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Meranovo
Nadvojvoda Janez
Strani 4 - 5

Vsi me kličejo Tona
Knjiga Toneta Vogrinca 
Stran 10

Maribor v slikah
Ludvik Pandur
Stran 12

Preporod mesta
Andrej Brvar
Strani 8 - 9

Ob tokratnih vpisih v šole smo si starejši 
spet želeli enako: da bi se otroci izobra-
zili v vedoželjne, ustvarjalne in kritične 
državljane ter da bi se naučili vzpostav-
ljati spoštljive odnose, mir in ravnotežje. 
Kakšen zgled pa dajemo?
Sredi januarja je Josep Borrell v imenu 
EU žugal Rusiji, češ da je EU priprav-
ljena na dialog, vendar ne za ceno svojih 
vrednot. To sporočilo je poslal kar iz 

oporišča v Brestu, ki se reklamira kot 
prvo pristanišče, dosegljivo iz ZDA, ena 
največjih vojaških ladij, letalonosilka 
USS Nimitz, pa je redna gostja tam. A 
katerih vrednot? Isti dan je zaokrožila 
vest, da so revne države morale zavreči 
sto milijonov cepiv, ki so jih prejele  
od bogatih iz programa Covax, saj nima-
jo skladišč, ne hladilnikov niti možnosti 
za razdeljevanje – zato naj bogati  
raje končno že umaknejo zaščite cepiv  
s patenti. Svetovna zdravstvena  
organizacija je takšno dvoličnost opisala 
kot moralni poraz.
Ko je ruski zunanji minister Sergej 
Lavrov dejal, da Rusija nima namena  

napasti Ukrajine, teh besed niso vzeli  
resno. Isti obveščevalni viri, ki so 
februarja 2003 v generalni skupščini 
Združenih narodov z lažmi utemeljevali 
invazijo na Irak, so z enako silovitostjo 
opisovali strategije in datume ruske-
ga napada in mimogrede ponižali še 
Lavrova v lažnivca.
Konec lanskega leta je evropsko računsko 
sodišče objavilo (tudi v slovenščini) 
poročilo o Ukrajini, ki je porazno. V 
nasprotju z običajno uglajeno govorico 
tokrat niso skoparili z neusmiljeno 
kritiko. Ukrajina je ena najbolj korum-
piranih držav in talka peščice oligarhov, 
ki brezsramno bogatijo na račun mase 

razočaranih revežev. Največji problem 
Ukrajine je t. i. velika korupcija, tista 
v vrhovih oblasti. Niti približno deset 
miljard evrov, kolikor je EU v zadnjih 
letih namenila Ukrajini za boj proti 
korupciji, ni dalo rezultatov. In zdaj 
je v tako državo navalila orožarska 
industrija. Če kdo, Slovenci dobro vemo, 
da so podkupljivci in prodajalci orožja 
perfektni zavezniki. Ampak o Ukrajini 
se ne govori. No, razen kot o poligonu 
Nata. Naslikana nam je kot tisto, za kar 
se je vredno boriti. Gotovo je lahko za 
nekatere idealni model države. Nima pa 
zveze z vrednotami.

Dejan Pušenjak

Zgledi
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Jasna vizija
Rekonstrukcija Pristana je bila eden 
težjih projektov. Šlo je za predolgih 
osem let staro zgodbo in zdaj smo 
dobili sodoben in najlepši plavalni 
center v Sloveniji. Taki uspehi nam 
dajejo moč, da gremo naprej. 
Včasih je bil Pristan na koncu mesta. 
Z urejeno okolico Lutkovnega gleda-
lišča ter z revitaliziranim Vojašniškim 
trgom in Mariborskim otokom bo 
mesto dobilo novo razsežnost. 
Obnova mostu, ki vodi na Mariborski 
otok, je v teku, v načrtu je prenova 
kopališča, načrtuje se že tudi most 
na špici otoka, ki bo za pešce in 
kolesarje povezal Pekre in Limbuš s 
Kamnico. Mostovi povezujejo – novi 
most na otok nastaja v sodelovanju 
z zbornico za arhitekturo in pros-
tor ter inženirsko zbornico, vse z 
namenom, da pridemo do najboljše 
rešitve. Z vključitvijo Mariborskega 
otoka, s plovnostjo Drave od Otoka 
do Melja ter z Dravsko promenado 
se bo mesto bolje povezalo. Maribor 
živi na dveh nivojih – ob Dravi in nad 
Dravo. Bližina reke, povezava zelenja 
in vode, Dravska promenada in ureje-
no nabrežje Lenta nudijo priložnosti 
za umiritev, za kulturo in rekreacijo, 
so nekakšen »varen pristan« za umik 
pred urbanim vrvežem, ki poteka 
na zgornjem nivoju. 
Minoriti s svojimi sedmimi prizoriš-
či že izvršujejo pomembno vlogo v 
kulturnem življenju ob Dravi, velik 
prispevek bo dala tudi dokončana 
Dravska kolesarska pot, ki povezuje 
štiri države. Na tej poti bo Maribor 
prijazen pristan za vse, ki bodo iz 
Italije skozi naše mesto potovali na 
Hrvaško in se ustavili še v kmalu 
prenovljeni hiši najstarejše trte na 
svetu. S spremembami plemeniti-
mo mesto ter dvigujemo kakovost 
življenja. Spodbujamo uporabo okolju 
prijaznejših načinov prevoza in sistem 
brezplačne uporabe koles nas bo 
popeljal iz enega konca mesta na dru-
gega, tudi do Pristana. 
Brv pod Glavnim mostom bo pove-
zala oba bregova mesta in utrdila 
zavedanje, da imamo v Mariboru 
mogočno, čudovito, a do zdaj pre-
malo izkoriščeno reko. Nenazadnje 
bomo tako lažje celovito izkoristili 
in revitalizirali Taborsko nabrežje in 
bolje osmislili desni breg Drave, kjer 
se znanje prepleta z gospodarstvom. 
V okviru participativnega proraču-
na postavljamo nova igrala, gradimo 
vrtce, izboljšujemo stanje na področju 
zdravstva – po gradbenem dovoljenju 
za zdravstveno postajo Magdalena 
gremo po enaki poti tudi pri projektu 
zdravstvene postaje Tezno. Smo mla-
dim prijazna občina in imamo najnižjo 
stopnjo brezposelnosti v zgodovini. 
Za dokončanje jasne vizije razvoja 
mesta je v teku še več kot 100 manj-
ših projektov, ki bodo sestavili končni 
mozaik, katerega cilj je boljše življenje 
v urejenem in zelenem mestu. 

Saša Arsenovič, župan

Fotografije M
P Produkcija/Pigac.si

Pristan je spet odprt
Bazen ima uporabno 
dovoljenje, ostale 
reči (savne, bife, 
fitnes) sledijo
Pristan je za zdaj edino kopališče v 
mestu. Njegovo ponovno odprtje je za 
Maribor »dan veselja«, kot je ob otvoritvi 
dejal podžupan dr. Samo Peter Medved. 
Po njegovih besedah bo Pristan najlepše 
in največje kopališče v državi. Zadostilo 
bo potrebam rekreativcev, tekmovalcev, 
potapljačev, skakalcev, šolarjev, tečajni-
kov, športnih društev in mnogih drugih, 
saj praktično ni Mariborčana, ki se ni 
kopal v Pristanu ali tu naučil plavati. 
Vendar je bila prenova kopališča po teh-
nološki oziroma strokovni plati izredno 
zahtevna zaradi specifičnih pogojev 
obratovanja. Po mnenju strokovnjakov je 
prenova objektov, kakršen je Pristan, celo 
težja kot bi bila novogradnja.
Mateja Katrašnik in Polona Lipičnik, 
arhitektki iz podjetja Arhiteza, sta pre-
novo Pristana zasnovali celostno: okoli 

osrednjega elementa v prostoru – vode, 
ki je bistvena za življenje na planetu – sta 
postavili predmete z mehkimi, zaoblje-
nimi linijami (denimo klopi za sedenje, 
otroška igralnica itd.), prevladujeta bela 
in modra barva, ki simbolizirata pretoč-
nost in čistost, prehodi med prostori pa 
so odprti tako, da se skozi Pristan vidi 
vse do Drave. Zgradba Pristana je sicer 
tudi konstrukcijsko zahtevna za posege, 
saj v bazenskem predelu praktično ni 
podpornih stebrov.

460 let od prve omembe
 6 celotne površine v Pristanu je skoraj 

4000 kvadratnih metrov, od tega je približ-
no polovica plavalnih površin;

 6  v olimpijski bazen gre približno 5000 
kubikov vode; zagotovi jo Mariborski vo-
dovod; med sezono se voda filtrira, čisti in 
klorira, ob koncu sezone pa jo zamenjajo;

 6 voda v olimpijskem bazenu ima okoli 
25 stopinj, v srednjem bazenu okoli 28 sto-
pinj, v malem pa 30;

 6 garderobnih omaric z elektronskim 
dostopom je 254;

 6 fresko »Štirje letni časi« v avli 
Pristana sta naredila oče in sin, slikar in 
kipar Janez Vidic in Matjaž Vidic, obnovil 

jo je akademski restavrator Dejan Pfeifer;
 6 zadnja investicija je bila približno 1,7 

milijona evrov, sanacijska dela, ki so jih 
izvajali od leta 2017, pa so stala približno 
1,4 milijona evrov;

 6 v Pristanu se je vsako leto naučilo 
plavat približno tisoč otrok;

 6 Kopališče Pristan je bilo zgrajeno 
1972 leta iz samoprispevka občanov takra-
tne občine Maribor; zgradilo ga je podjetje 
Konstruktor; podjetje Stavbar je zgradilo 
del z olimpijskim bazenom leta 2002;

 6 staro mestno kopališče tik ob Vodnem 
stolpu se prvič omenja leta 1562; novo 
mestno kopališče na prostoru današnje 
NKBM pa so odprli 1893;

 6 odločitev za gradnjo letnega kopali-
šča na Mariborskem otoku je mestna oblast 
sprejela 15. maja 1929; ob otvoritvi leta 
1930 se je zbralo deset tisoč ljudi, opisali 
pa so ga kot najpomembnejšo zdravstveno in 
turistično pridobitev v zgodovini Maribora;

 6  največje letno kopališče v Mariboru 
so s prostovoljnim delom zgradili delavci 
nekdanje Tovarne avtomobilov Maribor 
(TAM) na Teznem konec šestdesetih let 
prejšnjega stoletja; zadnjič je obratovalo 
leta 2007, po mnogih delnih krajah pa so 
ga dokončno porušili leta 2012.

Na Lentu, tik ob Starem mostu, se bo 
pričela gradnja nove brvi Lent-Tabor. 
Župan Mestne občine Maribor Saša 
Arsenovič je z izvajalcem del, podjetjem 
Makro 5, podpisal pogodbo, tako se 
lahko veselimo prvega sprehoda po brvi 
že prihodnjo pomlad. Brv bo na uporaben 
način povezala mestno središče na levi 
strani Drave ter bolnišnico, stanovanjske 
predele in šole na desnem bregu. Obe 
nabrežji bosta bistveno bolj vpeti v 

mrežo pešpoti in kolesarskih povezav, 
hkrati gre za lep prikaz prepleta dediščine 
preteklosti z vizijo prostora v prihodnosti. 
Čas je, da utrdimo kolektivno zavest, 
da imamo v Mariboru mogočno in 
čudovito reko, ki ponuja veliko več kot 
trenutno izkoriščamo.

 6 povezovalna pešpot bo imela približ-
no 2000 kvadratnih metrov lesene obloge;

 6 jeklena nosilna konstrukcija tehta 240 
ton, skupaj z armaturo bo vgrajenega jekla 
skoraj 300 ton;

 6 investicijska vrednost je malo manj 
kot 4,5 milijona evrov.

Lent-Tabor

24. februar 20222 Časopis 
za prijazen 
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Letošnji informativni dnevi (v petek, 
11. februarja, in v soboto, 12, februarja) 
so večinoma potekali v virtualni obliki. 
Na šolskem ministrstvu pri vpisovanju 
na srednje šole opažajo seveda poveča-
no zanimanje za računalništvo, prese-
neča pa upad zanimanja za gastronomi-
jo in turizem. Med deficitarnimi poklici 
so še vedno dimnikar, tapetnik, tesar, 
kamnosek, zidar, klepar–krovec, me-
talurg in podobno. 
Na zavodu za zaposlovanje napoveduje-
jo, da bodo v bližnji prihodnosti najbolj 
iskani zidarji, vozniki težkih tovornjakov, 
varilci, prodajalci, učitelji v osnovnih in 
srednjih šolah, zdravniki, fizioterapevti in 
strokovnjaki za zdravstevno nego. Sicer 
pa prepričljivih dolgoročnejših napovedi o 
gibanjih na trgu dela, denimo, za nasled-
njih deset let, ni mogoče delati.
Na gospodarski zbornici že dolgo opozar-
jajo, da je Slovenija ena redkih držav, ki 
še nima vzpostavljenega modela dolgot-
rajnega napovedovanja potreb po kadrih 
in kompetencah, zato je za izobraževal-

Slediti željam
Najbolje je izhajati 
iz tega, kaj 
mladega človeka 
veseli in zanima

ni sistem težko upravljati vpisna mesta. 
Opažajo pa izrazite primanjkljaje stro-
kovnjakov za informacijsko–komunika-
cijske tehnologije in kibernetsko varnost, 
tudi kadrov v kemijski,  farmacevtski in 
prehrambeni industriji, prometu in lo-
gistiki ter seveda na področju zdravstva 
in nege starejših.
Trendi gor ali dol, strokovnjaki v glavnem 
poudarjajo dvoje: da se je treba pri vsa-
kem poklicu učiti ves čas, ker znanje tako 
hitro napreduje; in da je pri odločitvah za 
šolanje najbolje izgajati iz tega, kaj mla-
dega človeka veseli in zanima – mladi naj 
sledijo svojim željam in interesom, pa bo 
njihova izbira zagotovo prava.

Srednje šole
Ker osnovno šolo letos zaključuje 690 
učenk in učencev več kot lani, vpis v slo-
venske srednje šole ponuja nekaj več vpi-
snih mest – skupno nekaj več kot 25.000.
V Mariboru je 19 srednjih šol (in tri višje 
strokovne šole). V 550 oddelkih je nekaj 
manj kot 16.000 dijakov.
Najpomembnejši datum za vpis v srednje 
šole oziroma zadnji rok za oddajo prijav 
za vpis v prvi letnik je 4. april letos.
Veliko uporabnih informacij lahko naj-
dete tudi na spletnih straneh, kot so 
maribor.si/vzgoja in izobraževanje, na 
straneh Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport ter na strani Dijaški 
svet – dijaskisvet.si.

Visoko šolstvo
Univerza v Ljubljani, Univerza v 
Mariboru, Univerza na Primorskem in 
Univerza v Novi Gorici ter deset zasebnih 
visokošolskih zavodov s koncesijo so za 
študijsko leto 2022/2023 razpisali 16.377 
vpisnih mest (večino za redni, nekaj več 
kot 2000 mest pa za izredni študij).
Univerza v Mariboru (UM) je povišala 
razpisana mesta na Fakulteti za strojni-
štvo in na Fakulteti za gradbeništvo, pro-
metno inženirstvo in arhitekturo.
UM ima 17 članic–fakultet (poleg teh je 
v Mariboru še osem drugih visokošolskih 
ustanov). Na UM je 14.077 vpisanih štu-
dentov in 179 študijskih programov.

Velikih pustnih rajanj letos ne bo, vendar 
pust ne bo šel povsem mimo nas. Pustne 
maske preganjajo zle duhove in mrzlo 
zimo ter prinašajo veselje in smeh, kak 
krof pa se bo tudi našel.

Sobota, 26. februar
16.00 – 19.00
Pust Vetrinjski!
Vetrinjski dvor (Vetrinjska ulica 30)

Veselje ob 
prihodu pomladi

Pustno rajanje za otroke in družine, ki ga 
tradicionalno organizira Zavod MARS. 
Začelo se bo z delavnicami, poslikavami 
obraza, lovom na kurenta, potapljanjem 
ladjic, filmom o pustnih šegah in navadah, 
ob 17. uri bo koncert Dua Zebra, ob 18.30 
pa še pravljica za lep večer, pravljična ma-
škarada z Alenko Spacal.
6 evrov  
(družinska vstopnica 15 evrov)

Tokrat je na UM ponujenih 
4527 vpisnih mest
Čas za prijavo (prvi prijavni rok)  
je 18. marec.
Uporabne informacije so med drugim tudi 
na spletnih straneh dijaskisvet.si in por-
tal.evs.gov.si (visoko šolstvo v Sloveniji 
– vse o razpisih za vpis in postopku 
prijave) ter um.si.

V časopisu objavljamo recenzije štirih 
novih knjig, ki so jih napisali profesorji 
Univerze v Mariboru.

Letošnji informativni dan Sredje šole  
za gostinstvo in turizem

Nedelja, 27. februar
15.00
PustoVanje z Romano KRajnčan

Narodni dom
Tradicionalno otroško pustno raja-
nje tudi za malo starejše. V primeru za-
ostritve koronskih ukrepov bodo program 
izvedli kot koncert.
6,5 evra

Torek, 1. marec
10.00 – 11.30
16.00 – 17.30
ta Veseli zePeemoV Pust

Glavni trg
Zveza prijateljev mladine Maribor (ZPM) 
spet pripravlja radoživi in pisani festival 
ustvarjalnosti in norčavosti. Na pustni 

torek boste lahko pozirali fotografom na 
Glavnem trgu (fototočke bodo pred nek-
danjo gostilno Rotovž) in se seveda po-
kazali strogi pustni žiriji. Najbolj izvirne 
maske bodo tekmovale v štirih kategori-
jah: posamezna otroška in odrasla maska, 
družinska ter skupinska maska. Nagrade 
so lepe, med drugim 11-dnevno letova-
nje na morju ali na Pohorju med polet-
nimi počitnicami in 3-dnevni prvomaj-
ski paket v Poreču.
Že od 18. februarja (in do 4. marca) pa 
bo na Glavnem trgu razstava fotogra-
fij Ta veseli zepeemov pust. Fotografije 
z lanskega pustovanja, ki je kljub koro-
ni na ulice privabil veselje in pisano po-
vorko, razstavljajo Igor Unuk, Andreja 
Kavaš in Domen Ulbl.
Več na zpm-mb.si

Vpis v mednarodno 
šolo še do 1. marca
V Mariboru bo mednarodni IB 
program (mednarodno priznana or-
ganizacija International Baccalaureate 
Organisation iz Ženeve je že 50 let 
vodilna mednarodna sila v izobraže-
vanju) na voljo na predšolski, osnov-
nošolski in srednješolski ravni, tako 
da se bodo otroci in mladostniki lahko 
kadarkoli vključili v izobraževalni pro-
ces. Program se bo izvajal na osnovni 
šoli Leona Štuklja in na II. gimnaziji.
Informativni vpis je za: učence od 3. 
do 19. leta za programe predšolske 
vzgoje, osnovne šole in srednje 
šole; ter za vzgojitelje in učitelje za 
poučevanje programov.
Podrobnejše informacije:
international.school@maribor.si in
www.maribor.si/vzgoja in izobra-
ževanje / International IB School 
Maribor
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Začetki sodobnega vinogradništva
Razstava o »očetu 
Meranovega«
Na državni praznik, 8. februarja letos, so 
v dvorcu na Meranovem odprli muzejsko 
razstavo pod naslovom Nadvojvoda Janez, 
oče Meranovega. Nadvojvoda Janez je 
namreč z veliko ljubezni, naklonjenosti in 
truda spremenil posestvo, ki ga je kupil, 
v vzorno vinogradniško posest in njegov 

čas na Meranovem štejemo za začetek 
sodobnega vinogradništva pri nas. Letos 
mineva okroglih 200 let, odkar je nadvoj-
voda Janez kupil posestvo, danes znano 
kot Meranovo, 190 let od prve viničarske 
šole na Štajerskem ter nenazadnje tudi 
240 let od rojstva nadvojvode Janeza, tega 
zanimivega in neobičajnega plemiča.
Danes z Meranovim upravlja 
Univerzitetni kmetijski center Fakultete 
za kmetijstvo in biosistemske vede 
Univerze v Mariboru. Meranovo je med 

S temi besedami je pisec pospremil uvod-
ne stavke v prispevku o nadvojvodi Janezu 
v mladinskem časopisu »Vertec« leta 
1887. Gotovo imajo svojo težo, saj priča-
jo o njegovem pomenu zlasti za gospo-
darski razvoj naših krajev. Nadvojvoda 
Janez Habsburško-Lotarinški, ki se je 
rodil 20. januarja 1782 v Firencah kot 
Johann Baptist Josef Fabian Sebastian von 
Österreich, je del svojega življenja pre-
živel na posestvu v Vrhovem Dolu nad 
Limbušem, ki ga je kupil leta 1822. Zaradi 
podobnosti s podnebjem v južnotirolskem 
Meranu se ga je oprijelo ime »Meranovo«.

Nove tehnologije
Bil je trinajsti otrok Leopolda II., cesar-
ja med leti 1790 in 1792, in hčerke teda-
njega španskega kralja Karla III. Marije 

Vzornik
Nadvojvoda Janez 
– »največji prijatelj 
in dobrotnik 
štajerske zemlje«

Ludovike. Čeprav mu je bila vojaška kariera 
položena v zibelko – kot mlad poveljnik se je 
leta 1800 dokazoval v drugi koalicijski vojni 
proti Napoleonu, kasneje je sodeloval v tiro-
lskem boju za neodvisnost, kjer je podpiral 
Andreasa Hoferja in Josefa von Hormayrja – , 
je že zelo zgodaj izkazoval veliko zanimanje 
za naravo, tehniko in kmetijstvo. 
Bil je prvi Habsburžan, ki se je poglobljeno 
ukvarjal s tehničnimi dosežki, ki jih je pos-
pešila industrijska revolucija. Že kmalu po 
dunajskem kongresu je obiskal Anglijo, kjer 
je spoznal številne nove tehnologije, pa tudi 
težave, ki jih je napredek prinesel s seboj. 

Leta 1807 je pridobil posest v Thernbergu v 
Spodnji Avstriji, ki jo je imel v lasti do leta 
1828. Na njej je začel kmetovati, poskusno 
je gojil sadno drevje in se ukvarjal z zbira-
teljstvom. Thernberg mu je prav tako pome-
nil kraj miru, kjer je lahko premislil o vseh 
tegobah vojaškega ter političnega delovanja 
in kamor se je lahko umaknil, ko je dogajanje 
na dunajskem dvoru postalo preburno.

Ana Plohl, žena
Nadvojvoda Janez je oboževal Tirolsko. Tja 
je prvič prišel leta 1800 in se v deželo narav-
nost zaljubil. Tirolcem je pomagal v boju za 

osvoboditev izpod bavarske oblasti, ki je bil 
naposled zatrt, njemu pa je brat, tedanji ce-
sar Franc I., prepovedal vstop v omenjeno 
deželo. Cesarjeva prepoved je bila preklica-
na komaj leta 1833. 
Tudi zaradi tega je nadvojvoda Janez svoje 
delovanje usmeril na Štajersko, kjer je ve-
ljal kot veliki pobudnik napredka ter vzor-
nik mnogim Štajercem, tako avstrijskim kot 
slovenskim. Med drugim je bil ustanovi-
telj graškega deželnega muzeja Joanneuma 
(1811), ki mu je z darilno pogodbo predal 
v hrambo svojo bogato naravoslovno zbir-
ko, s čimer je prav tako postavil temelje 
študiju naravoslovja in nastanku kasnejše 
graške Tehniške univerze, Štajerskega de-
želnega arhiva (1817), Štajerske kmetijske 
družbe (1819), Štajerske hranilnice (1825), 
zavarovalnice Grawe (1828), rudarske in 
železarske šole v Vordernbergu pri Leobnu 
(1840) ter pobudnik gradnje Južne železnice 
od Dunaja do Trsta.
Sodeloval je tudi pri ustanovitvi Anine 
otroške bolnišnice (1843), druge najstarejše 
otroške bolnišnice v Avstriji, ki je delovala 
pod pokroviteljstvom njegove soproge slo-
venskega rodu Ane Plohl, rojene v avstrij-
skem Ausseeju, kjer je bil njen oče Jakob 
Plohl, ki je izviral iz Grlincev pri Juršincih, 
poštni načelnik. Po nekajletnih bojih z bra-
tom cesarjem Francem I., ki je dolgo na-

drugim center za vinarstvo in raziskave v 
vinogradništvu (tudi z gensko banko, ki 
ima več kot 400 sort različnih trt).
Sodobno razstavo na Meranovem 
(tudi z laserskimi skeni, posnetki z 
dronom, animacijami s pomočjo umetne 
inteligence, mobilno aplikacijo itd.) so 
pripravili v Kulturnoizobraževalnem 
društvu Kibla v sodelovanju s Fakulteto 
za kmetijstvo in biosistemske vede ter 
v okviru mreže raziskovalnih centrov 
umetnosti in kulture (RUK). Razstava je 

del večjega, pilotnega projekta z naslovom 
Nevidni Maribor, naložbo pa sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz 
evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Na podoben način naj bi v tem projektu 
odkrivali še druge, po krivici spregledane 
dele mesta, kmalu menda izjemno klet 
pod centrom mesta, bolj znano kot 
nekdanja Vinagova klet.
Razstava na Meranovem bo odprta do 
konca letošnjega leta, ogled pa je možen 
tudi po dogovoru na:  
kibla@kibla.org ali 059 076 371.
Razstavo so na Prešernov dan s kratkimi 
nagovorili pospremili rektor Univerze 
v Mariboru dr. Zdravko Kačič, dekan 
Fakultete za kmetijstvo in biosistemske 
vede dr. Branko Kramberger, državna 
sekretarka pri ministrstvu za kulturo dr. 
Ignacija Fridl Jarc, podžupan MOM dr. 
Samo Peter Medved in Zoran Poznič, 
mentor v laboratoriju za raziskovanje 
umetnosti in kulture KIBLA2LAB.
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Meranovo
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske 
vede se je v študijskem letu 2008/09 
preselila v veliko, krasno, novo zgradbo 
v Pivoli. Tam poteka večina pedagoške-
ga procesa, učenje vinogradništva in 
vinarstva pa poteka na Meranovem, s 
katerim upravlja fakulteta.
Približno 15 hektarjev posodobljenih 
vinogradov na 500 metrih nadmorske 
višine na kompleksu Meranovo so 
najvišje ležeči vinogradi v Sloveniji v 
taki velikosti. V prenovljeni vinski kleti 
z najsodobnejšo tehnologijo fakulteta 
neguje odlična vina, ki dobivajo najvišja 
priznanja na domačih in mednarodnih 
ocenjevanjih. Njihove najbolj zastopa-
ne sorte so sauvignon, renski in laški 
rizling, traminec, rizvanec ter sivi in 
modri pinot, iz katerega donegujejo 
tudi odlično penino.
Na Meranovem je bila 20. januarja 
letos še trgatev posebne kakovosti, t. i. 
jagodni izbor. Iz približno 180 kilogramov 
nabranega grozdja bodo naredili prib-
ližno 110 litrov vina posebne kakovosti. 
Datum trgatve ni bil naključen. Pred 
natanko 240-imi leti, 20. januarja 1782, 
se je namreč rodil nadvojvoda Janez, 
začetnik sodobnega vinogradništva na 
Štajerskem. Kar je začel, danes nadaljuje 
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske 
vede Univerze v Mariboru.
Predikatno vino Sauvignon, suhi jagodni 
izbor 2015, pa je pobral najvišje nagrade 
na vseh udeleženih ocenjevanjih: prvak 
v kategoriji sladkih vin (Salon Sauvignon 
Ptuj 2020); velika zlata medalja Vino 
Slovenija (Pomurski sejem 2020); nagra-
da Stanka Čurina za najvišje ocenjeno 
vino na ocenjevanju Vino Slovenija, 95,67 
točk. Še vedno se ga da kupiti.

Na naslovu Vrhov Dol 14 v Limbušu – 
oziroma na Meranovem – sta dve veliki, 
krasni, stari hiši, ki sta nekaj metrov vsa-
ksebi. V spodnji, tisti, ki meji na vinogra-
de, v »hiši za grofa«, so bili včasih v zgor-
njem delu prostori nadvojvode Janeza, v 
osrednjem delu hiše pa so zdaj velike sobe 
z razstavo (z veliko materiali v fizični 
obliki), svetel, velik salon s prečudovito 
zeleno lončeno pečjo v kotu, prostorna 
kuhinja, pod njimi pa vinska klet.

Riko in Pavlika 
Lešnik

Gospod Riko Lešnik se kljub previdnosti 
spričo let po tej hiši giblje s presenetljivo 
eleganco, zdi se, da bi lahko po hiši hodil 
tudi z zavezanimi očmi. »Včasih je šel 
vhod naravnost sem, tam je bila kuhi-
nja, tam miza, stopnice v klet in salon so 
ostali v glavnem isti ...«. Nič čudnega. 
Dobesedno pred očmi Rika in Pavlike 
se je zvrstilo kakih 70 let zgodovine 
tega mesta, vse se je zgodilo pred njuno 
hišo in okoli nje, velik del je šel tudi 
skozi njune roke. 
Riko se je rodil leta 1941 v zgornji hiši, 
kjer je bila včasih velika kmetija. Že nje-
govi starši so delali na njej (imela sta pet 
otrok), Rikov dedek pa je bil vajenec pri 
nadvojvodi Janezu. Leta 1956, ko je imel 

Živa zgodovina

Portret nadvojvode Janeza. Vir: Kamra.si Ana Plohl leta 1860. Vir: Wikipedia.de

sprotoval njegovemu zakonu z neplemki-
njo, se je Janez z njo naposled poročil 18. 
februarja 1829. Ana je bila dobra kuharica 
– znan je njen izrek: »Vi Habsburžani mor-
da znate vladati, toda mi Plohli kuhamo bo-
lje« –, njeni recepti pa se uporabljajo še da-
nes. Leta 1839 se jima je v zakonu rodil sin 
Franc, grof Meranski.

Zelo dobre odločitve
Leta 1822 je nadvojvoda Janez v Vrhovem 

Dolu nad Limbušem kupil posestvo, ki je bilo 
zaradi ugodnih klimatskih razmer primerno 
za poskusno gojitev sort vinske trte, ki jih je 
sem prinesel iz krajev ob Renu. Janez je me-
nil, da je štajersko vinogradništvo zaostalo, 
po vinogradih je raslo veliko slaborodne trte, 
njihova oskrba in kletarjenje pa nista imela 
strokovnih podlag.
Leto kasneje, leta 1823, je na Meranovem 
začel saditi nove sorte, kar se je izkazalo za 
zelo dobro odločitev. Izjemen uspeh je bil vi-

Riko petnajst let, je začel delati v vinogra-
du. Kaj pa? »Ja, vse,« odgovori začudeno. 
Čez leta je tudi nadomeščal šefa, kadar 
je bil ta odstoten.
Takrat je posestvo obsegalo približno 50 
hektarjev gozda, 20 hektarjev vinogradov, 
stare sorte jablan in sliv, v štali so imeli 
krave in bike ter vole za vozit, imeli so 
tudi imeniten koleselj, Rikov oče je imel 
dva konja, na posestvu je bilo zmeraj okoli 
20 zaposlenih, proti toči so streljali kar 
sami, včasih je kaka raketa zatajila in se 
sukala po dvorišču, ena rampa z raketo se 
je ohranila in še stoji pri okrepčevalnici.
Pavlika, letnik 1951, je začela delati na 
posestvu leta 1967. »Takrat smo delali vse 
na roke, škropili, kosili, vršičkali, gnojili 
s hlevskim gnojem, tudi prešali smo na 
roke, ena preša še stoji na dvorišču. Ob 
trgatvi se je ves dan bralo, ponoči, pona-
vadi do štirih zjutraj, smo prešali, potem 
smo odpeljali tropine, dve uri spali in 
potem znova. Od nekdaj smo tu imeli in 
prodajali odlično vino.« Vsak petek so šli 
z volom po nakupe v Bistrico ob Dravi. 
Pozimi, ko je bilo pri njih praviloma og-
romno snega, plužili pa seveda še niso, 
so bili vsi mokri, še preden so prišli do 
glavne ceste. »Joj, kako je bilo luštno,« 
se spominja Pavlika.
Odkar pomni, so k njim prihajali gostje. 
V osemdesetih so se do njih vozili kar z 
avtobusi, veliko tudi iz Avstrije. Pa sem 
jim naredila narezek z domačim kruhom 
iz krušne peči in spekla štrudelj, da so 
bili čisto iz sebe, še domov so si nesli in 
še mene bi najraje kar vzeli s sabo, so mi 
pogosto govorili, se spomni Pavlika.
Medtem ko sta Riko in Pavlika ves ta 
čas ostala na istem, na svojem, so se na 
Meranovem zamenjali štirje upravitelji 
posestva, štiri močna podjetja oziroma 
pomembne ustanove. Brez ljudi, kot sta 
Riko in Pavlika, niti grof ne bi mogel biti 
grof. Brez njih tudi Meranovega, kakršne-
ga slavimo danes, ne bi bilo.

Dejan Pušenjak

den že ob prvi trgatvi leta 1826, ki se je 
je tudi osebno udeležil. Tukajšnji vino-
gradi so kmalu postali ugledni in znani, 
kar je leta 1832 vodilo do ustanovitve 
prve vinogradniške šole na Štajerskem v 
Hrastju v bližini Meranovega. Kasneje 
se ji je priključil še sklad za nagrajevanje 
prizadevnih ter uspešnih viničarjev. 
Po rojstvu sina Franca si je družina za 
osrednji kraj bivanja izbrala avstrijski 
Gradec, kjer so si uredili domovanje v 
palači, imenovani Palais Meran, kamor 
so se vselili leta 1843. V njej je nadvoj-
voda Janez preživel tudi poslednje dni 
svojega življenja. Za posledicami pljuč-
nice je umrl 11. maja 1859. Pokopali so 
ga v Gradcu, leta 1869 pa so njegove po-
smrtne ostanke prenesli na njemu ljubo 
Tirolsko, v mavzolej, ki ga je pri gradu 
Schenna v bližini Merana dal postavi-
ti njegov sin Franc.

Nina Hriberšek Vuk,  
Mariborska knjižnica

Vrhunska destinacija
Meranovo je vrhunska turistična desti-
nacija na svetovni ravni, kjer se lokalna 
pridelava sreča z najvišjimi standardi 
kakovosti. V atriju sodobnega, preno-
vljenega kmetijskega posestva je tudi 
okrepčevalnica, kjer je mogoče dobiti 
nekatere tradicionalne štajerske jedi 
ter odlična vina in sokove s fakultete. 
Ob petkih in med vikendi je Meranovo 
odprto do 20. ure.
Do Meranovega vodi več poti. Poleg 
peš poti ga je nemara najlažje doseči 
po asfaltirani cesti: iz smeri Maribora v 
osrednjem krožišču v Limbušu zavijete 
levo (izvoz Ob Blažovnici) in sledite ta-
blam Meranovo. Po slabih treh kilometrih 
idilične ceste in dokaj strmem vzponu v 
zadnjem delu je na Meranovem tudi ure-
jeno parkirišče na naslovu z nenavadnim 
imenom – Vrhov Dol 14.
Nekatere izdelke fakultete pod blagovno 
znamko Meranovo – vina, tudi penine 
in predikate, sadje in zelenjavo, sokove, 
kis, olja, žganja in likerje, bučna semena, 
ajdo – lahko kupite tudi v prodajal-
ni na Partizanski cesti, v prodajalni 
Botaničnega vrta v Pivoli ali pa na spletni 
strani (pošljejo po pošti) meranovo.si. 
Vredno ogleda (in nakupa).
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Z njim so nazdravljali ob poroki,  
rojstvu in smrti
Občasna razstava Pokrajinskega muze-
ja Maribor z naslovom Vino naše vsak-
danje, ki je na ogled v Kinu Partizan, se 
osredotoča na  prikaz bogate tradicije vi-
nogradništva na Štajerskem. Izpostavlja 
lokalne značilnosti in bogato duhovno iz-
ročilo, vezano na trto in vino. Skozi pri-
kaz delovnih šeg in navad sledi koledar-
skemu letu v vinogradu, vzporedno pa 
pripoveduje zgodbo o vlogi vina v vsak-
danjem življenju, ob velikih življenjskih 
prelomnicah in ob praznikih in nakazu-
je razloge za njegovo vseprisotnost v na-
šem kulturnem okolju.

Dva obraza
Rdeča nit razstave so osebne pripovedi, 
ki izkazujejo odnos posameznika do trte 
kot rastline, do vinograda, ki vinogradni-
ku narekuje ritem življenja, do vina v vseh 
prelomnih življenjskih dogodkih in vsa-
kodnevnih trenutkih. Zbrana so pričeva-
nja iz  19. in 20. stoletja, pa tudi pripovedi 
sodobnikov. Komentarji, pripovedi, opaz-
ke dodajo razstavljenim predmetom oseb-
no noto in ponekod odstirajo manj znana 
dejstva. Tako klopotec, slovenska poseb-
nost, sprva značilen za Slovenske gorice 
in Haloze, na razstavi ni prijazen znanilec 
jeseni, ki s prešernim klopotanjem lovi ri-
tem vetra. Postavljen tik nad glave obisko-
valcev deluje strašljivo in nakazuje stisko 
viničarjev, ki so v času, ko so se po vino-
gradih začeli oglašati klopotci, s strahom 
čakali na odpoved službenega razmerja. 
Poleg klopotcev so zoreče grozdje v 
Slovenskih goricah čuvali ovtarji, vi-
nogradniški čuvaji, ki so iz vinogradov 
preganjali priložnostne tatiče. Okovana 

ovtarjeva palica z bodalom deluje zastra-
šujoče sama po sebi. 
V družbi bahavega gostilniškega izves-
ka je gostilničarjev bič za preganjanje pi-
jancev. Slednjega pojasnjuje zapis iz leta 
1811: »Pijančevanje je ena izmed najhuj-
ših napak tukajšnjega ljudstva. Vdano mu 
je do neizmernosti.« Gostilna tako ni več 
le prostor za veselo napijanje ob naključ-
nih srečanjih, za nazdravljanje ob rojstvu 
novorojenca in odhodu fanta k vojakom, 
za potrditev sklenjene kupčije s kozarcem 
vina; gostilna je tudi okolje, kjer se uta-
pljajo čuti, morda bolečina in nemoč, je 
prostor, ki je priča izgubi razuma, človeč-
nosti, dostojanstva.

Fotografije Stojana Kerblerja
Vino je bilo dolgo nepogrešljivi del vsak-
danjega življenja. Voda je bila namreč vse 
do uvedbe sodobnih vodovodov pogos-
to oporečna in tako vir hudih črevesnih 
okužb, mešanje z vinom pa je izboljšalo 
njeno bakteriološko sliko. Mešanici vina 
in vode ponekod še vedno rečejo kar pija-
ča, posledica pa je bila navajenost na alko-
hol že od mladih nog.
Vino je poleg tega predstavljalo tudi po-
memben del kalorij v sicer skromni pre-
hrani. V vino namočen kruh je bila izda-
tna jed za bolnike in porodnice. Slednje so 
se po porodu morale zadrževati doma, saj 
so osem dni do šest tednov veljale za ne-
čiste. V tem času jim je pripadalo od pet-
deset do sto litrov boljšega vina.
Večji življenjski dogodki so potekali v 
družbi šentjanževca, obrednega vina, 

Razstava o vinu ob vsakdanu in prazniku v Pokrajinskem muzeju Maribor
ki ima v ljudskem prepričanju zašči-
tno in zdravilno moč. Na god sv. Janeza 
Evangelista so vinogradniki k blagoslovu 
odnesli svoje najboljše vino in ga, že bla-
goslovljenega, ponudili vsem domačim, 
živini, nekaj so ga zlili na polje in v gori-
ce. Z njim so nazdravljali ob največjih ži-
vljenjskih prelomnicah, poroki, rojstvu in 
smrti. Z vinom si še vedno večno zvesto-

bo obljubita mladoporočenca, z njim so 
lajšali porodne bolečine in nazdravili no-
vorojencu. Je zadnji požirek, ki so ga na-
menili umirajočemu. S šentjanževcem so 
se zapečatili dogovori in kupčije, zapili li-
kofi, z njim se je jemalo slovo ob odhodu 
v tujino in k vojakom.
Razstavo Vino naše vsakdanje dopol-
njujejo fotografije Prešernovega nagra-
jenca Stojana Kerblerja iz njegove izje-
mne serije Haložani. Izražajo pristnost 
haloškega človeka v celotnem razponu 
njegovega življenja.

Edinstveno v Sloveniji
Razstava Vino naše vsakdanje je obogate-
na z interaktivno digitalno mizo, na kate-
ri so prikazane pojedine različnih zgodo-
vinskih obdobij. Uporabniška izkušnja je 
enostavna, zasnovana tako, da si uporab-

nik izbere jedilnik obdobja, ki ga zanima, 
in si postreže po lastnem okusu – ne s hra-
no, ampak s podatki. Z raziskovanjem na 
digitalni mizi dobi obiskovalec vpogled v 
odnos do hrane in vina posameznega ob-
dobja in sledi spremembam, ki so se doga-
jale za bogataško mizo skozi stoletja. 
Tako je plemič v 15. stoletju postavil na 
mizo celega pečenega kozlička, ki ga je 

ogrnil v lasten kožuh, da je izgledal, kot 
da je živ. Baron je v 18. stoletju najime-
nitnejše goste postregel s pito, na kateri je 
kraljeval pečen fazan, premožen meščan 
je v 19. stoletju svoje bogastvo izkazoval 
z nepregledno količino pribora in posod-
ja, največji kulinarični praznik bogatega 
kmeta v 20. stoletju so bile koline. 
Predstavljena so torej živila, ki so bila iz 
različnih razlogov priljubljena v posame-
znem obdobju, dragocena živila, ki so iz-
kazovala premoženjski status gostitelja, 
različni načini postavitve hrane na mizo, 
razvoj materialov in oblik namiznega po-
sodja in pribora. Tovrstno raziskovanje 
kulinarične preteklosti je edinstveno v 
Sloveniji in pomeni pomembno novost v 
kulturno turistični ponudbi Maribora.

Nives Cvikl,  
Pokrajinski muzej Maribor
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Poučno branje  
v demokraciji
Zakaj je tipični volivec 
precej neveden?
Demokracijo radi idealiziramo, njen obstoj 
se nam zdi samoumeven in dober – demo-
kracija opolnomoči človeka in ljudje, ki se 
svobodno odločajo, proizvajajo javno dob-
robit. Prepričani smo, da je skoraj vse v 
družbi boljše, če je demokratično. Politiki v 
demokracijah se sicer res pogosto ne obna-
šajo najbolje, razmišljamo, a to je zato, ker 
naši politiki niso pravi politiki, naša demo-
kracija pa ni prava demokracija. Če le ne bi 
bili tako zaplankani in sebični ter če bi deni-
mo prejeli dozo protestantskega kulturne-
ga izročila ali pravo moralno izobrazbo, bi 
tudi pri nas demokracija delovala odlično.
Dr. Tibor Rutar z Oddelka za sociologijo, 
Filozofske fakultete, Univerze v Mariboru, 
v knjigi Racionalna izbira in demokratič-
na vlada – sociološki pristop preuči zgo-
dovinska rojstva in propade demokra-
cij, politično vednost in odločanje volivcev, 
običajno obnašanje politikov in širše učin-
ke, ki jih ima demokratični režim na druž-
beno življenje, na precej drugačen način. V 
nasprotju z romantiki, utopisti in aktivisti 
predpostavlja, da so volivci in politiki obi-
čajni ljudje z vsakdanjimi motivacijami ter 
da bodo takšni ostali. Večina nas ni zlobna, 
a tudi izrazito altruistični, politično razsvet-
ljeni in požrtvovalni nismo. Sistematično 
»dobrega« ali »slabega« obnašanja zato ne 
gre razlagati z različnimi, neobičajnimi mo-
tivacijami ljudi, marveč z dobrimi ali slabimi 
incentivi, s katerimi se soočajo v različnih 
institucionalnih okoljih.
Preko incentivov in institucij se avtor v knji-
gi loteva izjemno zanimivih vprašanj, kot 
so na primer »Kako in zakaj je demokraci-
ja sploh vzniknila in zakaj je zajela svet rav-
no v 20. stoletju?«, »V katerih okoliščinah je 
bolj verjetno, da se avtoritarni režimi zlo-
mijo, in kdaj jim uspe obstati?«, »Zakaj dol-
goročno preživijo predvsem bogate, ne pa 
tudi revne demokracije?«, »Zakaj je tipič-
ni volivec na zahodu politično precej neve-
den?« in »Kako je možno, da se celo v de-
mokracijah politiki pajdašijo s podjetniki in 
da včasih ogrozijo javni interes, namesto da 
bi ga varovali?«. Knjiga predstavlja izjemno 
zanimivo ter poučno branje in je poleg tis-
tih, ki jih delovanje družbe zanima po služ-
beni, strokovni ali študijski plati, obvezno 
branje tudi za vse, ki živimo in sodelujemo v 
demokraciji. Knjiga je izšla septembra  2021 
pri založbi Routledge.

Andrej Naterer  
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V Mariboru živijo pripadniki več kot sto 
različnih narodnih skupnosti, kar je osu-
pljivo, glede na – v evropskem merilu – re-
lativno majhnost mesta. Od kod kozmopo-
litskost, ki privablja toliko raznolikih ljudi 
in jih prepriča, da tukaj tudi ostanejo?

Lega na meji
Gotovo je bil eden od razlogov razvijajoča 
se industrija, že v drugi polovici 19. stole-
tja, predvsem pa skozi celotno 20. stoletje, 
magnet za ljudi, ki so v mestu iskali po-
slovno priložnost ali zaposlitev v kateri od 
tovarn. Kozmopolitskost Maribora je glob-
lja in starejša od industrijskih spodbud, del 
njegove kompleksne skupnostne identitete 
je že od srednjega veka dalje, izvira pa iz 
njegove lege na meji.
Srednjeveško ime Maribora je neposredno 
povezano z mejo. Ime Marchburch, s kate-
rim je bil leta 1164 prvič poimenovan grad 
nad mestom, pomeni grad v mejni krajini. 
Z izrazom marka (nem. die Mark) so v 12. 
stoletju nazivali pokrajino na jugovzhodni 
meji Svetega rimskega cesarstva nemške 
narodnosti. Sosedje cesarstva v marki so 
takrat bili Madžari, prišleki iz poduralske 
Azije, ki so se konec 9. stoletja naselili v 
Panonski nižini. Šele v prvi polovici 13. 
stoletja se je meja med cesarstvom in kra-
ljestvom Madžarov ustalila na reki Muri, 
Podravska marka pa je postala sestavni del 
novoustanovljene vojvodine Štajerske.
Prostor pod Pohorjem je bil že pred prise-
litvijo Madžarov v Panonijo mejno obmo-
čje. V sredini 9. stoletja se je namreč na 
Dravskem polju oblikovala meja med karo-
linškima grofijama Karantanijo in Spodnjo 
Panonijo. Mariborski prostor je pripadel 
Karantaniji, ptujski pa Spodnji Panoniji, 
pri čemer se je meja med grofijama naslo-

nila na obstoječo ureditev žup mariborskega 
in ptujskega prostora.

Skupnostna identiteta
Župa je bila pri zgodnjesrednjeveških 
Slovanih, ki so se pod Pohorjem naselili ob 
koncu 6. ali v začetku 7. stoletja, oznaka za 
osnovno politično skupnost. Kot se je sliko-
vito izrazil dr. Andrej Pleterski, je bila za 
zgodnjesrednjeveške Slovane župa to, kar 
je bila za Grke polis, za Rimljane civitas, 
za Kelte opidum, za Germane gau. Znotraj 
župe so ljudje oblikovali svojo skupnostno 
identiteto, pravice in dolžnosti. Danes bi rek-
li, da so znotraj župe uveljavljali svoje dr-
žavljanstvo. Širše politične tvorbe, v katere 
so posamezne župe spadale, so bile v zgo-
dnjem srednjem veku, identitetno gledano, 
drugotnega pomena. Iz župe se je med sre-
dnjeveško fevdalizacijo ob koncu 10. stole-
tja razvila osnovna cerkveno-upravna žu-
pnijska organizacija.

Govor
Kulturne značilnosti mariborskega prosto-
ra, ki so se ohranile vse do današnjih dni, so 
se začele oblikovati že v zgodnjem srednjem 
veku. Najznačilnejša med njimi je gotovo go-
vor. Razlike med današnjimi slovenskimi 
štajerskimi in panonskimi narečji so se oči-
tno že takrat oblikovale ravno na meji med 
Karantanijo in Spodnjo Panonijo, med pro-
storom mariborske in ptujske župe.
Vendar pa mariborski govor poleg južnopo-
horskih, prleških in slovenjegoriških jezi-
kovnih značilnosti, ki so se srečale in spojile 
na prostoru med Pohorjem in Slovenskimi 
goricami, še danes vsebuje tudi števil-
ne germanizme, ki so posledica prisotno-
sti nemško govorečega prebivalstva na tem 
prostoru že več kot tisoč let. V 9. stoletju je 

Zgodovinska raznolikost 
in raznovrstnost
Maribor – identiteta mesta na meji

namreč enotno slovansko govorno skup-
nost Vzhodnih Alp in zahodne Panonije 
začelo rahljati nemško govoreče prebi-
valstvo z Bavarske, ki je v sklopu not-
ranje kolonizacije cesarstva začelo na-
seljevati Vzhodne Alpe. Z vzhoda pa so 
se v tem času med Slovane kot klin za-
sadili Madžari. Skupni govorni razvoj 
Slovanov v Vzhodnih Alpah in zahod-
ni Panoniji se je s tem prekinil, opisano 
dogajanje pa je povzročilo ločeni razvoj 
južne in zahodne slovanske jezikovne 
skupine, prve na Balkanskem poloto-
ku in v Vzhodnih Alpah, druge na pro-
storu današnje Češke, Slovaške, Poljske 
in vzhodne Nemčije.Prostor Podravske 
marke, vključno z mariborsko župo, je 
tudi po vključitvi v vojvodino Štajersko 
uspel ohraniti pretežno slovanski govor. 
Pri tem pa je treba omeniti, da je bil po-
govorni jezik v mariborskem mestnem 
jedru do prve svetovne vojne v veliki 
meri nemški, kar je bila prej posledica 
dejanske (ali željene) pripadnosti me-
ščanskemu družbenemu stanu (ki je nem-
ščino negoval kot lingua franca cesar-
stva) kot pa etnične pripadnosti. Slednja 
namreč pred drugo polovico 19. stoletja 
v Mariboru kot politični dejavnik ni bila 
ozaveščena. Takratna zahteva nacional-
nih političnih struj po etnični samoopre-
delitvi slehernika pa je vodila v konflikt 
znotraj skupnosti, ki se je končal z de fa-
cto izgonom dela prebivalstva in osiro-
mašenjem kulturne tradicije mesta.
Bistvo mestne kulture, tako v preteklo-
sti kot danes, je v njeni raznolikosti in 
raznovrstnosti. Dokler je to načelo oza-
veščeno in sprejeto, je tvoren sestavni del 
mestne skupnostne identitete.

Dr. Andrej Magdič
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Za preporod mesta gre
Nenadoma se je v tem našem »prekletem mestu 
spodrezanih korenin« dalo uresničiti prav vse

Kljub vsem težavam so bila zadnja 
leta razpada socialistične Jugoslavije 
in hkratno formiranje samostojne 
slovenske države sredi leta 1991 ned-
vomno najsrečnejša leta naše zgodovine. 
Uresničili smo stoletne sanje, kot smo 
radi govorili in pisali. Iz zgolj naroda smo 
se preoblikovali v državotvorno nacijo; 
pisatelji so po stopetdesetih letih svojo 
narodno konstitutivno funkcijo prepustili 
politikom; vzpostavili smo parlamentarno 
demokracijo z razvejanim sistemom 
političnih strank; vpeljali smo tržno 
gospodarstvo; z drugimi evropskimi drža-
vami smo se povezali v Evropsko unijo in 
sprejeli njeno valuto; socialni analitiki so 
resno predvidevali, da bomo pri takšnem 
razvojnem tempu v nekaj letih nadoknadili 
zamujeno in dohiteli, če že ne prehiteli 
druge evropske države; začeli smo verjeti 
in pisati o Sloveniji kot drugi Švici, kot 
državi, ki se bo povzpela na prestižni 
razvojni vlak skupaj z Nemčijo, Francijo, 
Anglijo; v Mariboru, ki je po junaških 
pekrskih dogodkih dočakal osamosvojitev 
kot slovenski Manchester, kot pretežno 
industrijsko mesto z lumpenproletarizi-
rano polproletarsko identiteto, smo bili 
prepričani, da se bo ta pod vplivom novih 
razmer hitro spremenila. 
Bo prihodnja identiteta mesta spet zgolj 
in samo delavska, sem se spraševal v 
spremni besedi k Mariborski knjigi 
(1999), ali pa se bo utemeljevala v 
ambicioznejših in donosnejših družbenih 
segmentih – v razmeroma solidnem 
bančništvu, v hitro razvijajočem se malem 
gospodarstvu in obrti, v univerzi, ki jo 
bo treba čimprej kompletirati s popolno 
humanistiko, v kulturi, ki so ji šele zdaj 
dane zares ustrezne materialne možnosti 
za vsebinski razcvet …?

Spodrezane korenine
Potem pa smo padli v črno luknjo. 
Spomnimo se – kot domine so drug za 
drugim propadali takšni industrijski 
prvokategorniki, kot so bili TAM, 
Metalna, Elektrokovina, Livarna; v 
stečajih je ugašala cela vrsta drugih 
podjetij in delovnih organizacij, med 
njimi draga Založba Obzorja, pri kateri 
sem več kot 15 let služboval kot urednik. 
Leta 1991 je od dobrih 52.000 aktivnih 
Mariborčanov celih 47 odstotkov delalo 
v industriji. Z gospodarskim propadom 
se je zato enormno večala brezposelnost; 
dosegla je celo 23 odstotkov, kar je bilo 
največ v državi. Še danes imam pred očmi 
mlado mamico, ki je sredi Gosposke ulice 
jokala v televizijsko kamero, ker bo njen 
sinček zaradi takšnih ekonomskih razmer 
moral ostati brez brata ali sestre. 
Zaradi takšnih ekonomskih razmer so 
se vse pogosteje pojavljale govorice, 
da je bilo v socializmu boljše kot je 
zdaj v demokraciji in združeni Evropi; 
spet je na široko zazevala ideološka 
delitev na partizane in domobrance, na 

rdeče in bele, na leve in desne; vse več 
Mariborčanov je bilo prepričanih, da se v 
tem našem mestu ne da ničesar storiti, da 
ima mesto »spodrezane korenine«, Marijan 
Kramberger pa je v eseju Mesto in leta pisal 
celo o »prekletem mestu«. 
Nezadovoljstvo se je naglo spreminjalo 
v jezo in jeza v bes ter sovraštvo. Že so 
poletele prve granitne kocke in polivinilne 
vrečke s tekočo barvo proti stavbi mestne 
občine; tisoči so se v brezupu zbrali na 
Trgu svobode, okrog Tihčevega spomenika 
NOB, mahali s transparenti in zastavami 
ter skandirali: »Gotof si! Gotof si!« In nad 
Mariborom se že strašno dolgo ni dvigal 
noben gradbeni žerjav ...
Ne, ni res! Eden se je le dvigal, tam, na 
vogalu Glavnega trga in Koroške ceste, pred 
nekdanjo gostilno Koper. Neki Arsenovič je 
vsemu navkljub prenavljal staro, dotrajano 
stavbo, počasi, a vztrajno, z občutkom 
za detajle in s spoštovanjem historičnih 
značilnosti. Ko je bila prenova končana, je 
zanjo prejel prestižno Steletovo nagrado za 
ohranjanje kulturne in naravne dediščine. 
Takšen človek bi moral biti mariborski 
župan, sem si rekel. In je to konec leta 
2018 tudi zares postal, spoštovani gospod 
Aleksander Saša Arsenovič.

Nov značaj mesta
Ne, nisem se motil. To, kar je ta pravnik 
in podjetnik s svojimi sodelavci postoril 
od takrat do danes, je res impozantno in 
občudovanja vredno. Nenadoma se je v 
tem našem »prekletem mestu spodrezanih 
korenin« dalo uresničiti prav vse. Načrti, 
ki so leta tičali v občinskih predalih, so 
se, nekoliko modificirani, drug za drugim 
spreminjali v živo realnost. Povsem 
obnovljena sta bila Glavni trg in Koroška 
cesta, obnovljena je bila zahodna tribuna 
Ljudskega vrta z okolico in Sodni stolp 
na Lentu, Čeligijev stolp ob Gregorčičevi 
ulici in Vojašniški trg z objekti, pretla-

kovali so in na novo osvetlili Mesarski, 
Splavarski in Žički prehod, poteka prenova 
promenade Mestnega parka, pod Pekrsko 
gorco raste novo blokovsko naselje, z 
občinsko subvencijo je bilo obnovljenih 
dvajset hišnih fasad in kar nekaj krožišč, 
na Rotovškem trgu pa se je pravkar začela 
največja in težko pričakovana investicija 
zadnjega časa – izgradnja Kulturnega 
centra Rotovž, v katerem bodo dobili nove 
prostore Mariborska knjižnica, umetnostna 
galerija in art kino.
Najpomembnejša pa kljub vsemu ni vsa 
ta intenzivna gradbena in obnovitvena 
dejavnost sama po sebi; ampak, da vsa 
ta intenzivna gradbena in obnovitvena 
dejavnost, se pravi vse večja kultiviranost 
mesta, prispeva k vse bolj prijaznemu, 
sproščenemu razpoloženju prebivalcev 
in takšno razpoloženje k humanejšim 
medčloveškim odnosom in ti, če še 
nekoliko shematiziram, k vsakršni 
iniciativnosti, ustvarjalnosti, ekonomski 
produktivnosti in skrbi za javno dobro, vse 
to pa, kot nam izpričujejo že antične Atene 
in renesančne Firence, k formiranju novega 
značaja mesta, k njegovi prepoznavnosti, 
k njegovi identiteti – identiteti normalnega 
srednjeevropskega urbanega središča 
z univerzo, univerzitetno knjižnico, 
dramskim gledališčem, opero, baletom in 
filharmonijo, z lutkovnim gledališčem, 
umetnostno galerijo in pokrajinskim 
muzejem, s Kulturnim centrom Rotovž, 
Kiblo, Pekarno in navsezadnje z najsta-
rejšo trto na svetu.
Človeku, ki je s svojimi sodelavci samo v 
zadnjih štirih letih toliko postoril v mestu, 
ga, kot sam pravi, »malo pospravil«, je vse-
kakor treba dati novo priložnost, da v njem 
postori oziroma »malo pospravi« še vse 
tisto, kar ima v načrtu. Bila bi svojevrstna 
ironija, če mu tega ne bi omogočili, kajti, 
ne pozabimo: za preporod mesta gre.

Andrej Brvar

Čudenje, ljubezen, 
angažma

Vihra druge svetovne vojne je hotela, da se 
je Andrej Brvar rodil in nekaj časa odraščal 
v srbskem Čačku, kamor je bila izgnana 
njegova družina. Ta je močno hrepenela 
po svojem Mariboru in to je otroka tako 
zaznamovalo, da je mesto zanj dobilo mitsko 
podobo. Po prihodu nazaj je svojo mladost 
preživljal na Lentu ob Dravi v bližini Sod-
nega stolpa. Gotovo je tudi to pripomoglo 
k oblikovanju njegove vitalistične drže, za 
mnoge so še danes fascinantne Brvarjeve 
dravsko jadralske fotografije Toneta Stojka.
V šestdesetih letih prejšnjega stoletja se 
je Brvar začel oblikovati kot pesnik, že v 
ljubljanskih študentskih letih je s svojo 
poezijo in angažmajem v avandgardni 
gledališki skupini Pupilija Ferkeverk stopil 
na vidno mesto v umetnostnem vrvežu 
konca šestdesetih, sodeloval pa je tudi v 
študentskem gibanju in zasedbi Filozofske 
fakultete. V tistem času je nanj odločilno 
vplival profesor dr. Dušan Pirjevec. Po 
študiju romanistike in primerjalne književ-
nosti se je, kljub temu, da bi lahko ostal v 
Ljubljani, vrnil v svoj Maribor, ki je bil in ostal 
v središču njegovega literarnega ustvarjanja 
in intelektualnega razmisleka. Radoživost, 
ljubezen do življenja, čudenje nad obstojem 
sveta, narave in človeka so zaznamovale 
njegovo poetiko. V svojih »opisnih oz. 
slikovnih« pesmih je s svojstvenim slogom 
nizanja podob ali dogajanja odstiral tančice 
s stvari, reči, pojavnosti, tako da je prišel do 
njihovega bistva; in to na preprost, nazoren 
in učinkovit način. 
Pomembno ga je zaznamovalo tudi obdobje 
mariborske peterice, ki se je vzpostavila 
z izdajo skupne knjige Skupaj. Šlo je za 
skupino po literarni usmeritvi različnih, a 
nadarjenih ustvarjalcev in intelektualcev, 
ki so za desetletja zaznamovali kulturno 
podobo Slovenije. V njej so ob njem bili še 
France Forstnerič, Tone Partljič, Marijan 
Kramberger in Drago Jančar. Sledile so 
številne zbirke pesmi in literarne na-
grade. Pa seveda njegovo publicistično 
pisanje, v veliki meri vezano na duhovno 
pokrajino Maribora, njegovi pronicljivi in 
poglobljeni eseji o našem mestu, v katerih je 
razkrival značaj mesta. 
Vso to njegovo intelektualno in pesniško 
delovanje je bilo odlična osnova za uredni-
ško mesto na založbi Obzorja, na kateri je 
v svojem dolgoletnem službovanju uredil 
celo vrsto za mesto in državo pomemb-
nih izdaj in postal eden najmarkantnejših 
urednikov svoje dobe. Pri Slovenski matici 
je uredil Mariborsko knjigo z literarnimi in 
likovnimi deli o mestu ob Dravi. Leta 2007 
mu je v prestižni zbirki Kondor izšel izbor 
pesmi z naslovom Retrospektiva. Kot krono 
za svoje pesniško ustvarjanja je leta 2014 
prejel Glazerjevo in leta 2015 še Prešernovo 
nagrado, leta 2017 pa so vse njegove 
zbirke izšle v monumentalnem zbranem 
delu Transverzala. Tudi dandanes je eden 
pomembnejših premišljevalcev mesta 
oziroma intelektualec z veliko mero ljubezni 
in angažmaja za svoje mesto.

Nino Flisar

»Priznam, na starost me greje zavest, da sem v življenju opazil vsaj 
nekaj lepote sveta, da sem o njej pretresen poročal drugim.«

Andrej Brvar, pesnik, 
urednik, vitalist
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* * *
čez teden, ne, čez teden ga ne opaziš, čez teden ti vsako
jutro znova poskoči srce od budilke, potem ko si spal nemirno
v plitkem spancu, in že ti rojijo po glavi neki dogovori, 
neki obrazi, neki stavki s klicaji, telefon ti kot bevskajoče
ščene skače v uho, številka novega faksa je 223–213,
fotografije zapisuješ na formular in dokumentiraš, prekinjaš
druge in drugi tebe sred stavkov o fascinantnem kolektivnem
samomoru, o javni licitaciji, o spremembi taks, na dunaju
si, v palais auersperg poslušaš referate o podonavski monarhiji
kot zibelki evropskega regionalizma, v trstu bereš pred
polno dvorano slovenskega kulturnega doma v ulici petronio,
ugotavljaš, da bi že potreboval očala, na pošti plačuješ
s tremi položnicami, dentist ti montira mostiček, sina sprašuješ
latinske besede, psa pelješ na zrak in tebe pes, medtem ko
z dirigenta kaplja, opazuješ prah od kolofonije pod violinskimi
strunami in potem v postelji, podprt z blazino, še dolgo bereš
gledališki list ... ne, čez teden ga ne opaziš, čez teden ne.
potem pa pride spočito, sončno, pariško modro nedeljsko dopoldne
in se odpraviš kar tako, za nosom, iz ulice v ulico, s trga
na trg in naenkrat, kot bi ti bila odpadla mrena z oči, kot bi
se bil šele zdaj zares zbudil, ga ugledaš, ga uzreš v naglem
menjavanju novih in novih in novih podob: mestna hranilnica meče
poševno senco čez grad, z gimnazije se srebrno drobi peščenec, 
kitajska restavracija ima rdeč lampijon in zelen nadstrešek in
golob na generalovi sablji se opira na pahljačast rep
gradbeno podjetje granit pa te spravi v smeh, nad vrati ima lep
framasonski izvesek, ampak trubarjeva ulica se tako blago
spušča h gledališču, bakhus jezdi na sodu v vogalni niši hotela,
medtem ko avtobus številka 18 zavija okrog velike kavarne,
na most, nad strehe starega mestnega jedra ... kolikšna
akumulacija dela, lepote in časa! pomisliš potem in se ustaviš
in se nasloniš na zid, ker začutiš, kako je naenkrat spet
živa, kako je spet sladka stara, zlizana beseda domovina.

oktober 1991

(Andrej Brvar, Popoldan, 1996)

Srečanje z Leonom Štukljem
Stopa spredaj – gimnastična legenda: zlati medalji v mnogoboju in na drogu na VIII. olimpijskih 
igrah v Parizu 1924; zlata medalja na krogih in bronasta v mnogoboju na IX. olimpijskih 
igrah v Amsterdamu 1928; srebrna medalja na krogih na XI. olimpijskih igrah v Berlinu 1936 
… Stopa spredaj z dolgim, prožnim korakom, vzravnan, v svojem 101. letu, stopa, a se spet 
sunkovito ozre na desno. In zdaj na levo. In spet na desno. In obstane. In se scela zasuče nazaj. 
In zdaj spet naprej. In spet obstane. In se zagleda čez levo, čez desno ramo. In spet obstane 
… Zakaj? – »Veste,« odgovori počasi in išče besede, »z nenadnimi obrati skušam presenetiti 
samega sebe … izskočiti iz svoje stárosti … iz navajenosti … samoumevnosti … ravnodušnosti 
… in spet zagledati to belo plavajočo ptico z dolgim vratom, to žalostno drevo, ki namaka veje 
v vodi, tistega repatega štirinožca tam, kot bi jih zagledal prvič … v vsej njihovi razvidnosti 
… z odprtimi usti od popolnega začudenja … Saj se mi redko posreči … Ampak kadar se, so 
to nepozabni trenutki … najlepši … najsrečnejši … do vrha polni najgloblje hvaležnosti …« 
Obmolkne, a ko opazi, da sem mu opazil roso v drobnih, nenadno pordelih očeh, se zdrzne in 
reče kot v opravičilo: »Ta veter … Se že oglaša jesen …«
(Andrej Brvar, Pesnitve in pesmi, 1990)

*
Po uri zadihanega vzpona sem preznojen obstal na pašniku nad
Kamniško grabo, se ozrl in ostrmel: okrog in okrog je migljalo
na tisoče žoltih, žarkastih cvetov regrata, lapuha, zlatic in drugih
medovitih rastlin; niže spodaj, tam, kjer je izza pobočja oprezal
medvedast oblak, so se pasle ovce v svojih volnenih bundah in
malo više šekaste krave, te najbolj dobrodušne, najbolj materinske
živali; na levi, od koder sem prišel, so bukve, ta lesena bitja v
visoki starosti, na široko izkoriščale prostor, sonce jim je srebrno 
odsevalo na vsakem listu posebej, debla so se širila v nosilne
korenine, zraščene tudi druga čez drugo, med njimi, v zelenkasto
prosojni senci, pa je zelenel otroški vrtec novih generacij; na stezi,
ob lužah od včeraj, so lastovke nabirale blato za gradnjo mest,
iz cvetočih akacij na desni je padal sneg v prečnem vetru, v potujočem
zraku, ki je prinašal vonj po dimu, po hlevskem gnoju,
in tam, tam spodaj žila reke, zvijajoča se vodna cesta, in rumene
zapláte oljne repice in nebesno ogledalo akumulacijskega jezera
in stara, zgubana zemlja v ozadju, indigo modrih ribic, že skoraj
vijolični, pa sinji, bolj in bolj sinji, pa beli, še komaj razpoznavni,
samo še sluteni v belem bleščanju obzorja ... Znašel sem se na
kolenih, ne da bi vedel, kdaj in kako.
(Andrej Brvar, Fusnote, 2020)

Foto: Jaka A
rbutina

Bosanec – gradbeni delavec, Srb – 
navijač, Črnogorec – len, Hrvat – hidrofil 
(natančneje morjoljub). To so stereotipi 
narodov nekdanje Jugoslavije, znani 
v glavnem iz popularnih vicev. Kot 
novinarka pogosto govorim o njih v 
poljskih medijih. Balkan je v tem primeru 
zelo izrazit in barvit. Kaj pa Slovenija? 
Ali sploh obstaja kak stereotip za 
Slovenca? Še posebno – Mariborčana? 
Kako vas vidijo tujci?
Kaj torej jaz – Poljakinja, ki živi v 
Mariboru že 5 let in vas skrbno opazuje – 
lahko rečem o Mariborčanih? In še: kako 
naj rečem to tako, da vas nasmejim in me 
kljub vsemu ne boste izgnali iz mesta?
Gurmani – Tega, kako čudovita je vaša 
hrana in gastronomska ponudba, ni treba 
posebej poudarjati, saj to veste tudi sami. 
Radi jeste in kuhate. Še več – res znate to 
narediti! Morda se sliši čudno priznanje, 
a dejansko je bil to razlog, da sem prišla 
v Maribor. Ljudje se običajno preselijo 
v drugo državo zaradi kakega višjega 
motiva, denimo, ljubezni, kariere ... Kaj 
pa jaz? Iskreno – prišla sem dobro jesti! In 
ostala. In ne obžalujem! Edino, česar ne 
razumem, je, zakaj hrani dodajate toliko 
kisa? Saj niste kisli ljudje ... Kaj pa, če je 
to posledica »kislega okusa«?
Kisli okus – Tako ocenjujem vaš okus 
pri oblačenju. Ni mi zameriti, ampak če v 
Mariboru opazim lepo oblečeno žensko, ta 
verjetno ni Slovenka. In ne, ne gre za to, 
da nimate okusa. Imate. Ampak zdi se mi, 
da Slovenke bolj cenite udobje kot videz. 
Med sprehodom po centru Maribora lahko 
na prste ene roke preštejem ženske, ki 
nosijo visoke pete. Na Poljskem je ravno 
nasprotno – težko je najti takšno, ki v 
mestu ne nosi visokih pet.
Opažam tudi nadpovprečno zanimanje 
za pajkice. Čudim se, kako jih imajo 
Mariborčanke tako rade, da imajo pajkice 
za fitnes, pajkice za zmenek, celo pajkice 
za v cerkev oziroma svečane pajkice. 

Iskanje stereotipnega 
Slovenca, Mariborčana
Kako nas vidijo drugi?

V moji državi so pajkice le športna 
oblačila – zunaj telovadnice se jih ne nosi. 
Vendar moram hkrati pohvaliti, da res 
neverjetno dobro izgledate v teh pajkicah. 
Torej – mogoče pa le ni tako čudno, da jih 
tako pogosto nosite.
Še glede stila pri oblačenju ... Na drugi 
strani opažam, da pa so zelo dobro obleče-
ni moški. A ta pohvala pravzaprav ne gre 
slovenskim moškim, pač pa – njihovim 
mamam! Nanje ste zelo navezani. Ko 
srečam moškega, ki je preveč čist in 
zlikan, zbežim. Tak bi se najbrž najraje 
poročil kar z mamo.
Poligloti – Menim, da sem zelo sposobna 
pri učenju jezikov. Ampak pri vas, 
Slovencih, ostanem brez besed. Vsi znate 
angleško, mnogi nemško, da ne omenjam 
srbohrvaščine, italijanščine, španščine 
in celo – najbrž zahvaljujoč gledanju tv 
serij – turščine! (Okej, morda nekoliko 
pretiravam s to turščino).
Je pa dejstvo, da Slovenci znate več 
jezikov kot povprečni Evropejec. Morda je 
tudi to posledica dejstva, da morate prebi-
valci majhne države z dvema milijonoma 
ljudi uporabljati tuje jezike, da bi prišli do 
informacij v knjigah in na spletu. Konec 
koncev je prebivalcev celotne Slovenije 
toliko kot ljudi v enem samem mestu na 
Poljskem, na primer v Varšavi. Že otroke 
hitreje navajate na tuje jezike, saj na vaših 
televizijah nimate denimo »dubbinga«.
Pitje – Hmmm, kako naj napišem, kar 
sem opazila: da Štajerci ... zelo uživate 
v pijačah? Čeprav me – Poljakinjo, ki 
je živela blizu meje z Rusijo – velike 
zmogljivosti pri pitju alkohola ne navdušu-
jejo, moram priznati, da kakor se Štajerci 
sproščate med vikendom, postanete res 
veseli. In čeprav pravijo, da je jamranje 
vaš nacionalni šport, se znate tudi hecat, 
predvsem pa ste zelo zelo prijazni. 
Mogoče se še posebno zaradi tega pri vas 
počutim kot v domovini.

Liliana Wiadrowska
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Kako naši  
mladi  
živijo danes
Monografija 
je dostopna 
brezplačno na 
spletni strani 
univerzitetne 
založbe
Po desetih letih je bila v Sloveniji po-
novno izvedena nacionalna raziskava 
o položaju mladih. Težko pričakovana 
monografija Mladina 2020: položaj 
mladih v Sloveniji predstavlja ključne 
izsledke te študije in je v veliki meri za-
snovana kot nadaljevanje nacionalne 
študije Mladina 2010, vključuje pa tudi 
podatke drugih relevantnih raziskav 
in na ta način omogoča vpogled v 
aktualni družbeni kontekst, v katerem 
naši mladi danes živijo. Monografija 
je nastala s skupnim podjemom 
raziskovalcev iz Univerze v Mariboru 
ter Univerze v Ljubljani in vključuje 
poglavja s temami iz demografije, iz-
obraževanja, zaposlovanja, bivanjskih 
razmer, zdravja, politične in kulturne 
participacije, vzorcev potrošnje 
in vrednot mladih.
Med zanimivejšimi ugotovitvami gre 
kot prvo izpostaviti izjemen demo-
grafski upad med mladimi, ki ga je 
nemogoče spregledati, saj je danes v 
Sloveniji mladih skoraj za tretjino manj 
v primerjavi z letom 2000. Zraven 
tega podatki kažejo tudi dvig trendov 
digitalizacije, okoljske ozaveščenosti in 
aktivacije mladih, pa tudi naraščajoče 
trende individualizacije, polarizacije in 
duševnih težav med mladimi.
Ob predstavitvi raziskovalnih izsled-
kov so avtorji poskrbeli tudi za nabor 
priporočil, ki jim nacionalni, regionalni 
in lokalni odločevalci lahko sledijo pri 
oblikovanju programov, politik ter 
vsebin za mlade in jim na ta način 
omogočijo boljše pogoje za prehod 
v odraslost. Monografija je izšla 
maja 2021 pri Univerzitetni založbi 
Univerze v Mariboru in je dostopna 
brezplačno na spletni strani založbe: 
https://press.um.si.

Andrej Naterer

Knjiga prihaja med nas prav v času, ko 
smo še polni vtisov po izjemnih uspehih 
naših športnikov na zimskih olimpijskih 
igrah v Pekingu. Tudi sicer je to knjiga, 
ki smo jo morali dobiti – ne le, da se v 
njej vrnemo na začetek zgodbe o uspehu, 
tako v slovenskem, jugoslovanskem kot v 
svetovnem merilu. Tudi zato, da ob branju 
podoživljamo trenutke zmagoslavja, tre-
petamo za tiste desetinke sekund, obuja-
mo vse kolajne, vsa imena, vse tiste kraje 
… Pa tudi zato, ker v njej sledimo navdi-
hujoči življenjski zgodbi Toneta Vogrinca, 
človeka, ki je s svojim pogumom, ambici-
oznostjo, s trmo in z neverjetno spret-
nostjo to zgodbo omogočil.

S svojo značilno prostodušnostjo, z 
iskrenostjo in s humorjem pripoveduje o 
svojem bogatem življenju, ki je bilo ves 
čas prepleteno s športom. Brez zagrenje-
nosti ali nostalgije se ozira v čas, ko smo 
z zgodbo o smučarskih uspehih živeli 
vsi, ko smo njega in tekmovalce bučno 
slavili, ko smo se smejali njegovim pris-
mojenim stavam, pa tudi ko je bilo hudo, 
ko so se širile take in drugačne govorice, 
zavist, porazi in izgube.
Zapisovalec Marko Radmilovič spretno 
sledi Tonetovemu bogatemu vijuganju 
med spomini. S knjigo je Tone izpolnil še 
eno svojih želja in uspehov – s spomini je 
počastil svoj 80. življenjski jubilej. Knjigi 
je dodana bogata zbirka fotografij.
Prav na današnji dan, 24. februarja, Tone 
praznuje rojstni dan. In mariborski župan 
Aleksander Saša Arsenovič mu bo podelil 
mestni pečat z napisom: »Za izjemne ži-
vljenjske uspehe in neprecenljivo širjenje 
prepoznavnosti našega mesta.«
Mi vsi pa kličemo: Vse najboljše, dragi 
Tona! In hvala za knjigo.

Zora A. Jurič

Vijuganje 
med 
spomini
Tone Vogrinec: Vsi 
me kličejo Tona

Saj, Pohorje. Tu se je  
vse začelo
Štajerski smučarji smo vedno pogledovali 
proti Gorenjski, Franci Čop pa je naredil 
obratno. Z Jesenic je prišel v Maribor. 
Vzljubil je Pohorje in drugo polovico 
svojega življenja je pustil na našem hribu. 
Bil je legenda smučarskega športa in še 
danes ne razumem, da mesto ne premore 
ulice, imenovane po njem. Dva mandata 
sem bil v mestnem svetu. Dva mandata, 
med katerima sem vedno znova predlagal, 
da bi Čop in Senčar morala dobiti ulico. 
Pa pri politiki ni šlo nikoli skozi. Ker brez 
Čopa na Pohorju ne bi bilo ničesar. Bil 
je tudi prvi, ki je nekaj pomenil v širšem 
jugoslovanskem merilu, saj je bil v letih 
1936 in 1948 olimpijec. Šele kasneje sta 
prišla Dušan Šober in Ivan Sevčnikar, ki 
sta kot tekmovalca posegala med prvih 
deset v Jugoslaviji. Takrat je bil smučar-
ski monopol doma na Gorenjskem. Tine 
Mulej, Janko Štefe, Matevž Lukanc, kas-
neje Križajev oče, ki je še z mano vozil, 
vsi Tržičani. Smučarija je bila v njihovih 
rokah. Kako sem sploh prišel zraven? 
Za začetek sem treniral kot poblaznel. 
Na Bernekerjevi sem sedel na kolo, v 
pancerjih, oblečen za smučanje, na štan-
go kolesa sem privezal smučke in palice 
ter se odpeljal do vznožja Pohorja. Tam 
sem kolo zaklenil, da mi ga ne bi ukradli, 
smučke na ramo in peš gor na trening. 
Če je bil na poseki sneg in če si prilezel 
do sedežnice, je še nekako šlo. Sedežnica 
Habakuk je bila zgrajena že leta 1950. 
Ko si prišel do nje, si potreboval še srečo, 
da je bilo tam vsaj devet ljudi. Luka, ki je 
takrat upravljal to sedežnico, je namreč 
rekel: »Dokler vas ni deset, ne bom 28 29 
pognal!« Smo ga prosili in moledovali: 
»Pa daj, Luka, ne bit takšen, daj, poženi.« 

On pa samo: »Ni vas deset!« 
Potem je le pognal, ampak ni bilo bogve-
kaj. Enkrat si se zapeljal gor pa smučal 
dol in to je bilo to. V glavnem se je treni-
ralo peš. Poštamfali smo si progo, nase-
kali smo leskove kole in potem postavili 
nekaj vrat. Ampak tudi v drugih klubih 
ni bilo dosti bolje, mi smo imeli vsaj to 
prednost, da smo lahko šli na Glažuto, če 
na Bellevueju ni bilo snega. 
Leta 1956, 26. februarja, so v Mariboru 
organizirali avtomoto skijoring. Divjo, 
skandinavsko jago, pri kateri smučar-
ja vleče konj. Pri nas je bilo bolj po 
štajersko: avto, štrik, smučar. Tistega 
leta je bil, v nasprotju z današnjimi 
časi, Maribor ves pod snegom. Konec 
februarja, dva dni po mojem rojstnem 
dnevu. Štart na Mladinski ulici, nato do 
Kamnice, dol do glavne ceste pa gor 
mimo Fontane in še enkrat do Mladinske. 
To je bil en krog. Tekmoval sem že leto 
prej, ko sem zmagal med pionirji, z 
drugim najboljšim časom v absolutni ka-
tegoriji. Leta 1956 sem bil star štirinajst 
let in prvi favorit. To vlogo sem na tekmo-
vanju tudi upravičil. Zmagal sem v svoji 
kategoriji in tudi absolutno, s povprečno 
hitrostjo 65,2 kilometra na uro. Ampak 
kako sem lahko bil tako hiter? Ker šofer 
pač vozi, kot vozi. Bila sva dogovorje-
na, da mu bom pokimal z glavo, če bom 
menil, da lahko smučam hitreje, in takrat 
bo še pospešil. Ampak bil sem mali zajec 
in me je po cesti metalo sem in tja, tako 
da sem ves čas nehote kimal z glavo! On 
pa gas, gas, kolikor je šlo. Si predstavlja-
te povprečje 65,2 kilometra na uro? To 
je kar hitro za smučarja, ki je s štrikom 
privezan za avto in po Kamniškem drevo-
redu divja proti Kamnici.

(Odlomek iz knjige Vsi me kličejo Tona, 
strani 27 in 28)
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Imel sem dvajset let, pesmi iz Cocktaila 
sem znal na pamet, album Pljuni istini 
u oči je dežural na mojem gramofonu in 
potem sem še srečal svojega kantavtorske-
ga idola v Klubu mariborskih študentov v 
Ljubljani. Je lahko kaj lepšega? Nima vsak 
sreče spoznati svojega vzornika v času 
največjega občudovanja njegovega lika in 
dela – takšne, kot sem jo imel jaz, ko sem 
osebno spoznal Marka Breclja. Klical sem 
ga Brecl, brez e-ja v priimku in tudi brez 
j-ja v sklanjanju, saj sva bila oba maturan-
ta mariborske Druge gimnazije.
Danes se ne spomnim več, zakaj in 
kako sem se naslednje jutro znašel pri 
Marku doma, v majhnem stanovanju na 
Kongresnem trgu, kjer sem spoznal nje-
govo Mariborčanko in ob jokanju njunega 
nekajmesečnega sina postal njegov vaje-
nec za dostavo domačega brinjevca. Tisti 
dan se je po celodnevnem obiskovanju 
njegovih ljubljanskih prijateljev, potem, 
ko sva jim dostavila in razdelila vse ste-
klenice, končal pri Mikliču, takratni nobel 
restavraciji Društva slovenskih pisateljev, 
kamor me je za nagrado za moj trud pova-
bil na večerjo. Marko je po ogledu cen v 
jedilnem listu naročil veliko skledo regra-
ta s kuhanim krompirjem, jajcem, ocvirki 
in bučnim oljem, dva kozarca refoška in 
dve vilici, kar nama je takrat dopuščalo 
njegovo finančno stanje. Zbrana pisa-
teljska druščina je imela preveč opravka 
sama s sabo, da bi naju opazila, tako da 
sva, potem, ko je Marko ugotovil, da se 
jih ne bo dalo prepričat, da bi naju počas-
tili še s kakšno rundo refoška, zapustila 
restavracijo s spoznanjem, da alternativa 
nima kaj iskati pri koritu.

Srbež na hrbtu politike
Po tej prvi mentorski lekciji sva se na za-
četku osemdesetih še velikokrat srečala. 
Ampak prijateljevanje guruja in vajenca 
se je začelo počasi spreminjati v druženje 
dveh kolegov. Starejši je postal očetovsko 
kritičen do uspehov mlajšega, mlajši pa 
mu je zameril, da se odreka svojim najlep-
šim pesmim in pljuva po svojem talentu, 
ki se mu še danes priklanjamo vsi kantav-
torji. Takrat sem tudi spoznal, da Brecl 
vsak svoj uspeh prepoznava kot izdajo 
svojega umetniškega poslanstva. Vsak, ki 
je kadarkoli poskusil napisati besedilo za 
kakšno skladbo, ve, da je slovensčina zelo 
zahteven jezik, da nam rime niso najbolj 
naklonjene. Brecl je to počel z neverjet-
no lahkoto, elegantno, natančno v izrazu, 
neizmerno duhovito, nežno in istočasno 
zapeljivo nesramno. Njegova buldožerska 
besedila so bila vedno jezikovno in slo-
govno enostavno perfektna. Njegove coc-
ktailske melodije so nam same lezle v uho 
in že po prvem poslušanju si si jih lahko 
momljal cele dneve. 
Ampak Marko se je vseeno odločil, da 
se bo znebil svoje stare slave, ki so mu jo 
prinesli njegov skoraj absolutni posluh, 
barva, razpon njegovega glasu in mojstr-
sko igranje z besedami. S čudovito Parado 
je z Duom Zlatni zubi še izvedel nekaj 
vrhunskih domislic in zajebancij; nepoza-

Takšnih več ne delajo
Kdo 

nam bo zdaj 
oblepil kemblje na 

zvonovih, ki nam perejo 
glave in silijo nazaj 

na kolena?

ben bo ostal prevod Prešernove 
O, Vrba nazaj v nemšči-
no s Feom Volaričem; 
hkrati pa že nakazal, 
kako bodo kopnela 
njegova besedila 
in se sušile vča-
sih tako original-
no sočne melodije. 
Markov naslednji 
bend Marjanov čud-
ni zajec je z albumom 
Svinjam diamante še zadnjič 
prinesel nekaj res vrhunskih pe-
smi (Ta stol, Radojka, Ponošeni smeh-
ljaji), druženje s puljskim kantavtorjem 
Francijem Blaškovićem pa še nekaj nepo-
zabnih skupnih nastopov s skupino Gori 
Ussi Winetou, preden se je v Kopru za 
predolga leta posvetil aktivizmu in poli-
tiki. Postal je nedosegljiv srbež na hrbtu 
slovenske politike, ki je po moje najbolj 
zablestel z izvirno, dobesedno letečo, 
lastnoustno izpihnjeno kritiko kameleo-
nu Ruplu – če se poskusim izrazit v bre-
celjščini – in z nedeljsko jutranjo tišino, 
ko je kemblje zvonov na koprski cerkvi za 
praznik Marijinega vnebovzetja oblepil s 

tapisonom in tako za dvajset ur 
prekinil zvonenje. Več kot 

dvajset let je bil raje de-
žurni alternativec, na-
mesto da bi napisal 
še nekaj cocktailov, 
parad in ponoše-
nih smehljajev. V 
Kopru pravijo, da so 

mu najbolj hvalež-
ni, da je v tem času v 

Mladinskem kulturnem 
centru kar nekaj generacij 

iščočih se mladincev s travo in sa-
moizumljenimi mehkoterorističnimi akci-
jami rešil pred trdimi drogami. 

Čudovite nesramnosti
Aktivist Brecl me ni maral. Svojemu 
mačku je dal ime Predin. Še danes ne 
vem, ali zaradi mačjega predenja ali prde-
nja. Najmanj petnajst let se nisva srečala. 
Potem me je poklical Janez Burger, ki je 
snemal film Priletni parazit, v katerem je 
– očitno tudi z Breclovo privolitvijo – že-
lel posneti tudi nekaj mojih misli o para-
zitski legendi, in jaz sem v kamero iskre-
no povedal, da je Brecl bil in bo ostal moj 

vzornik in da ga imam vsem njegovim pi-
zdarijam navkljub vseeno in še vedno rad.
Srečala sva se po premieri. Ko mi je nata-
kal kozarec refoška, mu je bilo tako nero-
dno, da me sploh ni pogledal v oči. Takrat 
sem črnemu vinu, iste sorte, kot je bilo 
tisto, s katerim sva pred desetletji zalila 
svoje sveže prijateljevanje, prepustil, da 
iz naju umije vse zamere, ki jih je Brecl 
dolga leta analitično zbiral in nalagal kot 
bodice v rezervi, da bi jih lahko uporabil 
takoj, ko bi presodil, da je potrebno. On 
se je zlagal, da ne spremlja moje glasbene 
kariere, jaz sem mu pa rekel, da je skrajni 
čas, da obišče zobozdravnika.
In pipa miru je bila pokajena.
Nekega dne me je nepričakovano pokli-
cal, ker ga je zanimalo, kaj bom napisal v 
zbornik, ki ga bo ob sedemdesetletnici iz-
dala najina gimnazija. Prijetno presene-
čen sem mu priznal, da bom pisal o živem 
prascu, ki smo ga podarili svojemu raz-
redniku, kar ga je zelo razveselilo. In na-
enkrat sva klepetala in se zafrkavala, kot 
da spet iz iste sklede jeva regratovo sola-
to. Zaupal mi je, da je neozdravljivo bo-
lan, kar me je potrlo in istočasno razjezi-
lo, saj sem upal, da bo, ker se je spremenil 
nazaj v prijaznega Brecla, napisal še za 
vsaj en album novih pesmi. To se na ža-
lost ni zgodilo, je pa vseeno dal nekaj zelo 
duhovitih intervjujev, v katerih je s svo-
jim prepoznavnim črnim humorjem nav-
duševal stare fene in mlade nekonformis-
te. Trideset let prepozno je dobil Ježkovo 
nagrado in z njo še uradno, vsesplošno 
družbeno priznanje, da je res vrhunski 
umetnik, kar ga je še zadnjič – le da tokrat 
bistveno bolj milo – razjezilo.
Čas ga ni mehčal, prej obratno. O Breclu 
in njegovih čudovitih nesramnostih obsta-
ja veliko anekdot, ki si nedvomno zaslu-
žijo filmsko upodobitev. Dovolite mi, da 
omenim vsaj dve, čeprav bi jih lahko z ve-
seljem naštel vsaj dvajset.
Na zabavi po Evrovizijskem izboru v 
Opatiji 1975, na katerem je Duo Trio 
Buldožer skoraj zmagal, je med Kongo 
plesom – plesalci se postavijo v vrsto in 
se med plesom držijo za pas ali rame-
na – takrat nedvomno najpopularnejše-
mu jugoslovanskemu pevcu Ivu Robiču 
porinil prst v rit.
RTV Ljubljana je leto pozneje, 1976., 
izbrisala posnetek podelitve Zlatega zna-
ka revije Mladina, na kateri je Brecl na in-
validskem vozičku, skupaj z Buldožerji, v 
ljubljanski Festivalni dvorani med izvaja-
njem pesmi Dan bolezni v dogovoru s štu-
denti medicine uprizoril zaigrano krvavo 
streljanje, ki je dodobra prestrašilo priso-
tne režimske politike.
Marko Brecelj je dvakrat umrl. Prvič za 
hec in drugič za res. Kdo nam bo zdaj 
oblepil kemblje na cerkvenih zvonovih, ki 
nam perejo glave in silijo nazaj na kolena?
Slovenskemu Inštitutu za kakovost in 
meroslovje predlagam, da En Brecelj 
postane enota za neupogljivo ume-
tniško svojeglavost.

Zoran PredinFo
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Maribor slikarja Ludvika Pandurja
Slikar Ludvik Pandur je z Mariborom 
povezan vse življenje. Tu je odraščal in 
tukaj živi ter ustvarja že skoraj 50 let. 
Po nekajletnem študiju na zagrebški 
likovni akademiji je na pot poklicnega 
slikarja zakorakal prav v Mariboru, s prvo 
samostojno predstavitvijo v Razstavnem 
salonu Rotovž leta 1971. Ob okrogli oble-
tnici, 50 let kasneje, smo v Umetnostni 
galeriji Maribor lani priredili prvo veliko 
retrospektivo avtorjevega dela, kar je 
domače mesto rojaku tudi dolgovalo.

Vez z mariborskimi prostori
Z Mariborom pa ni povezana le ume-
tnikova življenjska zgodba, marveč je 
Maribor tako ali drugače prisoten tudi v 
Pandurjevem slikarstvu. Pandur je sli-
kar razpoloženja, izredno je občutljiv 
na vzdušje prostora in časa, ki ga po-
skuša ujeti in ponoviti v svojih platnih, 
zato ni nenavadno, da se Maribor po-
gosto prikrade vanje.
Povezava med mariborskimi prosto-
ri in slikarstvom sega že v rano otro-
štvo. Umetnik se spominja svoje ra-
dovednosti okoli baročno poslikanih 
kapelic ob vzponu na Kalvarijo in posli-
kav Josefa Kolba z motivom štirih let-
nih časov na Wibmerjevi hiši na začet-
ku Gosposke ulice. 

Še posebno ga privlači razpoloženje v mestnem parku
Še posebno pa ga je, odkar pomni, privla-
čilo razpoloženje v mestnem parku. Kot 
otrok je prostor doživljal z zvedavostjo, 
polno domišljije, okolico Treh ribnikov 
je obljudil s prikaznimi iz pravljic H. 
C. Andersena in junaki iz zgodb Karla 
Maya. Vedno pa je bil prisoten tudi srh, 
pravi Pandur. Ti občutki so ga spominjali 
na vzdušje v umetniških delih velikih 
mojstrov zgodovine slikarstva, ki jih 
je spoznaval v knjigah očeta Lajčija 
Pandurja, prav tako slikarja.

Raziskujte Pandurjev 
Maribor. Obiščite:
� mariborski park;
� mariborsko tržnico;
� kapelice križevega pota na Kalvarijo;
� stenske poslikave na fasadi 
  Wibmerjeve hiše na Gosposki ulici 5;
� Umetnostno galerijo Maribor.

Ludvik Pandur: 
Retrospektiva
Do 20. marca 2022 v UGM
UGM | Umetnostna galerija Maribor, 
Strossmayerjeva ulica 6, Maribor
Odpiralni čas:
Torek–nedelja, 10.00–18.00
Program ob razstavi:
• sobota, 26. februarja 2022, 11.00: 
vodstvo z Ludvikom Pandurjem in 
kustosom razstave Juretom Kirbišem;
• torek, 8. marca 2022, 18.00: 
pogovor z umetnikom Ludvikom 
Pandurjem, povezuje Jure Kirbiš;
• sobota, 19. marca 2022, 11.00: 
zaključno vodstvo z Ludvikom 
Pandurjem in kustosom razsta-
ve Juretom Kirbišem.
Za udeležbo je potrebna predhodna 
prijava. Število mest je omejeno. 
Prijavo pošljite na blagajna@ugm.si 
ali pokličite 02 229 46 93. Program bo 
potekal v skladu z navodili NIJZ.

Vprašanje obstoja
Po študiju v Zagrebu se je slikar leta 
1974 vrnil v Maribor, kjer je bil soočen z 
Vprašanjem obstoja, kakor je poimenoval 
cikel slik iz tistega obdobja. V Maribor 
se je iz Zagreba, kjer je do tedaj deloval 
v mojstrski delavnici slikarja Krsta 
Hegedušića, vrnil zaradi očetove smrti. 
Zamenjava metropolitskega okolja za 
manjše mesto, nenadna odsotnost očetove 
prezence in negotovost slikarskega pok-
lica je umetnika, zdaj v poznih dvajsetih 
letih, pahnila v eksistencialno krizo.
Naslovil jo je v ciklu slik, ki prika-
zujejo življenje na mariborski tržnici, 
ter upodobitvami svojih starih/novih 
someščanov, Mariborčanov. Na tržnici 
ga je privlačilo bogastvo oblik sezonskih 
dobrin, bivanjska vprašanja pa je najbrž 
naslavljal z upodobitvami branjevk in 
branjevcev, ki si, podobo kot slikarji, z 
delom z rokami zagotavljajo svoj obstoj. 

Slednje je potrdil tudi s serijo motivov 
s tržnice v pastelu, ki jo je kot naročilo 
izdelal za opremo takrat nove delikatesne 
prodajalne na Gosposki ulici.

Iskanje svetega grala
Po nekaj letih slikarskega raziskovanja 
beneške lagune in staroveške mitologije 
se je Pandur v mariborski prostor spet 
vrnil v zgodnjih 90-ih letih. V času 
nastajanja nove države so nastali cikli 
slik na temo pomladi, preporoda, obdobja 
okoli velike noči. Pandurjevo slikarstvo 
se je posvetlilo in v njem je začel 
nastopati lik viteza Parsifala. Ta naj 
bi se v svojem iskanju svetega grala 
potikal tudi po Štajerskem, posebej pa 
je na Pandurja vplivala Wagnerjeva 
operna adaptacija legende o Parsifalu ter 
razpoloženje v tretjem dejanju opere – Čar 
velikega petka. Tako je nastal slikarski 
Velikonočni cikel, kmalu pa se je Pandur 
s Parsifalom začel srečevati tudi v 
začaranem mariborskem mestnem parku. 
V zrelih letih je nadaljeval z upodablja-
njem letnih časov, sprememb v naravi 
ter vzdušju, ki ga te spremembe prina-
šajo. Tako pomladi zacvetijo Cvetlična 
dekleta, poletje prinese Čas vrtnic, 
jeseni v fanfarah barv nastopi Jesenik, 
pozimi zapiha Zefir in dogajanje ponese 
v zrak. Vse to pa je pogosto v znamenju 
»štajerja«, štajerskega razpoloženja, 
štajerskega genius loci, ki Pandurja vse 
do danes navdihuje, oplaja z ustvarjalno 
energijo ter ga pozicionira kot nesporno 
štajerskega slikarja.

Jure Kirbiš,  
kustos v Umetnostni galeriji Maribor

S tržnice, iz cikla Tržnice in pari, 1977, pastel na papirju, 100 x 70 cm, Zbirka UGM, 

S tržnice, iz cikla Tržnice in pari, 1976, kreda na 
papirju, 71 x 50 cm, Zbirka UGM

Jesenik I, iz cikla Začarani parki, 2000, olje in 
akril na platnu, 200 x 140 cm

Srečanje v parku, iz cikla Parsifal, 1993-95, olje 
in akril na platnu, 200 x 140 cm, Zbirka UGM 
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Primož Premzl že desetletja skrbi za zbi-
ranje in objavljanje domoznanskega gradi-
va, pri čemer s svojim raziskovalnim de-
lom razkriva javnosti neznane, prezrte ali 
pozabljene dogodke in osebe iz maribor-
ske oz. štajerske preteklosti, zbira umetni-
ške in kulturno zgodovinsko pomembne 
artefakte ter izdaja s tem povezane knjige.
Letos s svojim galerijsko-založniškim 
podjetjem Umetniški kabinet Primoža 
Premzla praznuje tridesetletnico delo-
vanja. To je bil povod, da je s knjižno 
izdajo Zbirka Primoža Premzla naredil 
svojevrstno revizijo. V 12 razdelkih na 
192 straneh (z 258 slikovnimi enota-
mi) predstavi svojo fascinantno zbirko, 
ki je primerljiva z marsikatero arhivsko, 
knjižnično ali muzejsko zbirko. V njej je 
namreč okrog 20.000 enot: med njimi so 
vedutne grafike, načrti, drobni tiski, zgo-
dovinski dokumenti, fotografije, številna 
likovna dela, razglednice Maribora in 
okolice od 17. do sredine 20. stoletja, naj- 
obsežnejša zbirka zemljevidov Štajerske 
od 16. do 19. stoletja in še marsikaj.

Zbiram, odkar vem zase
Primož Premzl, 
prvo zbirateljsko 
ime Maribora

Od kod pravzaprav zbirateljska žilica 
in kdaj sta pri njej v ospredje stopili 
zgodovina in umetnost?
Zbiram, odkar vem zase. Začelo se je v 
zgodnjem otroštvu z zbiranjem vsemogočih 
sličic, ki so se lepile v albume. Značke, 
poštne znamke in numizmatika so bile 
zame prehod v resno zbiranje, ki me je 
naučilo sistematike. Miselni preobrat pa 
se je zgodil z začetkom študija, ko me je 
zbirateljski prijatelj navdušil za zbiranje 
starih razglednic in fotografij Maribora. 
Leta 1987 sem dobil možnost zaposlitve v 
tedaj edini prodajni galeriji v Mariboru, 
Galeriji ARS v Gosposki ulici. Pet let za 
tem sem odprl svoje založniško-galerijsko 
podjetje. To je na kratko pot, ki me je 
pripeljala v stik z umetnostjo in zgodovino.

Večji del svoje zbirateljske in založniš-
ke kariere ste posvetili domoznanskim 
temam, kulturni in družbeni zgodo-
vini Maribora in širše okolice, katera 
odkritja so vas najbolj presenetila?
Ker nisem šolan zgodovinar, sem le-to 
spoznaval avtodidaktično s pomočjo 
literature, dodana vrednost temu pa je 
bilo na terenu najdeno arhivsko gradivo, 
s pomočjo katerega sem spoznaval 
drobce zgodovine mesta, ki je v glavnem v 
knjigah ni bilo možno najti. To gradivo je 

Knjižna izdaja  
Zbirka Primoža Premzla  
je svojevrstna revizija. 
Izšla je ob  
tridesetletnici delovanja 
Umetniškega kabineta 
Primoža Premzla.

v mojih izdajah pomembno zapolnjevalo 
vrzeli in dodajalo kamenčke v mozaiku 
novih spoznanj. Izvirniki tega gradiva 
se hranijo v zbirki, za katero bi želel, 
da bi ostala za raziskovanje dostopna 
tudi bodočim rodovom. 
Prepletanje nemško-slovenske zgodovine 
Maribora in s tem povezane zgodbe me 
vedno znova presenečajo. Boj za prevlado 
(politično, gospodarsko in jezikovno) 
s številnimi trpkimi in tudi zabavnimi 
zgodbami, je tisto, kar je posebej zanimivo 
v tem obdobju mestne zgodovine. Ob tem 
pa me dejstvo, da sem potomec zavednih 
Slovencev iz okolice Maribora, navdaja še 
s posebnim ponosom.
Kot poznavalec zgodovine 
Maribora, do kakšnih zaključkov ste 
prišli o duhu mesta? 
Mesto je v svoji zgodovini doživelo številne 
preobrate, izgube identitete in vedno 
znova našlo pot, se pobralo in meščanom 
nudilo dostojno preživetje in prosperi-
teto. Kot zaprisežen pravičnik sem želel 
popraviti krivice, ko so nekateri pomembni 
posamezniki bili namerno ali nenamerno 
zapostavljeni oz. spregledani. Premalo je 
spoštovanja posameznikov, ki so mestu 
zapustili pomemben pečat. To opažam že 
kar nekaj let tudi ob podeljevanju mestnih 
nagrad zaslužnim. Nekateri so te časti 
deležni šele v pozni starosti, ko se celo 
zaradi starosti in bolezni več ne morejo 
udeležiti slovesnosti, na kateri bi jim bila 
izkazana zahvala za njihove zasluge. Tega 
bi seveda morali biti deležni že na vrhuncu 
svoje kariere. Kot primer, lanskoletni pre-
jemnik Glazerjeve nagrade za življenjsko 
delo, je le-to prejel petindvajset let za tem, 
ko je prenehal z aktivnim delom. To je 
svojevrsten cinizem.

Ob izidu knjige, ki predstavlja vašo 
zbirko, ste naredili inventuro svojega 
dolgoletnega delovanja, na katere 
projekte ste najbolj ponosni oz. jih 
smatrate za najbolj uspešne?
Do sedaj sem izdal 58 naslovov, pov-
prečno dve knjigi na leto. Večina jih je v 
vsebinskem in tudi tehničnem smislu precej 
zahtevnih. Morda se komu to ne bo zdelo 
prav veliko število, vedeti pa je potrebno, 
da sem pri skoraj vseh izdajah vpet kot 
urednik, ponekod tudi kot soavtor, v skoraj 
vseh primerih pa kot tisti, ki je na terenu 
iskal arhivsko slikovno gradivo. Posebej 
bi omenil knjigo Mariborske vedute, za 
katero sem slikovno gradivo celih enajst 
let iskal in popisoval po slovenskih in 
avstrijskih muzejih, galerijah, arhivih in 
knjižnicah. Tudi albumi slovenještajerskih 
vedut iz 17. in 19. stoletja, izdani v letih 
1999–2015, so svojevrsten, v našem 
prostoru neponovljiv projekt. Za večino 
izdaj pa lahko ugotovim, da so imele v 
strokovni in širši javnosti zelo dober odziv.

Kakšni so načrti za prihodnost, 
česa se boste lotili?
Trenutno pripravljam monografijo o 
znamenitem gledališkem igralcu Arnoldu 
Tovorniku, avtorja Marka Koširja. Ob 
tej priložnosti bi želel na novo postaviti 
Tovornikovo poprsje, ki je bilo pred leti 
ukradeno s pobreškega pokopališča. V 
pripravi je tudi knjiga o Klasični gimna-
ziji v Mariboru. Sem tudi v pričakovanju 
rezultata pri prijavi na razpis Centra za 
kreativne industrije. Če bom uspešen, bom 
nadaljeval s popisovanjem, digitalizacijo 
svoje zbirke in urejanjem spletne platforme 
za njeno javno dostopnost. Skratka, 
dela ne bo zmanjkalo.

Nino Flisar
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V letu 2019 se je Mestna občina Maribor 
pridružila skupni prijavi petih mest iz 
jugovzhodne Evrope na EU razpis, name-
njen vzpodbujanju razvoja mest. Razpisna 
prijava predlaganega projekta z nazivom 
»Prihodnja mesta jugovzhodne Evrope« 
(angl. »Future Cities of South East 
Europe«, kratko FCSEE) je bila uspešna.
Tako od začetka leta 2020 mestne ekipe iz 
Križevcev (HRV), Maribora (SVN), Niša 
(SRB), Sarajeva (BiH) in Skopja (MKD) 
skupaj izvajajo ta triletni mednarodni 
projekt (2020–2022), pri čemer s svojimi 
strokovnimi napotki sodeluje nekaj sveto-
valnih organizacij iz zahodne in severne 
Evrope, v prvi vrsti EIT Climate-KIC s 
sedežem v Amsterdamu.

Najboljši kraji za bivanje,  
delo in obisk
Projekt FCSEE je del mednarodnega 
programa »Zdrava, čista mesta«, v okviru 
katerega je doslej že deset drugih mest iz 
različnih evropskih držav zasnovalo svoj 
razvoj v duhu načel trajnosti, zmanj-
ševanja negativnih vplivov na okolje, 
pametnih rešitev, kakovosti bivanja in 

razvojnega sodelovanja prebivalcev ter 
drugih osrednjih protagonistov mest. 
Osnovni namen naštetega je transfor-
macija izvajanja dejavnosti v mestih v 
podnebno nevtralno izvajanje in priprava 
pilotnih projektov s tem v zvezi. Spričo 
navedenega je v zadnjih dveh letih tudi 
Maribor imel priložnost prejeti aktual-
ne in dragocene razvojne informacije 
iz mest Leuven (BEL), Kopenhagen 
(DNK), Dunaj (AUT), Milano (ITA), 
Krakow (POL) in drugih.
Mesta, sodelujoča v projektu FCSEE, 
si skupaj prizadevajo za ambiciozno 
poslanstvo: narediti ta mesta v nasled-
njih letih za ene od najboljših krajev v 
(jugovzhodni) Evropi za bivanje, delo in 
obisk. Projekt se za vseh pet sodelujočih 
mest izhodiščno nanaša na izboljšanje 
kakovosti zraka, doseganje krožnih in 
brezogljičnih ekonomij, zagotavljanje 
enakega dostopa do družbenih dobrin za 
vse prebivalce in na zmanjševanje toplo-
tnih obremenitev ter poplavne nevarnosti. 

Znotraj tega skupnega vsebinskega okvira 
pa vsako od sodelujočih mest samo zase 
določi podrobnejše vsebine in posebnosti 
v lastnih projektnih aktivnostih.

Udeležba občanov
Aktivnosti mariborskega dela projekta 
koordinira podjetje ZUM urbanizem, 
planiranje, projektiranje d.o.o., v njih 
pa sodeluje več osrednjih mariborskih 
institucij in organizacij: poleg Mestne 
občine Maribor (MOM) in Univerze v 
Mariboru (Center za pametna mesta in 
skupnosti) še Regionalna razvojna agen-
cija za Podravje – Maribor, Energetska 
agencija za Podravje, javna podjetja 
Energetika Maribor, Nigrad in Snaga ter 
nekaj pogodbenih izvajalcev. Projekt z EU 
sredstvi povečini sofinancira mednarodna 
svetovalna organizacija EIT Climate-
KIC, vendar pa nekaj več kot tretjino 
sofinanciranja zagotavljajo ZUM d.o.o. in 
pogodbeni izvajalci iz lastnih sredstev, 
kar seveda ni dobrodošla okoliščina za 
izvajanje projekta.
Rezultati dosedanjega dela zajemajo v 
prvi vrsti vsebinski predlog razvojne 
usmeritve Maribora za nekaj naslednjih 
desetletij, zasnove razvoja na področ-
jih krožnega gospodarstva (BioCity 
Maribor), trajnostne mobilnosti, zelenih 
ureditev in stanovanjske gradnje ter for-
mulacijo treh konkretnih pilotnih projek-
tov (prometne ureditve na območju »žele-
zniškega trikotnika« južno od Europarka, 
nadgradnja pametnih rešitev na območju 
Poslovno proizvodne cone Tezno, ureditve 
v mestnem gozdu Stražunu). Cilj je reali-
zirati navedene tri pilotne projekte in na 
podlagi izkušenj iz teh aktivnosti pričeti 
s podobnimi ali primerljivimi projekti v 
drugih predelih Maribora (po možnosti 

Maribor v mednarodnem projektu
Priložnost za 
oblikovanje 
sodobne, dinamične, 
uspešne, občanom 
in podnebju 
prijazne usmeritve 
našega mesta

tudi v drugih krajih po Sloveniji).
Poleg sodelovanja raznih vrst strokov-
njakov je pri teh aktivnostih za dosego 
uspešnih rezultatov pomembna udeležba 
zainteresiranih občanov. To se nanaša 
zlasti na ureditve v Stražunu, saj k njemu 
rekreativno gravitira znaten del pre-
bivalcev Maribora. 

Tveganja velikih razsežnosti
Med rezultati dosedanjega dela na projek-
tu so tudi za Maribor zelo koristne študije, 
metodologije, priporočila in orodja, ki 
so jih pripravile sodelujoče mednarodne 
svetovalne organizacije. Gre za strokovna 
gradiva in napotila v zvezi z zagotavlja-
njem organizacijskih pogojev za tranfor-
macijske mestne aktivnosti, z zagotavlja-
njem potrebnih nemajhnih investicijskih 
sredstev (pripravljen strokovni predlog 
za formiranje posebnega regionalnega 
finančnega mehanizma oz. sklada po 
načelu povezovanja javnih in zasebnih 
sredstev) in v zvezi z možnimi načini 
aktivne soudeležbe občanov ter raznolikih 
zainteresiranih javnosti.
Protagonisti projekta FCSEE skupaj z 
MOM načrtujemo, da se bodo razvojne 
podnebne transformacijske aktivnosti v 
Mariboru nadaljevale tudi po zaključ-
ku projekta FCSEE. S tem namenom 
je MOM  v januarju 2022 prijavila svoj 
interes za sodelovanje na EU razpi-
su »100 podnebno nevtralnih mest do 
2030«, ki sodi v okvir ene od petih 
misij, s katerimi želi EU reševati po-
membne družbene izzive. 
Pred temi izzivi se zaradi vrste tveganj 
velikih razsežnosti (segrevanje podnebja, 
onesnaževanje okolja, omejenost naravnih 
virov, energetska preskrba, migracije, 
epidemije ...), enako kot vsa evropska in 
druga mesta, nahaja tudi Maribor. Na 
nas, Mariborčanih in Mariborčankah 
je, kako se bomo v dani situaciji, ki je 
v primerjavi z razmerami v preteklosti 
nova, drugačna in kompleksno zahtevna, 
kot mestna skupnost odzvali. Od naših 
skupnih razvojnih odločitev bo v veliki 
meri odvisno, kako kakovostno bomo v 
»totem mestu« v naslednjih desetletjih 
živeli mi in naši zanamci.
Dodatne informacije in kontaktni podatki: 
www.mariborprihodnosti.si 

Jože Kos Grabar 
koordinator YES Team-a Maribor,  

projekt FCSEE 
ZUM urbanizem, planiranje,  

projektiranje d.o.o.
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Kapela Srca Jezusovega v stavbi na Ljubljanski 13
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23. januarja je minilo natanko 150 let od 
rojstva najpomembnejšega slovenskega 
arhitekta 20. stoletja. V prepoznavnem 
slogu je združil avantgardne smernice 
moderne arhitekture in brezčasno 
oblikovanje ter zaznamoval predvsem 
Ljubljano, pa tudi Dunaj in Prago, kar 
ga uvršča med vidne avtorje sočasne 
srednjeevropske arhitekture.

Cerkev Marije Magdalene
Nekaj idej velikega mojstra pa vendarle 
zasledimo tudi v Mariboru. Leta 1923 
so mu bili zaupani načrti za novo 
župnijsko cerkev sv. Marije Magdalene 
na desnem bregu Drave. Vendar je bil 
tem v času precej zaseden s prenovo 
praškega gradu, zato je projekt prepustil 
asistentu Francetu Tomažiču. Ta je po 
profesorjevih napotkih, upoštevajoč 
tloris obstoječe cerkve, zasnoval štiri 
različice za novogradnjo. Žal nobena od 
projektnih rešitev, po katerih bi bržkone 
bila postavljena najmodernejša sakralna 
stavba v mestu, morebiti celo v Sloveniji, 
ni prepričala župnika Antona Stergarja. 
Prve tri variante bi staro stavbo zaobjele 
z revolucionarnim prostorsko-volumi-
noznim konceptom dodane osrednje 
cerkvene ladje, prezbiterija in kapel (kar 
je prvič uresničeno v župnijski cerkvi 
Gospodovega vnebovzetja v Bogojini). 
Medtem ko je bila zadnja varianta bolj 
konservativna, saj bi novo stavbo zgradili 
vzporedno s staro. 

Dodati je treba, da tudi nadaljnje iskanje 
najprimernejše zasnove za novo cerkev 
ni obrodilo sadov. Med drugimi nista 
bila uspešna niti arhitekta Maks Czeike 
in Ivan Vurnik. Cerkev je tako ostala v 
svoji prvotni poznosrednjeveški zasnovi 
z baročnimi prizidavami, spremenila se 
je le njena neposredna okolica – tako je 
cerkev postala vedno bolj ukleščena med 
kompleks stavb Univerzitetno kliničnega 
centra in vrsto stanovanjskih blokov.

Jezuiti
Leta 1932 so se v Maribor vrnili 
jezuiti in kupili starejšo dvonadstropno 
stavbo na Ljubljanski ulici 13, kjer so 
si želeli postopoma urediti samostan 
z novo cerkvijo. Pater Franc Tomc je 
po uspešnem sodelovanju v Ljubljani 
Plečnika prosil, da opremi začasno kapelo 
v pritličju obstoječe stavbe. Slednjo so 
nato nameravali povezati z novo redovno 
cerkvijo, ki jo je načrtoval Plečnikov 
učenec Danilo Fürst. Naposled so bili 
za svoje potrebe primorani uporabiti le 
obstoječi stavbni volumen. 
Plečnik je za kapelo Srca Jezusovega v 
pritličju odstranil vse predelne stene, da 
je nastal ozek in relativno nizek prostor, 
podaljšal ga je s prizidkoma, z vhodno 
lopo na eni strani hiše in prezbiterijem 
na drugi. Osrednji del kapele je obdal z 
lesenimi stenskimi oblogami, na severno 
steno ladje je umestil križev pot, na 
nasprotno stran ob oknih je postavil 

klopi. Simetrijo prostora je označil s 
kropilnikom iz črnega podpeškega 
kamna. Pred oltarnim delom je postavil 
obhajilno mizo, v prezbiteriju pa oltar 
s škatlastim tabernakljem in velikim 
križem z naslikano Kristusovo podobo ter 
celoto kronal z okroglim lestencem. 
A edinemu uresničenemu Plečnikovemu 
interierju v Mariboru se v nadaljevanju 
ni obneslo. Prvič so po nemški zasedbi 
mesta jezuiti celotno opremo umaknili 
pred gestapom, in drugič, lani, ko so 
bili prisiljeni stavbo prodati. Dejanje je 
sprožilo buren odziv splošne in strokovne 
javnosti, ki se je spraševala, ali je s 
tem dediščina izgubljena, četudi je bilo 
podanih že nekaj možnih nadomestnih 
lokacij za ponovno postavitev.

Pobrežje in okolica stolnice
Za jezuite je Plečnik uredil tudi skupen 
grob na magdalenskem delu pokopališča 
Pobrežje. Ta obsega večjo površino kot 
grobovi v neposredni bližini in je zasno-
van dvostransko. Zdi se, da je zasnoval 
manjši ograjeni vrt, ki ga je razdelil na 
šest enakih pravokotnikov. Površina je 
razdeljena na polja z vegetacijo in polja s 
prodniki. Na sredino so postavljeni trije 
napisni bloki iz sivega marmorja. Na osre-
dnjem kamnitem kvadru je simbol Družbe 
Jezusove IHS in citat v latinščini. Plečnik 
je grobno mesto obdal z betonsko ogrado 
iz samostojnih slopov, pri čemer je vsak 
drugi v obliki balustrade. Vsi elementi 
ograde niso bili med seboj povezani, 
kar naj bi simboliziralo odprto moč v 
skupnosti. Tudi ta, edina in situ ohranjena 
Plečnikova zasnova, je okrnjena. Po zadnji 
prenovi je bila izpuščena preprosteje 
oblikovana vrsta stebričkov, celoten grob 
pa odslej povezuje kovana ograja. 
Na pokopališču Pobrežje je bila načrto-
vana tudi družinska grobnica Rudolfa 
Maistra (1874 – 1934) po Plečnikovi 
predlogi. Kakšno leto po smrti sta se 
Maistrova sinova obrnila na velikega 
mojstra, da bi zasnoval monumentalnejšo 

Najpomembnejši slovenski arhitekt
Sledi velikega Jožeta Plečnika v Mariboru

grobnico. A najverjetneje zaradi začetka 
2. svetovne vojne do njene postavitve 
ni prišlo. V arhivu Plečnikove hiše v 
Ljubljani hranijo načrtno risbo, ki sicer ni 
podpisana, a jo poznavalci pripisujejo če 
ne Plečniku samemu pa komu iz njegove 
šole. Večja pravokotno urejena površina, 
obdana z bloki granita in dvignjeno 
grobnico na sredini, naj bi bila samostojno 
umeščena v določen del pokopališča. Ob 
stoletnici Maistrovih akcij za Maribor 
leta 2018 je ponovno zaživela ideja, da 
bi grobnico postavili na pokopališču 
Dobrava. Ob tem se podobno kot v prime-
ru iskanja novega prostora za kapelo Srca 
Jezusovega postavlja dilema, ali bi pri tem 
Plečnikova namera načrtovanega v novem 
času in prostoru tudi zares delovala.     
Za konec naj opozorim še na edino 
Plečnikovo urbanistično rešitev v mestu, 
in sicer talno ureditev okoli stolne cerkve 
Janeza Krstnika iz leta 1956. Gre za 
eno od zadnjih arhitektovih zamisli, ki 
jo je upošteval arhitekt Branko Kocmut 
pri sočasni prenovi celotnega trga. Tudi 
v tej zasnovi je prepoznati Plečnikovo 
veliko spoštovanje preteklosti, saj je 
z ovalno privzdignjeno ploščadjo in 
piramidalnimi stebrički okoli cerkve 
spomnil na obseg prvotnega mariborskega 
mestnega pokopališča.

Mojca Štuhec,  
umetnostna zgodovinarka

Praznujemo Plečnikovo leto – grobnica Družbe Jezusove na pokopališču Pobrežje

Plečnikovo leto
Ob obeležitvi 150. obletnice rojstva 
arhitekta in ob vpisu izbranih 
Plečnikovih del na Seznam svetovne 
kulturne in naravne dediščine (juli-
ja 2021) je vlada razglasila letošnje 
leto za leto Jožeta Plečnika. S svojim 
edinstvenim in celostnim pristopom 
k artikuliranju stavb in prostorov 
je zaznamoval arhitekturno kraji-
no Slovenije in deloma tudi Evrope 
ter postal pomemben vzor in navdih 
za sodobno arhitekturno produk-
cijo po vsem svetu.
V Muzeju za arhitekturo in obliko-
vanje v Ljubljani je do 8. maja na 
ogled razstava o vpisu izbranih del na 
UNESCO seznam (Delo Jožeta Plečnika 
v Ljubljani – urbano oblikovanje po 
meri človeka), na Bienalu oblikovanja 
BIO 27 (od 29. maja do 26. septembra 
letos; sicer je BIO najstarejši obliko-
valski bienale v Evropi) bo tematizi-
ran Plečnikov pristop ustvarjalnega 
vključevanja vernakularnih elementov 
v moderno oblikovanje, oktobra pa 
v muzeju pripravljajo razstavo Stari–
novi svet: Jože Plečnik in njegov miljé, 
kjer bodo obravnavali vrednote arhi-
tektove dediščine ter kompleksno raz-
merje med njim in drugimi arhitekti, 
predvsem njegovimi študenti. Ob tem 
se bodo preko leta zvrstili še drugi do-
godki, sodelovanja in manjše razstave.
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želja po odlični predstavitvi umetnikov. 
Oblikoval je za vse najprepoznavnejše 
umetnike v Jugoslaviji in prav delo na tem 
področju je Brumnu prineslo tudi največ 
prestižnih nagrad.
Brumen je bil oblikovalec, ki je vsebi-
no knjige vedno prebral in glavno vlogo 
namenjal avtorju. Jezik ga je zanimal, be-
seda mu je bila blizu in tudi zato je postal 
mojster tipografije, saj se v knjigah zrcali 
njegovo poznavanje kulturnih izvorov ti-
pografije. Brez tega bi bili Integrali samo 
še ena pesniška zbirka, in Kosovela bi in-
terpretirali popolnoma drugače. Izjemno 
uspešen je bil tudi na področju celostne 
grafične podobe, ki je v času moderniz-
ma postala eden najpomembnejših ele-
mentov komuniciranja.
Brumnovi projekti so živ in dihajoč ma-
terial, klasičen in brezčasen. Ta razstava 
nam daje vpogled v kulturo, umetnost, in-
dustrijo in družbo njegovega časa: govori 
o energiji pionirjev, o neverjetnih uredni-
ških podvigih in tiskarskih presežkih, pa 
tudi o izjemni delovni rutini, in o postav-
ljanju visokih standardov stroke.
Za svoja dela je prejel številne prestižne 
nagrade, med drugim dve zlati medalji na 
BIO in več nagrad na beograjskem knji-
žnem sejmu. Bil je prvi oblikovalec, ki 
je prejel nagrado Prešernovega sklada za 
področje vizualnih komunikacij (1967). 
Njegova dela so bila razstavljena na več 
kot 40 skupinskih razstavah doma in po 
svetu, leta 1977 pa je imel v Moderni ga-
leriji v Ljubljani tudi samostojno razsta-
vo. Jože Brumen se je aktivno angaži-
ral pri razvoju stroke, od leta 1968 pa je 
bil tudi profesor na tedanji Akademiji 
za likovno umetnost.

Petra Černe Oven in Cvetka Požar

Arhitekt, ki mu je bila beseda blizuZablode  
feminizma
Kljub zahtevni 
vsebini je knjiga 
v dostopnem, 
občasno celo 
navihanem jeziku
Feminizem je … No, univerzalne defi-
nicije ni, a kljub temu bi vsak vpraša-
ni verjetno imel svojo opredelitev. Ne 
glede na to pa praktično vse različice 
te perspektive, ki so se razvile od 19. 
stoletja, vsebujejo različne elemen-
te politične, ekonomske, socialne in 
osebne enakopravnosti med spolo-
ma oziroma spoli. Verjetno je prav to 
razlog, da je to koncept, ki nikogar ne 
pusti hladnega, kar pa priča o tem, 
da je kljub številnim, velikokrat tudi 
očitno divergentnim razumevanjem, 
izjemno relevanten.
Dr. Vesna Vuk Godina, antropologinja 
z Oddelka za sociologijo Filozofske fa-
kultete Univerze v Mariboru, se v svoji 
knjigi Zablode feminizma: Razmisleki 
o feministični ideologiji dotika tega 
področja na izjemno zanimiv in ino-
vativen način in sicer s povabilom k 
sedmim pomembnim razmislekom. 
Ti se osredotočajo na povezave fe-
minizma s koncepti, kot so na primer 
evropocentrizem, ženski glas, social-
ni in kulturni spol, evolucionizem in 
podobno ter na ta način osvetljujejo 
specifične ontološke in epistemološke 
aspekte feminizma.
Življenje v pluralnih družbah 21. stole-
tja dela tovrstne premisleke za nujne, 
zato je knjigo mogoče razumeti kot re-
levantno za družboslovce in humani-
ste, pa tudi za vse ostale, ki se sooča-
mo s kompleksno realnostjo, tako na 
ravni sodobne družbe kot tudi na ravni 
sodobnih medosebnih odnosov. Kljub 
relativni zahtevnosti vsebine je knjiga 
napisana v dostopnem, občasno celo 
navihanem ter nagajivem jeziku in jo 
je tako glede vsebine kot tudi formata 
mogoče postaviti ob klasike tega pod-
ročja, kot je na primer knjiga Warrena 
Thomasa Farrella »Mit o moški moči.« 
Zablode feminizma so izšle leta 2021 
pri založbi Beletrina.

Andrej Naterer

Lani je minilo dvajset let od smrti 
Jožeta Brumna (1930, Maribor – 2000, 
Ljubljana), arhitekta, kiparja, pedagoga, 
predvsem pa enega najvplivnejših pionir-
jev slovenskega grafičnega oblikovanja. 
Prva pregledna in študijsko zasnovana 
razstava njegovega bogatega ustvarjal-
nega opusa obsega dela od zgodnjih pet-
desetih let do prve polovice devetdesetih 
let 20. stoletja. 
Za Brumna velja, da ga »vsi poznamo«, 
po drugi strani pa o njem v povprečju ni 
nihče vedel nič kaj bolj oprijemljivega 
kot to, da je oblikoval slovite Integrale 
Srečka Kosovela iz leta 1967. Ker smo 
želeli predstaviti opus celostno, smo se 
odločili, da poleg projektov vključimo 
tudi gradivo, ki govori o Brumnovem 
življenju ter tehnološkem, strokovnem in 
družbenem kontekstu.

Izkušnja in širina
Brumen je prihajal iz mariborske družine, 
ki je bila zaradi svojih prepričanj takoj 
ob začetku vojne izgnana v Srbijo, in ta 
vojna izkušnja ga je zaznamovala za vse 
življenje. Po vrnitvi iz Srbije je obisko-
val mariborsko klasično gimnazijo, kjer 
med Brumnovimi sošolci najdemo mnoge 
bodoče slovenske urednike, znanstve-
nike in umetnike, ki so kasneje postali 
njegovi naročniki. 
Iz tega obdobja izvirajo že tudi njegova 
prva ustvarjalna dela: številne študijske 
risbe, skicirke, zasnove zgodnjih pro-
jektov kažejo njegovo izjemno likovno 
nadarjenost. Slednjo je skozi študij na 
Fakulteti za arhitekturo in na Akademiji 

Jože Brumen: modernistični oblikovalec in umetniški erudit
za likovno umetnost še obogatil z anali-
tično–raziskovalnim razmišljanjem, ki 
mu je pomagalo, da je bil sposoben načr-
tovanja obsežnih oblikovalskih projektov.
Ambiciozno širino mladosti odsevajo nje-
govi projekti, kot so arhitekturno–kipar-
ski natečaji v 50. letih, stenski poslikavi v 
Mariboru in oblikovanje stola, za katere je 
bil že kot študent tudi nagrajen. Na podla-
gi te širine je v zreli dobi gradil presežke 
na področju grafičnega oblikovanja, a je 
kljub tej usmeritvi o svoji karieri dejal: 
»Vedno sem se počutil kot arhitekt, obli-
kovanje pa je bilo moj hobi in preživetje.«

Visoki standardi
Pod kozmopolitanskim vplivom Edvarda 
Ravnikarja se je zavezal modernizmu in 
švicarskemu mednarodnemu tipograf-
skemu slogu ter postal tihi ambasador in 
zagovornik umetnikov. V oblikovanju 
celostnih podob razstav in monografij sta 
ključno vlogo odigrala njegovo senzibilno 
razumevanje vsebine in perfekcionistična 

Razstava o Brumnu 
Pregledna razstava o Jožetu Brumnu v 
Muzeju za arhitekturo in oblikovanje je 
na ogled do 24. aprila 2022.
Muzej je odprt vsak dan med 10. in 18. 
uro (razen ob ponedeljkih, ko je muzej 
zaprt). Naslednji vodeni ogledi razsta-
ve o Jožetu Brumnu bodo: 6. marca, 14. 
marca, 20. marca, 3. aprila in 24. aprila.
Več informacij na www.mao.si.

Fo
to

: M
iro

 Z
do

vc
: J

ož
e 

Br
um

en
, 1

97
1

Stenska poslikava na zasebni hiši, Maribor, 1958

Jože Brumen, Maribor – Pohorje – Slovenija – 
Jugoslavija, turistični prospekt,  

Turistično olepševalno društvo Maribor, pred 1957

Naslovnica, Revija 57, 1957
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Junija 2019 je bil objavljen odlok o 
ustanovitvi javnega holdinga v Mariboru, 
v katerega so bili združeni Energetika, 
Marprom, Mariborski vodovod, Nigrad, 
Snaga in Pogrebno podjetje Maribor. 2. 
septembra 2020 je bil holding vpisan 
v sodni register in s tem tudi uradno 
ustanovljen. Na holding so bile prenesene 
predvsem skupne službe teh podjetij 
(nabava, računovodstvo, finance, pravno–
kadrovske zadeve, marketing, komu-
niciranje), medtem ko bodo izvedbene 
dejavnosti ostale v matičnih podjetjih.
V prvi številki Časopisa za prijazni 
Maribor je bil objavljen članek Praholding 
avtorjev Saše Radovanoviča ter Senke 
Dreu. Članek navaja, da so v Mariboru 
tak holding kot prvi v skupni kraljevini 
Jugoslaviji začeli ustanavljati leta 1932. 
Pod streho novoustanovljenega Mestnega 
podjetja so združili vse javne službe v 
mestu, in sicer klavnico, avtobusni pro-
met, vodovod, plinarno, elektropodjetje, 
gradbeno upravo, prometno pisarno, kopa-
lišče Mariborski otok, pogrebni zavod in 
pokopališče. Vzor je bilo mesto Dunaj. 
Poleg racionalnejšega poslovanja so

skušali tako doseči boljši finančni rezultat 
komunalnega gospodarstva.

Komunalni inženiring Maribor
Prav je, da omenimo, da je bila tudi v po-
vojni Jugoslaviji občina Maribor prva, ki 
je ustanovila določeno obliko holdinga, in 
sicer Sestavljeno organizacijo združenega 
dela (SOZD) Komunala Maribor. SOZD je 
bil ustanovljen leta 1976, prve članice so 
bile Snaga, Nigrad in Mariborski vodovod. 
SOZD se je kasneje povečala še za nekaj 
drugih članic: Toplotna oskrba Maribor, 
Pogrebno podjetje, Mariborske tržnice in 
Komunalni inženiring Maribor. Ključne 
naloge so bile skupna finančna služba (tu 
je bilo zelo dobrodošlo Pogrebno podjetje, 
ki je edino razpolagalo z devizami – 
prevoz umrlih iz Nemčije in Avstrije), 
skupna geodetska služba ter dolgoročno 
načrtovanje in koordinacija pri izgradnji 
komunalnih gradenj v mestu Maribor 
preko Komunalnega inženiringa Maribor.
SOZD Komunala je izdajala svoj meseč-
nik Komunala v nakladi 1400 izvodov, 
odgovorna urednica je bila Fanika Krajnc 
Vrečko, zadnja številka je izšla leta 
1989. Zelo so bile priljubljene denimo 
komunalne športne igre. Direktorji 
podjetja so bili Anton Malek, Franjo 
Muršec in Borut Kulovec.
Leta 1980 je bilo v sodni register vpisano 
podjetje Komunalni inženiring Maribor v 
ustanavljanju. Ustanovil ga je SIS za ko-
munalno in cestno dejavnost za območje 
občine Maribor. Glavna dejavnost podjetja 
je bilo projektiranje nizkih gradenj (vo-
dovodov, kanalizacije, plinovodov, 
vročevodov, urejanje okolja, lokalnih 
cest, mestnih ulic, prometa in semafori-
zacije, javne razsvetljave), investitorski 
inženiring komunalnih objektov in naprav 
ter pridobivanje gramoza. Skrajšana oblika 
imena podjetja je bila KIM.

Prvi tudi v Jugoslaviji
Predhodnik  
Javnega holdinga 
Maribor je bila 
Sestavljena 
organizacija 
združenega dela  
(SOZD) Komunala 
Maribor

Tragične  
zgodbe  
podjetnikov
»Kaj naj storim, 
naj se grem 
obesit ali naj se 
borim naprej?«
Velikokrat se lahko kdo med 
»gostilniškim« modrovanjem 
obregne nad mislijo o poštenem in 
pravičnem pravniku. Ne moremo 
osporavati, da je slednje sporadič-
no tudi na mestu. Neločljivo pove-
zano vprašanje, ki iz tega izhaja, 
je zagotovo, ali lahko pričakujemo 
pravičnega pravnika, če je zaradi 
političnih spletk pravo v svoji 
osnovni formi (tj. zakonu) nepra-
vično, neodgovorno in škodljivo. 
Avtor knjige »Zakaj ste nas 
kaznovali?« dr. Šime Ivanjko 
skozi podjetniški in pravni pogled 
elokventno obravnava tragične 
zgodbe mnogih družbenikov, 
ustanoviteljev, delničarjev in 
njihovih družin, ki so v nasprotju s 
temeljnimi načeli korporacijskega 
prava bili prizadeti ob uveljavi-
tvi (političnega) konstrukta in 
instituta »izbrisa pravnih oseb«, 
ki je bistveno spremenil sistem 
podjetništva. Pričujoča knjiga pro-
fesorja emeritusa na mariborski 
Pravni fakulteti in strokovnjaka za 
gospodarsko pravo je edina knjiga, 
ki v tej obliki obravnava srčico 
takšnega področnega zakona. 
Skozi trodelno zgradbo avtor raz-
galja ozadje sprejete ureditve od 
uveljavitve Zakona o finančnem 
poslovanju podjetij iz leta 1999, pri 
tem pa ne pozabi, da pravo ne živi 
na papirju, ampak med ljudmi, ki 
čutijo njegove (usodne) posledice. 
Knjiga je izšla leta 2021 pri 
Kulturnem centru Maribor.

Anej Irgolič

Dolgoročne rešitve
Leta 2003 je bilo podjetje zaradi zaključka 
stečajnega postopka izbrisano iz sodnega 
registra. Dejavnosti KIM-a glede inže-
niringa pri gradnji komunalnih objektov 
so se izvajale v Zavodu za izgradnjo 
Maribora, projektantska dejavnost za 
področje sanitarne hidrotehnike pa v 
Institutu za ekološki inženiring Maribor.
Podjetje KIM je izvajalo več ključnih 
nalog za koordinirano gradnjo komu-
nalnih naprav v mestu Maribor, saj so 
bili projektanti v isti hiši in so dobro 
koordinirali projektiranje, na primer ob 
gradnjah sosesk Nova vas. Preko Zavoda 
za urbanizem Maribor so imeli vpogled 
v ključne lokacijske dokumentacije, kjer 
so lahko usmerjali gradnje komunalnih 
omrežij v dolgoročne rešitve. Prav tako 
so svetovali Mestni občini Maribor pri 
snovanju mestnih strategij ob velikih 
gradnjah ob Mariboru ali skozi mesto 
(primer izgradnja hitre ceste in avtoceste). 
Zastavljen je bil denimo koncept 
semaforizacije mestnega prometa. KIM 
je tudi vršil kontrolo izkopa gramoza 
na Dravskem polju, že takrat s pomočjo 
letalskih posnetkov. Aktivirale so 
se aktivnosti za nadaljnjo gradnjo 
kanalizacije v Mariboru in zaščite vodnih 
virov (Vrbanski plato). Zastavljen je bil 
koncept ravnanja z odpadki v Mariboru, 
zgrajeno je bilo odlagališče posebnih 
odpadkov v Metavi.
Ob srečanjih s kolegi iz komunale po vsej 
Jugoslaviji so le-ti izražali občudovanje, 
kako je takrat Mestna občina Maribor 
dobro organizirala komunalno dejavnost 
ter hkrati razočaranje, da jim to ni uspelo 
v ostalih večjih mestih.  

Dr. Uroš Krajnc,  
nekdaj zaposlen na Komunalnem 

inženiringu Maribor
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V Uradnem listu RS, št. 203/2021, z dne 
24. 12. 2021, je bil objavljen Odlok o spre-
membah Odloka o določitvi podobmočij 
zaradi upravljanja s kakovostjo zunanje-
ga zraka. Ta določa, da s 1. 3. 2022 pre-
neha veljati Odlok o načrtu za kakovost 
zraka za aglomeracijo (kopičenje, strnje-
vanje, združevanje) v Mariboru (vklju-
čeni Mestna občina Maribor in občina 
Miklavž na Dravskem polju), prav tako 
tudi za občine Ljubljana, Murska Sobota 
in območje Zasavja. Zaradi večje one-
snaženosti zraka bo odlok ostal v velja-
vi le še v MO Celje.

Znotraj mejnih vrednosti
Občine so kakovost zunanjega zraka in s 
tem delcev PM10 spremljale z monitorin-
gom kakovosti zraka, katerega rezultati so 
izkazovali višje vrednosti od mejnih. Za 
delce PM10 velja dnevna mejna vrednost 
50µg/m3, ki na letnem nivoju ne sme biti 
presežena več kot 35-krat. Občine, ki so 
spremljale kakovost zraka in so z merit-
vami lahko dokazovale preveliko onesna-
ženje, so skupaj z Ministrstvom za okolje 
in prostor (MOP) pripravile odloke o na-

Občine pozivajo, 
ministrstvo ne odgovarja
Obvestilo o ukinitvi 
odloka o načrtu za 
kakovost zraka za 
aglomeracijo Maribor 
in subvencije 
eko sklada

črtu za kakovost zraka in predpisale uk-
repe na različnih področjih (energetika, 
promet, trajnostna mobilnost …).  Za rea-
lizacijo ukrepov sta Ministrstvo za okolje 
in občina zagotavljala določena finančna 
sredstva. Pogoj za sprejem odlokov je bil 
torej spremljanje kakovosti zunanjega zra-
ka in s tem tudi možnost dokazovanja pre-
komernega onesnaženja.
V omenjenih občinah so meritve kako-
vosti zraka preteklih treh let zapored iz-
kazovale vrednosti, ki so znotraj mejnih 
vrednosti, zato so se na MOP odloči-
li za ukinitev odloka. Z namenom ohra-
njanja kakovosti zraka pa je MOP prip-
ravil Operativni program ohranjanja 
kakovosti zunanjega zraka s priporoče-
nimi ukrepi, ki je zdaj enoten in veljaven 
za celotno državo.

Zaskrbljujoči podatki
Na podlagi odlokov, ki se bodo s 1. 3. 
2022 ukinili, so občani omenjenih občin 
lahko pridobili določene višje subvenci-
je za zamenjavo kurilnih naprav. Z ukinit-
vijo odlokov se izenačuje višina subvencij 
za vse državljane enako, v določenih ob-
činah so bile po starem mogoče tudi sub-
vencije za plinske kotle, ki pa se z uki-
nitvijo odloka povsem ukinjajo. Lahko 
pa se bodo pridobile subvencije za ku-
rilne naprave na lesno biomaso in toplo-
tne črpalke na določenih območjih, kjer te 
prej niso bile mogoče.
Mestna občina Maribor in ostale obči-
ne z odlokom so ne glede na zmanjšanje 
koncentracij PM delcev na MOP naslovi-

le poziv za podaljšanje odloka (ki je bil 
spremenjen v lanskem letu), saj se mno-
gi strateški dokumenti občin opirajo na 
te subvencije. Primerno bi bilo tudi, da se 
določeno obdobje zaključi in s tem omo-
goči bolj blagi prehod za občane. Poziv 
je temeljil tudi na tem, da se kljub zni-
ževanju koncentracij delcev PM10, v zad-
njih letih povečujejo vrednosti benzo(a)
pirena in črnega ogljika v delcih PM10, 
ki sta za zdravje še posebej škodljiva. 
Ob dejstvu, da vse več občanov kot ener-
gent uporablja lesno biomaso je ta podatek 
nadvse zaskrbljujoč. Ministrstvo na pozi-
ve občin ni odgovorilo.

Kratek čas še po starem
EKO sklad bo še naprej podeljeval sub-
vencije po objavljenih javnih raz-
pisih na področjih:
ogrevanja in prezračevanja, izolacije in 
oken, vozil, električne samooskrbe, naku-
pa/gradnje/celovite obnove stanovanjske 
stavbe, menjave cevi in oblog, voda, od-
padkov, gospodinjskih aparatov.
Vse prijave, ki bodo na EKO sklad pris-
pele do 28. februarja 2022, bodo obrav-
navali še po dosedanjih pogojih, 
vloge po 1. marcu 2022 pa že z upošteva-
njem ukinitve odloka.

Skupna občinska uprava Maribor
Skupna služba varstva okolja

Irena Kozar

Hranjenje  
prostoživečih  
živali
Škodljiva zanje 
je zlasti človeška 
odpadna hrana 
pa tudi kruh
V praksi je zelo priljubljeno hranjenje 
prostoživečih živali. A problematična 
je predvsem človeška odpadna hrana 
(denimo kruh ali začinjena in predela-
na hrana). Živali bodo nastavljeno hra-
no pojedle, tudi če ne ustreza njihovim 
prehranskih potrebam. 
Takšna hrana zanje ni ustrezna, ker: 
- ne zadosti potrebam živali po vno-
su življenjsko pomembnih hranil; 
- zaradi zbiranja na točkah hranjenja 
se med živalmi prenašajo bolezni; 
- živali izgubijo naravni občutek in 
hrane ne iščejo več same;
- živali se preveč razmnožijo;
- povečata se tekmovalnost in stres;
- prihaja do povečanega vnosa hra-
nil v vodno okolje, kjer se ustvarjajo za 
življenje neugodni pogoji;
- razmnožijo se sive vrane, podgane 
in drugi glodavci. 
Hranjenje prostoživečih živali s člo-
veško hrano posega v njihovo narav-
no prehrano in lahko povzroča bolez-
ni. Prav tako tovrstno hranjenje živali 
spodbuja, da kradejo hrano in odpad-
ke, ki so zanje škodljivi. 
Če se vendarle ne moremo upreti hra-
njenju prostoživečih živali, pa je zelo 
pomembno in odgovorno, da to poč-
nemo na ustrezen način:
- Pticam pevkam pripravimo ptič-
jo krmilnico, kamor lahko nastavi-
mo sončnična semena, semena pro-
sa, konoplje, ovsa in buč ter različne 
oreščke (nesoljene).
- Za nekatere vrste ptic (kos, brinov-
ka, taščica) lahko pripravimo talno kr-
mišče, kamor nastavimo jabolka, plo-
dove jerebike, rumenega drena, črnega 
trna, gloga in mokovca.
- Vevericam lahko nastavimo ore-
he, lešnike, brinove jagode, gab-
rova semena, sončnična semena, 
suho koruzo, kostanj.
- Hranjenje vodnih ptic se zaradi iz-
razitega negativnega učinka odsve-
tuje. Za vodne ptice in ribe je zelo po-
membno, da so vodna telesa in njihove 
brežine naravi prijazno urejene, tako 
da lahko živali po naravni poti najdejo 
obilo kvalitetne hrane.

Živa Bobič Červek in  
Nina Gornik Mulec

Skupna občinska uprava Maribor
Skupna služba varstva okolja

okolje.maribor.si
Skupna služba varstva okolja (SSVO) 
je upravni in strokovni organ pri 
varstvu okolja občin ustanoviteljic. Te 
so: Mestna občina Maribor ter občine 
Duplek, Ruše, Miklavž na Dravskem 
polju, Hoče–Slivnica, Rače–Fram, 
Lenart, Sveti Jurij v Slovenskih 
Goricah in Lovrenc na Pohorju. Njene 
prednostne naloge so spremljanje 
stanja okolja, pripravljanje smernic 
in priporočil za čim boljše varovanje 
okolja in ohranjanje narave, informira-
nje o stanju okolja, strokovna pomoč 
… pa tudi izdaja dovoljenj in potrdil. 
Njihova spletna stran je ena boljših 
in uporabnejših med stranmi javnih 
ustanov: okolje.maribor.si.

Ločite goža od modrasa
Na spletni strani najdete sto zanimivih 
reči. Denimo nazorne prikaze in opise 
petih krasnih učnih oziroma sprehajal-
nih poti po Mariboru: Mariborski otok, 
Mestni park, Piramida – Kalvarija, 
Bolfenk, Stražun. Ali pa odlično 
narejene raziskave članov Društva 
študentov naravoslovja (drustvo-dsn.
si; so tudi na facebooku in instagramu) 
o dvoživkah in plazilcih na območju 
Kalvarije, Piramide in Treh ribnikov, 
kjer lahko vidite, kako se belouška 
brani s hlinjenjem smrti, kako ločite 
goža od modrasa, kako izgleda rosnica 
in zakaj je okrasna gizdavka, vodna 
želva iz Srednje Amerike, ena najbolj 
invazivnih živalskih vrst v Evropi.

Voda in zrak v vaši ulici
Posebno zanimiva na spletni strani 
je interaktivna spletna karta stanja 
okolja. S klikom na katero koli točko 
na zemljevidu (denimo na vašo ulico) 
dobite podatke o tamkašnji kakovosti 
zraka, kakovosti podzemne vode (tudi 
na vodnjakih), kakovosti tal in o hrupu. 
Prikaz podrobnih informacij levo od 
zemljevida ima dva dela. Na vrhu je 
kazalnik onesnaženosti, v spodnjem 
delu pa so parametri za izračun 
kazalnika (denimo količine raznih snovi 
v vodi). Kazalnik je prikazan v obliki 
petih obarvanih smeškov, ki ustrezajo 
stanju okolja na izbrani lokaciji na 
zemljevidu: od zelo zaskrbljenega do 
veselo nasmejanega.
S pomočjo ikone za informacije 
lahko izveste še vse o vrednotenju 
izmerjenih vrednosti, o času meritve, o 
zgodovini meritev itd.

Veljavni razpisi so objavljeni na 
spletni strani EKO sklada  
(www.ekosklad.si/prebivalstvo).  
Za tehnične informacije in na-
tančnejše informacije o pogojih za 
pridobitev subvencije ali kredita 
pa priporočamo, da se obrnete na 
Energap (Energetska agencija za 
Podravje), telefon (02) 234 23 60 
ali na svetovalno pisarno  
EKO sklada ENSVET,  
telefon 02 23 42 363 ali  
070 574 630.
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Na Zavodu RS za zaposlovanje vsako leto 
izvedemo razpis za podelitev priznanj 
na podlagi akta o priznanjih za izjemne 
rezultate na področju delovanja Zavoda. 
V pravkar minulem letu smo ta razpis 
izvedli že šestič.
Na tej podlagi se podeljujejo priznanja: 
za življenjsko delo zaposlenim, ki so se 
s svojim delom izjemno uveljavili na 
področju delovanja Zavoda; za pomembne 
dosežke na posameznih področjih 
dela Zavoda za preteklo obdobje; in 
jubilejna priznanja za 10, 20, 30 ali več 
let dela na Zavodu.
Vsako leto ob tej priložnosti podelimo 

tudi priznanja delodajalcem oziroma 
partnerjem Zavoda, ki so pripomogli k 
doseganju strateških ciljev Zavoda in 
so se izkazali kot družbeno odgovorni. 
Upošteva se prispevek k razvoju zapo-
slovanja v Sloveniji. Priznanje se podeli 
partnerjem Zavoda na pobudo območnih 
služb, ki uspešno sodelujejo z Zavodom za 
zaposlovanje več kot 5 let.
Območna služba Maribor je letos za to 
priznanje predlagala Mestno Občino 
Maribor in ponosni smo, da je komisija 
naš predlog potrdila.

Povečevanje zaposlenosti
Tako letos to priznanje prejmejo trije 
partnerji Zavoda: Center za socialno delo 
Ljubljana (območna služba Ljubljana 
ga je prepoznala kot zaupanja vrednega 
in strokovnega partnerja pri delu z 
najranljivejšo populacijo); Mestna občina 
Maribor zaradi dobrega povezovanja z 
območno službo  Maribor, ki je usmerjeno 

v različne aktivnosti za zmanjševanje 
brezposelnosti in povečevanje zaposle-
nosti; ter Splošna bolnišnica Celje zaradi 
dobrega medsebojnega sodelovanja z ob-
močno službo Celje, ki poteka predvsem 
pri napotovanju na prosta delovna mesta 
kot tudi pri oblikovanju novih vsebin 
programov, s pomočjo katerih smo z 
vključevanjem in zaposlitveno aktivacijo 
brezposelnih prispevali k uspešnejši 
ponovni integraciji najranljivejših skupin 
brezposelnih na trg dela.
Priznanje so prejeli tudi trije delodajalci: 
Grieshaber logistika iz Krškega; Acies 
bio, biotehnološke raziskave in razvoj iz 
Ljubljane; ter Murales iz Ljutomera.

Družbeno odgovorno
Obrazložitev območne službe za uteme-
ljitev priznanja Mestni občini Maribor 
– županu Aleksandru Saši Arsenoviču s 

Dobro sodelovanje
Zavod za zaposlovanje 
je podelil priznanja 
partnerjem, med 
njimi je tudi MOM

sodelavci: »Območna služba Maribor že 
vrsto let aktivno in zelo dobro sodeluje 
z Mestno občino Maribor, ki je največja 
občina na tem območju. MOM zelo veliko 
pozornosti namenja mladim, njihovi 
karierni orientaciji, delovanju mladinske-
ga sektorja. Glede na to območna služba 
Maribor aktivno sodeluje pri napotovanju 
brezposelnih k izvajalcem programov 
MOM, ki so izbrani na razpisih za dvig 
različnih kompetenc mladih, kot so pod-
jetništvo, družbena odgovornost, karierna 
orientacija ... Zelo pomembna je bila 
njihova vloga tudi pri izvedbi Kariernega 
sejma – sejma poklicev in izobraževanja. 
Dobro sodelovanje poteka tudi pri 
izvajanju javnih del, kjer MOM podpre 
in sofinancira velik delež izvajalcev 
programov ter tako omogoči vključevanje 
najbolj ranljivih skupin brezposelnih.«

Mirjana Zgaga

Regionalna razvojna agencija za Podravje 
– Maribor je za namen podpore razvo-
ja mladih podjetij v regiji ter spodbu-
janju podjetniške aktivnosti in podje-
tniške kulture v regiji v preteklem letu 
vzpostavila Mrežni podjetniški inkuba-
tor Podravje (MPIP).
V okviru vzpostavitve MPIP je odprla 
novo enoto Mrežnega podjetniškega in-
kubatorja Podravje na Jadranski cesti 28 
v Mariboru. Na voljo je 12 pisarn v veli-
kosti od 20 do 25 kvadratnih metrov pa 
tudi co-working prostori. Članom inku-

batorja bodo poleg zelo ugodne najemni-
ne in urejenega poslovnega okolja na voljo 
tudi brezplačne podjetniške delavnice in 
izobraževanja, pomoč izkušenega osebja 
pri razvoju podjetniške ideje, pri iskanju 
poslovnih partnerjev, storitve mreženja in 
strokovna pomoč pri iskanju virov finan-
ciranja iz zasebnih in javnih sredstev …
Vzpostavitev regijskega inkubatorja pred-
stavlja nadgradnjo podpornega okolja za 
podjetništvo na regionalni ravni in ob tes-
nem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. 
Mrežni podjetniški inkubator bo strate-

škega pomena v celotni regiji in bo delo-
val na več mikro lokacijah širom celotne 
Podravske regije. Slednje je načrtovano v 
dogovoru z zainteresiranimi občinami, ki 
imajo neizkoriščeno infrastrukturo. Prav 
tako je predvideno sodelovanje s podjetji, 
ki razpolagajo s primerno infrastrukturo.
Prioritetna področja v inkubatorju so: di-
gitalizacija, pametna mesta in skupnos-

Nov podjetniški inkubator
Ugodne najemnine, 
urejeno okolje, 
strokovna pomoč

Več informacij na spletni strani  
rra-podravje.si
ali po e-pošti:  
natalija.bogdan@rra-podravje.si

Prihodnost je odvisna od nas
Regionalna razvojna agencija za Podravje 
- Maribor uresničuje svoje poslanstvo z 
razvojnim načrtovanjem urbanega in tudi 
ruralnega okolja, vendar vedno tako, da 
povprašamo za mnenje in izkušnje ključne 
deležnike. Pri pripravi Trajnostne urbane 
strategije Mestne občine Maribor so ključ-

ni deležniki vsi prebivalci in prebivalke 
našega mesta, zato vas vljudno prosimo 
za izpolnitev ankete. Občani Mestne ob-
čine Maribor boste z izpolnitvijo anke-
te pripomogli k oblikovanju in pripravi 
Trajnostne urbane strategije MOM.

Anketa je dostopna na:  
www.1ka.si in preko zgornje QR kode.
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ti, pametne stavbe, dom z lesno verigo, 
krožno gospodarstvo.
Prijavijo se lahko mlada podjetja (organi-
zirana kot gospodarske družbe ali kot sa-
mostojni podjetniki), katerih starost pra-
viloma ne presega 5 let. Prednost imajo 
posamezniki, skupine ali podjetja, ki raz-
vijajo, proizvajajo in tržijo inovativne iz-
delke ali storitve.

Bernard Memon, direktor območne službe zavoda za zaposlovanje, Saša Arsenovič, župan,  
Mirjana Zgaga, svetovalka direktorja
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Rastejo tudi vrtci
Z razvojem mesta nastajajo nove vrtčevske enote
Da je Maribor na poti razvoja, je razvidno 
tudi iz številnih novogradenj, obnov in 
prenov vrtcev. Trenutne vrtčevske kapaci-
tete so polno zasedene, zato MO Maribor 
načrtuje in gradi nove enote.

Brezje in Studenci
Od konca leta 2021 se v Brezju, v eno-
ti Vrtca Pobrežje, izvaja dograditev dveh 
oddelkov. Po dograditvi bo enota Brezje 
štirioddelčna enota. 
Druga enota z dvema oddelkoma bo na 
območju nove soseske na Studencih, več-
ji, šestoddelčni vrtec, ki bo sprejel ma-
ksimalno 132 otrok, pa se načrtuje na 
Šarhovi ulici, tudi na Studencih.

Športni vrtec 
Na lokaciji območja Ljudskega vrta se na-
črtuje »športni vrtec«, ki bo omogočal ko-
riščenje obstoječe športne infrastrukture, 
zato tudi takšno delovno ime. Nova enota 
bo del vrtca Ivana Glinška.

Investicije
Večja izvedena investicijsko vzdrževalna 
dela na vrtcih v letu 2021 so bila:
- obnova sanitarij v Vrtcu Ivana 
Glinška, enota Gledališka, v vred-
nosti 192.062 evrov; 
- obnova fasade v Vrtcu Jožice 
Flander, enota Vančka Šarha, v vred-
nosti 113.157 evrov; 
- sanacija ogrevalnega sistema v Vrtcu 
Otona Župančiča v vrednosti  
16.382 evrov; 

V sklopu projekta Erasmus+ (Mobilnost 
osebja v šolskem izobraževanju) se je de-
set vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic, po-
močnika vzgojitelja ter organizatorke pre-
hrane in zdravstveno higienskega režima 
v jesenskih mesecih leta 2019 in 2021 
odpravilo na delovne izmenjave v različ-
ne vrtce po Evropi. Na pot te edinstvene 
izkušnje jih je gnala želja nadgraditi svo-
je profesionalne in osebnostne kompeten-
ce, zato so se odpravili na »mobilnosti« v 
Sevillo v Španiji, v avstrijski Dunaj, polj-
ski Vroclav, Espo na Finskem in v Lund 
na Švedskem. V vrtcih so od prvega dne 
sodelovali pri dejavnostih in aktivnos-
tih, premagovali jezikovne ovire in se na-
učili mnogo novega.
Vtisi udeleženk in udeleženca so raz-
noliki, pozitivni in srčni. Lilijana, ki je 
bila na Dunaju, je bila navdušena nad 

vrtčevsko skupino, kjer so bili otroci več 
narodnosti in jih je vzgojiteljica pove-
zala z jutranjim pozdravom v tujih jezi-
kih po otrokovi izbiri. Anžej, ki je bil na 
Poljskem v mestu Vroclav, bo po delu v 
vrtcu v tujini in opazovanju dela otro-
kom v svoji skupini predstavil osnov-
ne poteze šaha. Ida, ki je bila v španski 
Sevilli, pa pravi, da je bila pozitivno nav-
dušena nad interakcijami med vzgojite-
ljico, otroki ter deklico z downovim sin-
dromom. Vzgojiteljica je namreč deklico 
podpirala in vključevala v vse vsako-
dnevne aktivnosti. 

Dodatno 
znanje
Zaposleni iz petih 
mariborskih javnih 
vrtcev so sodelovali 
pri delu v tujih vrtcih

Nastajanje

Objavljen je javni razpis za sofinanci-
ranje obnove nepremične kulturne de-
diščine v letu 2022. Z njim MO Maribor 
spodbuja razvoj in oživljanje mesta v 
smislu urejenosti zunanjega videza stavb, 
vzdrževanja in ohranjanja kulturne dediš-
čine. MOM sofinancira:
 • 50 odstotkov vrednosti upravičenih 

stroškov obnove na posamezno stavbo v 
coni A (na območju historičnih prehodov: 
Mesarski prehod, Splavarski prehod, 
Žički prehod, Minoritski prehod, del 
med Koroško cesto in Glavnim trgom ter 
Vojašniškim trgom in Vojašniško ulico);

 • 30 odstotkov vrednosti upravičenih 
stroškov obnove na posamezno stavbo v 
coni A izven historičnih prehodov; in
 • 20 odstotkov vrednosti upravi-

čenih stroškov obnove na posame-
zno stavbo v coni B.
Rok za oddajo vlog je 8. april 2022.
MO Maribor ima za obnovo stavb za-
gotovljenih 200.000 evrov pro-
računskih sredstev.
Informacije na:  
www.maribor.si 
ali na QR kodi

So si pa bili vsi udeleženci mobilno-
sti enotni, da so slovenski in mariborski 
vrtci ter način dela zelo kakovostni in na 
visokem nivoju. Vsekakor pa so bili ve-
seli izkušnje, saj ima vsako mesto in vsak 
vrtec svoje zanimive učne pristope, ki jih 
bodo prenesli tudi v svoje delo.
Vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, po-
močnik vzgojitelja in organizatorka pre-
hrane in zdravstveno higienskega režima 
so odšli na mobilnosti iz vrtcev Borisa 
Pečeta, Ivana Glinška, Jadvige Golež,
Jožice Flander in vrtca Pobrežje Maribor.

Urška Korošec

- obnova sanitarij v Vrtcu Studenci, enota 
Pekrska, v vrednosti 86.868 evrov; 
- obnova stene in sanacija stropa v 
Vrtcu Studenci, enota Limbuš, v vred-
nosti 24.436 evrov;
 - obnova sanitarij v Vrtcu Tezno, enota 
Pedenjped, v vrednosti 135.296 evrov; 
- sanacija ogrevanja v Vrtcu Tezno, enota 
Mehurčki, v vrednosti 39.178 evrov;

Obnova opreme
V letu 2021:
- dva avtomobila za prevoz hrane za Vrtec 
Ivana Glinška (18.625 evrov) in Vrtec 
Jožice Flander (18.625 evrov); 
- dobava otroških igral v štirih enotah 

vrtcev v skupni vrednosti 31.580 evrov; 
- dobava kuhinjske v desetih enotah 
vrtcev v skupni vrednosti 60.967 evrov; 
- dobava pohištvene opreme v terh enotah 
vrtcev vključno z odprtjem dveh dodatnih 
oddelkov v Vrtcu Ivana Glinška v skupni 
vrednosti 15.889 evrov. 
V letu 2022 je za investicijsko vzdrževa-
nje načrtovanih 900.000 evrov, za izvedbo 
se načrtuje izgradnja teras v enoti Košaki 
Vrtca Borisa Pečeta, enoti Grinič – jas-
li Vrtca Pobrežje, obnova sanitarij, za-
menjava talne obloge hodnikov, menjava 
kletnih oken v enoti Poljane–Groharjeva 
Vrtca Studenci, sanacija razdelilne kuhi-
nje Enote Kekec Vrtca Pobrežje, menja-
ve oken v enoti Oblakova Vrtca Otona 
Župančiča, obnova fasade na Smoletovi 
ulici v enoti Vančka Šarha Vrtca Jožice 
Flander. Za potrebe priprav investicij-
ske in druge dokumentacije ter priprav-
ljalnih del za enoto Športni vrtec in enoto 
Šarhova je rezerviranih 290.000 evrov.

Center Rotovž
Dela na novem kulturnem Centru Rotovž 
tečejo. Zasnovali so ga v arhitekturnem 
ateljeju Medprostor, gradi ga Pomgrad, 
gre pa za konstrukcijsko zelo zahtev-
no gradnjo tudi zaradi posegov pod zem-
ljo. Investicija je ocenjena na 25 milijonov 
evrov, približno polovico zagotavlja mini-
strstvo za kulturo.

Dvorana Tabor
Od odprtja leta 1984 še ni bilo obnovitve-
nih del, razen strehe. Tokratna prva faza 
obnove zajema veliko delov v notranjosti 
ter energetsko sanacijo. Prva faza je 
ocenjena na približno 4,3 milijone evrov, 
približno 3,2 milijona evrov zagotavlja 
ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport. Po sanaciji bo dvorana Tabor 
pripravljena tudi na velika mednarodna 
tekmovanja.

Čeligijev stolp
Obnova oživlja zgodovinsko vrednost 
562 let starega stolpa, edinega še ohra-
njenjenega stolpa od nekdanjih petih stol-
pov severnega mestnega obzidja. Ime ima 
po mariborskih pivovarjih Tscheligijih. 
Približno 300 tisoč evrov vredna obnova 
zajema statično sanacijo zidu in temeljev, 
medetažne konstrukcije, drenažo, uredi-
tev okolice.

Promenada
Dela pri nekaj manj kot tri milijone evrov 
vredni obnovi promenade od Maistrove 
ulice do Treh ribnikov se nadaljujejo pro-
ti zgornjemu delu. Po rušitvenih delih in 
ureditvi vodovoda poteka tlakovanje. Po 
načrtih naj bila obnova zaključena konec 
aprila. Poleg ureditve promenade bodo 
kmalu na vrsti še druge reči, kot so poti in 
mostički, igrala, nekdanji bazen itd.

Razpis za nove fasade
Mesto se lepša
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Zavod Dobra pot že vrsto let osvešča o 
naravni in kulturni dediščini ter skrbi 
za njuno ohranjanje. Marca pripravljajo 
prvo vseslovensko akcijo zapisovanja 
spominov starejših. S pobudo, ki jo bodo 
izvedli s pomočjo aplikacije Zapisi spomi-
na, želijo opomniti na vlogo, ki jo imajo 
starejši kot nosilci spomina, izkušenj in 
modrosti, hkrati pa spodbuditi zanimanje 
za dediščino ter jo predstaviti na nov, so-
doben način. Ob tem želijo tudi zmanjšati 
digitalni prepada med generacijami.
V akcijo zapisovanja spominov vabijo 
širšo slovensko javnost, tako posame-
znike kot tudi osnovne in srednje šole, 
medgeneracijske centre, društva in 
druge organizacije. Cilj akcije je namreč 
obuditi medgeneracijske pogovore 
in vezi ter ustvariti prostor za tiste 
čarobne trenutke, ko se znanje in vrednote 
prenašajo iz generacije v generacijo. V 
ekipi organizatorjev so prepričani, da bo 
ta skupnostna akcija ne samo obogatila 
življenja vsem vključenim, temveč tudi 

ogromno prispevala v skupno zakladnico 
ohranjenega spomina, torej k digitalizaciji 
in ohranitvi našega kulturnega izročila.
V akcijo Zapišimo spomine! se lahko 
prijavite kot zapisovalci spomina (tisti, 
ki bi zgodbe starejših zabeležili oziroma 
posneli in  vnesli v aplikacijo) ali kot 
pričevalci (starejši, ki bi želeli deliti svoje 
spomine). Prijave potekajo prek spletne 
strani Zavoda Dobra pot (www.dobra 
pot.si) ali prek aplikacije Zapisi spomina 
(odčitajte QR kodo). Organizatorji sporo-
čajo še, da bo za vse prijavljene v začetku 
marca organizirana spletna delavnica, na 
kateri bodo podrobneje predstavili potek 
dvotedenske akcije in odgovorili na vsa 
vprašanja (akcija bo potekala med 14. in 
25. marcem).

Za vse generacije
Vseslovenska akcija zapisovanja 
spominov starejših

»Naložba v znanje se najbolje obrestuje,« 
je rekel Benjamin Franklin. Ta stavek 
se izkazuje za posebej pomembnega 
tudi pri vprašanju finančne pismenosti 
mladih, doseganju finančne stabilnosti 
oziroma finančne svobode.
Ravnanje z denarjem nas spremlja 
vsakodnevno, vendar preudarne finančne 
odločitve včasih niso tako preproste. 
Za uspešno in dolgoročno upravljanje 
z lastnimi finančnimi sredstvi v 
povezavi z uresničevanjem ciljev je 
potrebno razumevanje konceptov finančne 
pismenosti ter njihove uporabe glede 
na osebne potrebe in finančno situacijo 
posameznika. Še posebej je to odločilno 
pri mladih na pragu njihove odraslosti, pri 
iskanju prve zaposlitve, iskanju lastnega 
stanovanja, nakupu avtomobila ali 
načrtovanju potovanj …
Mladinski kulturni center v partnerstvu 
z Mednarodnim inštitutom za imple-
mentacijo trajnostnega razvoja, MIITR 
Maribor, ter poljsko organizacijo Fundacja 
Europejski Instytut Outsourcingu in 
grškim Innovation Hive od novembra 
2020 izvaja Erasmus+ projekt v 
programu Mladi v akciji. Projekt se 
imenuje Finančna pismenost za hitrejšo 
finančno neodvisnost – FinLit – in 
ponuja pridobitev potrebnih finančnih 
in ekonomskih znanj ter veščin, kot so 

Ravnati z denarjem
Opolnomočenje mladih za hitrejšo 
finančno neodvisnost

FInLit
Projekt FinLit se po 18. mesecih dela 
in projektnih aktivnosti zaključuje 
aprila 2022 z mednarodno zaključno 
konferenco v Mariboru, v soorgani-
zaciji MKC Maribor in MIITR. Na do-
godku bodo podrobno predstavljene 
partnerske organizacije, projektne 
aktivnosti ter razvite izobraževalne 
vsebine, za katere upamo, da bodo 
koristile širokemu spektru mladih.
Več informacij: mkc.si/finlit 

vodenje osebnih financ, razumevanje ter 
uporaba varčevalnih oziroma naložbenih 
načel, koriščenje posojil … 
Izvajalci projekta so oblikovali spletno 
platformo, kjer bodo dostopni e-tečaji 
za opolnomočenje mladih na področju 
finančne pismenosti. Vsem, ki jih 
zanimajo osnove osebnega bančništva, 
naložbe, posojila oziroma ustrezno 
ravnanje s financami, bo tako na voljo 
celovita ponudba neformalnega učenja 
na spletu. Trenutno so projektni partnerji 
v zaključni fazi priprave interaktivnega 
e-tečaja v angleščini, grščini, poljšči-
ni ter slovenščini. 

Eva Žunec

Če poleti malo bolje pogledate po ma-
riborskih travnatih igriščih, lahko tam 
opazite tudi kak frizbi. Ultimate frizbi se 
v Sloveniji igra od leta 2004, v Mariboru 
pa od 2008, ko je pet dijakov ustanovilo 
ŠD Ultimate frisbee Maribor. Danes ima 
društvo že okrog 100 članov. Kljub temu 
je šport še vedno med manj znanimi.
»Ultimate frizbi je brezkontaktni ekipni 
šport. Na travi ima ekipa 7 igralcev, v 
dvorani in na mivki pa 5. Igrišče ima na 
vsaki strani končno cono, cilj igre pa je, 
da ekipa s podajanjem spravi disk oziro-
ma frizbi v nasprotnikovo končno cono, 
ga tam ujame in tako doseže točko,« na 
kratko razloži ultimate Urška Jakopin, 
trenerka. »Igralec s frizbijem v roki ne 
sme teči, ampak lahko z njim pivotira 
na stojni nogi in ga podaja v vse smeri. 
Kadar disk pade na tla, izven igrišča ali 
pa ga prestreže obrambni igralec, posest 
diska dobi druga ekipa,« doda.
Ima pa šport še nekaj posebnosti. 
»Ultimate se igra v treh divizijah: ženski, 
moški in mešani, kar pomeni, da so v eki-
pi tako fantje kot dekleta,« poudari Urška. 
»Naše društvo ima ekipe v vseh divizijah 
in se tudi v vseh divizijah uspešno kosa 
z drugimi ekipami v Evropi,« doda Miha 
Pauko, predsednik društva. 
Ultimate je eden redkih športov, ki se igra 
brez sodnikov. »Šport se igra brez sodni-
kov na vseh nivojih – srednješolskem, na-
cionalnem, mednarodnem, evropskem in 
svetovnem. To je možno zaradi koncepta 
športnega duha,« pravi Urška. Vsak igra-
lec mora igrati po petih principih: poznati 
in pravilno mora uporabljati pravila; izo-
gibati se mora namernim prekrškom; biti 

Ultimate frizbi
Šport brez sodnikov

mora pošten; imeti mora pozitiven odnos 
do soigralcev in nasprotnikov ter spoštlji-
vo mora komunicirati.
V zadnjih dveh letih je tudi frizbijaše za-
znamovala pandemija. »Prekinili so se 
treningi, odpovedati smo morali ligo za 
dijake, predstavitve športa, mednarodne 
turnirje, odpadla so evropska in svetovna 
prvenstva,« razloži Miha.
Počasi pa spet pričenjajo z aktivnostmi. 
Trenutno vsako soboto dopoldne igrajo 
v dvorani, poleti pa diski letijo na igri-
ščih na Taboru. Društvo je kot Maribor 
Ultimate prisotno tudi na instagramu 
in Facebooku. Zainteresirane vabijo, da 
se kakšno soboto oglasijo v UŠC Leona 
Štuklja in se preizkusijo v ultimatu. 
Veseli vas bodo, četudi še niste držali fri-
zbija v roki.
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Četrtek, 24. februarja
19.00
VečeR dRužabnih igeR
Pisarna (Klub mariborskih študentov, 
Vetrinjska ulica 30)
Če pogrešate večere s smehom in druženje 
s prijatelji, lahko odložite mobilne telefone 
in se spustite v igre, kot so človek ne jezi se, 
enka, jenga in podobne. 

Petek, 25. februarja
10.00–19.00
The mysTeRy of banKsy –  
a genius mind
Razstava, na ogled do 15. maja
Gradec, Citypark, Lazarettgürtel 55
Razstava o več kot 150 delih še vedno ano-
nimnega umetnika iz Bristola, ki je stresel 
umetniški trg (in namenil 2,5 milijona evrov 
za bolnišnico v Palestini, denimo.)  
17 evrov

19.00
Tadej Toš: V žiVo
Narodni dom, Dvorana generala Maistra
Normalno – Tadej Toš, ki je odkril 
fukjenitis, zahrbtno in nalezljivo bolezen, jo 
tudi najučinkoviteje in najuspešneje zdravi. 
Toš–terapija še v sredo, 30. marca, ob 20.00.
15 evrov

19.00
noč swinga
Pisarna
Lahko se boste naučili osnovnih korakov 
tega živahnega plesa ali pa se zavrteli.

20.00
šTudenTeaTeR: !
Intimni oder GT 22, Grajski trg 22 
Avtorska predstava o ustvarjanju in 
nestrinjanju ter mogoče tudi o kompro-
misih. Trajanje 35 minut. Avtorja in 
nastopajoča: Jan Franc Podbrežnik in 
Luka Piletič. 7 evrov.

Sobota, 26. februar
15.00–19.00
delaVnica foRumsKo gledališče
Pekarna Magdalenske mreže,  
Ob železnici 16
Dvodnevna delavnica forumskega 
gledališča, ki je najbolj znana in razširjena 
tehnika gledališča zatiranih. Mentor 
Jaka Andrej Vojevec.

Ponedeljek, 28. februar
začeTeK zimsKih počiTnic.  
(zaKljučeK V peTeK, 4. maRca.)
Zavod MARS v Vetrinjskem dvoru 
organizira počitniško varstvo z ustvarjalni-
mi delavnicami za otroke od 6. do 10. leta. 
Delavnice so vsak dan med 8.00 in 16.00 
v Vetrinjskem dvoru. Cena (144 evrov) 
vključuje varstvo, mentorstvo in hrano (za 
dva otroka je 244 evrov).
Več na info@marsmaribor.org
Sicer pa bo v času počitnic v  
Vetrinjskem dvoru vsak dan od 10.00 do 
11.00 pravljična ura  
(vstop prost).

Torek, 1. marec
10.00–12.30
zimsKe počiTnice V ugm
Strossmayerjeva 6
Ustvarjalnice za otroke (pet do deset let) v 
času zimskih počitnic vodita Tjaša Ornik in 
Ana Zmrzlak. Do vključno 4. marca. Cena 
posamezne ustvarjalnice je 5 evrov, v ceno 
je vključena malica.

18.00
delaVnica KRiTične pismenosTi
Pekarna Magdalenske mreže
(prenovljena zgradba, vhod ob zapornici)
Program pod naslovom Načini gledanja je 
za vse, ki jim je slovenščina drugi jezik. 
Delavnice, predavanja, obiski kulturnih 
prireditev ... Mentor Tomaž Podbevšek.

Četrtek, 3. marec
19.30
caRmina buRana
SNG Maribor, Velika dvorana
Glasbeno–plesni spektakel Edwarda Cluga, 
pojejo Petya Ivanova, Martin Sušnik in 
Domen Križaj, dirigira pa Simon Krečič.
24 ali 27 evrov

Sobota, 5. marec
20.00
faRma oRwell
SNG Maribor, Mali oder
Svoboda, moč, nadzor, manipulacija, 
podrejanje, upor, sistem ... Pojmi, za 
katere se nam vselej zdi, da jih razumemo. 
Režija Luka Marcen. 

20.30
jon onabowu TRio
Narodni dom, Mali oder
Na slovenski turneji v triu igra tudi 
Mariborčan Marko Črnčec.
10 evrov (študenti 8 evrov)

Torek, 8. marec
19.00
gola
Narodni dom, Dvorana generala Maistra
V glasbeni komediji z naslovom Gola 
nastopata Maja Blagovič in Tinkara Kovač.
15 evrov

Četrtek, 10. marec
20.00
Večno samsKa
Narodni dom, Dvorana generala Maistra
Igrata in plešeta Tina Gorenjak in Arnej 
Ivkovič, režija Tijana Zinajić.
21 evrov

20.30
KeïTa – bRönnimann – niggli
Narodni dom, Mali oder
Jazz trio, ki igra tako hitro, da oko ne zmore  
spremljati niti palic na bobnih.
10 evrov (študenti 8 evrov)

Petek, 11. marca
20:00
amy macdonald
Bank Austria Halle (Gasometer), Dunaj
Škotska pevka (rojena leta 1987) predstavlja 
peti album The human demands. 
45 evrov

21.00
lačni fRanz
ŠTUK, Gosposvetska cesta 83
Promocija albuma Tu smo – vaši smo! 
Koncert bo posvečen spominu na Andreja 
Pintariča, bobnarja in ustanovnega člana 
skupine. Aktualna zasedba mu bo namenila 
novega Beatlesa: »Frizure krojile so svet in 
na žalost danes ga spet ...« (1981)

Sobota, 12. marec
16.00 – 19.00
gRegoRjeVo
Vetrinjski dvor
Ponekod spuščajo lučke (gregorčke) po 
vodi, včasih so starejši skrivali sladkarije za 
otroke v grmovju. Tudi praznik zaljubljenih.

20.00
peTaR gRašo
Dvorana Tabor
V Splitu rojeni pevec (letnik 1976) poje od 
mladih nog. »Jel' ti reka 'ko, onako iskreno, 
da bi za tebe umro ja i bez da trepnem i opet 
rodija se samo da te sretnem?«
20 do 30 evrov

21.00
joker out
Športna dvorana Zlato polje Kranj
Pet fantov predstavlja album Umazane misli.
16 evrov

Nedelja, 13. marec
17.00
KajeTan KoVič, jeRKo noVaK: mačeK muRi

Narodni dom, Dvorana generala Maistra
Muri še kar osvaja Muco Maco, Čombe pa 
nastavlja pasje bombe. Režija Matjaž Latin. 
5 do 6,5 evrov

Petek, 18. marec
19.30
geoRges bizeT: caRmen
SNG Maribor, Velika dvorana
Poje tudi letošnja Prešernova nagrajenka 
Andreja Zakonjšek Krt (Micaela).
29 ali 33 evrov 

19.30
litoVski komorni orkester
Dvorana Union
Slovijo kot eni najodličnejših na svetu. 
25 evrov (upokojenci 23, študenti  
in invalidi 21)

Sobota, 19. marec
11.00
rez stare trte
Lent, pred Hišo Stare trte
Pisan program, glavna vloga mestni viničar 
Stane Kocutar. Letos že 43. rez najstarejše 
trte na svetu. Cepljenke najstarejše trte letos 
prejmejo: Severna Makedonija in Malta, 
občine Braslovče, Vojnik, Gorje ter Hiša 
Krasna - Lokev na Krasu.

Ponedeljek, 21. marca
20.00
sTing
Arena Zagreb
Naslov koncerta je enostaven: My songs 
(naslov Stingovega albuma iz leta 2019).  
If you love somebody set them free.
50, 75, 113 evrov

Četrtek, 24. marec
15.00
música laTina
Dvorana Union
Učna ura o latinski glasbi z obilico odličnih 
glasbenikov. Pripravili so jo profesorji 
Konservatorija za glasbo in balet Maribor.
5 evrov

Petek, 25. marec
10.00
fesTiVal čili & čoKolada
Trg Leona Štuklja
Mednarodni festival, na katerega pride 
40 ustvarjalcev raznih kreacij iz čilija in 
čokolade. Še v nedeljo, 26. marca.

Petek, 1. april
19.00
meTal eRecTion
MC Pekarna
Organizatorji obljubljajo, da ni prvoaprilska 
šala, pač pa trinajsta edicija trdih zvokov, ki 
jih bodo stopnjevali štirje bendi.

Ponedeljek, 4. aprila
18.00
to noč sem jo Videl
SNG Maribor, Stara dvorana
Po knjigi Draga Jančarja je predstavo 
za oder naredil Janez Pipan. Traja 
štiri ure in ima dva odmora. Mednarodna 
zasedba, ogromna koprodukcija, mojstrsko 
ubesedena strašna drama.
11 evrov

Četrtek, 7. april
15.00
nanine Pesmi z ježKoVimi šansoni
Dvorana Union
Ne veš, kaj je lepše – teksti Franeta 
Milčinskega Ježka ali glasbena interpre-
tacija njegove vnukinje Nane Milčinski. 
Absolutno romantično in edinstveno.
5 evrov

Petek, 8. april
19.30
SNG Maribor, Velika dvorana
sVaTba & posVeTiTeV pomladi
Glasba Igor Stravinski, postavitev Edward 
Clug, nastopata Simfonični orkester SNG 
Maribor in Zbor Opere SNG Maribor.
29 ali 33 evrov

Sobota, 9. april
20.00
nieT in V oKoVih
MC Pekarna
Sami prvoborci. Niet so začeli leta 1983, V 
okovih pa so iz leta 1989.
17 evrov (v predprodaji 14)

Petek, 15. aprila
22.00
elektronsKa glasba in ples
UŠC Leona Štuklja
Vrtela bo tudi štajerska tehno ambasa-
dorka in specialistka za DJ izobraže-
vanje Tea Vučkovič.
25 evrov

Nedelja, 17. aprila
VeliKa noč  
(prva nedelja po prvi polni luni po 
pomladanskem enakonočju; za pravoslavne 
kristjane bo velika noč 24. aprila). Glavni 
krščanski praznik, praznik veselja in upanja 
v čast vstajenja Jezusa Kristusa, ki se začne 
z zajtrkom žegnanih jedi, pirhi, kruh in 
hren ter potica. Na velikonočno nedeljo so 
po maši ponavadi tudi vstajenske procesije.

Petek, 22. aprila
20.00
ne ti meni alice (once again)
SNG Maribor, Mali oder
Avtorski projekt Nataše Matjašec Rošker 
in Petje Labovića. 
16 evrov

20.00
dRažen zečić
Dvorana Tabor
Eden najpopularnejših hrvaških pevcev, 
rojen v Splitu leta 1967. Pred vhodom bo od 
18. ure mogoče opraviti hitri test.
Od 17 do 50 evrov

Sobota, 23. april
16.00 – 19.00
(fl)eTno pomladno RazisKoVanje

Vetrinjski dvor
Mednarodni dan Zemlje obeležujemo 22. 
aprila, jurjevo pa je star pomladni praznik, 
ki temelji na poganskih izročilih.

24. februar 202222 Časopis 
za prijazen 
Maribor
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 GRŠKEM 
MIT. POD-
ZEMLJU

RIMSKO 
ŠTEVILO 

1051

ZASEVEK 
TUMORJA 

ALI VNETJA,
 NOVO-

TVORBE

MANJŠAL-
NICA OD

 LAŽNIVEC

TOMAŽ
ŽEMVA

IVANA
KOBILCA

EDEN OD 
TREH SO-
KRATOVIH 
TOŽNIKOV

RIMSKA 4

PENEČE
 (SE) VINO

ROČNA PRIPRAVA Z MRE-
ŽO V OBLIKI VREČE,

 PRITRJENA NA PALICI, 
ZA LOVLJENJE RIB

EPOKSIDNE
 SMOLE ZA 
LEPILA IN 
PREMAZE

KRAVJI 
IZTREBKI

IZUMRLO
 EVROPSKO 

GOVEDO

ETRUŠČAN-
SKA  BOGI-
NJA LJUB.

 (ANAGRAM:
 RUPA)

V HIŠI NA 
SLIKI BIVAL
NEKDANJI
LASTNIK 

IZ REBUSA

SLIKAR
BOGDAN
MEŠKOMALIK

KILOVOLT

KDOR 
IGRA TAROK

AVTOR
JOŽE

PAUMAN

KEMIJSKI
SIMBOLI

ZA PLATINO

SL.PISEC
(ROK)

GERMANSKO
 LJUDSTVO, 

SVEBI TENZING
 NORGAY

BORIS
STREL

BOGATA-
ŠINJA

AVTOMO-
BILSKA 
OZNAKA 

ZA KRŠKO

KRATICA ZA UMETNE
 SNOVI IZ 

POLIVINILKLORIDA

ALFI
NIPIČ

NAJVIŠJI 
OGNJENIK 
NA BALIJU 

GR.BASNO
PISEC V 6. 

STOL.PR.N.Š.

HOMO 
SAPIENS

SPOKOJ
GLAVNI
VEZNIK

LADA
ZEI

NEKDAJ
 SKANDINAV-
SKI DROBIŽ

ENCIMI, KI 
KATALIZI-
RAJO SIN-

 TEZO NUK. 
KISLIN

ZIDAK, KI 
LEŽI PREČ-

NO  NA SMER
 ZIDA, VEZNIK

KEMIJSKI
 SIMBOL 
ZA KROM

OTROŠKO
 VOZILO, 
KOLO,
SKIRO
REDKO 

ČOLN V RE-
GATI Z ENIM 
VESLAČEM,

 ENOJEC

KONJENIK
 V KAVA-

LERIJI

PAUL ANKA

IZDELOVAL-
CI SNOVI ZA 

UMETNI 
OGENJ

JUTRANJA
PDAVINA

DLAKA NA
KONJSKEM

VRATU

UTEŽNA
 MERA, 
100 kg

GITICA
JAKOPIN

MESTO V
 IZRAELU, 

NA OBALNI 
RAVNINI

 JV. OD AGLO-
MERACIJE 
TEL AVIV-

JAFFA

LINDA 
EVANS

IVOV LES,
 MAČKOVINA

PALESTIN-
SKO OSVO-
BODILNO
 GIBANJE

RISANJE
VZDOLŽ-

NIH IN
PREČNIH

ČRT

RADIJSKI
 SPREJEM-

NIK

GL.MESTO
 PROVINCE
 GELDER-

LAND 
(NIZOZEM.)

RIMSKA 502

NAPRAVA
 ZA PROI-
ZVAJANJE

 ISKER

BRISAČA

IME
 GRAFIKA 
JUSTINA

GRŠKA 
ČRKA ZA

 OZNAČBO
 POLMERA

IME DEVICE
 ORLEANSKE

KOŠUTA
 (REDKO)

TOPILEC 
SMOLE

ČAPKOV 
FILM

IZ LETA 1953

VEČJA VAS

OSKAR
HUDALES

PRI SKOKIH 
ZLATI ZAJC

PROTISNOV

ŽLEZA, KI
 IZLOČA 

ZNOJ

ANTON
AŠKERC

KRAJ NA
 SEVERU 
FINSKE

ALFI
NIPIČ

KOFI 
ANNAN

OČKA, 
ATEK

 OTOČEK
 OB  OBALI
 DUGEGA 
OTOKA

TANZANIJ-
SKI PRED-

SEDNIK 
(BENJAMIN)

MOLIBDEN

ČEBELJA
 TVORBA
 V PANJU

PLOŠČA 

POBUDNIK,
ZAČETNIK
NA KAKEM
PODROČJU

GLIVIČNA 
BOLEZEN
 NA LISTIH
 RASTLIN

SVETLO 
ANGL.PIVO

VAGON S KU-
PEJI IN 
LEŽIŠČI

KIM
NOVAK

IME PRVE
 SLOVENSKE FILMSKE 

DIVE RINE

SKRIVNOST

STREŠKI 
OKENSKI

 NASTAVEK

NEMŠKI
 SKLAD. 
(FRANZ
 IGNAZ,

 1739-1818)

PRISTAN.NA
J.SICILIJE

UNIČEVAL-
KA ŽELEZA

ŠVEDSKI SKLADATELJ, 
ORGANIST (GUNNAR)

NEKDANJI MINISTER
 ZA FINANCE (DUŠAN)

AMIEL - švic. književnik (Henri Frederic), AGUNG - vulkan na  Baliju, APRU - kočija s steklen. okni, ENIKOTE - smole za premaze, MKAPA - tanz. preds.(Benjamin), STAT - mera za moč radioaktivnega preparata, TAIKO - japonski bobni 

NAREK

ŠVIC.PIS.
 (HENRI 

FREDERIC, 
1821-1881)

FR. TEROR.
ORGANIZAC.

V ALŽIRU
PREVAJAL-
KA ŠUKLJE

SEVERIN 
ŠALI

RAJKO
RANFL

NOSILEC
 DED. LASTN.

HRV. PESNIK 
(NIKOLA, 

1902 - 1982)

OMOGOČAJO
 PREMIKANJE 

VOZILA

LUNINO
 ŠTEVILO

TRI NAJVIŠJA
 NORDIJSKA
 BOŽANSTVA

JAP. BOBNI
 RAZNIH 

VELIKOSTI
 IN OBLIK

STROKOVNJ.
ZA LOGOPE-

DIJO
SIMBOL ZA

SVINEC

KATOLIŠKI 
RED: 

AVGUŠTINCI

KEMIJSKI
 SIMBOL ZA 

BERILIJ

SLOVENSKA
PEVKA

ŽNIDARIČGOSTINSKI
OBRAT

KEMIJSKI
 SIMBOL ZA 

NOBELIJ

SUMERSKI 
BOG NEBA

HERAKLOV 
POLBRAT

ZELENICA
V PUŠČAVI

OBLIK
IMENA

IBRAHIM

AGAVI
PODOBNA
RASTLINA

BOGDAN
NORČIČ

ZA POLTON
 ZNIŽAN 
TON C

JEZERO V
KANADI

SL. IMITA-
TOR (TILEN)

AVTOMOTO
 ZVEZA 

SLOVENIJE

KEMIJSKI
 SIMBOL ZA 

BERILIJ

NEPROFE-
SIONALEC

HOLANDSKI
 KRAJINAR 
VAN DER 

NEER

10X10

VELEPO-
SLANIŠTVO

BEOTIJEC

LOVILEC 
ISKER

SKRAJNI
KONEC 

POLOTOKA

POLIT-
ČARKA
(VIDA,

1913-1999)

NEMŠKO
 IME ZA

 ZAGREB

SRČNI 
PREDDVOR

RIBIČ NA
 MRENE

SRED. VI-
ŠINA VODE 
V REKAH 
VEČ LETSIMBO

ZA RADIJ

BALKANSKO 
GROBO 
SUKNO

SREDIŠČE 
MOLDAVIJE
 V ROMUNIJI

NAPRAVA ZA 
DROB. ZRNJA

 V MLINU

IME MOTO
KROSISTA
 GAJSERA

NAZIV

IRENE
EPPLE

NOETOVA
 BARKA

ŠIITSKA
 MILICA V 

LIBANONU

BRONASTA
DESKARKA

GLORIA

RDEČI
KRIŽ

ETBIN
KRISTAN

OSEBNI
ZAIMEK

Ž. SPOLA

PESEM
HVALNICA

SIMBOL ZA
ARGON

MOLITEV
 ZDRAVA 
MARIJA

KRATICA
 ZA SEKANS, 
TUDI SUHO

 VINO

TRESENJE
PRIVRŽE-

NEC NEPTU-
NIZMA

GLAVNO 
MESTO

 KAZAH-
STANA

USTANOVI-
TELJ IN ZA-

VETNIK PRA-
VOSLAV. SA-

MOSTANA

RIMSKI
BOG

SMRTI

KOČIJA S 
STEKLENI-

MI OKNI
TONI 

GAŠPERIČ

MERA MOČI
 RADIOAKT. 
PREPARATA

OBČINA PRI
 LJUBLJANI

GORAN IVA-
NIŠEVIĆ

TIP AVTOMO-
BILA  FIAT

RAJMOND
DEBEVEC

OGNJEVIT
 BRAZILSKI

 PLES

IZDELOVAL-
KA IGRAČ

KARTAŠKI
ODGOVOR

NA KONTRO

RIMSKA 6

DRŽAJ IZ 
PALICE, 

UKRIVLJENE
 KOT LOK

KUHARSKA
NAVODILA

ZDRAVLJE-
NJA BOLEZNI

 ALI POSA-
MEZNIH

 ORGANOV

NAJVIŠJI 
VRH

 SVETA

SREBRNI
DESKAR

TIM

DROBEN NA-
PLAVLJEN 

PESEk

1

1

9

9

17

25

25

33

33

41

41

49

63

57

57

2VZROK
NEZLATE-
GA VEKA

VZROK

10

18

26

26

34

34

42

50

50

64

58

58

64

3

3

19

27

27

35

35

43

43

51

51

65

59

59

65

4

412

20

20

28

28

36

36

44

44

52

52

66

60

66

5

5

13

21

21

29

29

37

37

45

45

53

53

6761

61

67

6

6

14 22

30

30

38

46

46

54

54

68 6960

40

22

62

62

68

69

7

7

15

23

23

31

31

39

39

47

47

55

55

8

8

16

24

24

32

32

40

48

48

56

5642

26

64

11

44

29

45

67

54

39

55

63

11

49

38

2

j (ž)o
ključ: (2-1-1-1-1-4)        ključ.(5)

geslo:(10 - 5)

logogrifni rebus

D
ključ: (1- 4) ključ: (8 -1)

geslo: (5-7)

rebus
1710 1811 1912 13 14 15 16

EPIKOTE

23Časopis 
za prijazen 

Maribor24. februar 2022



Integrirano vezje je sestavljeno iz množice 
elektronskih elementov, kot so tranzistor-
ji, diode, upori in kondenzatorji, ki so na 
skupnem substratu iz polprevodniškega 
materiala med seboj povezani v električno 
vezje. Po izdelavi se takšno vezje vgradi 
v ohišje, ki mu pravimo čip. Med najbolj 
napredna integrirana vezja spadajo mi-
kroprocesorji, ki jih v današnjem času naj-
demo povsod – v računalnikih, pametnih 
telefonih, avtomobilih, mikrovalovnih pe-
čicah in pralnih strojih, pa tudi v mnogih 
otroških igračah. Čipi omogočajo delo-
vanje sodobnih naprav in nam v številnih 
pogledih poenostavijo življenje in delo. 

Kriza
Glede na to, da so čipi dandanes vgrajeni 
skoraj povsod, je povpraševanje po njih 
izjemno veliko. Tako zelo, da jih nekate-
ri poimenujejo surovina današnjega časa. 
Povečana prodaja elektronskih naprav v 
času epidemije in kopičenje zalog čipov v 
Aziji, kjer se tudi proizvede večina čipov, 
je povzročila pravo krizo. To se že zelo 
pozna v avtomobilski industriji, kjer pri-
haja do zamud v proizvodnji zaradi pre-
kinjenih dobavnih verig.Epidemija je ob 
mnogih drugih stvareh pokazala, da je na 
tako pomembnem področju, kot je proi-
zvodnja čipov, Evropa skoraj popolnoma 
odvisna od Azije in ZDA. Ko je začela 
Kitajska kopičiti zaloge čipov, je ostala 
Evropa praznih rok in njeno gospodar-
stvo, ki še vedno močno temelji na avto-
mobilski industriji, je začelo trpeti.

Evropa
Da bi to spremenila, je v začetku febru-
arja letos Evropska komisija predlagala 
evropski akt o čipih, namenjen poveča-
nju evropske suverenosti pri oskrbi s čipi. 
Z več kot 43 milijard evrov javnih in za-
sebnih naložb, ki jih predvideva ta akt, si 
želi Evropa okrepiti evropsko proizvodnjo 
polprevodnikov z zdajšnjih devet na naj-
manj 20 odstotkov svetovne proizvodnje 
do leta 2030.  Na ta način želi Evropska 
komisija zagotoviti digitalno suverenost 
Evropske unije in odpraviti močno odvi-
snost od ZDA in Azije.

Ta pomembna nova usmeritev bo ponudi-
la veliko priložnosti za razvoj regij, držav 
in mest. Investicije bodo prispevale k iz-
gradnji novih in posodobitvi obstoječih 
tovarn, k dvigu inovativnosti in ustvarja-
nju delovnih mest z visoko dodano vre-
dnostjo. Prepričana sem, da bo tekma za 
pridobitev vsaj deleža teh investicij ne-
usmiljena. Zmagovalci tekme bodo zato 
bogato nagrajeni. Znašli se bodo v središ-
ču zgodbe, na kateri temelji današnji digi-
talni svet. Do investicij bodo lahko prišli 
le tisti, ki bodo imeli močno voljo, odlič-
no znanje in pravo ekipo. 

Priložnost
Tukaj vidim priložnost za Maribor. Mesto, 
ki je v preteklosti že pokazalo, da je lah-
ko močno industrijsko središče. Mesto, ki 
ima univerzo s kakovostnim študijem ter 
odličnimi raziskovalci in strokovnjaki. 
Mesto, ki ima – čeprav ne številna – uspe-
šna podjetja, ki so vključena v mednaro-
dne verige. Mesto, ki ima, ne glede na to, 

Maribor – digitalni upornik
Mesto je že pokazalo, 
da je lahko močna 
industrijska sila

da se kdaj ne zdi tako, močno voljo, da do-
seže zastavljene cilje.
Mariborčanke in Mariborčani si poleg ka-
kovostnih delovnih mest želimo tudi kul-
turo in pestra športna dogajanja. Močno 
gospodarstvo v mestu nam bo pomaga-
lo, da tudi sami postanemo neodvisni. V 
tem primeru od države, ki zna biti pogosto 
mačehovska do področij, ki jih nima viso-
ko po prioriteti. Vsekakor pa so to področ-
ja, ki močno vplivajo na kakovost življe-
nja prebivalk in prebivalcev.
Kot strokovnjakinja za digitalizacijo si že-
lim, da bomo v Mariboru znali poveza-
ti univerzo, mesto, pestro start-up sceno 
ter gospodarstvo. Da naše mesto izkoristi 
to priložnost in v tem delu Evrope pos-
tane središče dogajanja digitalne revo-
lucije v pravem pomenu in ne samo na 
družbenih omrežjih.

Dr. Emilija Stojmenova Duh 
izredna  profesorica na Fakulteti  

za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Drugi o nas
Kolegi iz londonske revije Monocle so 
na štirih straneh raziskali »start-up« 
Maribor in našli varno, zeleno mesto z 
velikimi ambicijami, uspešne poslovne 
zgodbe, tehnološko podporno okolje in 
kreativne industrije v vzponu ter odprte 
možnosti za razvoj v pozitivni smeri.
monocle.com
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