencev in Magdalene razkril več deset ostrešij na 
objektih, kjer smo studenški gasilci posredovali skupaj z 
Gasilsko brigado Maribor in ostalimi prostovoljnimi eno-
tami. Pri vzdrževanju vozil in gasilskega doma, izobraže-
vanjih, tekmovanjih, prevozih vode, požarnih stražah in 
ostalih delovnih akcijah je sodelovalo 1668 gasilcev in v 
to smo vložili 7991 ur prostovoljnega dela.

S trdim in zavestnim delom pa je našim mentorjem mla-
dine v lanskem letu uspelo pripraviti in izuriti našo gasil-
sko mladinsko ekipo, ki se je uspela uvrstiti na držav-
no gasilsko tekmovanje. Le to bo meseca septembra 
v Gornji Radgoni. Prav delu z mladino smo v zadnjem 
obdobju posvetili veliko časa in finančnih sredstev, saj je 
vložek v njih tudi naša prihodnost. Tekmovanja Gasilske 
zveze Maribor pa se je udeležila tudi desetina pionirjev, 
desetina veteranov in dve članski desetini. 
Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Studenci v 
svoje delo vlagamo veliko časa. Zraven vseh operativnih 
nalog, izobraževanj in priprav pa je tudi zbiranje potreb-
nih finančnih sredstev naloga, ki se ji gasilci posvečamo. 
In pri tem ste nam v veliko pomoč krajani in podjetja iz 
območja MČ Studenci in MČ Magdalena. Naših uspešnih 
intervencij in razvoja društva brez vaše finančne pomoči 
in donacij ne bi bilo. In lahko rečemo: DA, TUDI GASILCI 
POTREBUJEMO POMOČ!  

Anton Klemenčič,
predsednik PGD Maribor-Studenci

Smo prostovoljno, neprofitno, 
nevladno humanitarno dru-
štvo, ki deluje v javnem inte-

resu na področju socialnega varstva 
in izvaja programe samopomoči, v 
katerih se povezujejo vse generacije. 
Medgeneracijsko društvo za samo-
pomoč Drava bo v mesecu decembru 
2019  praznovalo 20-letnico uspe-
šnega delovanja društva. Trenutno 
deluje v društvu 52 skupin, v katere 
je vključenih 399 uporabnikov – sta-
rih ljudi. Skupine vodi 84 usposoblje-
nih voditeljic in en voditelj, ki opra-
vljajo svoje naloge prostovoljsko.
Skupina Vita
V Mestni četrti Studenci, v prosto-
rih Kulturnega društva Studenci – 
Maribor, Erjavčeva ulica 43, se od 
meseca oktobra 2013 redno teden-
sko srečujemo članice in člani sku-
pine Vita. Naša skupina šteje sedem 
članov, ki jo vodita dve voditeljici. 
Uro in pol druženja vsak torek med 
10. in 11.30 je priložnost za pogo-
vor o različnih temah, ki jih pripravi-
ta voditeljici. Druženje nas povezuje, 
zmanjšuje osamljenost in širi med-
sebojno pomoč in socialno mrežo. 
Skozi pogovor in izmenjavo mnenj 
smo se oblikovali v pravo prijatelj-

sko skupino, nekateri člani pravijo, 
da smo jim kot nadomestna družina.  
Med seboj se  spoštujemo  in si zau-
pamo. Poleg pogovora v skupini tudi 
redno telovadimo, beremo, pojemo, 
hodimo na izlete, udeležujemo se 
medgeneracijskega tabora in se veli-
ko smejimo. To, da smo radi drug z 
drugim, nas osrečuje.
Naša skupina bo sodelovala tudi v 
novem programu »Pazi nase in (po)

skrbi zase«, ki ga bo izvajala krovna 
organizacija Zveza društev za social-
no gerontologijo Slovenije. Namen 
programa bo osveščanje, prepreče-
vanje in poglabljanje krhkosti pri sta-
rejših ljudeh (osteoporoza in druge 
degenerirane bolezni).

Vabljeni, novi člani skupine. MDS 
Drava je dosegljiva na tel. št.: 051 
670 992.

MEDgEnErAcIJSKO DrUšTVO 
ZA SAMOpOMOČ DrAVA  SE prEDSTAVI

Člani skupine Vita z voditeljicama
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ShrAnJEnIh žE DVAJSET KOLEDArJEV
Res je, čeprav še sami kar ne moremo verjeti. Obrnilo se 
je že 20 let delovanja Društva za reševalne pse Maribor, 
REPS. Izpostavljamo nekaj najpomembnejših in najlep-
ših prelomnic in dogodkov.

Pričeli smo podobno kot večina »pasjih« društev. S 
svojimi psi smo ob sprehodih, izletih, božanju in 
igranju želeli početi še kaj. Kajti pes zmore mnogo 

več. In to dela z veseljem ter predano, z vso svojo pasjo 
dušo. Želeli smo nadgraditi pasje nagone in sposobnosti, 
izkoristiti njihove neverjetne vohalne sposobnosti, biti 
aktivni in koristni. 
Tako smo pričeli s treningi in šolanjem psov in hkra-
ti spoznavali, kakšna kompleksnost znanj in širina je 
zaobjeta v pojmu »reševalni pes«. Osnovni poslušno-
sti, brez katere ne gre v nobeni disciplini, smo dodaja-
li spretnostne izzive na ovirah in usmerjali pse v vaje 
iskanja, ki je kmalu preraslo v iskanje pogrešanih oseb. 
Samozavesten, samostojen in zanesljiv pes zna tudi v naj-
težjih pogojih (slabo vreme, tema, nevaren, nepoznan in 
mnogokrat nestabilen teren) suvereno preiskati določe-
no področje ter nakazati najdeno osebo. Tudi sami smo 
morali pridobiti nova znanja. Udeležili smo se mnogih 
tečajev, od »starih mačkov« prejemali nasvete in zlasti 
veliko delali, ponavljali, pilili tehniko, se skupaj s psi učili 
in postopno dozoreli.
V času, ko ni bilo realnih akcij, smo svojo pripravljenost 
potrjevali na raznih tekmovanjih. Največ, kar lahko s 
psom reševalcem pokažeš, je udeležba na svetovnem 
prvenstvu (SP). Teh se udeležijo le najboljši iz posame-
znih držav sveta. V 4 dneh tekmovalci s psi prikažejo iska-
nja v ruševini in naravi, iz vode, sledenje in poslušnost 
ter premagovanje ovir. Bili smo na 6 SP, Darinka Lečnik 
Urbancl, s svojo francosko ovčarko Simbo na kar 4. V 
zadnjih letih pa na SP tekmuje odlična Hojka Kraigher z 
vsestranskim labradorcem Logosom vom Keien Fennom, 
ki je tudi prvi reševalni pes v Sloveniji z mednarodnim 
izpitom za reševanje iz vode. 
Pomemben mejnik je bil pridobitev statusa humanitar-
ne organizacije leta 2006. 
V letu 2010 smo postali člani Mednarodne reševal-
ne organizacije za reševalne pse IRO (International 
Rescue Dog Organization), saj imamo osvojene stan-

darde in znanja za iskanje pogrešanih oseb s pomočjo 
reševalnih psov, primerljive z vsemi tujimi organizacija-
mi. 
Pod okriljem MO Maribor, Službe za zaščito, reševanje in 
obrambno načrtovanje (SZRON,) delujemo kot special-
na enota vodnikov reševalnih psov v sistemu Civilne 
zaščite (CZ). Sodelujemo pa tudi z občinami Podravja, 
Prekmurja ter Koroške. Ob 20. obletnici delovanja in 
Dnevu CZ nam je župan MOM Andrej Fištravec predal 
novo opremo ter Mestni pečat univerzitetnega mesta 
Maribor kot priznanje za 20 let delovanja na področju 
šolanja psov v reševalne namene ter za zasluge pri razvi-
janju programov humanitarne pomoči. 
Z vedno večjo usposobljenostjo smo se verificirali tudi 
z delom organizacije za Mednarodno usklajevanje huma-
nitarne pomoči ob elementarnih nesrečah pri Združenih 
narodih (OCHA INSARAG).
Ponosni smo na 6 bronastih in 1 srebrno priznanje 
Civilne zaščite za požrtvovalno in dolgoletno delo pri 
iskanju pogrešanih oseb z reševalnimi psi na področju 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
V 20 letih smo se marsičesa naučili, izšolali več generacij 
psov in vodnikov, bili na desetinah intervencij in akcij-
skih vaj, treningih, preizkušnjah, izpitih in tekmovanjih in 
opravili tisoče prostovoljskih ur. Našli smo številne pogre-
šane osebe, premnogim zmanjšali skrbi in jih razveselili. 
In volja, zanos ter energija nas še nista zapustila!

Alenka Galun, 
KD REPS 

Limbuška cesta 32 
2000 Maribor

tel.: 02/ 42 15 804 
fax: 02/ 42 15 803

GSM: 041/ 675 908
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ZA pETLETnEgA FAnTKA SMO V DOBrODELnI AKcIJI 
IZšOLALI pSA pOMOČnIKA 

pOČITnIšKA AVAnTUrA

Deseto obletnico delovanja smo v društvu SLO-CANIS 
obeležili na malo drugačen in še posebej prijazen način. 
Za 5-letnega Vida, fantka s cerebralno paralizo in epi-
lepsijo, smo izšolali psa pomočnika. Sčasoma bo lahko 
zaznal Vidov bližajoči epileptični napad in nanj opozo-
ril družino. 

Skoraj eno leto je tekla ta akcija, od prvih kontaktov, 
do iskanja pravšnjega psa, njegovega šolanja, uče-
nja njegovih skrbnikov (Vidovih staršev) o vsem, 

kar je potrebno za ustrezno delo s psom, pa do svečane 
predaje psa na praznovanju desete obletnice društva v 
januarju 2018.
Februarja 2017 je prvi stik z nami navezala Vidova mami-
ca, ki jo je zanimalo vse o tem, kako lahko usposobljen 
pes pomaga pri vsakodnevnih izzivih, s katerimi se sreču-
je družina z otrokom s posebnimi potrebami. Konkretni 
primeri iz prakse, rezultati iz tujine in našega okolja ter 
spodbudne besede o možnostih otrokovega razvoja na 
telesnem in čustvenem področju so jo potrdile v odlo-
čitvi in zamisel je začela dobivati tudi resnejše in realno 
ozadje. S pomočjo in veliko angažiranostjo Centra šol-
skih in obšolskih dejavnosti Škorpijon z Ostrega vrha je 
stekla vseslovenska akcija obveščanja in pridobivanja 
dobrodelnih sredstev za nakup in šolanje psa pomočni-
ka. Izpeljali so kolesarske maratone, druženja in pohode. 
Decembra smo speljali še akcijo, kjer so gledalci Tednika 
s poslanimi SMS sporočili prispevali znesek za nakup in 
šolanje psa pomočnika
Istočasno smo pri naših vzrediteljih pričeli z iskanjem pri-
mernega legla in mladiča, ki bo Vidu polepšal življenje. 
Iz Osijeka smo pripeljali čudovitega svetlega labradorca, 
prikupnega značaja, družabnega in razigranega, pravega 
kompanjona za njune podvige. Šestmesečni mladič je že 
v oktobru pričel s prvimi stopnjami socializacije, navaja-
nju na različne situacije in okolja, navajali smo ga na sobi-
vanje z drugimi živalmi, pravilno igro, zaželeno komuni-
kacijo in obnašanje. To je bilo zelo lepo in zanimivo obdo-
bje njegovega odraščanja, ko je vsak dan spoznal nekaj 

novega, se naučil novih pravil, potrjevali smo mu želeno 
obnašanje in ga vzgajali v čutečega in ljubečega člana 
družine. Pomemben del šolanja so kmalu postale tudi 
vaje poslušnosti, hoja ob vozičku, neodzivanje na moteče 
elemente (mačke, mimoidoči psi, otroci, kolesa, ptiči,..), 
kjer je hitro napredoval. 
Vpeljali smo tudi srečanja z Vidom in njegovo družino. 
To je bila ljubezen na prvi pogled in dotik. Vid je vedno 
pozorneje in dalj časa opazoval Boya, se z njim pogovar-
jal, mu metal žogico in se z njim tudi cartal, kar je bilo 
obema največja nagrada.
Tako je bilo kaj kmalu znano, da bo Boy dosegel tako 
stopnjo znanja in odraslosti, da bo lahko postal nov, 
pomemben član družine. Januarja smo imeli svečano 
predajo psa pomočnika družini, prav vsem se je malo 
stisnilo grlo ob tolikih čustvih, ki so se pokazala ob stiku 
otrok – pes. 
Z občasnimi obiski in rednimi treningi nadaljujemo ter z 
veseljem spremljamo napredek obeh. 
Ponosni in srečni smo, da smo lahko ponovno nekomu 
izboljšali življenje. 

Alenka Galun, 
SLO-CANIS 

Šolsko leto mine, kot bi rekel keks, in že so tu težko 
pričakovane poletne počitnice. Verjamem, da si 
večina vzame čas in tehtno premisli, kje boste poči-

tnikovali. Tokrat pa smo to skrb prevzeli mi – taborniki 
Ukročene reke Maribor. Poskrbeli smo tako za mlade 
tabornike, za starše z družinami, kot za starejše člane in 
simpatizerje našega društva.
Z mladimi, aktivnimi taborniki smo se odpravili na 
8-dnevno taborjenje v Posočje, kjer smo uživali v obron-
kih gora, Soče in Nadiže, preživeli noč na prostem nezna-
nem kraju - mi to imenujemo bivak; s to nalogo so si 
nekateri prislužili zeleno rutko in tako postali gozdovni-
ki in gozdovnice. Družili smo se še z drugimi taborniki, ki 

so taborili v bližini in nadaljevali s taborniškimi šegami in 
navadami, kot so kraja zastave, krst, ipd. Ob vročih dneh 
smo se osvežili v Nadiži. Ogledali smo si tudi okoliške 
kraje. Starejši so se podali peš na celodnevno turo do naj-
zahodnejše kmetije v Sloveniji, z mlajšimi pa smo si ogle-
dali mlekarno, molzli kravo ter šli na sprehod po poteh 
soške fronte; mimo Napoleonovega mostu, slapa Kozjak 
in kostnice. Nekateri so premagali strah, ko so stopali po 
visečem mostu čez deročo Sočo. S polnimi spomini in z 
željo, da ponovimo dogodivščino, se tudi letos vračamo 
v isti kraj – Podbelo. 
S koncem izmene v Posočju sta se začeli dve izmeni na 
morju. Starejši taborniki, simpatizerji rodu in družine, 
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TUrISTIČnO DrUšTVO STUDEncI
KJE SMO SE LAnI pOTEpALI In KJE nAS nAJBOLJ ČEVELJ žULI

špOrTnO DrUšTVO STUDEncI

so taborili v našem taboru v Puntiželi pri Puli v kampu 
Brioni. Ker je bil to naš 30. tabor v Puntiželi, smo organi-
zirali veliko svečano prireditev in imeli pester taborniški 
ter zabavni program. Začinili smo jo še z glasbo in ple-
som. Izmeni na morju sta zmeraj polni, kar pomeni sku-
pek dobrih okoliščin, kot so lokacija, cena, prijetna druž-
ba, izvedba ter ponudba našega tabora. V kolikor je v vas 
vsaj malo pustolovskega duha, imate radi borovce, mir in 
čisto morje, je taborjenje z nami lahko pravi naslov. 

Vesna Novak, 
Načelnica rodu

Športno društvo Studenci zajema bogat program 
vadbenih dejavnosti za vsakogar. Najmlajši se lahko 
preizkusijo na vadbi otrok s starši, tisti malo starej-

ši pa v gimnastičnem vrtcu in šoli. Letošnje šolsko leto 
imamo tudi skupino fantov, ki svoje znanje pilijo pred-
vsem v akrobatskih prvinah, in veteransko skupino, ki je 
prav tako zelo uspešna tako v akrobatiki kot tudi v oro-
dni gimnastiki. Društvo pa ne zajema samo rekreativnih 
skupin, ampak tudi tekmovalne skupine; naša dekleta 
tekmujejo v vseh kategorijah, tako na domačih, kot tudi 
na mednarodnih tekmovanjih, kjer dosegajo odlične 
rezultate. V mesecu februarju smo priredili tudi pustova-
nje, kjer so se otroci lahko zabavali, veselili in telovadili 
v pustnih maskah, na koncu pa se mastili s krofi, v zim-
skem času pa nas je obiskal tudi dedek Mraz. Zaradi sla-
bega vremena nas je letos namesto na Piramidi obiskal 
v telovadnici in nam prinesel lepa darila. Noro smo se 
zabavali tudi na decembrskem pižama partyju, ki je pri 
nas že tako rekoč tradicionalen; tako kot vsako leto smo 

tudi tokrat noč preživeli v telovadnici. Društvo pa v okvi-
ru Gimnastične zveze Slovenije izvaja projekt Gimnastika 
v osnovni šoli. Veselimo se že poletja in poletnih športnih 
taborov, kjer se bo odvijalo nešteto aktivnosti za male in 
velike. 

Na prošnjo članov vodstva Turističnega društva 
Studenci (TD Studenci) bom napisal nekaj o delu 
našega društva. V ta namen sedim za mizo in 

razmišljam, kaj napisati, da se ne bi iz leta v leto pona-
vljal »kot koledar«. Pri tem listam glasila STUDENČAN iz 
preteklih let in prebiram prispevke društev, šole, župni-
šča, karitativnih organizacij in drugih, ki so aktivni v naši 
mestni četrti (MČ). 

Iz vseh prispevkov je razbrati zadovoljstvo z delovanjem, 
vse pa je podkrepljeno z uspehi oz. izpolnjevanjem zasta-
vljenih nalog. Ob tem razmišljam, kako bi vsi v društvih 
bili še bolj veseli, zadovoljni in še uspešnejši, če bi imeli 
boljše pogoje za delo. Pri tem imam v mislih družbene 
prostore v t. i. Domu krajanov, za izgradnjo katerega si 
na Studencih prizadevamo že vrsto let. V lanskem gla-
silu je zapisana predvidena kronologija Doma krajanov 
na Studencih. Iz nje izhaja, da tudi v bližnji prihodno-

sti ne bomo dobili tako potrebnega in želenega doma. 
Kaj je temu vzrok, ne bom ugibal. Za naprej pa predla-
gam, da se vsi delujoči v naši MČ združimo v zahtevi za 
prepotreben objekt. Mislim, da je sedaj skrajni čas, da 
pavšalnim in neresničnim obljubam rečemo odločni NE. 
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JAnEZ šAUpErL JE nA STUDEncIh V SKLOpU ThD 
ODprL MUZEJ InSTALATErSKEgA pOKLIcA. 

Morda pa je prav leto 2018 za to primerno, saj so letos 
volitve v državni zbor in lokalne volitve. Prav od slednjih 
si lahko kaj obetamo. Na ravni MČ pa je treba enkrat v 
zahtevi dati prednost kraju pred strankarstvom. Mislim, 
da bi takšna enotnost bila v veliko pomoč tudi vodstvu 
MČ Studenci.

Kar zadeva aktivnosti našega društva v minulem letu, 
smo v vodstvu zadovoljni. Večino predvidenega smo ure-
sničili. Pa se sprehodimo po dogodkih. 

19. marca smo organizirali tradicionalni Jožefov sejem pri 
cerkvi sv. Jožefa, ki se ga je udeležilo veliko naših kraja-
nov, pa še vreme nam je služilo. 

Na spomladanski izlet smo se odpravili na ogled Steklarne 
v Hrastniku. Na obisk v uspešnem podjetju, ki že 156 let 
proizvaja kvalitetno steklo, bo vsakega udeleženca spo-
minjal kozarček z vgraviranim imenom našega društva, 
ki so ga izdelali prav za nas. Pot smo nadaljevali do Celja, 
kjer smo si ogledali aktualno zanimivost iz bogate celjske 
zgodovine - »mesto pod mestom«. Ostanke rimske Celeje 
nam je predstavil vodič, prav tako tudi razstavo o življe-
nju nekoč mogočnih Grofov Celjskih. Kasneje smo zavili 
še do znamenite Fontane piv v Žalcu, na pokušino piva. 
Pili smo ga iz posebnega kozarca oz. vrčka, ki obiskovalcu 
ostane kot suvenir. Izvedeli smo, da je vrčke oblikoval pri-
znani industrijski oblikovalec Oskar Kogoj in da jih prav 
tako izdelujejo v steklarni Hrastnik. 

Naslednjega, v mesecu juniju načrtovanega dogodka, 
tj. tekmovanje v pranju perila pri Jožefovem studencu, 
nam žal ni uspelo izpeljati. Ob napovedi slabega vreme-
na se je prijavilo premalo tekmovalnih ekip in je priredi-
tev odpadla, čeprav smo imeli zanjo že vse pripravljeno. 

Zadovoljni pa smo bili z lanskim jesenskim izletom, 
ki je bil tokrat nekoliko drugačen, bolj kulturno obar-
van. Obiskali smo predel Slovenskih goric, po katerem 
nas je vodil znani pisatelj, v Mariboru rojeni kulturnik in 

dobitnik Prešernove nagrade za l. 2016 g. Tone Partljič. 
Obiskali smo kraje, kjer so doma ljudje, ki jih opisuje v 
svojih delih, kot so Šentilj, Sladki vrh, Cmurek, Zg. Velka, 
Lenart, Sv. Trojica in druge. Le kdo ne pozna njegovega 
dela Moj ata, socialistični kulak, po katerem so posneli 
tudi film? Izvedeli smo, kje je Kapralov grad, kje Petkov 
mlin, ter si ogledali Kolbičevo galerijo. 
Vsi udeleženci tega izleta smo bili s prikazanim in pove-
danim zelo zadovoljni, saj nam je g. Partljič s svojim izva-
janjem, predvsem pa z njemu tipičnim humorjem in 
duhovitostjo lepo popestril dan. Velik vtis je naredil na 
nas s svojim odličnim poznavanjem zgodovine teh kra-
jev, ki jih redko kdo sam obišče. Posebno pa nam je bilo 
všeč, da smo imeli priliko g. Partljiča spoznati tudi oseb-
no. 

Jesen je tudi pravi čas za kostanjev piknik, ki smo ga izpe-
ljali meseca oktobra, in je tudi tokrat lepo uspel, čeprav 
nam je malo ponagajalo vreme. Udeležilo se je lepo šte-
vilo naših članov.

Uspešno smo organizirali tudi naše že tradicionalno 
miklavževanje, bilo je prijetno in veselo druženje dolgo 
v noč.

Zadnja lanska prireditev pa je bila prav tako že tradicio-
nalni pohod z lučko miru na Pekrsko gorco, na predve-
čer božiča. Naše turistično društvo je tokrat pohod orga-
niziralo ob pomoči TD Limbuš. Po številčni udeležbi in 
dobrem počutju udeležencev ocenjujemo, da smo lahko 
z izvedbo pohoda zadovoljni.

Upamo, da je z našim delom zadovoljno tudi naše član-
stvo. Sicer pa bo kmalu občni zbor društva, kjer bo pri-
ložnost, da člani izrazijo svoje mnenje o delu vodstva 
društva v letu 2017. Zato so vsi člani vljudno vabljeni, da 
se zbora udeležijo v čim večjem številu, vabila jim bodo 
poslana v kratkem.    

Hinko Kovač, 
član UO TD Studenci

Janez Šauperl je rojen v Limbušu , sosednji vasi, kjer 
je tudi obiskoval osnovno šolo. Po zaključku je poi-
skal vajeniško mesto za instalaterja vodovoda. Učno 

mesto je dobil pri znanem obrtniku za vodovod g. Ivanu 
Grčkotu. 
Njegova vajeniška generacija je bila edina, ki je imela 
skrajšano učno dobo na dve in pol leta, tako da je bil 
v šoli tri mesece vsako leto, ostalo pa v obratovalnici. 
Izobraževanje ni potekalo tako kot danes, načeloma je 
bil prepuščen samemu sebi, saj sta pomočnika opravljala 
druga dela, odmaševanje odtokov in druga popravila pa 
so bila stvar vajencev. 
V zbirki ima tlačilko, s katero so odmaševali odtoke. 

Po uspešno zaključeni vajeniški dobi je pomočniški 
izpit opravljal v državnem podjetju Cevovod – eksponat 
»dvojni maščobolovilec« hrani še danes. Izdelan je bil iz 
svinčene cevi, genze kot so to strokovno rekli, plastike še 
niso poznali. Njegova prva zaposlitev je bila v IMP. Dela 
so opravljali na pobreških blokih v Mlekarniški ulici. Tu ga 
veže spomin, da so dopoldan vgrajevali svinčene odtoč-
ne cevi od vodokotličkov, ponoči pa so bile odstranjene, 
skoraj v celem bloku (to so naredili zbiralci žlahtnih kovin, 
kot jim danes rečemo). 
Spomladi je bil vpoklican v služenje državi. Eno leto je bil 
v Vranju v Srbiji, kjer je bil že prvi dan določen, da popra-
vi centralno EMO LTŽ peč. Po enem letu je odšel na Šar 
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19. pOhOD pO pOTEh SOšKE FrOnTE

planino v prekomando, kjer je bil »čata«; tudi tu je obča-
sno kaj postoril pod geslom kapetana: »Slovenac če to 
uradit.«. 
Po vrnitvi iz JLA se je ponovno zaposlil v Tovarni Boris 
Kidrič, vendar v potniškem oddelku. Delo v vagonih pa 
mu ni najbolj odgovarjalo, zato je iskal novo službo in 
jo tudi dobil v Komunalnem podjetju Ruše. Tu je odpi-
ral povsem novo poglavje samostojnosti, saj pred tem 
v podjetju ni bilo te dejavnosti. Dobil je tudi prvega 
vajenca. Vsa dela sta opravljala samostojno, predvsem v 
Rušah in okolici, od Smolnika pa do Maribora. Vpisal se 
je v delovodsko šolo in jo tudi uspešno končal, pred leti 
(1963) so namreč ukinili mojstrsko izobraževanje. 
Leto 1969 pa je bilo usodno za njegove odločitve. 
Takratno obdobje je bilo intenzivno v odhajanju v tujino, 

seveda zaradi zaslužka. Na pobudo stanovskega kolega 
iz Limbuša se je odločil, da gre v obrtniške kroge. V mese-
cu maju 1969 je pridobil obrtno dovoljenje za opravljanje 
instalaterskih del, sedež pa je imel v prostorih gostišča 
Magda v Limbušu. Takrat je sprejel tudi prvega vajen-
ca. Nekaj let je opravljal kooperacijska dela za podjetje 
Marles hiše skoraj po celotni Jugoslaviji. Nekaj časa so 
izdelovali osipalnike za podjetje Gorenje, seveda pa veli-
ko del za občane tudi na Studencih.
Po dveh letih se je selil na Studence, tokrat v lastno delav-
nico na Krpanovi ulici, kjer še danes stanuje. V zlatih časih 
obrtništva je zaposloval tudi do 15 delavcev in vajencev. 
Od 54 vajencev, ki so se izučili pri njem, jih je kar 8 zašlo 
v obrtniške vrste. Kar nekaj razredov vajencev pa je pri 
njemu opravljalo zaključni pomočniški izpit. Leta 1973 je 
bil na povabilo g. Megliča in drugih povabljen, da usta-
novijo Obrtno združenje Maribor. 
G. Šauperl je ustanovitelj ali soustanovitelj takratne 
OGISTTE, leta 1994, sedanjega Združenja delodajalcev 
obrti in podjetnikov Slovenije. V Mariboru je ustanovitelj 
sekcije instalaterjev, pri OZS je ustanovil republiško sek-
cijo instalaterjev. Na Studencih je predsednik Turistično 
humanitarnega društva Glas.
S svojim načinom dela je skozi leta zbiral orodje, ekspo-
nate, materijale in to želi prikazati prav vsem; vesel 
bo vašega najavljenega obiska, mnenja. Rad bi, da bi 
mladi rodovi obiskali in si ogledali to muzejsko zbirko. 
Razstavlja tudi nekaj osebnih priznanj in inovacij, ki jih 
je patentiral do razvoja. Dobrodošli na ogledu z razlago.

Mojster strojnih instalacij

V soboto 2. decembra 2017 smo se v organizaciji 
OZSČ Maribor odpravili na 19. tradicionalni pohod 
Soške fronte, ob 5. uri zjutraj tega dne smo se zbrali 

pri Dvorani Tabor in se z avtobusnim prevozom Tajhman 
odpravili na pot proti Krasu. 
Pot nas je vodila mimo Slivnice in Slovenske Bistrice, 
kjer so se nam pridružili še ostali potniki in tako napolni-
li avtobus. Prvi postanek smo imeli na postajališču Lom, 
kjer smo pojedli skrbno in slastno pripravljene sendvi-
če, v gostišču pa smo si privoščili še kavico. Dan se je že 
dodobra prebudil, ko smo iz avtoceste zavili proti Krasu. 
Pot nas je vodila mimo prelepe pokrajine, lepih majhnih 
vasic in zaselkov, ki gledajo na Vipavsko dolino. Že v avto-
busu je bilo čutiti, da je zunaj kar vetrovno, sicer pa je bil 
dan sončen. Kar strma cesta nas je vodila mimo Mirna in 
mirenskega gradu do Kostanjevice na Krasu. Iz Mirna se 
je razprostiral čudovit pogled na dolino. Končna postaja 
avtobusa je bila Kostanjevica na Krasu. Tam smo parkira-
li na parkirišču namenjenem za avtobuse; poleg našega 
avtobusa je bilo že kar nekaj drugih in veliko je bilo tudi 
osebnih avtomobilov iz vse Slovenije. Ko smo izstopi-
li nas je pozdravil pravi kraški veter. Brez pokrival skoraj 
ne bi šlo. Pri gasilskem domu v Kostanjevici na Krasu so 
nas organizatorji sprejeli z aperitivom, kruhom in oljč-

nim oljem. Pripravili so nam res lepo dobrodošlico. Sledil 
je uradni del. Nagovorili so nas g. Stanko Dužič, predse-
dnik OZSČ Nova Gorica, generalmajor dr. Alojz Štajner in 
župan občine Kostanjevica – Miren Mauricij Humar. Vsi 
so nam izrekli dobrodošlico in nam predstavili pomen 
pohoda in pomen Soške fronte v 1. svetovni vojni. Ravno 
v tem času smo beležili 100 obletnico bojev na Soški fron-
ti. Nato so nas prepustili vodenju g. Mitje Močnika, ki je 
svoje delo opravil profesionalno. Prva postaja na pohodu 
je bila cerkev na Kostanjevici na Krasu, kjer je bila kostni-
ca. Videli smo zapuščen center obrambne vzgoje teritori-
alne obrambe, ki je odigral odločilno vlogo v letih 1990-
1991. Potem smo skozi nizko rastje hodili preko grmače 
do starega gradišča. Ogledali smo si Lojzovo in Klobasjo 
jamo, ki sta služili za namene Avstroogrske vojske. V lepi 
vasici Novelo smo imeli postanek. Postregli so nam s 
čajem in klobaso jetrnico, ki so jo s seboj prinesli člani 
OZSČ Hrastnik. Oboje se nam je v hladnem in vetrovnem 
dnevu zelo prileglo. Sledil je ogled trase normalno tirne 
vojaške proge Dutovlje – Skopo – Kostanjevica na Krasu. 
Ogledali smo si še Krompirjevo jamo, ki je name naredila 
poseben vtis, saj izgleda kot velika dvorana, v njej danes 
potekajo različne prireditve. Pohod smo zaključili po 4 
urah v vasi Temnica, z lepim pogledom na morje v daljavi. 
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Leto 2017 je bilo za studenško župnijo dokaj uspe-
šno na vseh treh področjih župnijske dejavnosti: 
bogoslužnem, oznanjevalnem in dobrodelnem, tj. 

karitativnem. 
Nedeljske maše smo imeli ob 8., 10., pozimi ob 18. in 
poleti ob 19. uri, delavniške pa ob 8. ob torkih in sobo-
tah ter vse dni v tednu pozimi ob 18. in poleti ob 19. uri. 
Ob petkih je v kapeli pri Domu pod gorco maša pozimi 
ob 16. in poleti ob 17. uri, tam imamo tudi 24. decem-
bra ob 16. uri božično mašo in na veliko soboto ob 10. 
uri blagoslov velikonočnih jedil. Glede krstov, ki so obi-
čajno ob nedeljah, in porok, ki so običajno ob sobotah, 
smo se glede ure s prosilci sproti dogovarjali. Isto velja za 
cerkvene pogrebe, ki jih imamo večidel na pokopališču 
Pobrežje, manj na pokopališču Dobrava, nekaj pa tudi 
na kamniškem in limbuškem pokopališču. Najštevilnejši 
obisk studenške cerkve je na veliko soboto, ko blago-
slavljamo velikonočna jedila, zelo slovesno je pri mašah 
na božični in velikonočni praznik, ko se kristjani veseli-
mo, da je življenje močnejše od smrti in da ima dobro 
in pozitivno zaradi Kristusovega vstajenja zadnjo bese-
do. Zlo je zaradi velikonočnega jutra v korenini že pre-
magano. Na naš studenški župnijski praznik sv. Jožefa, 
19. marca 2017, je vodil glavno mašno bogoslužje ob 
10. uri mariborski nadškof mag. Alojzij Cvikl, ki rad priha-
ja na Studence, tudi na prve srede v mesecu, še posebej 
ko častimo sv. Jožefa. Istega dne je vodil večerno mašo 
nadškof dr. Marjan Turnšek, ki nas je nagovoril z globino 
svojih misli. Letos za Jožefovo, 19. marca, bomo imeli ista 
nadškofa. 
Redno oznanjevanje med bogoslužnimi obredi opra-
vljata domača duhovnika p. Vinko Škafar in p. Marjan 
Marucelj. Katehistinji Fani Pečar in s. Zdenka Prevolšek, 
ki poučujeta redni verouk, prav tako organizirata različne 
delavnice: pred adventom za pletenje adventnih venčk-
ov in pred cvetno nedeljo za izdelovanje presmecev; eno 
soboto na mesec pa tudi dodatne delavnice. Med pole-
tnimi počitnicami je katehistinja Fani z animatorji vodila 
petdnevni pester in razgiban oratorij za veroučence pod 
geslom »Dotik nebes«. Nanašal se je na Marijo, Jezusovo 
in našo Mater in je želel poudariti njen pomen pri odre-
šenju človeštva. 
Karitas je zaradi studenške specifične populacije še pose-
bej dejavna, kar pa gre zasluga zelo zavzetim in delavnim 
prostovoljkam. Na nedeljo Karitas, 3. decembra 2017, 
so mladinci z osnovnošolskimi veroučenci in odličnimi 
glasbeniki pripravili že petnajsti dobrodelni koncert pod 
letošnjim geslom Tedna Karitas: »Kje sem doma?«. Ves 
potek koncerta je oblikoval Matjaž Vertuš, ki je voditelj 
župnijskega mladinskega zbora Studenček, in je povabil 

tudi znane glasbenike, med njimi tudi ansambel Svetnik, 
katerega član je, da so oblikovali koncert. Prostor je 
posrečeno aranžirala Sergeja Kovačič s sodelavci, vezni 
tekst pa pripravila in ga odlično podala Marija Čerček. 
Kljub odličnim in šolanim nastopajočim, nekateri pou-
čujejo tudi na različnih glasbenih šolah, drugi so člani 
ansamblov, je dvignil vzdušje osemletni Dominik Babič s 
harmoniko, s katero se je spoprijateljil pred slabim letom 
in se od nje več ne more ločiti. Med nastopanjem skupin 
je Karitas osmislila Danica Vajdič, vsem nastopajočim in 
darovalcem se je zahvalila Franica Kumperščak, ki je tudi 
povedala, da ob vsakokratni pošiljki evropskih sredstev 
ta razdelijo 198 gospodinjstvom oziroma 453 posame-
znikom. Po koncertu so bili navzoči povabljeni, da bi se 
zaustavili ob bazarju, kjer so bili različni simbolični pred-
meti (Vertuš je tudi ponudil svoje mojstrske fotografske 
posnetke) in oddali svoj dar za potrebe Župnijske Karitas. 
Med koncertom se je čutila navzočnost vstalega Kristusa 
in sporočilo, da je ljubezen močnejša od sovraštva. 
Odličen dobrodelni koncert je še okrepil mrežo dobro-

Tam so nas že čakali naši šoferji z avtobusi in peljali smo 
se v vojašnico na Ajševici, kjer smo se že kar lačni posta-
vili v vrsto za pasulj, kruh, pršut in vino. Posedli smo se v 
vojaške klopi in z užitkom vse pojedli in popili. 
Zelo zadovoljni nad organizacijo pohoda, vsem videnim 

in polni lepih vtisov smo se posedli v avtobus. Sledila je 
pot nazaj v Maribor, kamor smo polni vtisov prispeli ob 
9. uri zvečer.

Andreja Kovač, 
Prvič na pohodu po poteh Soške fronte

žUpnIJA SV. JOžEFA nA STUDEncIh 

mladinski pevski zbor Studenček

Dominik Babič s harmoniko
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WALDOrFSKA šOLA MArIBOr – šOLA ZA žIVLJEnJE

DrAgI STUDEnČAnI, cEnJEnI prIJATELJI nAšE šOLE.

delnosti v župniji in poglobil medgeneracijske odnose. 
Župnijska Karitas je odprta vse srede v letu, razen v poči-
tnicah, od 16. do 17. ure na Obrežni 1. Za prostovoljke 
Karitas velja stalno načelo: Dobro je delati dobro.
Ob prazniku mestne četrti Studenci bi se, kot župnik, 

zahvalil vsem studenškim organizacijam za vaše vzaje-
mno in dobro sodelovanje. Hvala tudi posameznikom.

Vinko Škafar, 
studenški župnik

Waldorfska šola Maribor je sedaj na Studencih že 
stara znanka. Res se nekoliko razlikuje od dru-
gih osnovnih šol, predvsem najbrž v tem, da je 

naše izobraževanje močno podprto z umetnostjo in dru-
gimi uporabnimi življenjskimi vsebinami.
Tudi pouk je zasnovan drugače, saj je dnevni razpored 
učnih ur prilagojen notranjim življenjskim zahtevam 
otroka. Šolski dan se v waldorfski šoli začne s predmeti, 
pri katerih je še posebej potrebno jasno mišljenje, razu-
mevanje in predstavljanje. Vsak tak predmet je na urniku 
v jutranji uri od 8h do 10h in se menjava v mesečnih epo-
hah, tako imamo npr. štiri tedne slovenščino, nato štiri 
tedne matematiko, biologijo itn. 
Sledijo predmeti, ki jih je treba ritmično ponavljati vsak 
teden: tuji jeziki, evritmija in športna vzgoja, glasbena in 
likovna umetnost, ročna dela ipd. Skozi tako oblikovan 
pouk se lahko učenci v tri- do štiri-tedenskem obdobju 
poučevanja enega in istega predmeta resnično poveže-
jo s snovjo. 
Učenci se veselijo nekaterih posebnih predmetov, kot 
npr. dveh tujih jezikov (pri nas nemščine in angleščine) 
od prvega razreda dalje. Vsi učenci igrajo pentatonično 
flavto, v četrtem razredu pa začnejo s poukom diatonič-
ne flavte. V četrtem razredu vsi otroci usvojijo tudi osno-
ve igranja na violino. Vsi otroci so vključeni v razredni 
pevski zbor.
Naša posebnost je evritmija, prav posebna umetnost 
gibanja, ki jo lahko najdete le na waldorfski šoli. Posebej 
smo ponosni na ročna dela; tehnike pletenja, kvačkanja 
in šivanja so iz razreda v razred bolj zahtevne, pridoblje-

na natančnost in spretnost pa krepita otrokovo samo-
zavest, koncentracijo in občutek za lepo. Lesorestvo kot 
samostojen predmet nastopi v petem razredu. Vsi otro-
ci se s pomočjo različnih orodij in tehnik spoprimejo z 
lesom. Ob koncu šolskega leta z veseljem pričakujemo 
še razredne gledališke igre, v katerih nastopijo prav vsi 
učenci šole. 
Naši učenci skozi akademska vprašanja, zgodbe, ume-
tnost, gibanje in naravo razvijajo tako svoje intelektualne 
kot tudi ustvarjalne zmožnosti. 
Učitelji z veseljem poudarimo, da waldorfsko izobraže-
vanje ne vzgaja in izobražuje le otrokove glave, pač pa 
tudi njegovo srce in roke, saj le tako lahko razvija njegove 
individualne talente in sposobnosti.

Anita Ivačič

Z očarljivim žvrgolenjem ptičkov, ki nas prebujajo v 
pomladna jutra, se tudi mi veselimo številnih aktiv-
nosti, ki jih prinašajo topli, sončni dnevi. Kljub temu 

ne moremo reči, da se šola prebuja iz zimskih sanj, saj zani-
mivih aktivnosti ni primanjkovalo niti v zimskem času. Na 
naši šoli ponujamo pisano pahljačo raznovrstnih aktivnosti, 
s pomočjo katerih želimo dvigniti zavest o pomenu giba-
nja, ustvarjanja, branja. Ponujamo tudi nekaj več – nadstan-
dardni program, ki ga pripravijo in izvedejo naši učitelji, s 
katerim pa obogatimo že tako bogato ponudbo aktivnosti.
Tako so naši učenci od 1. do 5. razreda tudi letos uživali na 
zasneženih strminah Pohorja. Snežna odeja je učencem 
nudila veselje tudi takrat, ko se niso urili v smučarskih vešči-
nah, saj so čas zimovanja preživeli tudi ob sankanju, igrah 
na snegu in sprehodih po zasneženih poteh Treh kraljev.
Narava nam je bila letos zelo naklonjena, saj so tudi sta-

rejši učenci, od 6. do 9. razreda, preživeli aktivne, zabav-
ne in zanimive štiri dni na snežnih progah Rogle. Gibanje 
in druženje v naravnem, navdihujočem okolju, je odlična 
kombinacija za preživljanje kvalitetnega časa z vrstniki.
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Tudi v času brez snega nadaljujemo z nadstandardni-
mi aktivnostmi. Naši učenci se bodo aprila odpravili v 
Barcelono, kjer bodo obiskali številne muzeje in izobra-
ževalne ustanove, se udeležili zanimivih delavnic in spo-
znavali kulturo katalonske prestolnice. S takšnimi poto-
vanji bistrimo pogled naših otrok na svet, na dojemanje 
drugačnosti in učenje odgovornosti.
Seveda ne smemo mimo številnih taborov, npr. športno-
-zgodovinskega tabora v Bovcu, kjer bodo učenci pove-
zovali športne aktivnosti s Soško fronto.
Kot vzgojno-izobraževalna ustanova imamo tako željo, 
kot tudi nalogo, dvigati zavest o pomembnosti branja. V 
Cankarjevem letu, ko obeležujemo 100 let od smrti veli-
kana slovenske besede, se večina učencev veseli Noči 
branja, ki jo organiziramo 18. maja, za učence, ki sode-
lujejo pri Bralni znački. Tako bodo naši Padežnikovci, noč 

bogato z bralnimi doživetji in gosti, preživeli v šoli.
Naše dejavnosti lahko razumemo tudi kot odgovor na 
duh časa, predvsem pa kot izraz aktivnega prizadevanja 
za kvalitetno in vsebinsko obogateno preživljanje časa.
Zato so se naši učitelji v letošnjem letu vključili v medna-
rodne projekte: UDEL 21 (Razvijanje ključnih kompetenc 
za 21. stoletje) in RAZVOJ IN UDEJANJANJE INOVATIVNIH 
UČNIH OKOLIJ IN PROŽNIH OBLIK UČENJA ZA DVIG 
SPLOŠNIH KOMPETENC , v okviru katerega izvajamo pro-
jekta Ješt (Jeziki štejejo) in KAUČ (Za kakovost slovenskih 
učbenikov). Aktivnosti v okviru naštetih projektov pred-
stavljajo pomemben prispevek k dvigu kvalitete pedago-
škega dela na šoli. 

mag. Sonja Filipič, ravnateljica 
in Koraljka Čeh, prof. zgod. in teol. 

JUBILEJU nA pOT

Prometna šola Maribor je šola z dolgoletno tradici-
jo izobraževanja, letos namreč praznuje 60-letni-
co svojega delovanja. V okviru zavoda delujeta dve 

organizacijski enoti - Srednja prometna šola z dijaškim 
(študentskim) domom in Višja prometna šola. Kot 
učeča se organizacija imamo jasno izobraževalno strate-
gijo in si prizadevamo, da sledimo in spodbujamo nove 
oblike izobraževanja v stroki, prenašamo nova znanja in 
primere dobrih praks, krepimo skupinsko in projektno 
delo ter stremimo k nenehnemu izobraževanju za ohra-
njanje znanja na hitro spreminjajočem se trgu delovnih 
mest. Srednja šola omogoča izobraževanje po prenovlje-
nem programu LOGISTIČNI TEHNIK in tudi po novem pro-
gramu TEHNIK VAROVANJA. 
V programu Logistični tehnik se dijaki usposobijo za vse 
vrste prometa in osvojijo kompetence za delo v logistiki, 
v notranjem transportu in imajo tudi možnost prekvali-
fikacije v vojsko in policijo. Dijaki poklicne kompetence 
usvajajo pri strokovnih predmetih in praktičnem pouku. 
Izobraževanje traja štiri leta, dijaki s tem pridobijo V. sto-
pnjo zahtevnosti. Logistični tehnik se lahko zaposli: v 
logističnih sistemih, v skladiščni dejavnosti, v transpor-
tnih podjetjih, v letališki dejavnosti, v vojski, pri polici-
ji itd.
Srednja šola pa poleg prenovljenega programa Logistični 
tehnik omogoča izobraževanje tudi po programu Tehnik 
varovanja. Le-ta uresničuje strateške usmeritve in cilje, 
ki jih izpostavlja Evropska unija. Program je fleksibilen, 
odprt in evropsko primerljiv. Ključna dela tehnika/teh-
nice varovanja po štiriletnem izobraževalnem programu 
so: varovanje objektov, varovanje premoženja in oseb, 
varovanje prodajnih mest, telesna straža oseb, varovanje 
na prireditvah, izvajanje intervencij itd. 
K srednji šoli spada tudi dijaški dom. Le-ta je name-
njen dijakom, ki nadaljujejo šolanje izven kraja bivanja. 
Dijaški dom zagotavlja dijakom možnosti za učenje, učno 
pomoč, pomoč pri izpopolnjevanju drugih šolskih obve-
znosti in možnost za organizirano preživljanje prostega 
časa.

Druga organizacijska enota – Višja prometna šola – 
ponuja programa Logistično inženirstvo in Varstvo oko-
lja in komunala kot obliko rednega in izrednega študi-
ja, medtem ko se program Ekonomist izvaja samo še kot 
izredni študij. Študijski program Logistično inženirstvo 
omogoča pridobivanje kompetenčnega znanja širšega 
področja logističnih sistemov. Program je za mlade zani-
miv, ker jim ponuja možnosti, da spoznajo osnovne zako-
nitosti delovanja logistike v podjetjih, naučijo se upora-
bljati splošne računalniške programe in specialne pro-
grame za potrebe logističnih opravil. 
Program Varstvo okolja in komunala je študijski program, 
ki se vsebinsko ukvarja z varstvom okolja, urejanjem pro-
stora, racionalno rabo energije, obnovljivimi viri energije, 
varstvom naravnih dobrin, s krajinsko arhitekturo, indu-
strijskim onesnaženjem itd. 

ŠOLA VOŽNJE
V okviru zavoda Prometna šola Maribor deluje tudi ŠOLA 
VOŽNJE. Našim kandidatom lahko ponudimo celotno 
usposabljanje z lastnimi vozili in s konkurenčnimi cena-
mi. Izvajamo tudi program izobraževanja in usposablja-
nja iz varne vožnje za povratnike in izbris kazenskih točk. 
Ponujamo tudi možnost obnovitvene vožnje za voznike 
(z lastnim ali našim vozilom), ki imajo opravljen vozniški 
izpit, pa že dolgo niso vozili.

mag. Maja Cafuta
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SODELOVAnJE VrTcA In OSnOVnE šOLE 
V MESTnI ČETrTI STUDEncI

prOSTOVOLJSTVO V DOMU pOD gOrcO

Sodelovanje z okoljem je eno izmed načel Kurikuluma 
– nacionalnega dokumenta, ki strokovnim delav-
cem omogoča kakovostno načrtovanje življenja in 

dela v vrtcu in organizacijo predšolske vzgoje.
Priprava na šolo se začne že v zgodnjem otroštvu, ko 
v vrtcu izvajamo dejavnosti, ki so na videz povsem 
nešolske, so pa za otroka v predšolskem obdobju bolj 
pomembne kot učenje črk, računanje in pisanje. To so 
različne domišljijske igre, igre vlog, branje pravljic, igra-
nje različnih didaktičnih iger, sestavljanje različnih gra-
dnikov, risanje, barvanje, rezanje s škarjami in ne naza-
dnje igra z vrstniki, ki spodbuja učenje socialnih pravil in 
razvijanje socialnih veščin. Vrtec Studenci Maribor ima 
6 organizacijskih enot; nekatere enote spadajo v šolski 
okoliš OŠ Janka Padežnika. Kar nekaj otrok, ki v pred-
šolskem obdobju obiskujejo Vrtec Studenci Maribor, se 
kasneje šola na OŠ Janka Padežnika. Enota Iztokova se 
nahaja najbližje OŠ Janka Padežnika, zato je naše sodelo-
vanje še posebej aktivno. Strokovni delavci se zavedamo, 
da je počutje otrok ob vstopu v šolo in šolski prostor zelo 
pomembno za njihov razvoj kot šolarja. Z našim sodelo-
vanjem želimo ta prehod, iz vrtca v šolo, narediti prije-

tnejši in prijaznejši za otroke, zato so ti skozi leta bivanja 
v našem vrtcu deležni različnih oblik sodelovanja. 
Že nekaj let nam šola ponuja tedenski prosti termin telo-
vadnice v dopoldanskem času, kamor hodimo občasno 
z otroki na gibalne dejavnosti. Vsako leto v mesecu sep-
tembru, ob dnevu jezikov, šola povabi vse predšolske 
otroke iz enot šolskega okoliša, da se udeležijo dopol-
danskih aktivnosti, povezanih z učenjem tujih jezikov. 
Tam otroci spoznavajo prostor, učitelje, učence ter se sre-
čajo z drugačnim, šolskim načinom dela. Na dogodek se 
vedno z veseljem odzovemo, saj otroci tam zelo uživajo 
in si pridobijo prijetno izkušnjo. Tudi pustovanje obeleži-
mo skupaj. Vse skupine enote Iztokova se udeležimo že 
tradicionalnega šolskega pustovanja v telovadnici, kjer 
se predstavimo in si ogledamo izvirne maske učencev 
»naše« šole. 
Aktivno sodelovanje vrtca in osnovne šole v istem kraju 
je najpomembnejše prav za otroke, saj jim velik korak v 
njihovem življenju, vstop v šolo, naredi lažji, prijaznejši. 
Ponosni smo, da je naše sodelovanje aktivno in želimo si, 
da tako tudi ostane.

Rozamunda Sivka Rogl, dipl. vzg. pred. otrok 

Ko sem začela obiskovati g. Franca Gutmaherja, 
nisem vedela veliko o prostovoljstvu. V meni je 
le gorela želja, da komu polepšam dan. Zelo sem 

vesela, da ga obiskujem, saj me je naučil, naj vedno gle-
dam pozitivno na življenje. Ob vsaki aktivnosti, ki jo poč-
neva skupaj, vedno najdeva temo za pogovor. Tako kot 
jaz, se je tudi on v mladosti rad ukvarjal s športom, zato 
se tudi o tem veliko pogovarjava. Všeč mi je tudi, ko mi 
pove kakšno zgodbo iz svojega življenja. Želela bi si, da 
bi se več mladih odločilo za prostovoljstvo.

Ajda Augustinovič, 
naj prostovoljka leta 2016

»Plakat je pripravil g. Gutmaher, 
katerega naša Ajda z veseljem obiskuje«
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Prihajajoči sistem zbiranja komunalnih odpadkov si 
zasluži pozornost uporabnikov.
Samoorganizirani svet za varstvo uporabnikov jav-

nih dobrin (SSVUJD), so ustanovile samoorganizirane 
mestne četrti in samoorganizirane krajevne skupnosti, z 
namenom nadzora nad delovanjem in izvajanjem stori-
tev javnih komunalnih podjetij. V medijih je bila najbolj 
odmevna tožba Mariborskega vodovoda proti koordi-
natorju SSVUJD Rajku Kotniku in posledično proti delo-
vanju SSVUJD, ki jo je tožnik izgubil na vseh sodnih sto-
pnjah. Imamo občutek, da so od takrat odgovorni pri 
komunalnih podjetjih, pri komuniciranju s SSVUJD bolj 
kooperativni.
Že nekaj časa je na sestankih SSVUJD prisotna problema-
tika o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov in pro-
blematika tako imenovanih ekoloških otokov, v katerih 
občani ločeno odlagamo skupine odpadkov. V letošnjem 
poletju pričenja podjetje Snaga d.o.o. s poskusnim obra-
tovanjem sortirnice mešanih komunalnih odpadkov. V 
mestni četrti Radvanje bodo pričeli s poskusnim odvo-
zom teh odpadkov in prehodom na zajemanje in zaraču-
navanje odpeljanih odpadkov po teži in ne več po pro-
stornini, kot je to sedaj. Osnovno vprašanje, ki se poraja 
je, koliko bo to uporabnike stalo. V gradivih, ki jih Snaga 
d.o.o. trenutno posreduje, je veliko govora o sortirnici, 
ki bo strojno ločevala odpadke, kar po njihovih trditvah 
pomeni kvalitetnejšo obdelavo od ročnega ločevanja. 
Kot izvajalec zbiranja odpadkov, neločene gospodinj-

ske odpadke sedaj odvažajo zunanjemu izvajalcu in za 
to storitev plačujejo 150,00 EUR po toni. Sortirnica bo te 
vrste stroškov odpravila. Prav tako se tudi na ekoloških 
otokih pojavlja vedno več mešanih odpadkov, ki jih bodo 
ločevali v sortirnici. Na prvi pogled kar obetavno, vendar 
to še zdaleč ni vse. V prihodnosti bo tako potrebno raz-
rešiti določena vprašanja. Sortirnica je približno enkrat 
večja od dosedanjih potreb. Če bo obratovala z izgubo, 
kdo jo bo pokrival. Če bo v ločevanje sprejemala odpad-
ke od drugod, kam bo šel denar od te dejavnosti in ali 
bomo uporabniki imeli kaj od tega. Očitno se bo namen 
ekoloških otokov spremenil. Če sortirnica ločuje vse vrste 
odpadkov, je ločeno zbiranje odpadne embalaže, kot so 
konzerve, tetrapak, plastični ovoji ali škatle, plastične 
vrečke, embalaža od zdravil in podobno, v zabojniku na 
ekološkem otoku nesmiselno. Odlagajo se lahko v doma-
či zabojnik za mešane odpadke. Spremeniti bo potreb-
no zakonodajo. Po sedanji ureditvi komunalno podjetje 
ločenih odpadkov ne sme prodajati kot surovine, to pa je 
smisel uporabe sortirnice. 
To je samo na hitro izbran nabor vprašanj. Nova se bodo 
porajala sproti. V SSVUJD smo jih pričeli zbirati z name-
nom, da jih posredujemo Snagi d.o.o. in pričemo z raz-
pravo in iskanjem odgovorov. Vse z namenom, da zašči-
timo interese uporabnikov, to pa so kvalitetne storitve za 
sprejemljivo ceno. 

SSVUJD, Boris Fanin

SAMOOrgAnIZIrAnI SVET 
ZA VArSTVO UpOrABnIKOV JAVnIh DOBrIn

KOMISIJA ZA prIZnAnJA In ODLIKOVAnJA

Komisija za priznanja in odlikovanja, je Svetu MČ Studenci pre-
dlagala v potrditev naslednje dobitnike priznanj Mestne četrti 
Studenci za leto 2018, z naslednjimi utemeljitvami:

DEJAN PEKLAR – SREBRNI ZNAK PERICE
Za vodenje uredniškega odbora, v okviru Komisije za kulturo in sode-
lovanja pri prireditvah v MČ Studenci.

VLADIMIR PETER PLAVČAK – SREBRNI ZNAK PERICE
Za skrbno vodenje razstavišča Studenček in prizadevno delovanje na 
kulturnem področju v MČ Studenci in uredniškem odboru glasila.

DOM POD GORCO – BRONASTI ZNAK PERICE
Za tvorno sodelovanje z MČ Studenci, ob prireditvah, ki jih organizira 
MČ Studenci.

HINKO KOVAČ – PISNO PRIZNANJE
Za tvorno sodelovanje z Mestno četrtjo Studenci, na področju turistič-
ne dejavnosti in prepoznavnosti kraja.

Predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja
Anton Peršak

MESTNA OB INA MARIBORČ
MESTNA ETRTČ

STUDENCI

podeljuje

Maribor, 12. april 2018 Predsednik sveta:

SREBRNI

ZNAK PERICE

Za vodenje uredniškega odbora, v okviru Komisije za kulturo

in sodelovanja pri prireditvah v M Studenci.

Dejanu Peklarju
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