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Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Mestni četrti Ivan Cankar 

brezplačno po pošti na dom.MESTNA OBČINA MARIBOR

Uredniški odbor Cankarja 

bo vesel vaših odzivov ob 

branju letošnjega glasila! 

Svoje vtise lahko delite z 

nami tako, da na telefonu 

ali računalniku vtipkate 

bit.ly/Cankar ali 

poskenirate QR kodo. 

Vzelo vam bo 

minutko ali dve.



Ž

ivimo v času, ko je v 

družbi mnogo težav, 

problemov in nerazume-

vanja, predvsem pa je v ospredju 

razdvojenost oziroma konflikt 

zaradi različnih pogledov na 

trenutno situacijo že več kot 20 

mesecev trajajoče pandemije.

Pred letom dni smo vsi upali, 

da se bo bolezen umirila, a 

trenutno je stanje še slabše. V 

določenih intervalih so se ukrepi 

za preprečevanje te bolezni 

spreminjali, s tem pa tudi pogoji 

za delo, preživljanje prostega 

časa in razne aktivnosti, vse to 

pa je vplivalo na naše vsakdanje 

življenje. To se je odražalo tudi na 

delu v naši mestni četrti. Trudili 

smo se, da smo vsaj nekaj zas-

tavljenih projektov uresničili, žal 

pa ne vseh, ki so bili načrtovani. 

Trije odseki ceste na Stolnem 

vrhu so asfaltirani, en odsek v 

ulici Pod hribom, postavljena so 

cestna ogledala in bdeli smo nad 

tekočimi sanacijami in raznimi 

popravili kanalizacij. Preplastiti 

je potrebno Aškerčevo ulico. 

Tomšičev drevored bo obnovljen 

po projektih, saj je treba obnoviti 

celotno kanalizacijo, ostale nape-

ljave, cestišče v celoti do parka. 

Na dveh sestankih z županom 

in njegovo ekipo smo izpostavili 

probleme in skušali najti ustre-

zne rešitve. V Zgornjih Košakih 

je nujna razširitev cestišč, kjer 

je treba označiti tudi kolesarske 

steze. Urejena bo tudi kolesarska 

pot po Krčevinski do Košaškega 

dola. Na naš predlog so omejili 

Dragi bralci,  
spoštovane  
krajanke in krajani 
MČ Ivana Cankarja!

hitrost na Počehovski ulici, ki ji 

bo sledila ureditev kolesarske 

poti. Zbrali smo podpise zainte-

resiranih za plinovod v Počehovi, 

kjer je potrebna tudi kanalizacija. 

Izpostavili smo tudi problem 

razsvetljave, ki je ponekod ni, v 

nekaterih ulicah pa je potrebna 

obnove. Občina načrtuje posta-

vitev otroških igral in naprav 

za fitnes na prostem. Izpostavili 

smo problematiko Piramide, saj 

ponekod podori in kamenje ogro-

žajo hiše. Pripravljamo predloge 

za več možnih poti na Piramido. 

Ob tej priložnosti vas vabim, 

da nam posredujete svoje želje 

in predloge in skušali jih bomo 

realizirati. Še bi lahko našteval 

in upam, da mi ne zamerite, če 

koga ali česa nisem omenil. 

Vse te potrebe in želje občanov 

bodo precejšen finančni zalogaj 

in upam, da bomo iz proraču-

na deležni dovolj prepotrebnih 

sredstev. Vizijo in voljo za dob-

robit nas vseh imamo. Imejmo 

tudi strpnost in razumevanje! 

Bodimo solidarni, ne obupajmo 

takoj nad kakšno težavo. Ko se 

spopadamo s problemi ali bolez-

nijo, razmišljajmo pozitivno in 

verjemimo v dober izid, čeprav 

je bilo leto, ki se izteka, polno 

preizkušenj in dvomov.

Zato dragi someščani, v novo 

leto 2022 vstopite pogumno in 

z dobrimi željami in naj vam 

zdravje dobro služi.

Vaš predsednik

MČ Ivan Cankar

Saša Kovačev



V sklopu MČ Ivan Cankar delujejo trije 

domovi krajanov, Dom Krajanov Krčevina, 

Dom krajanov Počehova in Dom krajanov 

Košaki, v katerih različna društva in skupine 

za nas pripravljajo pester nabor večinoma 

prostočasnih aktivnosti za izboljšanje 

kvalitete življenja. 

Kot sem zapisala v lanskem članku, 

smo člani veteranske folklorne 

skupine  KUD-a Študent verjeli, da 

nam bo letošnja pomlad podarila 

ne samo sonce in cvetje, temveč 

tudi zdravje in voljo, da nadaljujemo 

tam, kjer smo se morali ustaviti.

In ker smo se ustavili z novo kore-

ografijo Vasje Samca, RECEPT, smo 

si morali sestaviti nov ''recept'', kako 

ohraniti naše stike. Druženja smo 

nadaljevali preko ZOOM-a, kar je bil 

velik izziv za našo generacijo. A bilo 

je veliko smeha in to šteje.

Res smo se odpovedali našim 

plesnim korakom, nismo pa si 

dovolili preskočiti našega tradici-

onalnega pomladanskega piknika 

na lepem vrtu naše članice in tudi 

ne jesenskega pohoda s pohorskim 

loncem, pohorsko omleto in 

pečenjem kostanja na koči Jelka 

na Pohorju. To nam je dalo novo 

vzpodbudo, da bomo lažje pričakali 

naslednjo pomlad.

Med tema dogodkoma pa so se v 

bifeju pri Domu krajanov Krčevina, 
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ŠE VEDNO ČAKA V 

UPANJU NA 
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KORAK

DOMOVI KRAJANOV – 
PROSTORI DRUŽENJ  
IN AKTIVNOSTI 
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Vijolična pentlja je mednarodni 

simbol za ozaveščanje o demenci. 

Svetovna zdravstvena organizacija 

je demenco razglasila za svetovno 

zdravstveno prioriteto 21. stoletja. 

Ta narašča, zato lahko upravičeno 

pričakujemo porast števila prime-

rov demence. September je svetov-

ni mesec, 21. september pa svetov-

ni dan Alzheimerjeve bolezni. Letos 

je potekal pod sloganom »Pravo-

časna diagnoza«. Alzheimerjeva 

demenca je kronična napredujoča 

možganska bolezen in je najpo-

gostejša oblika demence. Bolezen 

poteka enakomerno, počasi in 

več let. Povezana je s slabšanjem 

zdravstvenega stanja, z upadom 

samostojnosti in kvalitete življenja, 

osamljenostjo, nerazumevanjem, 

s strahom, stigmo. Pripelje do 

čustvene stiske, bolnika in svojca 

oz. skrbnika. Zaradi oteženega 

dostopa do izvajalcev zdravstvenih 
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VIJOLIČNA PENTLJA JE 

MEDNARODNI SIMBOL 

ZA  OZAVEŠČANJE O 

DEMENCI
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storitev v času sedanje epidemije je 

še več oseb, ki nimajo postavljene 

diagnoze. Zgodnje prepoznavanje je 

pomembno, saj lahko upočasnimo 

napredovanje bolezni. 

Za boljše in pravočasno pre-

poznavanje opozorilnih znakov 

Alzheimerjeve bolezni in demence 

si prizadevamo v programu »Sve-

tovanje in podpora pri demenci.« 

Pripravljamo delavnice in preda-

vanja v skupini ali se dogovorimo 

za osebna srečanja. Namenjena 

so svetovanju, informiranju in 

podpori za življenje z demenco, še 

posebej v domačem okolju. Ude-

ležba je za uporabnike brezplačna, 

saj program sofinancira MDDSZ. 

Program poteka v prostorih MČ, po 

dogovoru tudi na domu. Več infor-

macij na številki 031 026 858.

 

Lidija Breznik, mag.soc.geront. 

Strokovna vodja programa

ki še vedno čaka na zvoke harmo-

nike, sestali nekateri naši člani in 

sklenili, kako naprej. 

Ker živimo v času, ki ga nismo 

poznali, niti nikoli sanjali, moramo 

sprejeti nastalo situacijo, saj smo 

vsi na isti ladji, ki pelje v neznano. 

A takšni kot smo, ne bomo izgubili 

upanja, saj sta za večino od nas 

glasba in ples stalna spremljevalca 

že več kot 50 let.  - Mirica Peštaj
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Jesen odnaša oblačila dreves, listje, 

ki se vrtinči po zraku in na trenut-

ke si zaželiš, da bi zaplul skupaj z 

njimi nekam daleč, daleč. Nekam, 

kjer ni nenehnega boja za preživet-

je, strahu pred boleznijo, ki nas že 

dve leti omejuje, ki je razdelila ljudi 

na cepljene in necepljene, ki se, 

predvsem na družbenih omrežjih, 

prav žalostno zmerjajo. 

Ljudi so včasih nesreče povezo-

vale, sedaj pa je vtis, da nas virus, 

ki se je prikradel kdo ve od kod, 

razdvaja. Mnogo nam je vzel: sproš-

čenost, druženje, izlete in ekskurzi-

je otrokom, pa tudi mi, upokojenci, 

smo prikrajšani za izlete, marti-

novanje,  miklavževanje in ples ob 

koncu leta. Predvsem pa je nekate-

rim ogrozil tudi zdravje.

Pravzaprav na vse to vsaj poleti 

pozabimo. Takrat nam še uspe kak-

šen izlet. Letos smo bili na dveh, 

julija na Knezovem ribniku pri 

Ptuju in avgusta v Rogatcu. 

Takrat smo pozabili na jesen, na 

virus, na vse skrbi, zaplesali, zapeli 

in se imeli super. Jesen je bila še 

tako zelo daleč. Spet smo se počutili 

žive in živahne.

Sedaj pa se drevesa golijo, ohla-

dilo se je, iz dimnikov se spet kadi, 

dnevno nam poročajo o številu 

okuženih, prikazujejo črn scenarij, 

kar nam v teh kratkih dnevih prav 

nič ne olajšuje življenja. Po travni-

kih se zbirajo vrane, ki naj bi bile 

znanilke zime. 

A vsi vemo, po koncu zime se 

spet podaljšujejo dnevi, po koncu 

zime se drevesa spet počasi pre-

bujajo, sonce topleje greje in ljudje 

se spontano spet zadržujejo na 

dvoriščih in pozdravljajo s sosedi. 

Pomlad prinese nove vonjave, 

nove načrte in ljudje že pričakujejo 

kakšen izlet. Poletje daje upanje, 

druženje in smeh. 

Do naslednje pomladi. 

 

Mihaela-Jelka Rošker
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Opazite nas v parku Kidričevega 

trga, kjer vsako jutro ob 8. uri 

telovadimo v okviru Šole zdravja. 

Prepoznate nas po oranžnih ma-

jicah. Telovadba poteka po Metodi 

1000 gibov. Vsebuje 51 bolj ali manj 

izbranih vaj, ki se v Šoli zdravja 

izvajajo dnevno na prostem po vsej 

Sloveniji, ob vsakem vremenu in 

ob isti uri. Pozimi telovadimo na 

pokriti tržnici, kjer so nam prijazno 

ponudili kotiček. Res smo ciljna 

skupina starejši, a tudi mlajši so se 

nam pridružili. 

Smo skupina podružnice Mari-

bora z okolico. Začele smo spomladi 

2018, sedaj nas je 28. Za vadbo je 

prispevek le letna članarina 20 

€. Odločale smo se postopoma, 

prihajamo z različnih smeri tega 

okolja neobvezno (glede na razpo-

loženje ali prosti čas). Dnevno nas 

je prisotnih 10–15. Pod vodstvom 

voditeljev prostovoljcev na prijazen 

in neboleč način v 30-ih minutah 

stoje razgibamo vse dele telesa. 

Zaporedje vaj je skrbno izbrano 

po pravilu postopnosti, tako lahko 

same ugotovimo, kaj zmoremo. 

S tem dosežemo maksimalno 

gibljivost telesa in zmanjšamo bo-

lečine. Izboljšujemo mišično moč, 

ravnotežje, gibljivost, vzdržljivost, 

psihične sposobnosti in pravilno 

dihanje. 

Vsakodnevno druženje nas je 

povezalo v pristna prijateljstva. 

Prinaša dobro voljo, pogovore 

ob kavici, kratke pozornosti ob 

rojstnih dnevih. Največ pa nam 

pomenijo enodnevna potepanja po 

Sloveniji. Enkrat na leto se prid-

ružimo vseslovenskemu srečanju 

Šole zdravja. 

Začeti dan s telesno aktivnostjo 

pomeni, da naš vsakdan obogatimo 

z dobro voljo in vadbo v prijetni 

družbi. PRIDRUŽITE SE NAM! 

Vlasta Mlekuž
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TELESNA VADBA NAS 

ZDRAVI TUDI V TRET-

JEM ŽIVLJENJSKEM 

OBDOBJU
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 Dogodki v društvu  

upokojencev  

Maribor – Košaki

04

05

Zaradi epidemioloških razmer smo 

morali tudi letos v društvu upoko-

jencev Maribor – Košaki odpoveda-

ti nekatera srečanja in izlete.

Tako kot lani pa smo tudi letos 

z upoštevanjem pogojev NIJZ- ja 

organizirali letovanje v hotelu 

Delfin v Izoli, zbor članstva, izlet in 

popoldansko srečanje.

Želja po druženju in izletih je zelo 

velika, zato upamo, da bomo pre-

magali virus in v prihodnjem letu 

lahko realizirali vsa načrtovana 

druženja in izlete.

Člani upravnega odbora društva 

upokojencev Maribor – Košaki vam 

želimo, da v leto 2022 zakorakate 

zdravi, srečni in polni pričakovanj 

po ponovnem druženju. 

 

Irena Bohak
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ŽIVLJENJE V ČETRTI

V prvi vrsti prostor služi izmenjavi

še uporabnih predmetov.

Mogoče je prinesti manjše čiste

in uporabne predmete, odnesti

pa tisto, kar ima za vas 

uporabno vrednost.
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MALA TRŽNICA – 
PRINESI, ODNESI 
IN SE DRUŽI Avtorica: Branka Bezjak

Fotografi je: Igor Napast, Večer in Branka Bezjak

Na Mali tržnici na Dominkuševi ulici 5 je konec avgusta zaživel 

poseben ekološko-družabni kotiček. Snaga je v sodelovanju s 

socialnim podjetjem Pupillam, ki na tržnici vodi trgovino 

Zelena japka, in dnevnim centom za aktivnosti starejših 

TOTI DCA tam vzpostavila kotiček ponovne uporabe.



V 

zaprtem paviljonu Male 

tržnice, kjer k odgo-

vornemu nakupovanju 

in okolju prijaznemu življenju 

nagovarja edina mariborska 

trgovina brez plastične embalaže 

Zelena japka, je tako zaživel še en 

prostor, kamor lahko občani ne 

le prinesejo rabljene, še uporab-

ne reči, ampak je namenjen tudi 

druženju. Poskrbeli so namreč 

tudi za klopi, obložene z blazina-

mi, in mizo, ob kateri je mogoče 

prelistati kakšno knjigo, zaigrati 

kakšno družabno igro, ki je tam 

prav tako na voljo. Ali pa zgolj 

posedeti s sosedom.

V prvi vrsti prostor služi izme-

njavi še uporabnih predmetov. 

Mogoče je prinesti manjše čiste 

in uporabne predmete, odnesti 

pa tisto, kar ima za vas uporabno 

vrednost. "Resnično smo pozitiv-

no presenečeni nad odzivom. Ker 

nismo pričakovali, da bo toliko 

ljudi prineslo svoje reči, je hitro 

zmanjkalo polic, omar, da bi lah-

ko vse še bolj pregledno uredili, 

sortirali, da bi ljudje hitreje in 

lažje našli, kar jih zanima," pravi 

predsednica društva Pupillam 

Iris Magajna.

Prineseno razvrstijo, izločijo 

kar je umazano, strgano, po-

kvarjeno. Enkrat na mesec so 

dogovorjeni z Zadrugo Dobrote 

iz Prevalj, ki odpelje neuporaben 

tekstil in ga nameni za indu-

strijske krpe. A neuporabne 

reči so v manjšini, večinoma 

ljudje prinesejo še uporabne 

reči (posodo, pribor, majhne 

gospodinjske aparate, svečnike, 

okraske, prte …) Srečna sem, 

ker gredo knjige kot za med, od 

priročnikov, leposlovja, otroških 

knjig ... Luštno je, pravo medge-

neracijsko sodelovanje, pridejo 

družine z otroki ali babice in 

dedki z vnuki in lepo je videti, ko 

otroci tukaj pustijo kakšno svojo 

igračo in odnesejo drugo. Veliko 

mi je v začetku pomenilo, da 

nihče ni nasprotoval, da ni bilo 

negativnih odzivov. Potem lahko 

samo gradimo naprej," je dejala 

Iris Magajna.

Pri urejanju pomagajo prosto-

voljke, saj je dnevno vsaj štiri 

ure dela z urejanjem, sortira-

njem, zlaganjem. Če je kotiček 

urejen, potem tudi ljudje skrbi-

jo za red, ugotavljajo. Ena od 

prostovoljk skrbi za socialna 

omrežja, objavlja na Facebook 

strani društva Pupillam. Pona-

vadi je odziv hiter ter se kmalu 

najdejo želene stvari. V eni od 

akcij so tako zavetišču za brez-

domce priskrbeli posteljnino, ki 

je je bilo kar za tri polne avto-

mobilske prtljažnike, pa otroške 

pidžame za Krizni center za 

družine ... Trenutno iščejo volno 

in priročnike za ročna dela. 

Prav bi jim prišla tudi stojala 

za obešalnike, nekaj polic so ob 

selitvi dobili tudi od Mariborske 

knjižnice.

Kmalu po odprtju so imeli tudi 

izmenjevalnico oblačil. Zaradi 

zdravstvenih razmer tovrstnih 

dogodkov sedaj ne bodo prirejali, 

zato bodo poskušali s spletnimi 

izmenjavami informacij.

Da brez prostovoljcev in Zelene 

japke oziroma društva Pupillam 

kotiček resnično ne bi zaživel 

tako dobro, izpostavlja tudi 

Nataša Matijevič, vodja tržnic 

pri Snagi. "Mala tržnica postaja 

prostor odgovornih nakupov 

zadovoljnih strank, ki jim ni vse-

eno, kaj pojedo, od kod prihaja 

in kakšno hranilno vrednost 

ima hrana, ki jo uživajo," dodaja 

Matijevičeva.

Kotiček sta na avgustovski 

otvoritvi s simboličnim prere-

zom traku namenu predala žu-

pan Mestne občine Maribor Saša 

Arsenovič in direktor podjetja 

Snaga Franc Dover. 

Tisti, ki bi želeli kaj prinesti 

za kotiček ponovne uporabe in 

od tam tudi kaj odnesti, se javite 

pri zaposlenih v Zeleni japki, 

kjer bodo predmete pregledali in 

ustrezno razvrstili. Med tednom 

je to od 8. od 18. ure, v soboto od 

8. do 13. ure.
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O

nesnaženemu zraku, ki 

je dejavnik tveganja za 

nastanek bolezni, je  stal-

no ali občasno izpostavljen vsak 

prebivalec evropskih mest. Vča-

sih je tako slaba, da so priporo-

čljivi standardi za kakovost zraka 

preseženi. Najvišje koncentracije 

so rezultat kombinacije emisij 

zaradi prometa, vremenskih raz-

mer in topografskih značilnosti 

območja. Pomembnejši onesna-

ževalci so dušikov dioksid (NO2), 

trdni delci (PM), ozon in benzen.

V tem prispevku se osredoto-

čam na trde delce (PM), prah, ki 

je prisoten v zraku v določenem 

obdobju. Kot aerosol je v obliki 

vodne kapljice, v kateri je ujet 

trden ali tekoč delec. V veliki ve-

čini delcev je glavna komponenta 

ogljik, na tega pa se lahko vežejo 

primesi kot so kovine, organska 

topila ali ozon. Najpogosteje se 

v zadnjih letih izvajajo meritve 

delcev premera 10 (PM 10) in 2,5 

(PM 2,5) µm, ki so zdravju najbolj 

škodljivi.

Meritev onesnaženosti zra-

ka v MČ Ivana Cankarja je bila 

opravljena z mobilnim senzor-

jem, ki pridobiva zelo natančne 

informacije o delcih PM 2,5, 

pritrjenim na kolo.  Priskrbeli so 

nam ga pri Mariborski kolesarski 

mreži in Zavodu za gradbeništvo 

Slovenije v okviru projekta EIT 

urbana mobilnost. 

Izhodišče meritve je bilo, da 

se koncentracija trdih delcev v 

zraku bistveno poveča s kurilno 

sezono, zato je bila ta informativ-

na meritev opravljena v petek, 

29. oktobra 2021, med 17. in 

19. uro, torej v začetnih dnevih 

kurilne sezone in v urah, ko se je 

iz dimnikov hiš najbolj kadilo, pa 

tudi promet na glavnih cestah je 

bil nekoliko gostejši.

Kot je razvidno iz karte, kjer 

je vizualizirana pot in izmerjene 

vrednosti, je bila kakovost zraka 

v naši mestni četrti slaba ali celo 

zelo slaba. Kot dobro ocenjujemo 

kvaliteto zraka, kjer je koncen-

tracija delcev PM 2,5 nižja od 20 

µm/m3, kot mejno, če je kon-

centracija PM 2,5 med 21 in 40 

µm/m3, kot slabo pri vrednostih 

med 41 in 80 µm/m3 in zelo slabo 

pri vrednostih nad 100 µm/m3. 

Potrebno je tudi povedati, da se 

na stacionarnih merilnih napra-

vah meritve opravljajo za obdobje 

12 ur, v našem primeru pa smo 

merili z mobilno napravo in v 2 

urah izmerili vrednosti na več 

kot 1000 točkah (karta). 

Iz zbranih podatkov lahko 

razberemo, da je kakovost zraka 

v urbanem delu naše mestne 

četrti, kadar se bližamo centru 

Maribora, precej nižja. Najnižjo 

smo namreč izmerili v okolici OŠ 

Franca Rozmana - Staneta in v 

Počehovi, medtem ko je v manj 

poseljenih predelih mestne četrti 

vsaj za eno stopnjo boljša. 

Potrebno je poudariti, da je ta 

meritev zgolj informativne nara-

ve in da bi bile vrednosti gotovo 

drugačne ali nižje, v kolikor bi 

izbrali kak drug del dneva. Pov-

prečne mesečne vrednosti delcev 

PM 2,5 se po podatkih ARSO, pri-

dobljenih na stacionarni merilni 

postaji Vrbanski plato, gibajo 

okoli 20 µm/m3. 

Vendar velja nasvet, da bodimo 

v času kurilne sezone pozorni na 

kvaliteto zraka, ki ga dihamo. Ko 

je ta bolj onesnažen, se priporoča, 

da ostanemo doma (za zaprtimi 

okni) ali se umaknemo v naravo, 

stran od gosteje poseljenih obmo-

čij (npr. na Pohorje ali Kozjak). 

Vabljeni tudi k spremljanju 

interaktivne karte “Maribor - 

okolje in zdravje” https://okolje.

maribor.si/okolje/, na kateri lah-

ko poleg sprotnih podatkov o kva-

liteti zraka v Mariboru spremljate 

tudi druge okoljsko-zdravstvene 

podatke in kazalce.

ŽIVLJENJE V ČETRTI

KAKOVOST 
ZRAKA 
V ČASU 
KURILNE 
SEZONE

Karta: Prikaz točkovnega merjenja trdih delcev PM 2,5 v zraku,  

z mobilnim senzorjem, pritrjenim na kolo, dne 29. 10. 2021, 17:00-19:00.

Viri: https://okolje.maribor.si ;  http://www.okolje.info/ ; https://www.arso.gov.si/ 

https://canair.io/ Citizen network for monitoring air quality

Mobilni senzor za merjenje trdih delcev PM 2,5: Sensirion SPS30
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Avtor: Željko Milovanović

Fotografija: Željko Milovanović

Zemljevid: dr. Andrej Žižek



PROJEKT  
»ČUJ, SODELUJ« 
IN KAMPANJA 
»NE HRANI ME! 
OHRANI ME.«
M

estna občina Maribor 

(MOM) bo v okviru par-

ticipativnega proračuna 

v naslednjih dveh letih izvedla 44 

projektov, ki so jih predlagali in 

izglasovali občani. Svoje predloge 

izboljšav na kateremkoli podro-

čju delovanja MOM je lahko na 

spletni platformi »Čuj, sodeluj« 

oddal vsak občan s stalnim pre-

bivališčem v MOM, starejši od 15 

let. Občani so izglasovali, da bo 

izvedenih 44 od skupno 131 pre-

dlaganih projektov. Na območju 

Mestne četrti Ivan Cankar so bili 

predlagani naslednji projekti:

 

• Piramida in Stari grad,

• obnova Male tržnice na 

Kersnikovi ulici,

• table za prepovedano  

kolesarjenje na  

mariborskih gričih,

• problematika hranjenja 

prostoživečih živali.

 

MOM je projekt problematike 

hranjenja prostoživečih živali že 

realizirala z akcijo »Ne hrani me! 

Ohrani me«. Projekt je zasnovala 

in ga izvaja Skupna služba varstva 

okolja Skupne občinske uprave 

Maribor v sodelovanju s predlaga-

teljico projekta in Agencijo Nove-

lus, ki je razvila celovito strategijo 

komuniciranja z javnostjo.

V Sloveniji je zelo priljubljeno 

hranjenje prostoživečih živali. 

Povečan vnos hrane v okolje pa 

lahko privede do povečanja popu-

lacij nekaterih vrst ptic, sesalcev 

in rib. Problematična je predvsem 

odpadna hrana, ki za nekatere 

živali predstavlja poglaviten vir 

hrane. Živali bodo nastavljeno 

hrano pojedle tudi če ne ustreza 

njihovim prehranskih potrebam. 

Ta za živali iz več razlogov ni 

ustrezna: ne zadosti potrebam ži-

vali po vnosu življenjsko pomemb-

nih hranil, zaradi zbiranja na 

točkah hranjenja se med živalmi 

prenašajo bolezni, živali izgubijo 

naravni občutek in hrane ne iščejo 

več same, preveč se razmnožijo, 

povečata se tekmovalnost in stres. 

Na ta način prihaja tudi do večjega 

vnosa hranil v vodno okolje, kjer 

se ustvarjajo za življenje neugodni 

pogoji. Hkrati se zaradi odvržene 

hrane razmnožijo sive vrane, pod-

gane in drugi glodavci. 

Ta problematika zahteva pozor-

nost tudi v Mariboru. Večkrat smo 

priče, ko občani v središču mesta, 

na mestnih zelenicah ali na nab-

režju reke Drave s človeško hrano 

hranijo vodne ptice, golobe in 

ribe. Ključno je, da se zavedamo, 

da hranjenje prostoživečih živali s 

človeško hrano posega v njihovo 

naravno prehrano, povzroča bo-

lezni in je za njih škodljiva. Zato je 

treba opozorila in prednosti, ki jih 

izpostavlja projekt »Ne hrani me! 

Ohrani me«, jemati skrajno resno 

za primarno zaščito naravnega 

habitata.

 

Kampanja se je oktobra 2021 

osredotočila predvsem na otroke 

vrtcev in šol, ostale mimoidoče 

so na stojnicah nagovarjale in 

strokovno podučile študentke iz 

Društva študentov naravoslov-

ja. Aktivnosti so bile zelo dobro 

medijsko pokrite. Pripravili so 

sporočilo za javnost in več objav 

na spletnih straneh ter socialnih 

omrežjih. Novice so bile objavljene 

na vseh lokalnih in tudi nacional-

nih spletnih in radijskih medijih 

ter na televizijskih kanalih.

Organizatorji ocenjujejo, da je 

bila problematika v javnosti zelo 

dobro predstavljena in sprejeta. 

Prvotna ideja postavitve tabel o 

prepovedi hranjenja prostoživečih 

živali je s kampanjo informiranja 

in ozaveščanja javnosti dosegla 

širši krog ljudi. Podobne dogodke 

bodo v bodoče izvajali ob dnevih 

varstva okolja.

Več o kampanji  

»Ne hrani me! Ohrani me.«
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Avtorica: Nadka Dokl

Fotografije: Mestna občina Maribor

AKTIVIZEM



ŽIVLJENJE V ČETRTI

Avtor: Svetozar Mujović

Fotografi je: Čebelarstvo Maks

ČEBELARSKO DRUŠTVO 
MARIBOR MESTO

Č

ebelarsko društvo Maribor 

mesto je bilo ustanovljeno 

v zgodnjih letih prejšnjega 

stoletja, podrobnosti nastanka 

bodo predstavljene v monografi -

ji, ki je v pripravi. Najprej je bila 

to Čebelarska zveza Maribor, 

kasneje pa so se (v čebelarskem 

žargonu) izrojila oz. nastala nova 

Čebelarska društva Kamnica, 

Bresternica, Pekre Limbuš, Pob-

režje …

Na območju mesta torej deluje 

ČD Maribor mesto, ki ima sedež 

Pod vinogradi 16 v mestni četrti 

Ivana Cankarja in šteje 30 članov. 

V letošnjem letu smo se aktivno 

lotili pridobivanja novih članov 

(čeprav je to že stalna naloga), 

sponzorjev in donatorjev. Po-

membna naloga, ki nas čaka in za 

realizacijo katere se trudimo, je 

pridobitev zemljišča za postavitev 

društvenih prostorov, ki bi bili 

namenjeni druženju, sestankom 

in predvsem  izobraževanju oz. 

predavanjem. Radi bi vključevali 

mlade, predvsem šole in vrtce. V 

sklopu čebelarskega doma imamo 

namen  postaviti društveni čebel-

njak, ki bi bil namenjen spozna-

vanju čebel in dela z njimi, prav 

tako bo urejena učna pot, kjer bo 

prikazan razvoj čebel in čebelar-

stva skozi čas.

Letos smo v društvu pridobili 

nove člane, med katerimi je Maks 

Selinšek, podjetnik iz Počehove, 

poznan pod imenom Čebelarstvo 

Maks. V njegovih prostorih izvaja 

apiterapije Suzana Selinšek, po-

klicna apiterapevtka.

Novo pridobljeni člani društva,  

ki so tudi njegovi sponzorji, so 

Darko Krčar, Bogdan Simič, Uroš 

Delakorda, Jurij Jevšenak in Mar-

ko Selinšek, na katere računamo, 

da bodo prispevali svoj delež k 

razvoju društva in podprli naša 

prizadevanja. Seveda računamo 

tudi na Čebelarsko zvezo SLO, 

Mestno občino Maribor in druge 

sponzorje.

Vsem našim sokrajanom, spon-

zorjem in članom želimo srečno 

in uspešno leto 2022.
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Avtor: Igor Ignacij Novak

Fotografija:  Jože Pernat

Č

as epidemije nas je spre-

menil. Vse. Tudi nas, ki se 

redno zbiramo pod streho 

Slomškove cerkve v Košakih. Že 

pred korono smo čutili osamlje-

nost mnogih ljudi v našem mestu, 

nepovezanost, nezanimanje za so-

seda, mlačnost v odnosu do mesta, 

kateremu pripadamo. Korona je 

ta občutek še potrdila. Zanimivo, 

človek bi pričakoval, da bomo 

ljudje v izrednih razmerah stopili 

skupaj. A to se večinoma ni zgodi-

lo. Redke izjeme so navdih za veči-

no, ki je vedno bolj razdeljena med 

cepljene in necepljene, revne in 

bogate, zdrave in bolne … V takem 

stanju duha želi biti vsa Cerkev na 

Slovenskem in tudi naša košaška 

župnija kraj, kjer so dobrodošli vsi, 

ki dobro v srcu mislijo, ne glede na 

različnost med nami.  Prav edinost 

v različnosti bi naj bila namreč 

razpoznavno znamenje zdrave 

krščanske skupnosti. K temu 

pripomore tudi sinodalno gibanje, 

ki ga je letos jeseni v Rimu začel 

papež Frančišek in za osnovno 

orodje te duhovne prenove predla-

gal pogovor in poslušanje. Vredno-

to, ki se v našem okolju vedno bolj 

izgublja. Zato želimo, da bi se učili 

pogovarjati in poslušati najprej v 

družini in našem vsakodnevnem 

življenju. Še posebej bi radi, da bi 

se kultura pogovora in poslušanja 

še bolj gojila v naši košaški župniji. 

Vse to se uresničuje v rednem 

bogoslužju (sv. maše so vsak dan 

ob 19h in v nedeljo ob 9h) in redni 

veroučni šoli. Začeli smo tudi s 

pogovornimi skupinami, kjer 

se učimo pogovarjati ob Svetem 

pismu. Ob tem se zelo trudijo tudi 

naši sodelavci Župnijske karitas, 

ko pomagajo našim župljanom v 

stiski. Prav tako ima pomembno 

vlogo Kulturno umetniško dru-

štvo Nedeljska šola, ki s svojim 

delovanjem prižiga iskrico radosti 

v srcih naših ljudi. Letos smo z 

njihovim sodelovanjem otvorili 

novo Slomškovo razstavišče v 

župnijskem atriju. Ob Slomško-

vi nedelji, našem župnijskem 

prazniku, smo v njem pripravili 

fotografsko razstavo z naslovom 

Utrinki, kjer je zgodovino naše 

župnije v fotografiji predstavila 

priznana mariborska fotografinja 

gospa Anita Kirbiš. Na Slomškovo 

nedeljo so prejeli imenovanja tudi 

člani nove ekipe župnijskega pa-

storalnega sveta, ki bodo s svojim 

delom še posebej zaznamovali 

življenje prihodnjih petih let naše 

župnije. Zelo smo veseli, ker je bila 

v tem letu naša župnijska cerkev 

določena kot postaja na Slomškovi 

romarski poti iz smeri mariborske 

stolnice proti Ptujski gori, kar ima 

velik pomen za razvoj romarskega 

turizma v našem okolju. Junija 

smo dvakrat praznovali slovesnost 

prvega sv. obhajila. Ob domači 

slovesnosti smo začeli sodelovanje 

z Zavodom Antona Martina Slom-

ška na Vrbanski cesti v Mariboru. 

Njihova ustanova je namreč v naši 

cerkvi pripravila slovesnost prve-

ga sv. obhajila prvič tudi za svoje 

otroke. Zaradi nepredvidljivih raz-

mer večjih gradbenih projektov 

letos nismo uresničili, upajmo, da 

bo na tem področju več narejene-

ga v prihodnjem letu. Radi bi, da 

bi naše svetišče zares postalo dom 

za naše župljane in romarje. Hvala 

vam za vaš prispevek k temu cilju 

in vedno dobrodošli pri nas! (več 

na: https://zupnijambkosaki.

wordpress.com/) 

 

Igor Ignacij Novak,  

župnik s sodelavci 

ŽUPNIJA MARIBOR - 
KOŠAKI, DRUŽINA MNOGIH 
DRUŽIN
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Prenovljeni fasadi na  

Prešernovi ulici 2 in 24.

Fotografiji Gregor Salobir





20. 

oktober je 

občinski pra-

znik, rojstni dan 

mesta Maribora, v spomin na 20. 

oktober 1164, saj je v ohranje-

nem latinskem dokumentu prvič 

zapisano, da je grad na Piramidi 

CASTRUM MARCHBVRCH postal 

pomemben mejnik (lat. Marci-

a-meja), torej mejni grad. Reka 

Drava je bila takrat meja med 

dvema deželama, na levem bregu 

je bila Salzburška cerkvena po-

sest, južno od Drave pa je ozemlje 

pripadalo Oglejski patriarhiji. 

Prvo posestvo na tem območju 

pa je bilo po znanih dokumen-

tih že leta 985 HAVS AM BA-

CHER, danes znan kot Pohorski 

dvor oz. Hompoš. Siegfried von 

Spannheim (umrl 1065) je s poro-

ko z Richardis von Lavant (umrla 

1072) postal lastnik Koroške, 

Tirolske in Štajerske. Ker je bil 

Pohorski dvor na tujem ozemlju, 

je njegov sin Engelbert sklenil 

zgraditi grad na levem bregu Dra-

ve, na vrhu Piramide, na višini 

384 metrov. V tistem času so bili 

gradovi tudi izvidniške točke, 

zato je bil prav vrh Piramide 

najboljša lokacija za nadzor celega 

območja. 

         Grad so gradili kar celih 

16 let (1148–1164). Stene so bile 

debele 2,2 metra, sam grad pa je 

bil peterokotnik. Na sredi je bil 

vodnjak, ki je bil tako globok, da 

nikoli ni primanjkovalo vode. Za-

nimivo, da so takrat uredili tudi 

tri umetne ribnike v parku, kot 

ribogojnico. Prvi ribnik za drste-

nje je skrit v gozdu, nad cesto.

       Grad na Piramidi pa očitno 

ni bil rojen pod srečno zvezdo. 

Rodbina Spannheimov namreč 

ni dočakala vselitve v grad, saj je 

vnuk Bernhard 1147. leta padel 

v bitki in ker ni imel otrok, je 

celo posest podedoval posvojenec 

Otakar/Otokar III. (1125–164), ki 

pa je 1164 prav tako umrl v bitki. 

Nasledil ga je njegov sin Otakar/

Otokar IV. (1163–1192), ki je bil ob 

(NESREČNI) 
GRAD NA 
PIRAMIDI
Avtor: Janislav Šaler

Fotografi je praznika Mestne občine 

Maribor na Piramidi: MP produkcija

Fotografi ja Piramide: Gregor Salobir

mesta Maribora, v spomin na 20. 

oktober 1164, saj je v ohranje-

nem latinskem dokumentu prvič 

zapisano, da je grad na Piramidi 

CASTRUM MARCHBVRCH postal 

pomemben mejnik (lat. Marci-

a-meja), torej mejni grad. Reka 

Drava je bila takrat meja med 

dvema deželama, na levem bregu 

je bila Salzburška cerkvena po-

sest, južno od Drave pa je ozemlje 

pripadalo Oglejski patriarhiji. 

Pohorski dvor na tujem ozemlju, 

je njegov sin Engelbert sklenil 

pa je bilo po znanih dokumen-

tih že leta 985 HAVS AM BA-

CHER, danes znan kot Pohorski 

dvor oz. Hompoš. Siegfried von 

Spannheim (umrl 1065) je s poro-

ko z Richardis von Lavant (umrla 

1072) postal lastnik Koroške, 

Tirolske in Štajerske. Ker je bil 

Pohorski dvor na tujem ozemlju, 

je bila Salzburška cerkvena po-

sest, južno od Drave pa je ozemlje 

pripadalo Oglejski patriarhiji. 

pa je bilo po znanih dokumen-

tih že leta 985 HAVS AM BA-

CHER, danes znan kot Pohorski 

dvor oz. Hompoš. Siegfried von 

Spannheim (umrl 1065) je s poro-

ko z Richardis von Lavant (umrla 

1072) postal lastnik Koroške, 

Tirolske in Štajerske. Ker je bil 

Pohorski dvor na tujem ozemlju, 
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očetovi smrti star šele eno leto. 

Do njegove polnoletnosti je vso 

posest vodila njegova mati Kuni-

gunde von Vohburg. Polnoletnost 

Otakarja IV. (1180) pa je zelo 

pomembna prelomnica, ker je bil 

takrat razglašen za vojvodo dežele 

Štajerske, ki je  postala neodvisna 

od Bavarske. Otakar IV. ni imel 

otrok, zbolel je za gobavostjo in 

umrl star 29 let. 

      Tudi dedni nasledniki po-

sesti Babenbergi niso imeli veliko 

sreče z gradom na Piramidi in 

pripadajočim ozemljem. Vnuk 

Friederich II. je namreč izgubil 

bitko  z Madžari in je dežela Šta-

jerska postala last madžarskega 

kralja Bela IV. 

Sestra pokojnega Friedericha 

II., Margareta, pa je kot dedna 

naslednica od Madžarov zahte-

vala vrnitev ozemlja. Poročila se 

je z 20 let mlajšim  Ottokarjem 

Premyslom, češkim kraljem 

(1232–1278), ki je leta 1260 pre-

magal Madžare. Dežela Štajerska 

je leta 1282 postala last Habsbur-

žanov, ki izvirajo iz švicarskega 

Aargaua, kjer so imeli grad Hab-

spurg že od leta 1108. 

   Vrnimo se h gradu na Pira-

midi. Leta 1528 ga je zadela strela 

in je precej pogorel. Ker so v letih 

1478–1483 zgradili v samem  

Maribora mestni, spodnji grad, 

je grad na Piramidi izgubil svoje 

pomen. Leta 1641 je grof Khissl, 

lastnik mestnega gradu,  kupil 

tudi zgornji grad na Piramidi. S 

poroko so oba mariborska grado-

va leta 1727 kot dedni nasledniki 

prevzeli Brandisi. Leta 1784 so 

se odločili, da grad na Piramidi 

podrejo in kamenje uporabijo za 

širitev dvorca Betnava. 

      Na vrhu Piramide so iz 

ostalega kamenja sestavili  kam-

nito piramido, po kateri je hrib 

nad Mariborom šele dobil svoje 

ime Piramida. Pa tudi ta ni bila 

grajena pod srečno zvezdo, saj je 

leta 1820 vanjo udarila strela in 

jo porušila. Na istem mestu sta 

leto zatem grof Brandis, lastnik 

mestnega gradu, in Johanna 

Welsersheim iz ostankov dala 

zgraditi spominsko kapelo, vanjo 

pa so postavili kip brezmadežne 

Marije v nadnaravni velikosti. 

Marijina kapela je ohranjena vse 

do današnjih dni in letos praznu-

jemo njeno 200-letnico.  

     Piramida je danes za večino 

meščanov rekreacijska točka, za 

obiskovalce-turiste pa odlična 

priložnost za pogled na Maribor 

in okolico. 

LJUDJE IN ZGODBE

Osrednje dogajanje Dneva 

Maribora 2021, ki ga je ob 857. 

letnici prve omembe mesta 

organizirala Mestna občina 

Maribor, je bilo na Piramidi, 

Trikotni jasi, Meranovem, Urbanu 

in v Malečniku. S Piramide so ob 

koncertu Emkeja zasvetili posebni 

svetlobni snopi.
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Kaj vam pomeni soseska? 

 

Ta del Maribora je relativno miren, nekoliko 

presenetljivo celo za strogi center. Sem zado-

voljen, imam v redu sosede, še zmeraj živi v 

soseski tudi precej znancev iz otroštva. Na sploh 

pa je mesto dovolj veliko, da se da lepo živeti v 

njem in hkrati dovolj majhno, da je vse hitro 

dosegljivo.

Vas ljudje ustavljajo na cesti,  

ogovarjajo?

 

To je sestavni del mojega živ-

ljenja, to sprejemam. Z veliko 

poznanimi se srečujem vsak 

dan v parku. Če je čas, vedno 

pade kakšna beseda, rad se po-

govarjam. Ne izogibam se in ne 

skrivam. Nenazadnje bi lahko 

izbral tudi kak bolj skrit koti-

ček za življenje. Ko ne upravi-

Selektorja slovenske nogometne 

reprezentance, našega sokrajana 

Matjaža Keka, smo ujeli blizu doma 

v Tomšičevem drevoredu med sobot-

nim obiskom tržnice in rekreacijo, ki 

je pomemben del njegovega življenja. 

Kot velikega ljubitelja dobre glasbe 

smo ga prosili tudi za izbor glasbe-

ne spremljave intervjuja, ki jo lahko 

predvajate s priloženo QR kodo.

Kaj počnete, ko niste selektor?

 

Kakor ostali preživljam čas z družino, s prijatelji. 

Selektorsko delo je sicer vidno samo na tekmah, a k 

temu sodi še veliko drugega, kontaktiranje igralcev, 

spremljanje treningov, potovanja, tekme … 

Vaša najljubša rekreacijska trasa v 

mestni četrti?

 

Tu dol! (pokaže po Tomšičevem drevoredu v smeri 

Mestnega parka). Ena pot gre proti Piramidi, zadaj po 

vrhu in pri strelišču dol, druga pa na Kalvarijo, med 

vinogradi …

Če grem na kolo, pa čez Košake na drugo stran.

Predlani ste kot selektor novinarsko 

konferenco sklicali kar v OŠ bratov 

Polančičev. 

 

Ne po naključju. Tudi sam sem obiskoval to šolo, a ta-

kratno enoto na Krekovi. Kot otrok sem živel na Kre-

kovi 26, v 9. nadstropju. Ko sem pogledal skozi okno, 

sem videl Ljudski vrt in na drugi strani Kalvarijo. In 

všeč mi je bilo, da je bila novinarska na Polančičih 

tudi zato, da se mi ni bilo treba peljati v Ljubljano.  

MARIBOR 
MORA OSTATI 
MARIBOR

LJUDJE IN ZGODBE

Avtor: Željko Milovanović

Fotografiji: Gregor Salobir

Selektorjev glasbeni izbor:  

John Lee Hooker (feat. Carlos Santana) 

- The Healer
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reklamiram štajerska. V zadnjem času me je prija-

telj vinar navdušil nad renskim rizlingom. Sicer pa 

ne ločim sort, zgolj kaj mi je dobro in kaj mi ni. 

K vinu gre tudi glasba, muzika, ki “dobro zašpi-

la”, kakor mi je razložil Milan Latin - Muso, ko sem 

bil še zelo mlad, in tega se držim. Da sem danes 

brez slušalk, je zame nenavadno.  

Kako se Maribor spreminja in kaj se 

ne bo nikoli spremenilo?? 

Star sem 60 let. Enajst let sem bil v Avstriji, šest 

let na Reki oziroma v Opatiji. Zato sem izgubil 

rdečo nit mesta. Bi pa to mesto težko za stalno 

zamenjal z drugim. Sem “meščanar”, kakor se je 

reklo včasih. 

Vidim, kaj bi se dalo še narediti v mestu, čeprav 

gredo v zadnjem času stvari v pravo smer. Sicer 

pa me sploh ne zanima, katera opcija je na oblasti, 

četudi sva z županom konec koncev prijatelja. 

Tudi ni več za vse kriva Ljubljana. Biti moramo 

objektivni in samokritični, da lahko tudi sami 

rešimo probleme, samo aktivno  moramo sodelo-

vati. Perspektivo vidim tudi v tem, da je prišlo sem 

živet veliko ljudi. Upam, da bomo uspeli ta poten-

cial izkoristiti na svoj, štajerski način.

Zaradi česa se v Mariboru splača 

“stepst”? 

Če je nekdo nespoštljiv do Štajercev, Maribor-

čanov, če nekdo zviška gleda na nas. Ne toliko 

stepsti, ampak iti v konflikt. Hkrati moramo znati 

prisluhniti in pozitivno komunicirati s tistimi, ki 

imajo drugačne poglede, nazore. Sicer sem totalno 

proti nasilju. Zagovarjam, da se da s pozitivno in 

pametno komunikacijo rešiti marsikateri pro-

blem. Ampak trmast je treba včasih biti in stati za 

svojim, tudi če gre bolj na “rodo”.

Bi za konec dodali še kakšno misel?

Maribor se deli na več predelov. Mogoče bi jih 

lahko označili s posebnimi tablami z nazivi (Tabor, 

Tezno, Melje …) Jaz sem imel srečo, da sem imel 

levi in desni breg. Najprej sem igral za Maribor, 

po preselitvi pa nekaj časa za Ajznpon. Tisto so bili 

lepi časi, na eni strani velikega rivalstva, na drugi 

velikega prijateljstva. Jaz sem doživljal Maribor sko-

zi Fontano, Pristan, Lent ... Mesto je mogoče včasih 

zaspalo, ampak vsi ljudje, ki so bili v nekem obdobju 

na čelu Maribora, so pustili svoj pečat. 

Maribor mora vedno ostati Maribor. Maribor 

ne sme nikogar posnemati, ne sme iskati rešitev 

drugje, ampak jih mora najti sam. Saj pravim, 

nismo taki “butli” kot se včasih sami delamo.

čiš pričakovanj, si deležen tudi kakšne kritike. A 

to vzamem kot dobronamerno. Ko je zmaga, pa 

seveda, je kak nasmeh ali stisk roke več.

V MČ Ivana Cankarja je precej vino-

gradov, upamo, da bo kmalu spet 

pravi mestni vinograd na Piramidi, 

četrt se zaključi pri Vinagovi kleti 

na Trgu svobode. Lahko bi rekli, da 

je to vinogradniška četrt. Na katera 

vina pa vi prisegate? 

Pogledu na Piramido se dnevno ne morem 

izogniti. Ob tem nisem toliko razočaran, bolj ža-

losten. Ob prazniku mesta je bilo lepo, a ko greš 

zjutraj gor, ni videti ravno idealno. Upam, da bo 

mesto na čelu z županom Sašem Arsenovičem, 

ki je nenazadnje tu doma, našlo pot za revita-

lizacijo, olepšanje Piramide. Sedaj daje mestu 

premalo identitete.

Kar pa zadeva vina, zagovarjam promocijo 

slovenskih vin. Včasih mi kdo očita, da premalo 

LJUDJE IN ZGODBE
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let po prvi svetovni vojni. Tega 

je nasledil sin (Friderik Karel) 

Rudolf ml., rojen leta 1895, ki se 

je 1920 poročil z Amaino Elizabe-

to, hčerko gradbenega podjetnika 

in opekarnarja Franca Dervuška 

iz Lajteršperka in po njegovi 

smrti leta 1922 postal solastnik 

njegovega podjetja. Rudolf ml., po 

izobrazbi gradbeni inženir, je leta 

1924 prevzel tudi družinsko grad-

beno podjetje in ustvaril največje 

gradbeno podjetje v Mariboru in 

ga vodil do leta 1939. Sedež pa je 

ostal ves čas na Meljski 23–25. 

V sezonah je povprečno zaposlo-

valo do 400 delavcev, izjemoma 

pa tudi še enkrat toliko. Rudolf 

starejši in mlajši sta zapustila več 

kot 300 načrtov in njuno zapušči-

no predstavlja večina pomembnih 

gradenj v Mariboru. Nasledil ga 

je sin Friderik Kiffmann, ki je 

leta 1945 emigriral, s čimer je 

firma, ne pa podjetje, ki je bilo po 

vojni nacionalizirano, prenehalo 

obstajati. 

Leta 1917 je vilo kupil Rudolf 

Gaisser, tiskar in založnik, ki jo 

je leta 1921 prodal Hinku Saxu 

(Saksu).

Hinko Sax (Saks) (4. 6. 1872, 

Medvode–28. 4. 1962, Maribor), 

publicist, tiskar, urednik in knji-

garnar

Rodil se je leta 1872 v Medvo-

dah. Osnovno šolo je obiskoval v 

cesti 23 v Mariboru sudetski 

priseljenec, tesarski mojster An-

ton Kiffman ustanovil gradbeno 

podjetje. Sledil mu je sin Karel Ki-

ffmann, pridružil pa se mu je tudi 

brat Rudolf, ki je leta 1897 prevzel 

podjetje ter ga uspešno vodil do 

L

eta 1906 je po naročilu 

Katharine Martin načrte 

za to vilo  in gradnjo izvedel 

Rudolf Kiffman. 

Rudolf Kiffmann

Okoli leta 1850 je na Meljski 

Avtorica: Jana Peserl 

Fotografija: Gregor Salobir 

18

CANKAR 

LJUDJE IN ZGODBE

SECESIJSKA 
MEŠČANSKA VILA 

PREŠERNOVA 31



Preski in Ljubljani, kjer je opravil 

tudi prvi razred gimnazije. Za 

stavca in tiskarskega strojnika 

se je izučil v Narodni tiskarni v 

Ljubljani. Kasneje je bil zaposlen 

na Dunaju, v Brnu in Celju. Leta 

1900 je prišel v Kamnik in poma-

gal Antonu Slatnarju ustanoviti 

tiskarno. Sodeloval je pri tiskanju 

knjig slovenske moderne, bil je 

tudi izdajatelj in urednik. Med 

drugim je urejal tednik Naš list 

in lokalni časopis Kamničan. Oba 

sta bila napredno usmerjena. 

Leta 1910 se je preselil v Idrijo, 

kjer je ustanovil svojo tiskarno 

in knjigarno, in ostal do leta 

1925, ko se je bil prisiljen, zaradi 

vedno hujšega pritiska italijan-

skih fašističnih oblasti, preseliti 

v Maribor. Kupil je papirnico, ki 

je bila do tedaj v nemških rokah 

(Rudolf Gaisser) in je imela kon-

cesijo za prodajo časopisov. Leta 

1929 je ustanovil tudi tiskarno, ki 

je tiskala predvsem razglednice. 

Z več tiskarskimi in pomožnimi 

stroji jo je uredil v svoji vili na 

Prešernovi 31. 1928 je preselil v 

hišo družabnika Franca Kolma-

na na Frankopanovo cesto 25 

(danes Gorkega) in ustanovila sta 

svetlotiskarno Heliosax & Kolofot, 

ki je bila edina tovrstna tiskarna 

v Jugoslaviji. 

Nemški okupator je Hinka Saxa 

s soprogo Marijo 2. julija 1941 

izgnal v Srbijo, tiskarno pa združil 

s Podravsko tiskarno v skupen 

obrat, poimenovan Druckerei 

Sax. Hiša je bila od 23. oktobra 

1941 do 24. maja 1945 v lasti 

nemških oblasti, nato pa vrnjena 

prejšnjemu lastniku. Decembra 

1946 je bila tiskarna nacionali-

zirana in je prenehala z delova-

njem, kasneje je bila ukinjena 

tudi papirnica. Leta 1956 je bilo 

podjetje v celoti likvidirano. Hin-

ko Sax je umrl v 90. letu starosti 

v Mariboru 28. aprila 1962.

Leta 1958 je Hinko Sax polovico 

hiše prodal Karlu in Silvi Kopold, 

posestnikoma iz Podlehnika. 

Silva Kopold in njena hči Matilda 

Hernec, rojena Kopold, sta leta 

1962 svoj del hiše prodali Jožetu 

in Ljudmili Govedič, ki sta imela 

hišo in prodajo kuriva na Prešer-

novi 19. Zaradi novogradnje Doma 

družbenopolitičnih organizacij je 

Zveza komunistov odkupila hišo 

in parcelo. Zdaj živita v tem stano-

vanju Peter in Štefka Govedič. 

Ostali stanovanjski prostori so v 

etažni lastnini drugih strank.

Prvotno se je Prešernova ulica 

imenovala Goethe Gasse, Tomši-

čeva pa Kokoschines Allee.

V kleti so kuhinja, soba, kabi-

net, stranišče, prostori za ozimni-

co in pralnico. V pritličju so kuhi-

nja, tri sobe, predsoba, kopalnica, 

dve shrambi in WC. Enako je v 

prvem nadstropju, v mansardi pa 

so kuhinja in tri sobe. 

Letos so vilo s pomočjo občine v 

celoti obnovili in lahko si jo ogle-

damo v prvotni lepoti. 
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Utrinki 
podružnične 
šole Košaki

Šola je podružnica OŠ Franca Rozma-

na Staneta.

S svojo arhitekturo se ustrezno ume-

šča na travnik in hribček, ki se pozimi 

prelevi v vriskajoč beli breg, po katerem 

učenci drvijo s sanmi. Pred  vhodom je 

šolski vrtiček, kjer spomladi in poleti 

zadišijo zelišča. Šolska igrala se nahajajo 

na južnem delu parcele in v ponos nam 

je  šolsko igrišče ob Šentiljski cesti.

Učenci imajo mnoge priložnosti za 

izkustveno pridobivanje učnih vsebin:  

sejejo, sadijo, pečejo, kuhajo, šivajo, se 

rekreirajo in še marsičesa se lotimo.

Če se povzpnemo 200 metrov nad 

šolo, se znajdemo na gozdni poti, ki nas 

popelje na Piramido. To je naša učilni-

ca v naravi. V tem šolskem letu bomo 

na šolskem travniku ustvarili hotel za 

žuželke. Na gozdni jasi se ozremo tudi v 

Počehovsko dolino. Večkrat se povežemo 

s krajani in spoznavamo kulturno in 

naravno dediščino doline.

Kdaj pa kdaj  nas  pot zanese v naselje 

Košaki dol, kjer si privoščimo športne 

aktivnosti in s Stolnega vrha pogleda-

mo na našo domačo pokrajino. Igrišče 

v Dolnji Počehovi je tudi cilj naših  

pohodov. Smo dobri prijatelji z lovci LD 

Pekel-Košaki.

Iščemo različne oblike sodelovanja 

in povezovanja. Medgeneracijsko se 

povezujemo z ustvarjalci kulturnega 

življenja v okolju. Lutke so nas povezale s 

predano ustvarjalko Ireno Bračko. Željo 

po dramskih uprizoritvah uresničujemo 

ob izjemni pomoči ustvarjalca Zvonka 

Babiča Kurbusa, kostumografa in avtorja 

številnih izvirnih idej. K dobri predstavi 

sodijo tudi obrazne poslikave, ki so vselej 

delo Trude Čirkovski.

Dan se začne z vstopom učencev v 

oddelek jutranjega varstva, kjer učitelji-

ca iz dneva v dan preseneča z izvirnimi 

idejami, od katerih se včasih kar težko 

ločijo in odidejo k pouku, kjer jim učitelji 

z didaktičnimi pristopi in s sodobnimi 

metodami posredujejo znanje in življenj-

ske veščine. 

Da je poučevanje resna zadeva v 

naši družbi, spoznavajo tudi študentje 

Pedagoške fakultete v Mariboru, ki se 

pripravljajo na poslanstvo pedagoškega 

poklica.

Na šoli v Košakih aktivno obujamo 

šege in navade v našem geografskem 

prostoru. V prednovoletnem času 

pečemo piškote, pripravljamo izdelke za 

novoletni bazar in se kljub zahtevnim 

razmeram veselimo drobnih in manj 

drobnih uspehov ter tu pa tam že pova-

dimo za prireditev, ki bo letos potekala 

na daljavo. Svoje delo radi pokaženo 

tudi širši javnosti, zato smo hvaležni 

vsakomur, ki nas opazi in naše delo tudi 

predstavi.

Radi se ozremo in pomahamo ciciba-

nom vrtca Borisa Pečeta, enota Košaki 

in Hiše otrok Montessori, ki domujejo 

nedaleč od nas. Spremljamo njihovo delo 

in se veselimo vseh njihovih uspehov. 

Kot največji dosežek  razumemo  pri-

dobljeno znanje, spoštljive medsebojne 

odnose, delovno ustvarjalno disciplino, 

sodelovanje  s krajani in starši naših 

učencev. Izjemno nas razveselijo obiski 

bivših učencev.

Naša šolska vrata so široko odprta. 

Ustavite se in nas obiščite. 

DOBRODOŠLI med nami.

 

Avtorici: Vlasta Petrovič in 

Nina Markuš, učiteljici na POŠ Košaki 

Fotografije: Dejan Lovec, Gregor Salobir
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L

ani smo se poslovili od 

pomembnega krajana 

naše mestne četrti Vla-

dimirja Pravdiča, ki je s svojim 

delovanjem sooblikoval številne 

dejavnosti in uspehe v ožji in širši 

skupnosti. 

Rodil se je 23. avgusta 1940 

v Drbetincih. Kot otrok je izgu-

bil mamo, ki je bila ustreljena 

kot talka, oče je bil odpeljan v 

Dachau, Vladimir pa je bil kot 

»ukraden otrok« poslan v otroški 

logor. Po vojni je v Cerkvenjaku 

obiskoval osnovno šolo, v Ljub-

ljani pa nadaljeval šolanje za 

rudarskega tehnika (preživljati se 

je moral sam in je za posteljo in 

hrano delal v kuhinji). Kmalu po 

končani šoli so mu ponudili delo v 

enem izmed avstrijskih rudnikov, 

a zaradi otroških spominov dela 

ni sprejel. Študij je nadaljeval 

na VEKŠ v Mariboru. Kasneje je 

diplomiral tudi na Visoki šoli za 

organizacijo dela v Kranju.

Zaposlen je bil v Kmetijski 

zadrugi Lenart,  Hotelu Črni les, 

Torbarstvu Maribor in na Davčni 

upravi Maribor.

Leta 1986 se je zaposlil v Teri-

torialni obrambi VŠP. V 7. PŠTO 

in 72. brigadi je bil referent za 

učne zadeve – urjenje, vaje, vojno 

načrtovanje … V času slovenske 

osamosvojitve je aktivno sode-

loval v Mariboru in okolici. 23. 

maja 1991 je bil dežurni, ko so 

aretirali dva pripadnika JLA v 

Pekrah, kar je bil neposreden 

povod za pekrske dogodke. Bil je 

pogajalec na mejnem prehodu 

pri Sv. Ani, kjer je uspel, da se je 

vojska predala.

Od leta 2002 je bil član Sveta 

Mestne četrti Ivana Cankarja in 

je sodeloval pri reševanju mnogih 

problemov. Prav tako je bilo nje-

govo delo pomembno v Združenju 

borcev za vrednote NOB Maribor, 

kjer je bil član od leta 2001. 

Dolga leta je izredno aktivno in  

uspešno vodil Vzhodno štajersko 

sekcijo Društva upokojencev Mi-

nistrstva za obrambo in bil član 

predsedstva DU MORS.  Vedno je 

bil pokončen in dosleden človek, 

ki je s svojimi dejanji krepil svojo 

sekcijo in celotno organizacijo 

DU MO. Njegova dejanja ne bodo 

nikoli pozabljena.   

Priznanja: 

1979 Bronasta medalja slovenske 

vojske

Srebrna medalja generala Ma-

istra z meči

2019 – Priznanje Združenja bor-

cev za vrednote NOB Maribor

Avtorica: Jana Peserl

Fotografi ja: Gregor Salobir
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Sklenite zavarovanje Tujina Multitrip:
• posebno ugodna cena v času akcije
• kritje stroškov v povezavi z obolenjem 

Covid-19
• Dr. Posvet – posvet z zdravnikom na 

daljavo (24/7)

Križanka Avtor: Peter Skrbiš, 

Društvo Križemkražem 

Avtor: Jana Peserl

Fotografi ja: arhiv EVAL-A

Rešitev vodoravno: BLAIR, GRA DNA, PREDUJEM, PRVI MAJ, ELASTIK, LEAR, KAS, ITKINA, APNAR, ROG,JAKAC, 

                   ŠTIMAC, PODAJA, ČILI, FAROVŽ, NSU, ELIDA, NADOKNJAK, KININ, AN, MEKET.

EVAL – SERVIS KOLES
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HRVA KI 
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ELEMENT 
NOG. IGRE 
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(LJUDSKO) 
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GR KA 
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    ANDREJ 

NOVAK   GLAS 
DROBNICE    
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2022 

K

olo je že od nekdaj priljubljeno prevozno 

sredstvo. Eni ga uporabljajo za opravljanje vsako-

dnevnih opravkov, vedno več ljudi pa za kolesar-

jenje kot športno dejavnost. Maribor s svojo okolico nudi 

veliko možnosti za to aktivnost. Tudi v naši mestni četrti 

si prizadevamo za kolesarjem prijazno okolje. Tako je 

ob več cestah že označena kolesarska pot, za nove pa se 

dogovarjamo z občino. Za športno kolesarjenje pa je naša 

mestna četrt z okolico več kot primerna.  

Če vaše kolo potrebuje popravilo, se oglasite v kolesar-

skem servisu EVAL na Močnikovi ulici 3. Marko Pe-

serl, ki se že vrsto let aktivno ukvarja s kolesi (prodajo, 

testiranjem, servisiranjem, strokovnim svetovanjem …) 

bo z veseljem pregledal vaše kolo, vam svetoval in ga po 

potrebi popravil.
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080 20 60       vzajemna.si

Sklenite zavarovanje Tujina Multitrip:
• posebno ugodna cena v času akcije
• kritje stroškov v povezavi z obolenjem 

Covid-19
• Dr. Posvet – posvet z zdravnikom na 

daljavo (24/7)

Naj bodo letošnji prazniki drugačni.
Naj zaživijo vrednote, ki nas osrečujejo.

Podarjajmo nasmehe, lepe misli, doživetja.

Želimo vam prijetne božične praznike
in veliko pozitivnih vibracij v letu 2022.

Bodimo modri, ohranimo zeleno in ostanimo zdravi!

in veliko pozitivnih vibracij v letu 2022.

stani

Podarjajmo nasmehe, lepe misli, doživetja.

ne praznike
in veliko pozitivnih vibracij v letu 2022.in veliko pozitivnih vibracij v letu 2022.




