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Na dan zmage nad nacizmom in fašiz-
mom oziroma dan Evrope, 9. maja, ki 
je dan praznovanja miru in enotnosti v 
Evropi, gotovo ne bomo mogli proslav-
ljati veseli. V Evropi je vojna in »vojna 
je zlo«, je ponovil Antonio Guterres, ge-
neralni sekretar združenih narodov ob 
obisku Moskve in Kijeva, ko je vojna v 
Ukrajini divjala že 62 dni. Mnogi so mu 
zamerili, ker se je šel pogovarjat najprej 

v Rusijo in šele za tem v Ukrajino. A se 
je vsaj pogovarjal. Brez komunikacije, 
sporazumevanja, izmenjave informacij 
nastradamo vsi. In tudi obetajo nam, da 
bomo zaradi vojne v Ukrajini stradali vsi. 
Edini, ki zdaj dejansko bogatijo, so pro-
izvajalci in prodajalci orožja. Zato je na 
vsak način bolje, da si prizadeva ustavi-
ti Rusijo Guterres. Hitreje, kot se konča ta 
vojna, toliko bolje za Ukrajino, za Rusijo 
in za svet, je rekel Guterres.
Letošnje praznovanje dneva zmage je po-
vezano še z enim spominom, mineva na-
mreč 30 let od začetka vojne v Bosni in 
Hercegovini. Dan po tem, ko sta ZDA in 
Evropa priznali BiH (6. aprila 1992, 2. 

maja je bilo Sarajevo že popolnoma ob-
koljeno), se je začelo obleganje glavne-
ga mesta, eno najdaljših v zgodovini. V 
vojni je umrlo več kot sto tisoč ljudi, še 
vedno vsi zločini niso kaznovani in uni-
čevalne posledice vojne so ostale za vse-
lej. Radio Svobodna Evropa (www.rferl.
org) je na svoji regionalni podružnici 
sprožil vznemirljivo vprašanje: kaj bi na-
redili leta 1992, če bi vedeli, da bo vojna 
v Bosni trajala štiri leta? Kaj bi odgovo-
rili, če bi nam podobno vprašanje o voj-
ni in miru nekdo postavil čez nekaj let? 
Kako ravnati danes?
Imamo izjemno priložnost, da lahko de-
lujemo ustvarjalno, ker tu živimo v re-

lativnem miru. Maribor je v vzponu, 
številne potenciale razvija v skladu z naj-
višjimi ekološkimi in urbanimi usme-
ritvami, mesto očitno raste kot že dolgo 
ne in o prihodnosti lahko razmišljamo 
več in bolje kot o preteklosti. Na držav-
nozborskih volitvah so zmagali najboljši, 
čeprav si to težko priznamo kljub upravi-
čeni domnevi, da demokracija in volitve 
ne bi imele smisla, če na vrh ne bi prines-
le najboljših. Imamo svobodo, da lahko 
izbiramo in se odločamo po lastni volji. 
Lahko smo zadovoljni. Lahko pomaga-
mo. Lahko delamo mir za vse.

Dejan Pušenjak

Zmaga
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Merila  
uspeha
Če se poslušamo in slišimo, lahko bo-
lje razumemo drug drugega in druž-
bene pojave. Številke, ki govorijo o 
razvoju mesta, so odlične. Vendar 
same številke niso dovolj, če za nji-
mi ni vsebine, ki jim daje pomen. S 
sodelavci imamo jasno vizijo mesta, 
zato smo obljubili dejanja. Veliko smo 
na terenu, ker nam je mar za mes-
to in za naše skupno okolje in ker bi 
radi, da se stvari, ki se včasih zdijo 
majhne, za prebivalce pa so velike, 
rešujejo hitro in sproti. Redno obi-
skujemo vse krajevne skupnosti in 
mestne četrti, da bi skupaj ugotovili, 
kaj ljudje v njihovih okoljih pogreša-
jo in kaj potrebujejo prav zato, da bi 
to čimprej tudi naredili. Na opravljeno 
delo smo lahko upravičeno ponosni. 
S sodelovanjem na javnih in pogos-
to degradiranih površinah postav-
ljamo otroška igrala, igrala za slepe 
in slabovidne, gugalnice za invalide, 
športna igrišča, poligone, doživljajske 
parke za najmlajše in fitnese za odra-
sle ter urejujemo prometne režime v 
njihovih okolicah ...
Dejavni smo tudi onkraj meja naše 
občine. Kot predsednik vzhodne 
kohezijske regije se borim za pravično 
financiranje občin in skupaj si priza-
devamo za to, da bomo poleg evrop-
skih sredstev iz kohezijskih skladov 
črpali denar tudi za neposredne ope-
racije, kot to počnejo večja in bistve-
no bolj razvita mesta. V partnerstvu 
za Pohorje, čezregijskem projek-
tu, ki povezuje Koroško, Savinjsko 
in Štajersko, zasledujemo cilje, kako 
bomo skupaj in kot celota zaživeli bo-
lje ter razvili naše potenciale po naj-
sodobnejših smernicah trajnostnega 
in zelenega razvoja, tudi s pomočjo 
digitalizacije. Naše razvojne možnosti 
in priložnosti so tako velike, da bomo 
imeli predstavnika vzhodne kohezi-
je v Bruslju. S sodelovanjem na rav-
ni gospodarstvo – univerza – lokal-
na skupnost spodbujamo razmislek o 
razvoju mesta s ciljno stanovanjsko 
gradnjo, ki upošteva vse posebnosti 
sodobnega urbanega načina življenja 
in je vključujoča tako za starejše, ki so 
našo skupnost gradili, kot za mlajše, 
ki jo šele bodo gradili.
V teh dneh veliko razmišljam o tem, 
ali bom še enkrat kandidiral za župa-
na ali ne. Ponosen sem na svoje so-
delavce, ker smo dokazali, da znamo 
uresničiti, kar smo obljubili. Zavedam 
pa se, da številne novogradnje, ob-
nove in dobre številke niso dovolj. 
Razvoj mesta merimo tudi po koli-
čini sreče, zadovoljstva in poveza-
nosti. Kvaliteto življenja v skup-
nosti lahko pravilno merimo samo z 
upoštevanjem obojega.

Saša Arsenovič, župan

MO Maribor je v obdobju od leta 2018 do 
začetka leta 2022 s strani evropskih, na-
cionalnih in drugih mehanizmov prido-
bila pozitivne odločitve za sofinanciran-
je 32 prijavljenih projektov v vrednosti 
56,6 milijona evrov. Skupna vrednost 
vseh projektov v obdobju 2018–2022, 
ki so ali še bodo sofinancirani iz različ-
nih mehanizmov, znaša 112,4 milijo-
nov evrov, kar se približuje višini letnega 
proračuna MO Maribor.

Mehanizem CTN
Mestne občine imajo v evropski 
finančni perspektivi 2014–2020 poseben 
mehanizem sofinanciranja določenih 
projektov, imenovan Celostne teritorialne 
naložbe (CTN). Slednji se je izkazal 
za zelo uspešnega, zato si MO Maribor 
prizadeva, da bo le-ta prav tako del 
evropske finančne perspektive med 
leti 2021 in 2027. 
Mehanizem CTN je namenjen ukrepom 
za zagotavljanje trajnostnega urbanega 
razvoja in temelji na načelu izkoriš-
čanja notranjega potenciala urbanih in 
degradiranih območij znotraj mestnega 
središča. V MO Maribor ta območja 
ležijo ob reki Dravi. 

 �  v prihodnjih mesecih je načrtovana 
obnova in ureditev nabrežja Lent, za kar 
smo prejeli odločitev o sofinanciranju v 
vrednosti 2,4 milijona evrov; 

 � revitalizirali smo Vojašniški trg z 
objekti, za kar smo prejeli 4,8 milijona 
evrov evropskih in državnih sredstev; 

 � obnavljamo promenado v Mestnem 
parku, za kar nam je Evropska unija sku-
paj z državo po uspešni prijavi projekta 
namenila 2,9 milijona evrov; 

 � obnovili smo skate park in za to 
prejeli nekaj manj kot pol milijona evrov; 

 � energetsko smo obnovili stano-
vanja Javnega medobčinskega sta-
novanjskega sklada; 

 � urejamo kolesarsko infrastrukturo 
v mestnih četrtih in krajevnih skup-
nostih ter Dravsko kolesarsko pot, ki 
teče skozi Maribor.

Dogovor za razvoj regij
Finančni mehanizem, ki ga je MO 
Maribor od leta 2018 prav tako uspešno 
izkoristila, je Dogovor za razvoj regij 
(DDR). Ta mehanizem je namenjen 
manjšanju razvojnih razlik med regijami 
oziroma razvojnemu preboju regije.

 � V okviru DRR je Mestna občina 
Maribor pridobila 7.307.157 evrov evrop-
skih in nacionalnih sredstev za projekte 
v skupni vrednosti 12.243.934 evrov. 
Eden izmed odmevnejših projektov iz 
tega mehanizma je Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v porečju reke Drave, na 
podlagi katerega se gradi 24 kilometrov 
kanalizacije v različnih mestnih četrtih in 
krajevnih skupnostih v vrednosti 8,9 mi-
lijona evrov, za kar je MO Maribor prejela 
5 milijonov sofinancerskih sredstev.

 � Občina pri pridobivanju sredstev 
dobro sodeluje tudi z državo in različnimi 
ministrstvi kot npr. Ministrstvom za 
kulturo, ki z 12,7 milijona evri sofi-
nancira izgradnjo novo nastajajočega 
multikulturnega Centra Rotovž, kjer 
bodo leta 2024 prostore dobili Knjižnica 
Rotovž, Umetnostna galerija Maribor, 
Art kino in drugi. 

 � Na javnem razpisu je MOM pridobila 
316.000 evrov za sanacijo spomenikov 
kulturnega pomena, kamor so všteti mari-
borski grad, sanacija Sinagoge Maribor in 
obnova Čeligijevega stolpa. 

 � Sofinancerska sredstva s strani 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport je MO Maribor prejela 3,2 milijona 
evrov za obnovo Dvorane Tabor in 1,2 
milijona evrov za izgradnjo telovadnice 
pri Osnovni šoli Franceta Prešerna. V 
mesecu maju je predvidena tudi prijava 
MO Maribor za sofinanciranje energetske 
sanacije Osnovne šole Tabor I.

 � MO Maribor si prizadeva – in je 
že v postopku prijave – za pridobitev 
sredstev EKO Sklada za nakup desetih 
električnih vozil za mestni potniški 
promet, za sofinanciranje gradnje 
Zdravstvenih postaj Magdalena in Tezno 
na Ministrstvu za zdravje ter za ureditev 
historične Langerjeve vile pri Ministrstvu 
za kulturo. Skupna vrednost prijavljenih 
projektov je 18,8 milijona evrov, za kar 
se pričakuje 8 milijonov sofinancer-
skih sredstev države.

A. K.

Mestna občina Maribor je v okvi-
ru Celostnih teritorialnih naložb 
pridobila skupaj 18.037.762 evrov 
za projekte v skupni vrednosti 
32.917.981 evrov. Skozi mehanizem 
Dogovor za razvoj regij je prido-
bila 7.307.157 evrov sofinancerskih 
sredstev za projekte v vrednos-
ti 12.243.934 evrov. Na podlagi dr-
žavnih razpisov ali dogovorov o 
sofinanciranju pa 18.203.137 evrov 
za projekte v vrednosti 40.380.552 
evrov. Za ostale projekte je prejela 
13.038.156 evrov v skupni vrednos-
ti 26.852.308 evrov.

Infrastruktura, kultura, obnova
Mestna občina 
Maribor je od leta 
2018 pridobila več 
kot 112 milijonov  
sofinancerskih 
sredstev

Gradnja telovadnice pri Osnovni šoli Franceta Prešerna

Mestni predor bo
Župana MOM in občine Hoče-Slivnica, Saša 
Arsenovič in Marko Soršak, sta v začetku 
aprila (še pred državnozborskimi volitva-
mi) z ministrom za infrastrukturo Jernejem 
Vrtovcem podpisala Protokol o nadaljni 
uresničitvi infrastrukturnih projektov na 
širšem območju Maribora, ki med drugim 
vključuje izgradnjo predora pod mestnim 
jedrom in sprejem državnega prostorske-
ga načrta ter razpis za koncesijo Letališča 
Edvarda Rusjana Maribor (še letos).
Pri mestnem predoru država in občina 
vidita priložnost za bistveno izboljša-
nje kakovosti življenja v mestu, pa tudi 
pomemben prometni tok za širšo regijo, 
ki se zdaj še odvija skozi središče mesta. 
Vsi dosedanji dokumenti potrjujejo, da 
je izgradnja mestnega predora smiselna, 
ekonomsko učinkovita in izvedljiva rešitev. 

Protokol pa se navezuje tudi na manj-
še projekte, ki so pomembni za mestne 
četrti in krajevne skupnosti. Med drugim: 
cesta Bresternica-Jurij, cesta Malečnik, 
podaljšek Ceste proletarskih brigad (ki je 
pomemben tudi za KS Limbuš in občino 
Ruše), Malečniški most, križišče za dostop 
v poslovno cono Svila, podvoz Ledina. Po 
več kot desetih letih pa se bo začela tudi 
izgradnja Zahodne obvoznice (prva etapa: 
Lackova in Kardeljeva cesta).

Skupno in bolj racionalno delo
Župan Saša Arsenovič in vodja Skupne 
občinske uprave Zorica Zajc Kvas sta 
konec marca na delovnem srečanju 
gostila županje in župane osemnajstih 
občin, ustanoviteljic Skupna občinske 
uprave Maribor. Ta je bila ustanovlje-
na leta 2020 z namenom skupnega 
izvajanja občinskih obveznih nalog za 
več kot 200 tisoč prebivalcev regije, ki 
bivajo na 945 kvadratnih kilometrih 
površine. Skupna občinska uprava 
povezuje 18 občin v štajerski regiji, na-
tančneje na mariborskem in lenarškem 
območju, zanje pa opravlja naloge, kot 
so medobčinska inšpekcija, medobčin-
sko redarstvo, skupna služba varstva 
okolja, skupna notranjerevizijska služba 
in skupna služba civilne zaščite.  
Več na www.sou-maribor.si.

Olimpijski  
festival evropske  
mladine
Mednarodna koordinacijska komisija 
Evropskih olimpijskih komitejev si 
je konec aprila ogledala prizorišča in 
nastanitvene objekte za izvedbo 17. po-
letnega Olimpijskega festivala evropske 
mladine (OFEM). Ta bo v Mariboru, med 
23. in 29. julijem 2023.  

Z obiskom in pripravami Maribora so bili 
člani komisije zadovoljni, spremljala sta 
jih Nataša Ritonija, direktorica OFEM 
2023, in Sašo Polič, športni direktor 
OFEM 2023. Predstavila sta jim poten-
cial Maribora in izkušnje pri organizaciji 
velikih športnih prireditev, ogledali pa 
so si praktično vsa prizorišča, od UŠC 
Leona Štuklja in Dvorane Tabor ter 
Ledne dvorane do stadiona Poljane, 
skateparka, Pristana, Ljudskega vrta, 
Lukne itd. Seznanili so se tudi z dolo-
čenimi deli, ki še potekajo za potrebe 
OFEM, denimo, izgradnja atletske steze 
in rekonstrukcija tribune na Poljanah, 
priprava ustrezne podlage na teniških 
igriščih, dograditev Dvorane Tabor itd.
Julija 2023 se bo tekmovanj v Mariboru 
udeležilo približno 3600 športnikov iz 
50 držav. Tekmovali bodo v 13. disci-
plinah: atletika, judo, cestno in gorsko 
kolesarstvo, športna gimnastika, tenis, 
plavaje, košarka 3x3, odbojka, rokomet, 
nogomet za dekleta, rolkanje, kajak in 
kanu na mirnih vodah.

Več za šport
Na Javni razpis Letnega programa 
športa (LPŠ) v Mestni občini Maribor 
za leto 2022 je prispelo 106 vlog, 
ugodenih je bilo 89. Vlagatelji so 
skupno prijavili 1051 vsebinskih pro-
gramskih obrazcev za 8631 športni-
kov in 547 strokovnih delavcev.
Vseh razpisanih sredstev za sofi-
nanciranje programov in uporabe 
prostora je bilo 4.392.760 evrov (za 
programe LPŠ 2.127.760 evrov in za 
sofinanciranje uporabe prostorov 
2.265.000 evrov). Na podlagi uspeš-
nosti vlagateljev je bilo razdeljenih 
skupno 4.306.996 evrov.
To je za 426.188 več sredstev za 
sofinanciranje LPŠ kot v letu 2021. 
Skupno je bilo za programe vadb in 
tekmovanj špotrnim klubom dode-
ljenih preko 90.000 ur sofinanciranja 
uporabe športnih objektov, ki so 
ključnega pomena za izvedbo vadbe.

Nova spletna stran
Po mnogih letih je MOM pripravila 
celovito grafično in tehnično posodo-
bitev in prenovo spletne strani. Ker 
Maribor postaja središče digitali-
zacije in napredne tehnologije, se 
uveljavlja na področju podjetništva 
in na fakultetah Univerze v Mariboru 
izobražuje vrhunske strokovnjake, 
ima zdaj v skladu s takim razvojem 
tudi tako osnovno digitalno vstopno 
točko. Spletna stran omogoča hitro 
iskanje informacij in storitev, ima 
nazoren mestni servis, pregled javnih 
zavodov in mnogih drugih ustanov, 
bogat arhiv itd. Glavnino dela so 
opravili zaposleni na občini.  
Več na www.maribor.si.

Defibrilatorji pri redarjih
Sredi marca je medobčinskemu redar-
stvu, ki deluje v okviru Skupne občinske 
uprave Maribor, direktor Javnega 
zdravstvenega zavoda Mariborske 
lekarne Albin Turk predal prvi mobilni 
defibrilator za vozilo redarstva. To je 
prvi tak defibrilator, ki pokriva celotno 
mesto in je na voljo v primeru urgantne 
situacije, do konca leta pa bodo z 
defibrilatorji opremljena vsa vozila 
redarstva. Defibrilatorja že imata vozili 
Maister, ki vozita po coni za pešce. To je 
bila sicer že deveta donacija defibrila-
torjev mariborskih lekarn.

V letu 2021 je Skupna služba varstva oko-
lja Skupne občinske uprave Maribor v so-
delovanju z Nacionalnim laboratorijem za 
zdravje okolje in hrano, z Geološkim zavo-
dom Slovenije in z Nacionalnim inštitutom 
za javno zdravje, pripravila interaktivno 
spletno karto »Maribor – okolje in zdrav-
je«. Na tej karti lahko vsak občan dostopa 
do aktualnih podatkov o stanju okolja v ob-
čini in tudi njeni širši okolici.
Obiskovalec spletne strani lahko na kar-
ti enostavno poišče podatke, ki ga zani-
majo. S klikom na ikono za vodo, zrak 
ali tla dobi splošno informacijo o kako-
vosti izbranega parametra na določe-
ni lokaciji. Uporabnik, ki ga zanima več, 

lahko s klikom na oznako »i« dobi dodat-
no razlago podatkov.
Sistem bomo nadgradili s spletnimi in mobil-
nimi uporabniškimi vmesniki ter nadaljeva-
li vsebinsko nadgradnjo sistema. Pri obliko-
vanju nadgradenj si želimo sodelovanje širše 
javnosti. Občani lahko svoje predloge in pri-
pombe posredujejo na elektronski naslov 
info.okolje@maribor.si, s pripisom »Maribor 
– okolje in zdravje«. 
Prepričani smo, da bo sistem bistveno prispe-
val k višji stopnji zavedanja občanov o sta-
nju okolja, v katerem živijo, in o njegovem 
vplivu na zdravje. 

Skupna občinska uprava Maribor,  
Skupna služba varstva okolja

Kakovost vode, zraka in tal

Interaktivna karta je dostopna  
na povezavi  
https://okolje.maribor.si/okolje/#karta 

Zmanjšanje emisij v vode
Mariborske primestne skupnosti 
dobivajo sodobno kanalizacijo. Projekt 
Odvajanje in čiščenje voda v porečju 
Drave je vreden 8 milijonov evrov, zanj je 
MOM pridobila sredstva iz kohezijskega 
sklada EU, prinaša pa 24 kilometrov 
kanalizacijskih sistemov na območju 
Kamniške grabe, Limbuša (6600 metrov 

gravitacijskega in tlačnega kanala ter 
črpališče), Laznice, Peker (6800 metrov 
kanala), Hrastja, Malečnika in Trčove. 
Po izgradnji kanalizacijskega siste-
ma bo priključenost prebivalstva na 
javno infrastrukturo odvajanja odpadne 
vode 98 odstotna. 
Vsi priključki bodo imeli zagotovljeni či-
ščenje odpadne vode na centralni čistilni 
napravi Maribor.
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Participativni proračun
Z mehanizmom participativnega prora-
čuna občina ob sprejemanju letnega ali 
dvoletnega proračuna omogoči občanom, 
da neposredno odločajo o porabi dela 
sredstev in predlagajo ter izberejo 
projekte, za katere menijo, da izboljšujejo 
kakovost bivanja oziroma prispevajo k 
razvoju skupnosti.
Maja 2022 se prične nov cikel participa-
tivnega proračuna za obdobje 2022–2024. 
Za čim bolj enakomerno porazdelitev 
projektov je oblikovanih pet območij, 
ki združujejo povezane mestne četrti in 
krajevne skupnosti:

Kdo lahko odda predlog 
projekta?
Predlagatelj je lahko občan/občanka s 
stalnim prebivališčem v MO Maribor, ki 
je na dan oddaje predloga dopolnil 15 let. 
Zbiranje predlogov bo potekalo preko di-
gitalne platforme Čuj sodeluj (www.mari-
borsodeluj.si ) ter v fizični obliki na pred-
pisanem obrazcu, ki ga lahko občan odda 
najkasneje do 27. junija 2022 po pošti na 
naslov Mestna občina Maribor, Ulica he-
roja Staneta 1, 2000 Maribor, ali osebno 
na sedežu občine, v sprejemni pisarni št. 
14 (do 13. ure), ali v mestni četrti/ krajev-
ni skupnosti v času uradnih ur (tam bodo 
na voljo tudi tiskani obrazci).

Delavnice za pomoč
Zavod PIP, Mladinski kulturni center, 
Fundacija Prizma in MO Maribor bodo 
v maju in juniju pripravili niz praktičnih 
delavnic na temo Kako sodelovati v par-
ticipativnem proračunu in Kako pripraviti 
projektni predlog. Prva delavnica bo 19. 
maja v interaktivni obliki (www.maribor.
si), ostale delavnice pa bodo potekale v 
živo, na različnih lokacijah v vsakem iz-
med območij, in sicer pet četrtkov v maju 

in juniju ob 18. uri. Predhodno znanje o 
pripravi projektov ni potrebno. Občanom, 
neveščim uporabe računalnika, bo po-
moč na voljo tudi v mestnih četrteh in 
krajevnih skupnostih.

Presoja
Prispele predloge bo pregledala strokovna 
komisija, ki bo v sodelovanju z uradi na 
MOM preverila skladnost predlogov s po-
goji, ocenila predviden strošek izvedbe, 
pridobila morebitne dodatne informacije s 
strani predlagateljev in projektne predlo-
ge uvrstila na seznam za glasovanje.

Glasovanje
Glasovanje bo potekalo od 1. do 16. okto-
bra. Glasuje lahko vsakdo s stalnim prebi-
vališčem v Mestni občini Maribor, star/-a 
vsaj 15 let. Poleg spletnega bo možno tudi 
osebno glasovanje na sedežih mestnih če-
trti in krajevnih skupnosti. Izvedba pro-
jektov se bo lahko začela v letu 2023 po 
sprejetju občinskega proračuna. 
Vprašanja glede participa-
tivnega proračuna lahko 
posredujete na elektron-
ski naslov  
sodeluj@maribor.si.

Participativni proračun – zbiranje predlogov se začne ta mesec

Ključni datumi
1. faza: zbiranje predlogov  
(od 19. maja do 27. junija)

 � delavnice in posveti: ob četrtkih, 
ob 18. uri, na petih lokacijah v 
posameznem območju;

 � 19. maj: interaktivna de-
lavnica Kako sodelujem v par-
ticipativnem proračunu MO 
Maribor  (www.maribor.si);

 � 26. maj ter 2., 9., 16. in 23. junij: 
praktične delavnice Kako prip-
ravim projektni predlog za parti-
cipativni proračun; 

 � – od 19. maja do 27. junija: 
zbiranje predlogov preko platforme 
Čuj sodeluj (»Predlagaj«).
2. faza: presoja predlogov

 � od 28. junija do 30. septembra – 
delo strokovne komisije in sodelova-
nje s predlagatelji.
3. faza: glasovanje o predlogih 

 � od 1. do 16. oktobra (na platformi 
Čuj sodeluj »Glasuj«).
4. faza: rezultati glasovanja

 � 20. oktober 2022: objava 
rezultatov (na platformi Čuj sodeluj 
»Spremljaj«).

Participativni proračun 2019–2022
Občani so oddali 330 predlogov. 
Predpisanim merilom je ustrezalo 131 
predlogov, ki so bili uvrščeni na glaso-
vanje. Izglasovanih je bilo 44 projektov. 
Skoraj polovico jih je MOM realizirala 
lani, ostali bodo končani letos.
Eden prvih je bil fitnes na prostem 
med stanovanjskimi bloki v ulici bratov 
Greifov na Pobrežju. V Malečniku se 
urejajo tematske in rekreativne poti ter 
kolesarski poligon oziroma »pumptrack 
Malečnik«. Na območju Bresternice, 
Kamnice in Lenta bodo do konca leta 
postavljene digitalne rekreacijske table. 
V okviru projekta Živa knjiga Maribora 
je bila postavljena tabla, ki obeležuje 
zanimivo arhitekturno dediščino dveh 
stanovanjskih blokov Metuljček na 
Pobrežju. Projekt pripovednih tabel 

Mariborske ulice nekoč in danes je 
zaživel v digitalizirani obliki s pomočjo 
talnih označb s QR kodo, lani sta bila 
postavljena pitnika pod Kalvarijo in na 
Pobrežju, v Stražunu bo letos ureje-
na učilnica na prostem in prostor za 
sprostitev z urbano opremo, urejajo se 
tudi pohodniške poti z urbano opremo 
okrog in na vrhu Pekrske gorce ter ko-
lesarnica ob telovadnici OŠ Rada Robiča 
v Limbušu. Občani so izglasovali tudi 9 
otroških igrišč in plezalno steno v bližini 
Koroškega mostu, gnezdišča za labode, 
odstranjevanje invazivnih in tujerodnih 
rastlin ter zasajevanje avtohtonih vrst 
itd. Izvedbo projektov lahko spremljate 
na www.mariborsodeluj.si  
ali na spletni strani  
www.maribor.si.

Filmi za bralce
Brezplačno do Baze 
slovenskih filmov

Člani mariborske knjižnice si lahko od 
marca letos slovenske filme izposodite v 
bazi slovenskih filmov in si jih ogledate 
na računalniku (z možnostjo predvajanja 
na televizorju), tablici ali pametnem 
telefonu. Za člane knjižnice (z urejenim 
članstvom) je izposoja vsebin BSF 
brezplačna. Treba pa se je registrirati in 
vnesti številko izkaznice. Vsa navodila za 
knjižnično izposojo filmov so na mb.sik.
si. Predstavljena so tako jasno, da bo do 
filma uspelo priti komerkoli.
Mimogrede – člani mariborske knjižnice 
imamo 10 odstotni popust tudi pri nakupu 
vstopnic SNG Maribor.

Baza slovenskih filmov
V Bazi slovenskih filmov je na voljo 
najbolj bogat nabor filmskih klasik, 
animiranih filmov za vse mlade in malo 
manj mlade, dokumentarnih in kratkih 
filmov za filmske navdušence, pa tudi 
avdiovizualna dela za ljubitelje alternativ-
ne in eksperimentalne produkcije. Poleg 
seznamov filmov so tam tudi razne druge 
reči, povezane s slovenskim filmom: 
novice, napovedi, dostop do revije Kino!, 
spletna prodaja določenih knjig itd. Na 
spletni strani bsf.si so tudi res podrobna in 
nazorna navodila za izposojo filmov.

Cikel teorije
Teorija je od nekdaj zvest spremljevalec 
sedme umetnosti. Film Factory, Pekarna 
Magdalenske mreže in Mariborska 
knjižnica so tudi letos (osnovna tema 
lanskih predavanj je bila zgodovina 
filma) pripravili 12 predavanj, ki bodo 
v Vetrinjskem dvoru dvakrat mesečno 
od marca do junija in od septembra do 
decembra (ob 18. uri.).
V torek, 17. maja, bo Melita Zajc govorila 
o Tretjem filmu in politični struji filmske 
teorije, 6. septembra pa Jela Krečič 
Žižek o psihoanalizi.
Več na spletnih straneh organizatorjev: 
www.pekarnamm.org,  
www.filmfactory.si,  
www.mb.sik.si.

Tjaram pa da di,
nobenih skrbi ...
Sreča na vrvici, 1977

Slovenski film,  
ki ga ne moreš  

zamuditi

Filmoteka, zavod za širjenje filmske kulture. Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo RS.

bsf.si  |  info@filmoteka.si Sledite nam

Knjižnična izposoja  
in ogled filmov na spletu!

1. območje (levi breg): KS Kamnica, KS 
Bresternica-Gaj, MČ Koroška vrata;

2. območje (levi breg): MČ Ivan Cankar, 
MČ Center, KS Malečnik-Ruperče;

3. območje (desni breg): KS Limbuš, KS 
Pekre, MČ Radvanje, KS Razvanje;

4. območje (desni breg): MČ 
Magdalena, MČ Studenci, MČ 
Tabor, MČ Nova vas;

5. območje (desni breg): MČ Brezje-
Dogoše-Zrkovci, MČ Pobrežje, MČ 
Tezno.

Fotografije M
P Produkcija/Pigac.si

Pitnik pod Kalvarijo

Jasmina Možič, sicer profesionalna 
turistična vodnica in čebelarska turistična 
vodnica, je na vprašanje, zakaj tudi 
v Mariboru ne bi imeli čebelje poti, 
odgovorila z akcijo. Našla je Miša 
Petroviča in skupaj so zagnali pot po 
Mariboru v duhu trajnostnega turizma ter 
jo povezali z urbanim čebelarjenjem na 
terasi pri GT 22 na Glavnem trgu. Prvo 
mestno čebeljo pot so v okviru Kljuba 
profesionalnih turističnih vodnikov sicer 
naredili v Ljubljani, drugo v Mariboru, 
tretja pa je v Novem mestu.
Mišo Petrovič med drugim v neprofitnem 
zavodu Razvoj vodi Lutkovno paragleda-
lišče Zvitorepec. Pravico do uporabe ime-
na jim je dal še Miki Muster osebno. V 
gledališki skupini jih sodeluje deset, med 
njimi je osem invalidov, na leto pripravijo 
eno do dve predstavi, izdajajo pa tudi 
slikanice, ki so njihove avtorske zgodbe, 
v njih pa nastopajo Musterjevi junaki. So 
prvo takšno gledališče v Sloveniji in kot 
kaže tudi edino tako v Evropi. Že pred 
epidemijo korone so veliko razmišljali o 
čebelah in zdaj so po literarni predlogi 
pripravili 40 minutno predstavo ter 
slikanico Vznemirljivo življenje čebel.

Urbano čebelarstvo
Kakor njegov oče je tudi Mišo čebelar. 
Na terasi stavbe na Glavnem trgu imajo 
tri panje, po enega pa še pri Betnavskem 
gradu in na Pohorju. »Kmalu jih bo vsaj 
še enkrat toliko,« napoveduje Mišo. Če ne 
bo pozebe, kot lani, bodo letos z urbanim 
čebelarjenjem v centru mesta pridelali 
kakih 60 kilogramov medu. »Maribor 
je bogat z medovitimi rastlinami,« 
pravi Mišo. V mestu imamo med drugim 
veliko kostanjev in lip, Maribor je v 
projektu sajenja medovitih rastlin, 
priložnost za to je tudi ob promenadi v 
mestnem parku, denimo.
Njihova velika želja je apiterapevtski 
uprizoritveni prostor: vsak, ki pride na 
predstavo, je deležen še apiterapije na 

podlagi čebeljih aerosolov. Tudi to bi bil 
prvi tak primer v svetu in to ne bi bilo nič 
nenavadnega za Maribor, saj je mesto, 
predvsem po zaslugi začetnika sodobne 
apiterapije, dr. Filipa Terča, že svetovna 
prestolnica apiterapije (apiterapija je sicer 
stara okoli 5000 let). Mišo s strastjo in 
navdušujoče razlaga podroben načrt – tu 
bi bil prostor za čebele, seveda ločen z 
mrežo in takrat, ko so čebelje družine 
močne, otroci bi lahko spoznavali čebele 
v živo in od blizu, si jih ogledali in jih 
tudi poslušali, pozimi bi lahko aktivirali 
uparjevalnike propolisa, saj je znano, 
da virusi in glivice niti bakterije niso 
odporne na propolis ...
V načrtu za letos imajo tudi postavitev 
mobilnega kontejnerja v mestu. Ta je nare-
jen kot velik čebelnjak, ki si ga je mogoče 
ogledati tudi od znotraj. Čebelarska zveza 
Slovenije z njim opozarja na pomen čebel, 
omogoča seznanjanje z njihovo vlogo 
na planetu ter predaja številne »medene 
zgodbe«. Če bo vse po sreči, bo mobilni 
čebelnjak stal v mestu poleti.

1. postaja čebelje poti –  
Glavni trg
Začetek mariborske čebelje poti je na 
terasi stavbe na Glavnem trgu, od koder je 
krasen razgled na Dravo, Pohorje in mes-
to. Jasmina Možič z ekipo Zvitorepčevega 
paragledališča predstavi čebele, njihovo 
delo in povezanost s človekom, panje, 
osnovne principe urbanega čebelarstva, 
koncept čebelam prijaznega mesta ter 
čebelje proizvode, med drugim tudi z 
degustacijo raznih vrst medu in medenega 
peciva. Spomni na številne edinstvene 
reči: da toliko čebelarjev, kot mi, najbrž 
nima nobena druga država (ob koncu 19. 
stoletja je bilo v Mariboru 107 lectarskih 
delavnic), da je 20. maj svetovni dan čebel 
predvsem po zaslugi slovenskih čebe-
larjev, da je Maribor že gostil svetovni 
simpozij apiterapevtov, da je 30. marec 
tudi svetovni dan apiterapije ...

2. postaja – Narodni dom
Z Narodnim domom je povezan tudi 
oče moderne apiterapije, dr. Filip 
Terč. V času, ko je v Mariboru večina 
prebivalstva govorila nemško, je bil Terč, 
po rodu sicer Čeh, med pobudniki in člani 
upravnega odbora za izgradnjo slovenske-
ga doma. Ob prenovi leta 1964 so našli 
tablo v njegov spomin, ki je zdaj na ogled 
v Narodnem domu. Postanek pri tej tabli 
je namenjen v glavnem Filipu Terču in 
Jasmina ima vselej s sabo tudi knjigo o 
Terču, ki jo je napisal dr. Gregor Pivec.

3. postaja – Vetrinjska ulica
Na Vetrinjski je bilo včasih veliko 
medičarjev in svečarjev, tu je bil doma 
tudi dr. Filip Terč, zdaj pa sta tu Petra in 
Bogdan Mak, lastnika posestva Sončni raj 
v Malečniku. Na tem ekološkem posestvu 
so med drugim vodeni ogledi medenega 
parka. Pri enem največjih čebelnjakov v 
Sloveniji lahko z notranje strani panjev 
spremljate, kako čebele opravljajo svoje 
delo, s pomočjo virtualnih očal pa lahko 
celo doživite let čebele. Na posestvu je 
skoraj 10 tisoč medonosnih rastlin, med 
ogledom je mogoče poizkusiti razne 
izdelke, ki jih pridelujejo na posestvu, eno 
od adrenalinskih doživetij na ziplinu se 
imenuje Čebelji let. Ob svetovnem dnevu 
čebel – t. i. medeni dan, ki je posvečen 
soodvisnosti med čebelami in ljudmi – pa 
je na posestvu še posebno živo.

4. postaja – Slomškov trg
Na Slomškovem trgu je zlasti dvoje pove-
zano s čebelami: Anton Martin Slomšek 
in zvonik stolnice. Blaženi Slomšek je 
tudi zavetnik kmetijstva, tega pa ni brez 
čebel (70 odstotkov pridelane hrane na 
svetu je odvisnih od opraševalcev). Pa 
tudi sicer se je Slomšek zavedal pomena 

Čebelja pot po mestu
Svetovni dan čebel – 20. maj

Jasmina Možić, Neva Toplak, Jožica Žvikart,  
Tina Sevšek, Borut Žvorc, Mišo Petrovič, Milanka Mladenović,  
za njimi trije panji
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Pozne  
košnje
Mesto za opraševalce
Čebelarska zveza Slovenije je zače-
la projekt sajenja medovitih rastlin 
(dan sajenja medovitih rastlin naj bi 
postal 26. marec). Do leta 2030 naj 
bi v Sloveniji posadili 2 milijona me-
dovitih rastlin. S tem bomo pomaga-
li tudi do cilja EU, po katerem naj bi 
do leta 2030 posadili 3 milijarde dre-
ves ter ublažili posledice podnebnih 
sprememb. Čebelarji so se povezali z 
občinami, šolami, državnimi ustano-
vami, donatorji in nevladnimi orga-
nizacijami – ob prošnji, da bi parkov-
ne površine in travnike pokosili šele, 
ko rože odcvetijo, bomo medovite 
rastline sadili na vrtovih, balkonskih 
koritih, na javnih površinah in v par-
kih ter gozdovih, da bi tako pomaga-
li preživeti opraševalcem in planetu.
Maribor je del tega plemenite-
ga projekta. Letos bo mesto še po-
sebno prijazno do čebel, črmljev in 
drugih opraševalcev. Na določe-
nih zelenih površinah bomo izved-
li pozno košnjo in poleg tega do-
datno zasejali medovite travniške 
rastline. MOM pa bo namenila prib-
ližno 9000 kvadratnih metrov za 
pašo opraševalcev na javnih zelenih 
površinah in površinah pri osnov-
nih šolah in vrtcih. Projekt izvaja-
jo v okviru Skupne službe varstva 
okolja – Skupne občinske upra-
ve in uradov MOM ter v sodelo-
vanju s Hortikulturnim društvom 
Maribor, Javnim podjetjem Snaga in 
Semenarno Ljubljana (ki je zagotovi-
la posebno mešanico semen medo-
vitih travniških rastlin).
Lokacije bodo označene z informa-
tivnimi tablami. Hkrati MOM pozi-
va vse prebivalce mesta, naj – kjer 
je le mogoče – počakajo s košnjo, da 
se čebele nahranijo.

M. G.

Medovite rastline
Poprova meta, regrat, baldrijan, 
drobnjak, origano, šetraj, astre, her-
melika, ameriški slamnik, rudbekija, 
sivka, žajbelj, timijan, bazilika, resa, 
trobentice, zvončki, teloh, potonike, 
lilije, nageljčki ... Grmi: navadna 
leska, vrbe, malina, robida, šipek ... 
Drevesa: sadno drevje, javor, bukev, 
lipa, pravi kostanj, divja češnja ...

Pokošeno bo,
ko bodo čebele, čmrlji

in drugi opraševalci
 zaključili s pašo.

Enako storite na svojem vrtu tudi vi –
pokosite šele takrat,

ko travniško cvetje odcveti.

čebel, »bučele« nastopajo v njegovih 
Drobtinicah, pesmih, basnih in povestih. 
Zvonik stolnice pa je s približno 50 metri 
višine zanimiv za doživetje, kako visoko 
lahko letijo čebele in kako vidijo svet od 
tam. Tu se zgodbe o čebelah prepletajo 
z zgodovino mesta.

5. postaja – Glavni trg
Mariborska čebelja pot se logično zaključi 
v pritljičju hiše na Glavnem trgu 5, kjer 
je od leta 1951 medičarsko-svečarska 
delavnica. Danes jo vodi Beno Kolarič, 
ki med drugim dela odlične medenjake. 
Pot se konča s predstavo Zvitorepčevega 
paragledališča, ki lepo zaokroži nabrano 
vedenje o čebelah. Čebelja pot po mestu 
traja približno uro in pol. Če želite s 
Čebelo Špelo (maskota) po mariborski 
čebelji poti, pišite Jasmini Možič na 
info@dravskimost.si.

D. P.
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Začutila sem, da bi v tem  
mestu lahko živela
Katarina in Ninoslav Ćeranić Ninić ter mama Mirjana
Nedelja. Dan je topel in svetel. Sedim 
na terasi z družino Ćeranić Ninić. Prva 
med njimi, Katarina, se je iz Bosne v 
Slovenijo preselila pred enajstimi leti, 
tri leta za njo tudi njen mož Ninoslav 
in nazadnje še mama Mirjana. Najprej 
so živeli v Mariboru, zdaj so v bližnjih 
Staršah. Če namreč kdo lahko razume, 
kaj dejansko danes preživljajo Ukrajinci 
in Rusi, so to tisti, ki so ne tako daleč 
nazaj tudi sami morali skozi pekel vojne, 
ki se je začela spomladi 1992 in končala 
pozimi 1995 v Bosni.
Danes 42-letna psihiatrinja v UKC 
Maribor Katarina Ćeranić Ninić iz Banja 
Luke je bila takrat najstnica: »Nihče od 
nas ni verjel, da se bo kaj takega res zgo-
dilo. Spomnim se, da smo mladi, meni je 
bilo takrat dvanajst let, hodili od vrat do 
vrat in zbirali podpise od ljudi z vpra-
šanjem, ali so za mir. In kako so odrasli 
govorili: »Samo, da se vojna ne zgodi v 
Bosni, ker tam bo grozno«. Pa kako sva z 
očetom gledala vse informativne oddaje. 
»Zdaj morava spremljati novice, ker to bo 
zgodovina,« mi je govoril.  
Potem smo nekega dne kar na lepem osta-
li brez elektrike. Kmalu so bili smetnjaki 
zvrhani odvržene hrane, ki se je pokva-
rila, saj hladilniki niso več delali. Ljudje 
so začeli množično peči na dvoriščih pred 
bloki, da bi rešili in pojedli, kar so še 
lahko. V šoli so nas predčasno odpravi-
li na počitnice. Naenkrat sem ostala brez 
prijateljev. Odšla sem k babici in dedku na 
deželo; tudi tam ni bilo vode in elektrike, 
a bilo je varneje. 
Ko sem se vrnila v šolo, ni bilo več ute-
čenega reda. Kakšne ure so trajale samo 
petnajst minut. Struktura v razredu se je 
spremenila: eni sošolci so odšli, prišli so 
novi. Mene je reševal rokomet, ki sem ga 
trenirala v Mladosti iz Banja Luke. Kljub 
vojni smo redno hodili na treninge, naše 
misli pa so »okupirale« analize o dobro 
podanih žogah, metih, napadih in obram-
bah. Pa to, ali nas bo pogledal rokometaš, 
ki nam je bil všeč. Vse rokometašice smo 
namreč sanjarile o tem, da se bomo nekoč 
poročile z rokometašem. 
Zelo rada sem brala in že pred vojno in 
med njo sem – po vzoru Ane Frank – pi-
sala dnevnik. Vsak dan. Ravno zadnjič 
sem ga ponovno prebirala. V času, ko je 
kazalo, da bo Banja Luka »padla«, sem 
napisala: »Morda bomo kmalu vsi umrli, 
ampak to ni najhuje. Najhuje je to, da sem 
debela in nosim očala.« 
Navadili smo se živeti s tem, da je vreča 
drv največje darilo, v blokih, nekoč ogre-
vanih iz mestne toplarne ali na elektriko, 
smo vrtali luknje v stene tik ob oknu in 
napeljevali »dimnike« za peči na drva. 
Sveče so bile luksuz, sami smo jih izde-
lovali tako, da smo  v krompir izvrtali 
luknje in vanj nalili olje. Kuhali smo sku-

paj na dvorišču, tudi v zakloniščih smo 
si pomagali, se povezovali in se družili. 
Izmojstrili smo se preživeti v pomanjka-
nju in v čakanju, da se bo enkrat vendarle 
vse skupaj končalo. Podpisovali so neka 
premirja, pa so že čez mesec za tem bili 
spet spopadi. Nihče več ni verjel v to-
vrstne obljube o miru. Potem pa so, čez 
noč, spet nekaj podpisali in nam rekli, 
da je vojne konec.«

Kot Rusi na Poljskem
Katarinin mož Ninoslav je iz Bosanskega 
Broda, »kjer se je začela vojna v Bosni«. 
Maja 1992 so Hrvati zasedli mesto in v 
tistih prvih bojih sta umrla njegova dedek 
in stric. Ninoslavova družina je takrat, 
oče je bil ranjen, prebegnila na Dunaj k 
teti. »Njena družina in naša, imam še tri 
brate, smo živeli na 38 kvadratnih metrih. 
Prišli smo »na črno«, saj nismo bili na 

pravi strani. Tako oče ni mogel v bolni-
šnico in mi nismo mogli dobiti dela. To je 
bilo tako, kot če bi se danes ruska družina 
hotela prijaviti na Poljskem,« razlaga.
Mama kar ni hotela verjeti, da je vojna, 
še pravi, čeravno je izgubila brata, očeta 
in je imela ranjenega moža, nas je pustila 
na Dunaju in se je vrnila domov, da bi šla 
v službo. »Tudi mi smo se kmalu vrnili 
– v Srbijo, v Pirot, kjer je bil kamp in od 
koder smo spet začeli hoditi v šolo,« se 
spominja Ninoslav, ki se je po vojni, pri 
svojih trinajstih, preselil k babici in tam 
odraščal. »Nekdo ji je moral biti v oporo 
po tem, ko je izgubila moža in sina ter os-
tala sama,« pritrjuje. 

Sankcije legalizirajo kriminal
»Kdor ni bil v Bosni, bo težko razumel 
tamkajšnjo vojno,« dodaja 42-letni inže-
nir kemijske tehnologije Ninoslav Ninić, 

»tisti, ki je bil močnejši, je napadel druga 
dva, tam, kjer ni bilo treh, sta dva napa-
dala drug drugega, v Cazinski krajini, de-
nimo, so se muslimani tepli med seboj, v 
Drvarju, kjer je 96 odstotkov Srbov, vojne 
ni bilo, saj so Srbi obdržali prevlado na 
ozemlju in seveda niso napadali svojih. 
Danes je v Bosni veliko praznega ozemlja, 
kjer ne živi nihče, in človek se sprašu-
je, čemu take vojne.«
Sankcije nimajo smisla, še ugotavlja ob 
tem, ko spremlja dogajanje v rusko-ukra-
jinskih spopadih, saj bodo vplivale na to, 
da mladi Rusi ne bodo mogli nikamor in 
si ne bodo mogli širiti obzorja. Izkušnja iz 
Bosne pa kaže še na to, da sankcije lega-
lizirajo kriminal. Država bo želela dobiti 
tisto, kar zaradi sankcij zmanjka, pravi, 
in bo odobravala kakršenkoli način za 
dobavo. Kar samo pomeni, da sistem zač-
ne dopuščati, da ljudje tihotapijo in pre-
kupčujejo. Iz tega se razmahne kriminal, 
vojno dobičkarstvo in mafijske združbe, 
ki pridobijo na moči. »Glavni vojni krimi-
nalci, tihotapci in dobičkarji danes vodijo 
državo,« opozarja. To je tudi razlog, da sta 
se s Katarino preselila v Slovenijo.

Padla je v Dravo
V mladosti je Katarina veliko potova-
la, saj je bila zelo dejavna v različnih 
organizacijah in združenjih, ki so mlade 
povezovale v njihovi želji po miru. Tako 
je tudi prvič, leta 1999, prišla v Maribor, 
ko je ta gostil Šolo miru. Takrat je rav-
no bila v četrtem letniku srednje šole. 
»Nastanjeni smo bili v Pekarni na Taboru 
in ko sem hodila čez Stari most v središ-
če, sem začutila, da bi v tem mestu lahko 
živela. Vmes sem enkrat pri Vodnem stol-
pu hotela napraviti fotografijo za spomin, 
pri tem pa sem tako krilila, da sem padla 
v Dravo. To je bil znak, da bo Maribor 
nekoč moj novi dom. Čez enajst let se 
je to tudi zgodilo.«
Po končani medicini v Banja Luki je 
Katarina še upala, da bo lahko najprej 
prispevala svoje znanje v splošni me-
dicini in da bo dobila specializacijo na 
psihiatriji. Doštudirala je tudi mene-
džment v zdravstvu. Ko pa je ugotovila, 
da zaradi tamkajšnjega vzdušja korup-
cije in izsiljevanja v Bosni ne bo mogla 
ostati, »se je ustavila med Vzhodom in 
Zahodom – v Mariboru«. 
»Slovenija je v tistem času potrebo-
vala zdravnike. Kar je močno olajšalo 
moj prihod, saj mi ni bilo treba nikogar 
poznati, temveč samo slediti proceduri: 
na ministrstvo za znanost in tehnologijo 
si moral poslati zahtevano dokumentaci-
jo – vlogo, diplomo, kurikulum študijske-
ga procesa … Spomnim se, da je bilo tega 
za debelo knjigo, v kateri je bilo popisa-
no vse – od ocen, vaj, po kateri literatu-
ri si študiral … « 

Foto: M
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Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je 
Katarina morala opraviti izpit iz sloven-
skega jezika na visoki ravni – C1. »Učenja 
jezika sem se lotila zelo resno – kot da 
se učim mandarinščino, kot da sta jezika 
tako različna. Delala sem v Bosni in se 
učila. Imela sem srečo, da je ravno v tis-
tem času prišla v Banja Luko učiteljica 
iz Škofje Loke, ki je spremljala svojega 
moža na službeni poti. V Sloveniji sem 
potem hodila na priprave in se ponovno 
povezala s to in še z eno učiteljico. Izpit iz 
jezika na visoki ravni namreč ni hec.« 
Za tem, ko je tega uspešno opravila, je 
imela vse pogoje, da se je lahko prijavila 
na javni razpis za specializacijo. »Tam jih 
ni zanimalo, od kod si, marveč samo, ali 
si kakovosten ali ne.« Po tem pa je, pravi, 
»imela srečo«: odprlo se je prosto mesto 
za specializacijo na psihiatriji v maribor-
skem UKC. O svojih sodelavcih govori 
Katarina zelo pohvalno, z veliko dobrimi 
izkušnjami. »Ko sem prišla, so me sprejeli 
izjemno toplo in človeško, pomagali so mi 
pri vsem, tudi pri čisto osnovnih rečeh, ki 
sem jih potrebovala, da sem se tukaj pos-
tavila na svoje noge.«

Covid čas
»Januar 2021 pa je zame pomenil veliko 
presenečenje. Po porodniškem dopustu 
sem prišla v povsem drugo okolje, kot 
sem ga bila zapustila. Pred tem smo bili 
specializanti polni zanosa, želj in idej, 
kako bi še izboljšali psihiatrijo, potem pa 
nenadoma – vzeli so postelje, zaposlene, 
v eni od enot je bila postavljena »covid 
intenziva«. Delali smo v pogojih, ki si jih 
do tedaj nisi mogel predstavljati – paci-
enti niso imeli stika s svojci, zdravniki 
nismo v živo spoznali svojcev pacientov 
… Soočala sem se z razočaranim in iz-
gorelim medicinskim osebjem, frustra-
cijska toleranca na oddelku je bila zelo 
znižana,« se spominja.
Poudarja, da se bo to, koliko smo dejansko 
»pokasirali« v svoji psihi v covid obdobju 
in v času prestrašenosti pred razmahom 
ukrajinsko-ruske vojne, pokazalo šele, ko 
se bo vse umirilo. Saj vsako tako stanje, 
ki je polno negotovosti, še potencira naše 
primarne strahove. Kako se bo posame-
znik izvlekel iz tega, je odvisno od naše 
osebnostne strukture in kje bo končal 
– ali bo imel podporo (svojih najbližjih, 
terapevtov …) ali pa bo končal sam, brez 
vsakršne podpore ... »Ogromno faktorjev 
je,« še ocenjuje. 

Usodna številka
Katarina in Ninoslav sta se spoznala »kot 
v filmu«. Ninoslav je poslal sporočilo svo-
jemu prijatelju, a je eno številko vtipkal 
napačno in sporočilo poslal Katarini. Ona 
je v tistem času imela dva telefona in je 
preteklo tri dni, preden je nanj odgovorila. 
Po tem je stekla komunikacija po telefonu 
in predlagani zmenek. Že po prvem pa 
sta vedela, da sta prava drug za drugega. 
Ninoslav je Katarini takoj predlagal, da 
se poročita, ona pa je začetni zanos ne-
koliko umirila. A le za toliko, da se nista 
poročila že naslednji dan, ampak čez pet 
mesecev. »Zanimivo je, da sva bila ves 
čas blizu drug drugega: ona je stanovala 
v študentskem naselju, jaz nasproti tega, 
čez reko. Najbrž sva bila tudi na kakšnih 
istih zabavah, a se nisva srečala,« pravi 
Ninoslav. Ki je, seveda, tudi rokometaš. 
V Slovenijo ga je tako pripeljala – ljube-

zen. Ker je imela Katarina tukaj stalno 
bivališče, se ni soočal s tolikšnimi biro-
kratskimi zapleti, kakršnih so sicer delež-
ni tujci pri nas. »Ko sem prišel v Maribor, 
sem imel težave dobiti delo.« Iskal je delo 
v svoji stroki, a najprej se je zaposlil za 
tekočim trakom v Palomi, vmes na Ptuju, 
naposled pa je našel takšnega, kot si ga je 
želel, v velenjskem podjetju. 
»Maribor je malo mesto, a v njem imaš 
vse: knjižnico, univerzo, bolnišnico, gle-
dališče, opero, galerije, kolesarske steze 
… – kot v New Yorku. Zakaj bi človek ho-
dil v New York, če je Maribor mali New 
York?« pravi, Katarina pa ob tem doda, da 
take, ki se pritožujejo, kako je mesto zve-
čer mrtvo, sama hitro vpraša: »Kaj si pa ti 
napravil, da bi pokazal drugačen primer?«
Ninoslav si je močno želel, da bi se doma 
v Bosni kaj premaknilo na bolje, se raz-
vilo in se je z vsem žarom in zanosom 
angažiral, a »če nisi bil pristaš tistih, ki 
imajo tam vpliv, nisi in nisi mogel niče-
sar premakniti«. Drugačne izkušnje do-
življa zdaj, ko se je z družino preselil v 
Starše. Tu so deležni velikega povezova-
nja in sodelovanja, da bi v skupnosti čim 
bolje in čim bolj polno živeli, ugotavlja-
ta s Katarino. A tudi Katarinina mama 
Mirjana je v Sloveniji zaživela na novo. 
»Pri nas doma te pri šestdesetih gleda-
jo, kot da si za odpis. Mah, še prej. Če 
si zlomiš roko pri petdesetih, ti rečejo, 
»kaj bi rada, poglej, koliko si že stara«. V 
Sloveniji pa so upokojenci zelo dejavni, se 
družijo, hodijo na izlete … In jaz si želim 
živeti,« pravi. Zato se je tudi vpisala na 
tečaj slovenščine – da se bo lažje spora-
zumevala in družila z domačini. Mirjana 
najprej ni nameravala ostati v Sloveniji: 
»Sprva smo mislili, da bi samo pomaga-
la na začetku paziti na vnuka, dvojčka, 
dokler ne pojdeta v vrtec. Zdaj sem pa kar 
ostala. In uživam v prekrasni naravi in s 
prijaznimi ljudmi.« 

Znanje – edini mobilni  
kapital
Brez mame zagotovo ne bi bila to, kar 
sem, poudari Katarina. »Potovanje in 
vlaganje v znanje je zame najpomembnej-
še,« pravi Mirjana, »svoji hčeri sem rekla: 
delala bom karkoli, samo da ti bom omo-
gočila šolanje in izkušnje s celega sveta. 
Danes Katarina končuje »tretjo fakulteto« 
(specialistični študij razvojne psihoanali-
ze, op. p.). Tako sem večinoma šivala, saj 
sem to po stroki, a tudi čistila, opravljala 
tajniška dela na eni od fakultet …« 
»Vojna te nauči tega, kako malo so v res-
nici vredne materialne reči. Ninoslavov 
oče, denimo, je imel zelo dobro plačo v 
podjetju, kjer je delal. Vse svoje moči je 
vložil v gradnjo velike hiše, ki si jo je za-
mislil za svojo številčno družino. V samo 
enem dnevu je njegov dolgoletni trud 
izginil v ruševinah. Po vojni je dobil do-
nacijo in si postavil majhno hišo, v kateri 
danes živi zelo srečno z zavestjo, da so 
vsi njegovi živi. Tudi mi danes bivamo v 
prostorni hiši, a to še ne pomeni, da bomo 
v njej ostali do konca življenja. Vojna 
izpostavi nezanesljivo navezanost na ma-
terialne reči,« ugotavlja Katarina. Mama 
Mirjana pa ob tem še enkrat poudari, da 
je edini mobilni kapital znanje. Če ga 
premoreš, si z njim lahko postaviš novo 
življenje kjerkoli.

Katarina Šulek

Humanitarna pomoč
Za pomoč Ukrajini in ukrajinskim be-
guncem v drugih državah je Uprava RS 
za zaščito in reševanje skupaj z evropsko 
komisijo organizirala konvoje pomo-
či, ki gredo iz Državnega logističnega 
centra Roje na zbirne lokacije, ki jih je s 
sosednjimi državami Ukrajine uskladila 
evropska komisija. Pomoč, ki smo jo 
zbrali v Mariboru, so gasilci odpeljali v 
skladišče bivše MTT, kjer so jo zapaki-
rali v škatle, potem pa odpremili naprej v 
centralno skladišče.
Čeprav je največja akcija zbiranja pomoči 
zaključena, država ni časovno omejila 
zbiranje humanitarne pomoči. Zbiramo jo 
še naprej, in sicer ob sredah, med 8. in 12. 

Maribor se je izkazal
uro ter med 14. in 16. uro:

 � KS Kamnica (Vrbanska cesta 97), 
 � MČ Center (lokacija Melje,
 � Meljska cesta 37),
 � MČ Tezno (Panonska 12),
 � MČ Studenci (Šarhova 53a),
 � MČ Tabor (Metelkova 63).

Maribor se je zelo izkazal pri zbrani 
pomoči. V centralno skladišče smo poslali 
pomoč, zloženo na 27. paletah in težko 
več kot pet ton (natančneje 5046 kilo-
gramov): higienski pripomočki (1642 kg 
oziroma 12 palet);  
prehrana (3106 kg oziroma 12 palet); 
hrana za živali (78 kg, 1 paleta);  
gasilska oprema (220 kg, dve paleti.

V sedanjem sodobnem, modernem in 
velikokrat prehitrem tempu življenja 
je osnovna naloga vrtca, da opravlja 
svoje primarno poslanstvo po splošnih, 
družbeno sprejetih vrednotah, načelih in 
ciljih vzgoje in izobraževanja ob času in 
okolju primernem načinu. 
V vrtcu se močno zavedamo, da je 
multikulturnost prisotna v vsakdanjem 
življenju in sooblikuje naše bivanje. Zato 
smo se v času ukrajinske vojne prijavili 
na javni razpis za financiranje oddelkov 
krajših programov v vrtcih ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, saj želimo 
vključenost otrok v sistem vzgoje in 
izobraževanja dodatno povečati s ponudbo 
brezplačnega krajšega programa po 
načelih in ciljih kurikuluma za vrtce. Na 
ta način smo lahko nemudoma vključili 
predšolske otroke ukrajinskih beguncev v 
vzgojno dejavnost. Prav tako vključujemo 
mlajše ukrajinske otroke beguncev v 
redni program vrtca.
Doprinos za vse vključene otroke je 
izjemen. Otroci se v vzgojni dejavnosti 
učijo drug od drugega s praktičnimi 
pristopi. Vzajemno učenje jezikov je na 
zelo visokem nivoju, hkrati pa je presežek 

Naša vizija je 
stkana iz vrednot

izkustvenega učenja skozi igro nepre-
cenljiv. Tako iz dneva v dan potrjujemo 
našo vizijo, ki je stkana iz vrednot, ki 
nas povezujejo in se nanašajo na to, kar 
najbolje znamo: bogatiti drug drugega z 
medsebojnim sodelovanjem in spošto-
vanjem ter posledično podariti otroku 
najboljši del sebe. Dolžni smo otrokom 
ponuditi brezskrbno otroštvo, četudi le za 
nekaj trenutkov dnevno. 

Ester Mlaj,  
ravnateljica vrtca  

Ivana Glinška Maribor

Vključitev otrok ukrajinskih beguncev
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V divjem času tvegamo, da se izgubi-
mo v svojem ogorčenju. Zdi se, da nam 
ta silen odpor do dogajanja daje moč in 
da zažene pravičnost in energijo za de-
lovanje. Je to res?
Najobičajnejši množični odziv, ko se do-
gaja kaj nesprejemljivega, je zgražanje. To 
se ne bi smelo dogajati! To se mora nehati! 
Toda kako naj verjamem, da lahko usta-
vim vojno, virus ali veljaka na drugem 
koncu sveta, ki uničuje pljuča Zemlje? 
Vzgib, ki ga je zaplodilo ogorčenje, se 
večinoma konča v grenkobi, v otope-
lem umiku iz odgovornosti ali v sprot-
nih pobudah, ki po poti kmalu izgubi-
jo svoje privržence. Kultura miru, pa naj 

gre za odnos do narave ali do človeka, 
se zdi sproti izgubljena bitka. Pred krat-
kim je neka udeleženka mirovnega poho-
da izjavila: »Še nikoli ni nobeno mirov-
no gibanje preprečilo vojne«. Pa vendar 
nadaljujemo in sami pri sebi ali glasno 
protestiramo v prepričanju, da to koris-
ti. Da, če ne delamo drugega, je to bol-
je kot nič. Kaj, ko bi delali še kaj drugega 
in obenem možnega? 
Na primer: lahko bi se usposobili za stik z 
resničnostjo. V drži miru.

Najti smer
Poglejmo preprost primer o tem, za-
kaj nam upoštevanje resnice o 
človeku pomaga najti smer. V  
raziskavi o tem, kaj se dogaja 
v možganih, ko ljudje poslu-
šajo sogovornika, ki ima 
drugačna politična stališča, 
so odkrili, da se najprej za-
žene strah. Vznemiri se na-
mreč amigdala, najhitrejši 
center, ki ga telo premo-
re, da se odziva na nevar-
nost, sproži pa ali beg ali na-
pad, drugega ne zna. Um se 
v teh trenutkih sploh ne vklo-
pi, prepočasen je, da bi pose-
gel. Nadaljuje šele potem, ko mu 
je strah dal smer. Smešno se zdi, da 
v pogovoru o stališčih različnih kandi-
datov človek nezavedno zažene odziv, kot 
da mu strežemo po življenju. Pa je res.
Naj se jezimo, da smo taki, ali naj se raje 
vprašamo, kaj storiti, ker smo taki? Kaj, 
ko bi se  usposabljali za  sporazumevanje 
med ljudmi, kot smo?
Raziskav, ki odkrivajo šibkost človeškega 
bitja v odnosih, je nešteto. To je realnost, 
ki se ji lahko učimo biti kos. A dokazov, 
ki nam pričajo o veličini človeka, o 
lepoti in čudovitih sposobnostih, da 
se naučimo česa novega, ni nič manj. 
To pa je realnost, iz katere lahko že 
bogato zajemamo. A oboje je treba 
najprej res spoznati.
Tu je naše mesto: v usposabljanju  
za oboje.
Vzpostavljati v sebi (dan na dan) potrebno 
varnost in zbranost za odgovoren in dalj-
noviden odziv na resnice o človeku ni nič 
lažje kot voditi ogroženo državo ali nego-
vati požgano pokrajino. Graditi moč odzi-
vanja, v katerem ni strahu in napadanja, je 
zelo zahtevna, a hkrati pomirjujoča živl-
jenjska naloga. Če izberemo to držo, kul-
tura miru končno začenja pomeniti kaj 
konkretnega v soočanju s svetom, ki vsak 
dan kje zagori, pleni in kruto uničuje.
Zlo sveta tako postane na nas osebno na-
slovljeno vprašanje: kako se usposablja-
ti za to, kar si upamo videti? Prvi korak 
je poštena presoja lastnih sposobnosti in 
želja: kaj zmoremo od tega, kar vse bi že-
leli storiti? Kaj je po naši meri, kaj lahko 
vzdrži dolgo pot zvestobe? V vseh oko-
liščinah, ki se bodo pojavile, v vseh za-
pletih, danes in jutri. 
Kajti samo to, kar je naslovljeno name in 
je po moji meri,  lahko iskreno ponudim 
sočloveku in svetu, izpeljem in torej delu-
jem zanesljivo za druge.

Kultura miru
Kultura miru pomeni nenehno opazovati 
svoje meje, pojave jeze, zamere, zanemar-
janja življenja v sebi, graditi svoje sposob-
nosti. Veliko pozornosti je potrebno vsak 
dan, da obvarujemo življenjsko moč svo-
jega osebnega prostora, iz katerega potem 
lahko delujemo v svetu, kot je. Veselje 

Kje je moje mesto, ko svet gori?
Ključni problem 
družbenih kriz 
je v tem, da se 
posameznik ne 
zmore odzvati 
ustvarjalno

Vprašajmo se: kaj je bilo po drugi 
svetovni vojni, zlasti pa po združitvi 
dela Evrope narejenega za kulturo 
miru (tudi pri nas …)?
Koliko so se izobraženci posvetili 
razpravam o miru in iskanju poti za 
svet brez nasilja? Koliko obsežnih in 
temeljitih raziskav o tem so nastavili 
akademiki na univerzah? Koliko so 
vlade financirale raziskovanje sovra-
žnosti in celjenju ran po vojni, spravi, 
poravnavam in gradnji sožitja? Koliko 
tega je bilo vgrajeno v  programe 
obveznega šolanja in v ustanove? 
Koliko je bilo med ravnatelji, učitelji, 
vzgojitelji, zdravniki sistematičnega 
usposabljanja za odnose in dialog? 
Koliko so verski voditelji vseh verstev 
usposabljali svoje osebje za iskrenost, 
sočutje in podporo humanosti? Koliko 
so vlagali v to, da bi verniki lahko 
postajali nosilci miru? Kaj povpreč-
no izobražen človek danes res ve o 
kulturi miru? Čemu se čudimo, zakaj 
smi zaprepaščeni, ko pa ni bilo nareje-
nega nič trajnostnega in sistema-
tičnega, da bi kapilarno ozavestili in 
presegali dinamike uničevalnosti med 
ljudmi, dan na dan, leta in leta ter 
vedno znova za vsako generacijo? So 
obletnice, proslave pred spomeniki in 
pričevanja žrtev iz taborišč res doseg-
li svoj namen? Ali obujanje spomina 
na grozodejstva prebuja v ljudeh, ki 
tega niso doživeli, prizadevanje za 
mir? Ali ogorčenje nad grozodejstvi 
preteklosti mlade usposablja za 
drugačne odnose? Koliko je jasnosti 
v tem početju, koliko iluzij in koliko 
sprenevedanja? Koliko sploh pošteno 
preverjamo vse evropske projekte, 
ogromne vsote denarja, s katerimi naj 
bi gradili mir?

Članek izhaja iz pojmovanja miru 
po metodi Vera vase Josipe Prebeg .
www.institutveravase.com
www.alenkarebula.com

do plemenitih pobud tako vzdrži, ustvar-
jalni zanos se ne zlomi. Nerešene zade-
ve se vrstijo druga za drugo, a mi smo 
lahko vse bolj trdoživi v svojem name-
nu, v globinsko izbranem odzivanju na 
razmere. Površno in ogorčeno posegan-
je v svet pa na široko odpira pot uniče-
valnosti, ki izrabi vse špranje našega 
nezavedanja sebe. 
Ko odložimo vesoljno, domišljavo odgo-
vornost za cel svet in si naložimo svojo v 
celoti, skromno in zares, lahko nekaj opa-
zimo: breme je dovolj težko za naš trenu-
tek, za našo opremljenost, če naj namen 
vzdrži do konca. Le za tisti nahrbtnik, ki 
ga lahko nosimo polno živi in do konca 
lahko res prevzamemo odgovornost.
Če v vsak pogovor, vsako svojo misel, 
vsako napisano besedo in dejanje vloži-
mo pomirjenost in prosojnost razjasnjene 
osebne zgodbe, delujemo kot alga, ki pre-
deluje jedrske odpadke na svoji poti v ne-
škodljive smeti. Postopek preobrazbe iz 
zla v dobro obstaja in se lahko odvije v 
vsakem od nas, ki si tega res želi.
Moč našega prispevka je neizmerl-
jiva. Se tega zavedamo? In zakaj je 
ta zavest bistvena?
Samo jasnost, koliko pomenimo za svet, 
kako je važen vsak izmed nas, nas lah-
ko naredi resnično odgovorne. Ključni 
problem družbenih kriz je v tem, da se 
posameznik ne zmore odzvati ustvar-
jalno. Že prej je namreč izgubil občutek 
osebne vrednosti in s tem odgovornos-
ti, išče pa za nadomestilo vidnost in us-
peh. Občutiti svojo vrednost ne pomeni 
biti polni sebe, to je drža, ki ne vzdrži no-

benega udarca usode. Ta občutek pridobi-
vamo le skozi izkušnje, ko nam uspe (ker 
se tega učimo in v to vlagamo) po malem 
vplivati na celoten obseg lastnega življen-
ja in vidimo premike svojega prizadevan-
ja: v odnosu do svojega telesa in značaja, 
družine, staršev, sorodnikov, soseske, so-
delavcev, znancev, dela, duhovnega ži-
vljenja. Koliko sem kos zastojem, kon-
fliktom, oviram  svojega malega sveta? 
Koliko znam prispevati za mir v svojem 
resničnem svetu? Šele potem se lahko po-
skusim usposobiti za kaj večjega.

Odprtost 
Kultura miru  je negovalen odnos 

do življenja sveta, kot je: zaje-
ma čutenje gozda ob moji poti, 
posluh do sočloveka, ki mi 
nasprotuje, sočutje do lastne-
ga telesa in do teles drugih, 
izbor besed, ki naj krožijo, 
iskanje znanja, ki ga potre-
bujem, pridobivanje obilja, 
kot si ga zamišljam, odpr-
tost do svetega, kot ga nago-

varjam, pozornost  do soseda 
in naklonjenost do naroda z 

vsemi, ki ga sestavljajo.
Za kulturo miru se  odločamo 

vsakokrat, ko  se sproti usposab-
ljamo za vse hudo, ki ga srečujemo 

na svoji poti. V mir lahko vstopimo le v 
občutku, da smo tam sicer neoboroženi, a 
varno opremljeni za svet, kot je.  Tudi za 
najtežje. Zelo pomembno vprašanje je, ali 
opažamo, podpiramo in cenimo dobro, ki 
ga nosimo v sebi in ki deluje v drugih, ker 
se samo tako lahko počutimo zanesljivo 
podprte od dobrega okrog sebe.
Dobro deluje podtalno, neopazno, a roje-
va. Množice ljudi po svetu vsak dan vsta-
nejo brez sovražnih načrtov. Poskušajo 
kaj lepega ustvariti. Zaupajo v svoje delo. 
Podpirajo sočloveka, če je zanje možno. 
To si je potrebno ogledati vsak dan, ne 
samo uničevalnost.
V svojih odnosih lahko že gradimo nov 
red sveta, red miru in pravičnosti. Kaj nas 
lahko ustavi in kdo, če je to naš namen?
Ko prepoznamo svoj dragoceni prispe-
vek za svet in se zanj usposabljamo v 
duhu, umu, srcu in telesu, stojimo v ob-
močju kulture miru. Šele ko v svojem 
bitju začutimo njeno veliko ustvarjalno 
moč, ji lahko zaupamo.
Z Josipo Prebeg že veliko let skupaj dela-
va na področju osebnega usposabljanja za 
mir. Sanjam, da bo najina knjiga o rodo-
vitnem miru med nami, Obljubljena de-
žela, našla pot v vsako slovensko hišo. 
Prepotovala sem Slovenijo, da bi našla 
pot do ljudi za vsebino, ki je zdaj zajeta v 
knjigi. To je torej najin prispevek.
Vaš pa, kakršenkoli je, naj bo polno 
ovrednoten najprej v vaši lastni zavesti. 
Za kulturo miru, ki verjame vase.

Alenka Rebula

Pred enainosemdesetimi leti, v trenutkih 
velikega zmagoslavja nemškega okupator-
ja nad slovenskim narodom in ob uničenju 
Jugoslavije, ko so se Slovenci počutili po-
nižane in nemočne, je skupina mladeničev 
samoiniciativno pripravila in izvedla, le 
tri dni po Hitlerjevem obisku v Mariboru, 
prvo uporniško akcijo proti okupatorju v 
Sloveniji in tudi v Jugoslaviji.

Priprave
Jedro skupine so bili sicer skojevci (člani 
Zveze komunistične mladine Jugoslavije) 
Avgust Greif, Bojan Ilich in Ljubo Tarkuš. 
K akciji so pritegnili svoje dobre znan-
ce in prijatelje. O svojem dejanju se niso 
niti posvetovali z vodstvom osvobodilne-
ga gibanja v Mariboru niti ga niso obves-
tili o nameravani akciji. Najverjetneje jim 
vodstvo osvobodilnega gibanja sabotaž-
ne akcije ne bi dovolilo, kajti v neposredni 
bližini hotela Zamorec je bila pomembna 
postojanka, kjer je tedaj vodstvo skrivalo 
nekega avstrijskega ali nemškega komuni-
sta. K njemu so hodili člani Pokrajinskega 
komiteja KPS (Komunistične parti-
je Slovenije) za severno Slovenijo, pred-
vsem Miloš Zidanšek. 
Priprave so se pričele že nekaj dni pred 
tem. Skojevec Drago Vresnik bi naj že 
dan ali dva pred tem priskrbel pet litrov 
bencina, ki so ga skrili na dvorišču neke 
stare stavbe v Vetrinjski ulici. Tudi naju-
streznejši kraj in cilj so si morali izbra-
ti že prej. V ponedeljek, 28. aprila 1941, 
sta se pri najemniku restavracije hote-
la Zamorec Francu Brodniku oglasila dva 

mladeniča in ga kot zavednega Slovenca 
prosila, naj v noči s ponedeljka na torek 
nikakor ne gorijo luči v prostorih, ki gle-
dajo na Volkmerjev prehod. Brodnik na 
obljubo ni pozabil in jima je željo izpol-
nil. V ponedeljek zvečer sta dva vozni-
ka iz Gradca parkirala osebni vozili med 
8. in 9. uro zvečer v Volkmerjevem preho-
du pri hotelu Zamorec. Oba sta policiji po-
zneje povedala, da sta malo pred polnočjo 
svoja avtomobila pregledala in ugotovi-
la, da je vse v redu.
Avgust Greif je k akciji pritegnil Albina 
Vernika, ki se je leta 1958 spominjal, da 
sta z Greifom zelo zgodaj zjutraj odšla 
prek zasilnega lesenega mostu čez Dravo, 

oblečena v delavske obleke in z orodjem v 
rokah. Straži na mostu sta dejala, da gres-
ta na delo. Na Glavnem trgu sta se sestala 
še z drugimi mladeniči, ki so se razposta-
vili kot stražarji na križiščih Slovenske 
in Gosposke ulice, Jurčičeve in Gosposke 
ulice, Ulici 10. oktobra in na koncu 
Volkmerjevega prehoda pri Grajskem 
trgu. Avgust Greif bi naj še z nekom, naj-
verjetneje z Bojanom Ilichom, odšel proti 
Volkmerjevemu prehodu.

Slovenska mladina dviga glavo
Po policijskih ugotovitvah bi naj bila avto-
mobila zažgana med pol peto in peto uro 
zjutraj. Mariborski gasilci so bili o poža-

Upor proti okupatorju
Volkmerjev prehod – prvo uporniško dejanje v Sloveniji in Jugoslaviji

Otroci so nam naslikali takšen svet. 
Skozi izložbeno okno Galerije Petrina 
(Slovenska ulica 31) so si tudi tisti, ki na-
vadno ne zaidejo v galerije, lahko ogledali 
prelepe iskrene risbice, ki so pripovedova-
le o svetu, v katerem si otroci želijo živeti.
To je svet, kjer sije sonce, se smejijo hiše, 
plešejo skuštrane deklice, kjer se miške in 
mucke igrajo, kjer se starši smejijo in na 
drevesih rastejo pomaranče.
V Mariborskem klubu Soroptimistk smo 
se vključile v svetovno kampanjo boja 
proti nasilju pod naslovom Obarvajmo 
svet oranžno. K sodelovanju smo povabile 
otroke iz Osnovne Šole Gustav Šilih in jih 
pozvale, da naslikajo svet, kakršnega si 
želijo. Otroci so s pomočjo učiteljic nari-
sali veliko risbic, vendar je bilo v izložbe-
nem oknu Galerije Petrina prostora samo 
za deset najboljših.
Ob zaključku razstave smo predstavnice 

Foto: Jaka A
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kluba, predsednica Mirjana Zgaga in čla-
nici Petrina Vake ter Sonja Juriga Šilih, 
obiskale Osnovno Šolo Gustav Šilih in 
obdarile mlade razstavljalce z otroškimi 
knjigami »Pogumno v svetlobo« avtorice 
Ingrid Ladinek Korez.
Iskrice v njihovih očkah so nam poveda-
le vse. Nas pa so otroci presenetili s ples-
no točko, ki so se jo naučili v šoli. Lepo je 
bilo. Soroptimistke bomo še naprej poma-

ru obveščeni ob peti uri. Požar je oba av-
tomobila povsem uničil, zaradi vročine 
pa so na tla popadala tudi bližnja okenska 
stekla. V kratkem poročilu političnemu 
komisarju mesta Maribor je okupator-
jev policijski direktor za sabotažo okrivil 
slovensko mladino. Ugotavljal je, da slo-
venska mladina med 16. in 22. letom po-
novno dviga glavo kot tudi, da bo k uni-
čenju mladinskega uporništva pripeljala 
le energična policijska akcija, ki jo poli-
cija že pripravlja. 
Akcijo so zelo hitro pripravili in jo iz-
peljali še isti dan, 29. aprila 1941, v po-
poldanskih urah. V središču mesta in v 
bližini Volkmerjevega prehoda so znat-
ne policijske sile zaprle ulice in izved-
le racijo. Največ mladincev so aretirali 
na začetku takratne promenade, na kri-
žišču Tyrševe in Slovenske ulice pri av-
tomatskem bifeju v palači nekdanje hra-
nilnice Dravske banovine, kjer se je 
rada zbirala mladina.
Ob pomoči okupatorju naklonjenih 
Mariborčanov so aretirali in v bifeju za-
prli okrog sto mladeničev. Šestdeset so 
jih s kamioni odpeljali v klet meljske vo-
jašnice. Kasneje so v meljski vojašni-
ci internirali tudi okrog dvajset uglednih 
Mariborčanov, premožnih slovenskih me-
ščanov, med njimi tudi solastnico av-
tomatskega bifeja Heleno Štor. Policija 
ji je zaplenila tudi dnevni izkupiček in 
ji naložila, da zbere pri sorodnikih za-
prtih uglednih Mariborčanov 200.000 
din za poplačilo uničenih avtomobilov. 
Naslednjega dne, ko so zbrali zahtevano 
visoko odškodnino, so jih izpustili.

Odpor zoper nasilje
Mladinci so bili v meljski vojašnici zaprti 
približno teden dni. Policija jih je zasliše-
vala in mučila, a ni ničesar izvedela o or-
ganizatorjih požiga. Izmed mladeničev, ki 
so pripravili in izvedli akcijo, je bil v raciji 
ujet le Bojan Ilich. Okupator je mladeniče 
toliko časa zadrževal v meljski vojašnici 
zato, da ne bi domov odšli s preveč vidni-
mi sledovi pretepanja. Pred izpustitvijo so 
morali podpisati izjavo, da ne bodo govo-
rili, kaj so doživeli v času zapora.
Uporniki, ki so v Mariboru izvedli prvo 
uspešno uporniško akcijo v Sloveniji, so 
že v naslednjih mesecih padli. Avgust 
Greif-Blisk je padel v spopadu z nemškim 
okupatorjem 4. novembra 1941 pri pre-
hodu Štajerskega partizanskega bataljo-
na prek ceste Planina-Jurklošter, Bojana 
Ilicha je nemški okupator ustrelil 23. sep-
tembra 1941 v Mariboru, Ljuba Tarkuša, 
ki je bil vodja sabotažne skupine na levem 
bregu Drave, so Nemci ustrelili 6. januar-
ja 1942 v Mariboru.
Sabotažna akcija 29. aprila 1941 je bila 
prvo uporniško dejanje v Sloveniji in 
Jugoslaviji. Uspešno je bila izpeljana v 
Mariboru kot središču nemške okupa-
cijske oblasti tri dni po obisku Adolfa 
Hitlerja. Sprožila je odpor in partizansko 
gibanje, ki ga nemškemu okupatorju z vse 
hujšim nasiljem ni več uspelo zatreti.

Dr. Mira Grašič, muzej NO Maribor

Obarvajmo svet oranžno
Želimo si svet brez 
nasilja. To je želja vseh,  
ki se v tem času 
soočamo z grožnjami 
in strahovi. 

gale, kjer bomo lahko, in poskušale gradi-
ti svet, ki bo lepši.
V okviru kampanje smo se v sodelovan-
ju z Mestno občino Maribor dogovorili, 
da so bile arkade Mariborskega gradu v 
tednu Mednarodnega dneva boja proti na-
silju (od 25. 11. do 4. 12. 2021) osvetlje-
ne v oranžni barvi.

Petrina Vake in Mirjana Zgaga,  
Humanitarni Soroptimist Klub Maribor
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Odbor za Glazerjeve nagrade je na 21. 
marec, rojstni dan znamenitega pesni-
ka in kulturnega delavca Janka Glazerja, 
razglasil prejemnike nagrade in listin, ki 
so jih na podlagi prejetih predlogov izbra-
le najprej področne strokovne komisije, 
potrdil pa odbor. Predsednik Glazerjevega 
odbora dr. Miran Štuhec je pojasnil, da 
so člani strokovnih komisij pri ocenje-
vanju umetniških dosežkov posamezni-
kov upoštevali kriterije kot so izvirnost, 
inovativnost, estetska odličnost, razmerje 
med vsebino in formo, pa tudi odmevnost 
v slovenskem prostoru in v tujini ter odziv 
kritike in stroke.
Letošnjim dobitnikom so Glazerjeva pri-
znanja podelili 1. aprila na slovesnosti v 
mariborski Minoritski cerkvi. Podelitev 
je v klasični maniri režiral Jan Krmelj, 
moderirala Ksenija Mišić, v glasbenem 
programu pa je nastopil godalni kvar-
tet »Opus Artium«, nagovore pa sta ob 
omenjenem predsedniku odbora ime-
la še lanskoletni Glazerjev nagrajenec, 
baletnik Edi Dežman, ki je orisal po-
men mariborskega baleta v slovenskem 
kulturnem prostoru, in župan MOM, 
Aleksander Saša Arsenovič.

Nagrada
Glazerjevo nagrado za življenjsko delo 
je prejel Vili Ravnjak, nekdanji umetni-
ški vodja mariborske drame, dramaturg, 
režiser, scenarist in mislec, ki je v zadnjih 
treh desetletjih dodobra zaznamoval de-
lovanje Slovenskega narodnega gledali-
šča v Mariboru. Gre za človeka širokih 

duhovnih obzorij in pretanjenega posluha 
za odrsko umetnost, ki je skozi svoje delo 
znal korespondirati z izzivi časa oziro-
ma osrednjimi perečimi temami, ki so 
zaposlovale sodobnega človeka, s čimer 
je mariborsko gledališko hišo postavil 
na evropski in svetovni zemljevid. Ob 
tem velja omeniti še njegov bogat knjižni 
opus, s poglobljenimi premisleki gleda-
lišča in duhovnosti, s katerimi je opazno 
doprinesel k pestrosti ustvarjalnega miš-
ljenja in refleksije sveta.

Listine
Glazerjevo listino za vrhunske dosež-
ke v zadnjih dveh letih je prejela igralka 
mariborske drame Mateja Pucko. V svo-
ji karieri je odigrala vrsto prepričljivih 
dramskih vlog različnih žensk. V zadnjem 
obdobju pa se je posebej odlikovala v 
Williamsovi mojstrovini Mačka na vroči 
pločevinasti strehi, v kateri je kot izhodi-
šče oblikovanja lika Mae vzela ljubezen, 
namesto da bi jo skušala odigrati kot po-
goltno malomeščansko mater. Posebne 
pozornosti je vredna tudi njena igralska 
stvaritev v Pipanovi predstavi To noč sem 
jo videl, uprizorjeni po istoimenskem ro-
manu Draga Jančarja.
Druga prejemnica Glazerjeve listine je 
Alenka Zupan, umetnostna zgodovinarka 
in konservatorka Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine. Nagrajenka je že več let 
nepogrešljiva pri večjih projektih obnove 
kulturne dediščine mesta, ki poudarjajo 
njegov urban zgodovinski značaj. Njen 
konservatorski presežek pa je gotovo ob-

nova Sodnega stolpa. Ta je po najvišjih 
spomeniško-varstvenih merilih prenovljen 
in oživljen z novo vsebino. Revitalizacija 
Sodnega stolpa ter minoritskega in žičke-
ga kompleksa zaključuje prenovo najsta-
rejšega dela srednjeveškega Maribora, ki 
se v zadnjih letih, tudi po njeni zaslugi, 
vzpostavlja kot privlačen kulturno-urbani 
ambient mestnega jedra.
Pisatelj Boris Kolar, izjemen pripoved-
nik, odličen stilist in duhovit fabulist, si 
je Glazerjevo listino prislužil za zbirko 
kratkih zgodb Trinajst (2020) in roman 
Potopimo Islandijo! (2021). Njegovo pisa-
nje odlikuje izjemen občutek za stranpo-
ti in absurde sodobne družbe, ki jih zelo 
nazorno karikira. Vidno vlogo v njego-
vem pisanju igra njegova etična drža, ki v 
ospredje postavlja sožitje človeka z nara-
vo. Ne predaja se tendencioznosti ter mo-
raliziranju, marveč etično sporočilo ostri 
prek humorja. V obrazložitvi izbora so 
izpostavili še en aspekt njegovega pisanja: 
»Proza Borisa Kolarja prepriča tudi zato, 
ker avtor v času, ko ekonomska logika in 
kapital obvladujeta javno ter zasebno sfe-
ro, empatično usmerja k čutenju narave in 
prek nje človeka samega.«

N. F.

Osrednje nagrade MOM 
za dosežke v umetnosti
Glazerjevo nagrado je prejel Vili Ravnjak, listine pa 
Mateja Pucko, Alenka Zupan in Boris Kolar

Podelitev priznanj si je bilo letos prvič 
moč ogledati na TV Maribor:

Drava pa še  
kar teče ...
Intimna, neobičajna in zelo prijetna 
predstava za osem udeležencev, ki jih 
vodijo po šestih točkah (mesto, židovsko 
vprašanje, trafikant, cerkev, Katica in 
Gretica, Drava) nekdanjega samostana, 
kjer je zdaj Lutkovno gledališče. Tako 
tudi arhitekturno zapletena in čudovita 
stavba minoritskega samostana postane 
prizorišče, gledalci oziroma poslušalci 
pa obiskovalci kotičkov, ki sicer niso 
namenjeni javnim obiskom. Pri vsaki 
točki je kratek postanek, kjer gledalci 
sede pri asketsko opremljeni sceni 
poslušajo odlomke, ki dobro povzema-
jo zgodovino mesta.
Avtorici zasnove sta Katarina Klančnik 
Kocutar in Barbara Jamšek, ki tudi bere 
odlomke iz romanov Severnij Sij Draga 
Jančarja in Marpurgi Zlate Vokač, pesem 
Maribor z mosta Janka Glazerja, odlomek 
iz monografije Minoritska cerkev in 
jugozapadni Maribor v 18. stoletju Franca 
K. Kosa ter del intervjuja z Zorkom 
Simčičem.

Brez sonca molčim
Aleš Horvat sledi svojemu življenjskemu 
vodilu, da vsakodnevno delo kultivira 
v umetnost. Delček tega prizadevanja je 
pokazal v galeriji artKIT na Glavnem 
trgu, na razstavi Sine sole sileo – Brez 
sonca molčim. Lončke z različnimi 
vrstami zemlje je kot v nekakšnem mini 
stvarjenju dolge mesece potrpežljivo in 
pomalem zalival z različnimi čaji, ti pa 
so na papirju puščali okrogle sledi, in 
glej, glej, nastale so slike, presenetljivo 
podobne Zemlji, kot se vidi iz vesolja.
Več na www.aleshorvat.com

Fotografije M
P Produkcija/Pigac.si

Janko Glazer je bil slovenski pesnik, kn-
jižničar in urednik. Rodil se je leta 1899 
v Rušah. Kot nadarjen mladenič je gim-
nazijo obiskoval v Mariboru, slavistiko, 
germanistiko in filozofijo pa študiral v 
Gradcu. Že zgodaj se je začel posvečati 
poeziji in objavljati v literarnih revijah, 
predvsem pesmi s pohorsko tematiko.
V prvi svetovni vojni je služil v pešpol-
ku v Mariboru, ob koncu vojne pa se je 
priključil Maistrovim borcem. Nato je 
študiral v Ljubljani in Zagrebu, bil deja-
ven v Zgodovinskem društvu v Mariboru, 
sodeloval pri Slovenskem biografskem 
leksikonu, služboval na mariborski kla-
sični gimnaziji, po diplomi pa se je za-
poslil v mariborski študijski knjižnici, 
kjer je ostal do leta 1941, ko so ga Nemci 
odpustili iz službe in izselili v srbski 
Aranđelovac. Po vojni se je s soprogo in 
s hčerko Alenko naselil v Rušah, bolan 
in strt zaradi sinove smrti čisto ob koncu 
vojne. O tej bolečini govori njegova zna-
menita pesem Ciproš. 
Kmalu po vrnitvi je prevzel mesto ravna-
telja študijske knjižnice in uspešno vodil 
njeno obnovo in razvoj do svoje upoko-
jitve. Vestno se je posvečal znanstvene-
mu in domoznanskemu delu ter knjižnico 
povezal z mariborsko univerzo. Danes 
nanj gledamo kot na osrednjo osebnost 
mariborskega knjižničarstva. 
V svoji pesniški karieri je napisal več 
zbirk, Pohorske poti (1919), Čas – kovač 
(1929) Ob jesenskem ekvinokciju (1946), 

Kdo je bil Janko Glazer?
Osrednja osebnost mariborskega knjižničarstva
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Ciproš 
Ko ciproš zacveti,
so naše frate rdeče:
tako iz rane speče
kdaj se pokaže kri.

Kjer rastel, zelenel 
je gozd dreves košatih
in ptic v njem – nad 
krilatih –
je zbor brezskrben pel;

kjer bučal je vihar
skoz veje in vrhove
in poln moči njegove
bil svet je, vsaka stvar - :

tam frata zdaj leži;
le ciproš cvete rdeče:
kakor iz rane speče
pokaže kdaj se kri.

Janko Glazer

Pravica do dela je temeljna pravica, ven-
dar, kako je z zaposlovanjem oseb z inva-
lidnostjo? Naš sistem pozna več rešitev, 
vendar so ljudje, ki jim usoda ni prizanes-
la, po večini zaposleni v ustanovah, daleč 
od naših oči. Če, in ko, po navadi uzremo 
zgolj njihove izdelke, ponavadi pred praz-
niki, ki prinašajo »darila«. Program integ-
rirane zaposlitve pa invalidom omogoča, 
da svoje sposobnosti pokažejo v javnem, 
očem vidnem delu našega življenja. V 
trgovini, na primer.
Tilen Lukman, uporabnik Varstveno de-
lovnega centra Sonček Maribor, te mesece 
delovne izkušnje pridobiva v mariborski 
enoti športne prodajalne Decathlon. Tudi 
sam športnik, dnevno trenira kick-box, je 
bil priložnosti zaposliti se zelo vesel:  »Tu 
sem že dva meseca, delam ob sredah v do-
poldanskem času. Sodelavci mi povedo, 
kaj moram narediti, trenutno pomagam 
pri inventuri. Pomagam tudi pri zlagan-
ju artiklov na prodajne police,« opiše svoj 
delovni dan Tilen.

Integrirana zaposlitev
Usposobljanje za delo, kot ga opravlja 
Tilen, se imenuje integrirana (tudi inklu-
zivna) zaposlitev. Helena Kos, strokovna 
vodja vseh slovenskih enot VDC Sonček, 
pojasnjuje: »Če ima oseba pridobljen sta-
tus invalida po Zakonu o socialnem vkl-
jučevanju invalidov in je vključena v var-
stveno delovni center (VDC), lahko delo 
ali posamezne delovne naloge opravlja 
tudi pri običajnih, vendar družbeno odgo-
vornih zaposlovalcih v lokalnem okolju. 
Vključevanje je lahko z namenom učenja 
in usposabljanja za delo, navadno pa pre-
raste v delo, ki je plačano.«

Nova energija
Delodajalci velikokrat povedo, da tako 
vključene osebe prinesejo novo energijo 

v njihove kolektive. Zala Oto, vodilna pri 
projektu integrirane zaposlitve Decathlon 
Maribor pravi, da je »delo z osebo s po-
sebnimi potrebami izziv za vse sodelujo-
če in neznanka na začetku, saj ne veš kaj 
pričakovati.« Ob tem Zala Oto poudari, da 
je vsem v kolektivu ključno, da se Tilen 
pri njih počuti dobro, da se počuti sprejet 
in da lahko dela to, kar ga veseli: »Tilen je 
fant z veliko mero potrpežljivosti, zagna-
nosti in volje do dela. Že na samem začet-
ku je pokazal smisel za delo v trgovini, je 
iznajdljiv in pripravljen učiti se.«
Tilen je ponosen na svojo zaposlitev in 
jo opravlja z vso vestnostjo. Čeprav je bil 
obiska na delovnem mestu vesel, je pogo-
voru namenil zgolj nekaj minut: »Delam!« 
je bil kratek. In že je, oblečen v službe-
no modro-bel brezrokavnik, izginil med 
prodajne police ...

A. L.

Ponosen, da lahko dela
Tilen Lukman, športnik

*
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 gnezd,
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 modri hribi, 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)

Andrej Brvar, ponovno
V februarski številki Časopisa za 
prijazen Maribor smo objavili tri pesmi 
Andreja Brvarja. Pri zapisu so nastale 
nekatere napake. Pravilno je: Pesem 

Srečanje z Leonom Štukljem je izšla v 
zbirki Naplavine, 2004, zaradi dveh 
tiskarskih napak tretjo pesem objavljamo 
ponovno. Avtorju in bralcem se 
iskreno opravičujemo.

Uredništvo

Pesmi in napisi, izbor pesmi (1953). Za to 
svoje pesniško ustvarjanje je leta 1968 pre-
jel Prešernovo nagrado za življenjsko delo.
Njegovo uredniško delo obsega  delo pri 
Novih obzorjih, izbore iz Župančičeve po-
ezije, urejanje Prešernove nemške poezije, 
pripravo antologije slovenske ljubezenske 
lirike in izbor Pesmi za otroke. 
Zanimivo je, da so v Rušah po njem, kot 
zaslužnem občanu, še za časa njegove-
ga življenja poimenovali ulico, v kateri 
je živel. Umrl je leta 1975. Leta 2019 se 
mu je Univerzitetna knjižnica Maribor 
poklonila s postavitvijo njegove bogate in 
za slovenski kulturni prostor pomembne 
osebne knjižnice, ki jo je podarila hčerka 
Alenka Glazer. V posebnem prostoru, ki 
si ga je mogoče ogledati, je celo ohranjena 
razporeditev knjig in pohištva, kot je bila v 
njegovi delovni sobi. Od leta 1987 Mestna 
občina Maribor po njem podeljuje poime-
novane nagrade za posebne dosežke in za 
življenjsko delo na področju umetnosti.

N. F.
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Pesnica Petra Kolmančič velja za enega 
najizrazitejših sodobnih slovenskih pes-
niških glasov. Po izobrazbi je diplomira-
na sociologinja kulture in filozofinja. Tri 
zbirke pesmi je objavila že v študentskih 
letih, deset let po izidu prvenca je izš-
la knjiga pesmi z naslovom Uvod v po-
želenje. Njena peta pesniška zbirka P(l)
ast za p(l)astjo (2014) je bila nagrajena z 
Veronikino nagrado za najboljšo sloven-
sko pesniško zbirko leta in je bila preve-
dena v češčino. S svojo literarno močjo je 
dobesedno pretresla kritiko in širše bral-
stvo. Pesnik Iztok Osojnik je o njej napi-
sal: »Gre za izredno poezijo, za vretje be-
sed in obratov, prepletov, metafor,  silovitih 
podob in izbrušene govorice, za visoko 
lego, ki osupne s strastjo, intimno odkri-
tostjo in izrazno veščino.« 
Leta 2017 je izšla zbirka z naslovom 
Tretja oseba dvojine, za katero je avtori-
ca prejela Glazerjevo listino Mestne ob-
čine Maribor za pomembne dosežke na 
področju kulture. Zadnja zbirka prina-
ša vse, kar od odlične poezije pričakuje-
mo – zrelo preizpraševanje minevanja, 
tankočutno preučevanje najobčutljivejših 
nians partnerskega odnosa in presvetlje-

vanje vsakdanjosti s trenutki pristne bi-
vanjske groze, sreče, pa tudi metafizične 
pomirjenosti. Literarna kritičarka Mojca 
Pišek je o zbirki napisala: »Pravzaprav 
se ne spomnim, kdaj sem nazadnje brala 
zbirko poezije, ki bi se mi zdela tako ce-
lostna in bi tako zaokroženo obravnavala 
razvejeno motiviko. Prostor iskateljstva se 
razprostira čez vse velike teme pesništva: 
svobodo, identiteto, resnico, minljivost, 
medosebne odnose.« 
Zaradi nenavadno izrazite ekspresivnos-
ti in močnega erotičnega naboja, ki ju 
zna pesnica poiskati v najbolj vsakdan-
jih rečeh in zaradi nezajezljive odprtosti 
in širine, pa tudi zaradi tem, ki se v naj-
različnejših segmentih še kako tičejo sle-
hernika, se je zbirka odlično uveljavila 
ne le med kritiki, ampak tudi med širšim 
bralstvom. S tem je brez dvoma pripomo-
gla, da se v času takšnih ali drugačnih 
formalnih in pomenskih bleščavic ter in-
stant rešitev na videz tako minorna stvar, 
kot je poezija, znova pojavlja na odprtem 
odru družbenega zanimanja. S pesnico 
Petro Kolmančič Maribor ni dobil le še 
enega velikega pesniškega imena, ampak 
tudi literarno ikono. 
V mestnem prostoru pa je prisotna tudi 
kot odlična in neusahljivo ustvarjalna or-
ganizatorka kulturnega življenja, zapo-
slena v Mladinskem kulturnem centru 
Maribor. Med drugim je že dvajset let 
programski vodja festivala Slovenski dne-
vi knjige v Mariboru in literarna uredni-
ca osrednje mariborske revije za kulturo 
in družbo Dialogi.

Zora A. Jurič

Poezija je znova na odru 
družbenega zanimanja

Petra Kolmančič, 
pesnica in 
ustvarjalna 
organizatorka 
kulturnega življenja

Kako obdržati žensko

Če hočeš obdržati žensko, jo moraš gojiti, 

gojiti moraš žensko v njej in v sebi ter jo udomačevati. 

Udomačiti bližino in to, da je ni – da je bolj pogosto ni, kot je,  

saj ženska je kot ti in tudi ti si rad drugje.

Znati moraš začeti z njo vedno znova, ji pripovedovati  

vse sorte reči – takšne zgodbe pač, da jo bo zmeraj zanimalo, 

kaj je bilo potem. Znati moraš v visokem sunku  

pljuskniti čez njene meje in se potem počasi zliti nazaj.

Upati si moraš z ostrim nabrušenim nožem zarezati  

in odstraniti, kar jo boli, divje misli, divje meso.  

In se spremeniti v drugega človeka, če je treba, ali v tretjega;  

nič ni nemogoče, če jo res hočeš obdržati.

Kdaj pa kdaj moraš v veličastnem slogu zamešetariti  

njene sanje za resnico. Na mrzel temen deževni dan  

jo pusti, da se zabubi vase in se razvije, 

v karkoli si že prizadeva v tistem trenutku.

In ko spomladi prvič zaveje jugo, pojdi;  

pojdi kam daleč in tam ostani, ustreli srno ali zajca,  

vzemi potapljaško opremo, fotoaparat ali kaj drugega,  

ni pomembno; pomembno je, da te ona čaka in želi – 

v takšnih okoliščinah skozi njeno kri  

veje njen način svobode; skratka, 

če hočeš obdržati žensko, jo pusti, 

da se vsako pomlad temeljito prezrači.

Če hočeš obdržati žensko, izberi takšno,  

katere zenice so monolit iz črnega oniksa –  

ta kamen že od pradavnine vpija žalost,  

zato njene oči vedo vse o tebi, vse o temnih globinah srca.

In ljubi jo v vsakem trenutku za vse večne čase,  

ljubi zgoščeno, kot znaš, tudi v praznih, opustošenih nočeh 

jo ljubi, ker tu, ob tebi leži z vsem, kar ima, 

zakaj bi želel ležati ob tistem, česar ni in nima?
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Odmevi in puščice

Otroški glas,  
ki potihem  
sam pri sebi  
nekaj prepeva  
v somraku toplega  
majskega dneva,  
prikliče reči,  
ki jih ni,  
ki ne morejo biti –  
sploh pa ne takšne,  
kot jih je naredil  
ta otroški glas, 
iz katerega vzcvetajo  
rože trenutka, 
iz katerega vzletajo  
ptice kot puščice  
naravnost v moje srce.

Jaz sem mati  
tega otroka,  
ki poje,  
si rečem, 
ne brez ponosa,  
ne brez rezila žalosti. 
Če sem rodila  
tudi to njegovo petje, 
ki neotipljivo lebdi  
v somraku  
tega večera, 
še dolgo potem,  
ko otrok že spi,  
ne vem;  
vem pa, 
da bom še mnoga leta  
prihajala na ta balkon  
poslušat in iskat odmeve;

sence ptic,  
ki bodo letele  
nad mestom  
v zgodnjem večeru, 
se mi bodo kot puščice  
zabadale  
naravnost  
v srce,  
in v takšnih trenutkih  
bom spet  
nerazložljivo  
srečna.

Na prvem soočenju parlamentarnih 
strank na Televiziji Maribor (to kolumno 
pišem v četrtek, 7. aprila) sem v uvodu 
gledalcem povedal: »V našem uredništvu 
obžalujemo, da zakon o RTV Slovenija 
določa ločene predstavitve parlamentar-
nih in neparlamentarnih strank, in da s 
tem posega v našo uredniško avtonomijo. 
Kot novinar že 30 let spremljam volitve 
na Slovenskem, a si ne drznem jemati 
pravice odločati o statusu katerekoli 
stranke. Zavedam pa se, da slabo napisan 
zakon grobo posega v vašo pravico 
do izbire!« Med snemanjem oddaje v 
mariborski Unionski dvorani so mi iz 
režije sporočili, da je upravno sodišče 
pritrdilo stranki Gibanje SvoboDA, in ji 
omogočilo prihodnja soočenja v družbi 
drugih parlamentarnih strank. Prepozno 
za naše prvo soočenje, pravočasno za 
naslednje v sredo 20. aprila.

Ni mi vseeno za državljane
Iskreno, vesel sem, da so letošnje volitve 
vseh vrst moje zadnje, kajti, ko bodo 
vnovič, bom le še upokojenec. Osebno pa 
mi ni vseeno za državljane, ki so, kot je 
pokazala pandemija koronavirusa, naši 
edini pravi zavezniki. Sedanje lomastenje 
po RTV Slovenija, ki pri ustvarjalcih nje-
nih programov pušča resne posledice, saj 
izničuje pošten in profesionalen odnos do 
dela večine sodelavk in sodelavcev, žal, 
ni le posledica enega zakona. Je rezultat 
sistematičnega odnosa številnih političnih 
strank do naše ustanove. Zakon pa, kar 
se nekateri šele zdaj zavedajo, takšnemu 
lomastenju daje pravno podlago!
Po podatkih EBU se je delež gledalcev 
javnih televizij v pandemiji koronavirusa 
zvišal za 25 odstotkov. Po tem bi lahko 
sklepali, da nam ljudje zaupajo in si 
zapomnijo, komu se morajo zateči v 
nesreči. Toda, Maribor je v tem kontekstu 
nenavadno mesto. Ko so v 80-ih letih prej-
šnjega stoletja mestni veljaki načrtovali 
Maribor 2, so takratni RTV Ljubljana 
namenili parcelo pod Pekrsko gorco, 
češ, da bo prav okoli sedanjega poslopja 
regionalnega RTV-centra zrasel nov 
Maribor. Ko smo pred 20-imi leti zagnali 
prvi resni jutranji program na nacionalni 
televiziji, je bila to za Maribor komaj da 
omembe vredna zanimivost?! Ko smo 
jeseni istega leta začeli oddajati lasten 
program na regionalni frekvenci, je tudi 
to bila omembe vredna zanimivost. Konec 
leta sem kot odgovorni urednik prvič, in 
tudi zadnjič (!), odšel na novoletni sprejem 
mariborskega župana za medije. Ko je 
spregovoril, je z navdušenjem govoril o 
14 lokalnih zasebnih radijskih postajah, ki 
obdajajo mesto, ni pa se spomnil regional-

nega RTV-centra kot ene od nacionalnih 
medijskih in kulturnih ustanov.

Lent na nacionalki
Takrat sem se spomnil prizora iz 
poletja 2001. Z direktorjem TV Slovenija 
Janezom Lombergarjem smo se dogovo-
rili, da bomo s Festivala Lent pripravili 
enajst 40-minutnih festivalskih kronik, in 
jih uvrstili na spored TV SLO 1 po zadnji 
večerni informativni oddaji. Že po prvi je 
v Maribor pridrvel direktor Cankarjevega 
doma Mitja Rotovnik, da pri Rukavini 
preveri, kako je lahko Festival Lent dobil 
kronike na nacionalni televiziji, oni v 
Ljubljani pa si že leta prizadevajo za kaj 
podobnega, a jih ne dobijo? In prizor je bil 
takšen: iz VIP prostora ob Vodnem stolpu 
Rotovnik zakoraka na brv med glavnim 
odrom na Dravi in obalo, zgrabi Rukavino 
za krajce telovnika, in ga začne zasliševati 
o zgoraj omenjenem.
Odgovora ni mogel dobiti, pa tudi 
Rukavine ni mogel »stresti iz hlač«, saj 
je slednji vendarle za dve glavi višji od 
Rotovnika, toda mnogo let pozneje je 
nacionalna televizija vendarle ustvarila 
oddajo Poletna scena, ki se je vsako poletje 

enakovredno in enakomerno posvečala 
vsem festivalom po Sloveniji, in je, mi to 
vemo, zrasla prav na dediščini teh prvih 
mariborskih kronik Festivala Lent.

Se bo še kdo spomnil?
Zdaj, ko že skoraj pol svojega življenja 
živim v Mariboru, najdlje med vsemi 
mesti, v katerih sem kadarkoli živel, se 
sprašujem, ali se bo nekoč kdo spomnil 
mlajših kolegic in kolegov, ki so dan in 
noč spremljali begunce od Središča ob 
Dravi do Šentilja, ali se bo kdo spomnil 
niza izjemnih prispevkov, s katerimi 
so spremljali epidemijo koronavirusa 
in tolažili svojce najbolj bolnih, ljudem 
ponujali verodostojne in pravočasne 
informacije, namesto teorij zarote in 
neumnosti, s katerimi so drugi služili? 
Ali se bo kdo spomnil izjemnih portretov 
in dokumentarnih oddaj o velikih 
osebnostih tega mesta?
Maribor ima kratek spomin. Mi pa ne 
znamo drugače: še vedno ustvarjamo 
in smo tu zaradi naših gledalcev in 
poslušalcev. To je najboljši način, s 
katerim se lahko upremo. Da smo!

Zoran Medved

Kako misliti RTV Slovenija?
Ljudje nam zaupajo in si zapomnijo

Album Lenta
Eden od veselih začetkov obeleževanja 
jubilejnega tridesetega Festivala Lent 
bo v ponedeljek, 16. maja, ob 10. uri, 
ko bodo na Ulici škofa Maksimilijana 
Držečnika otvorili razstavo črno-belih 
fotografij, nastalih okoli leta 1993.

Pod okriljem enega največjih evropskih 
multikulturnih festivalov na prostem 
bodo tudi letos potekali štirje, vsem dob-
ro znani festivali.
Mednarodni folklorni festival Folkart je 
že več kot tri desetletja zapored prizorišče 
prikazovanja tradicijske umetnosti sveta. 
Je glasnik prijateljstva in vezi med narodi 
sveta. Je tudi predhodnik Festivala Lent; 
ob svoji 30. obletnici leta 2018 je Folkart 
prejel Mestni pečat mesta Maribor.
Jazzlent je del Festivala Lent že od njego-
ve prve edicije leta 1993. Od začetka se 
je odvijal na različnih lokacijah ter posto-
pno rasel. Z letom 2014 se je ustalil na iz-
jemnem odprtem avditoriju Lutkovnega 
gledališča Maribor, na Minoritskem odru. 
Ana Desetnica, festival uličnega gleda-
lišča, ki z izbranimi artisti z vsega sve-

Lent, tridesetič
Festival Lent 2022: od 24. junija do 2. julija

ta oživlja ulice in trge mesta, je tudi spre-
mljevalka Lenta že od njegovih začetkov. 
Vse od takrat nenehno preseneča, opo-
zarja, navdihuje, navdušuje ter spravlja v 
dobro voljo. Ana Desetnica je v Mariboru 
oživila tudi edinstveno urbano območje – 
njegova dvorišča. Živa dvorišča so kma-
lu postala samostojen programski segment 
in se razširila v Živo mesto.
Art kamp, dnevni program Festivala Lent, 
v Mestnem parku navdušuje mlade in sta-
re. Medtem ko se otroci zabavajo, lahko 
starši celo malo počivajo. Delavnice, kon-
certi, razne predstavitve, igre, knjige, dru-
ženje in izvrstna kulinarična ponudba. 
Tisto, s čimer se Maribor postavi ob bok 
katerikoli svetovni prestolnici.

Program in ostalo na  
www.festival-lent.si
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Te dni poteka sanacija dotrajane vzhod-
ne fasade mariborskega gradu. Finančna 
sredstva sta zagotovila Ministrstvo za 
kulturo in Mestna občina Maribor, a je 
bilo teh premalo, da bi se poleg sten sani-
ralo tudi leseno stavbno pohištvo. Da ne 
bi delo ostalo nedokončano, je Pokrajinski 
muzej Maribor za sodelovanje zapro-
sil prijateljski šoli – Višjo strokovno šolo 
za les in oblikovanje Maribor in Srednjo 
gradbeno šolo in gimnazijo Maribor, k 
projektu pa je povabil tudi kulturnega do-
natorja Marka Novaka.

Neponovljive izkušnje
Študentje so najprej sondirali barvne 
plasti na oknih in polknih. Odkrili so tri 
plasti in predlagali rekonstrukcijo barvne 
plasti v svetlo sivi barvi, njihov predlog 
pa je potrdila odgovorna konservatorka 
iz ZVKDS. Muzejski tehniki so polkna 
sneli, dijaki pa so se v svojih delavnicah 
lotili kemičnega in mehanskega 
odstranjevanje barvnih premazov z 

lesenih površin. Stroka izvedbe tako 
zahtevnega dela brez nadzora ne dovoli 
nepooblaščenim izvajalcem, zato bodo 
restavratorske izkušnje, ki jih bodo dijaki 
pridobili neponovljive. Pomen takega 
načina pridobivanja znanja je prepoznalo 
tudi podjetje Bosch Slovenija in z 
donacijo opremilo dijake s profesionalnim 
orodjem. Sledila bo zaščita lesa in 
nanos finalne barve.
Da bi se spomnili, kako imeniten je bil v 
preteklosti mestni grad, naj zgolj na hitro 
opišemo njegove najpomembnejše grad-
bene preméne. Te so bile zmeraj vidne de-
klaracije njegovih lastnikov v skrbi za nji-
hov ugled v skupnosti.
Na mestu današnjega gradu sta zrasli dve 
pravno in gradbeno ločeni enoti.  Med le-
toma 1478 in 1481 je bil zgrajen uprav-
ni dvor deželnega kneza. Kasneje, med le-
toma 1555 in 1562, je bila kot ojačitev SV 
vogala mestnega obzidja v njegovi nepo-
sredni bližini sezidana pet kotna bastija. 
Leta 1584 se je začelo gradbeno pove-

zovanje obeh stavb. Tega leta so k mest-
nemu obzidju prizidali južni del današ-
njega vzhodnega grajskega trakta, 
severni del pa leta 1591. Vanj so namesti-
li živilske shrambe.

Preobrazba dvora
Z lastništvom grofov Khiesslov se je leta 
1620 začela preobrazba dvora v rezidenč-
ni grad. Vrhnjo etažo so preuredili za bi-
vanje, zgradili južni trakt in s tem ustva-
rili zaprto grajsko dvorišče, v katerega so 
dostopali preko (današnje) veže, ki so jo 
prebili skozi pritličje dvora. Stavbi so do-
dali štiri stolpiče (od katerih se je do da-
nes ohranil le eden), v nadstropju zahodne 
in južne stranice gradu pozidali hodni-
ke, na zahodni stranici postavili vežo s 
stopniščnim stolpom ter leta 1655 na jugu 
dogradili Loretansko kapelo. Med letoma 
1666 in 1686 so vrhnjo etažo gradu pre-
delali v reprezentančni prostor in uredi-
li Viteško dvorano. V vzhodnem traktu so 
prebili okna in ga preuredili za bivanje. 
Nad njim so uredili sprehajalno ložo in jo 
pokrili s streho. 
Grofje Khiessli so grajsko površino moč-
no razširili na zahod. Ustvarili so zahod-
no grajsko dvorišče z vodnjakom na sredi-
ni. Na severu je dvorišče zapiralo mestno 
obzidje, ki so ga dopolnili z velikim sta-
novanjskim stolpom. Na zahodu dvoriš-
ča sta bili pritlični remiza in konjušnica, 
na jugu (današnja Astorija) pa nadstropno 
upravno-gospodarsko poslopje z zapori. 
Prenovili so tudi južni uvozni portal.
Leta 1727 je grad prešel v last grofov 
Brandisov. Ti so z mostovžem poveza-
li Viteško dvorano z ložo ter zamenjali 
uvozni portal z razkošnejšim. Med letoma 
1747 in 1750 so stopniščni stolp nadomes-
tili z bogatim dvoramnim rokokojskim 
stopniščem, ki je še danes edinstvene kul-
turne vrednosti. Nadzidali so bastijo in 
jo uredili v grofovsko stanovanje. Leta 
1763 so dali poslikati osrednje polje stro-
pa Viteške dvorane.

Ob koncu 18. stoletja so porušili tri stolpi-
če, kar je bil začetek postopnega krčenje 
grajskega kompleksa. Krčenje se je konča-
lo leta 1871 s prebojem današnje Grajske 
ulice skozi grajsko dvorišče, kar je pome-
nilo ob porušitvi uvoznega portala in se-
vernega stanovanjskega stolpa leta 1938 
dokončno odcepitev zahodnega dela graj-
skega kompleksa. Grad je bil poslej ome-
jen le na svoje prvotno jedro izpred sredi-
ne 17. stoletja. Takšnega poznamo danes.

Muzej v gradu
Med  letoma 1881 in 1921 je bil grad 
v lasti zadnjih aristokratov, baronov 
Twicklov. V pritličje vzhodnega trakta so 
namestili trgovine in jim s prebojem de-
setih vrat zagotovili izložbe in večjo dos-
topnost s trga. V začetku 20. stoletja so na 
okna namestili tudi polkna. Z vrati so pre-
bili južno fasado ter vzhodno in južno fa-
sado bastije. V JV vogalu bastije so uredi-
li grajsko pivnico. 
Med letoma 1921 in 1933 je bil lastnik 
gradu trgovec Vilko Berdajs.
Kljub številnim najemnikom, je Bardajs s 
težavo vzdrževal stavbo, zato je prosil te-
danjo mestno občino Maribor, da ga od-
kupi. Leta 1933 ga je res odkupila in na-
menila za Pokrajinski muzej Maribor. Ta 
se je vanj preselil leta 1938. Notranjost 
stavbe so takrat morali adaptirati za mu-

Stik med starim in mladim znanjem
Pripadnost mestu, poklon dediščini in solidarnost z muzejem

V muzejskem arhivu 
hranijo tudi nenavadno 
prošnjo za najem lokala v 
»grajskem gradu«.
Podpisani Ivan Domitter, Maribor 
– Krčevina, Aleksandrova cesta 
14 (Berdajsov lokal), za razstavo 
do 18. marca 1936.
Imam abnormalnega bika s 6. no-
gami, katerega bi razkazoval mari-
borskemu občinstvu ter je zato gori 
omenjeni lokal najprimernejši, ker je 
ta, veliki prometne samo mestnega 
temveč tudi podeželskega občin-
stva, katero se za tako stvar zelo 
interesira, kar je poučnega značaja.
Obvezujem se, da bodem bika 
postavljal v lokal tako da ne bode 
nič ponesnažil, ker bodem nasul 
pod njim na debelo žagovino ter 
se bo nesnaga sproti pristregla od 
nazorovatelja. Bika bi postavil v 
lokal samo med razkazovanjem, 
medtem ko bi ga ponoči postavil 
v hlev. Nadalje se obvezujem, 
da bodem vsako event. nastalo 
poškodbo ali ponesnaženje lokala 
popravil na svoje stroške.
Bika sem imel v Avstriji in ga dobil 
v Maribor z velikimi stroški in bi mi 
na ta način mestna občina veliko 
pripomogla, da bi si kril s tem delne 
stroške ter upam, da mi mestna ob-
čina mojo prošnjo ne bo odklonila.
Maribor, dne 10. marca 1936.
Ivan Domitter

Dijaki Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor z mentorji potem, ko so 
odstranili barvo s prvega polkna 
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Liszt in mesto 
16. junija 1846 se je v Viteški dvorani 
zgodil osrednji kulturno-družabni 
dogodek na Spodnjem Štajerskem. 
Domnevamo, da so imeli grofi 
Brandisi v Viteški dvorani dostojen 
klavir, na katerem je na višku svoje 
ustvarjalnosti, ko je praktično obnorel 
celotno Evropo, koncertiral pianistični 
superzvezdnik in skladatelj Franz 
Liszt. Vsi pomembni časopisi so 
poročali o njegovem koncertu v grajski 
dvorani podeželskega mesta. Zaradi 
tega koncerta je prišel Maribor prvič v 
mednarodne medije.

Kavarna obratuje  
nemoteno
Poleg trgovine so v muzeju lani od-
prli tudi Grajsko kavarno, v kateri je 
možno prisostvovati tudi manjše-
mu koncertu ali gledališki predsta-
vi. Za svoj prostor so jo vzeli tudi 
mladi, ki se radi udeležijo večernih 
klubskih prireditev.
V času izvedbe prenovitvenih del 
bo kavarna nemoteno obratova-
la. Vhod vanjo bo urejen z Grajskega 
trga in preko prelepega notranjega 
grajskega dvorišča, na katerem bo 
v poletni vročini najbolj prijetno po-
sedeti.

zejske potrebe, del gradu tudi za gostinsko 
dejavnost, pa celo za nemškega gaulei-
terja, ki si je leta 1941 v gradu uredil svo-
je upravne prostore.

Nove priložnosti
Zadnja celostna prenova gradu se je priče-
la leta 2004, zaključeni sta bili dve fazi. 
Muzej je v naslednjem desetletju in pol za 
občino izdelal številne strokovne podla-
ge za pripravo dokumentacije za izvedbo 
tretje faze prenove vključno z razstavno 
opremo. Sodeloval je pri več EU projektih 
za pridobitev sredstev za dokončanje in-
vesticije. Kljub temu, da sta bila kar dva 
projekta uspešna, do zaključka prenove 
še ni prišlo. In prav dokončanje prenove 
gradu je pogoj za odločilen preboj muze-
ja na poslovnem področju. Zaključek in-
vesticije bo omogočil nov tip komunikaci-
je muzeja s splošno javnostjo in privatnim 
sektorjem, kar bo pritegnilo več obisko-
valcev, nove priložnosti za oddajanje pros-
torov in novo cenovno politiko.

Pripadnost mestu
Akcija prenove nekaj več kot 120 let sta-
rih polken znova potrjuje, da Pokrajinski 
muzej Maribor ni pasivna, zgolj v pretek-
lost zazrta ustanova, pač pa povezoval-
na platforma, ki skupaj z mladimi osmišl-
ja svoje pedagoško poslanstvo. Tokrat 
mladini ponuja neposreden stik s kul-
turno dediščino, ob katerem se sproža-
jo pogovori med starim in mladim znan-
jem. Vsi sodelujoči dijaki, študentje in 
mentorji ter gospod Marko Novak s svo-
jim prispevkom izkazujejo pripadnost 
mestu, poklon kulturni dediščini in so-
lidarnost z muzejem.

Dr. Mirjana Koren,  
direktorica Pokrajinskega muzeja  

Maribor

Prva gimnazija Maribor je stara, prastara, 
od nekdaj in še danes znamenita šola. 
Ponosen sem, da sem jo obiskoval. 
Prepričan, da me je v življenju, v tistih 
pomembnih formativnih letih, odlo-
čilno determinirala.
In kaj naj o svojih gimnazijskih letih 
na tej šoli povem?
Pripovedovanje mladostnih anekdot ni 
nujno zabavno – razen za pripovedovalca. 
Zato obljubljam, da ne bom težil z 
nostalgičnimi zgodbicami in bom raje 
nekaj napisal o Trgu generala Maistra. O 
v naših gimnazijskih časih Leninovem 
trgu, še prej Jugoslovanskem in še prej 
Tegetthoffovem. Kjer ta učilna zidana 
stoji že 148 let in pol. Prva gimnazija. 
Srednja družboslovna šola. Realka. 
Oberschule für Jungen am Tegetthoff-
Gymnasium in Marburg a./d. Drau. Itd. 
Ker ta trg in ta šola sta v bistvu skoraj 
isto. Javni prostor znanja, zgodovine in 
svobode. Pa tudi najlepši ali vsaj najimpo-
zantnejši trg v Mariboru.

“Peace, brothers!”
Obstaja nekaj slik, ki bi jih rad delil. 
Nekatere so izgubljene, nekatere ohra-
njene na fotografskem papirju, nekatere 
digitalizirane. A vse so v moji glavi in me 
preganjajo. Recimo ta:
Vsakič, ko grem mimo Maistrovega 
kipa, se nekaj korakov naprej ozrem na 
levo in se spomnim tistih treh mladih 
hipijev spomladi leta 1980. Mogoče je 
bil Tito še živ (pa tudi če ne). Ležali so 
na travi, se režali in mi s prsti kazali 
znak “peace, brother!”
In zakaj se tega spomnim? Zato, ker 
sem te tri tipe iz četrtega letnika — jaz 
sem bil v tretjem — fotografiral. Bil 
sem predsednik fotokluba v okviru 
MKUD Dr. Franjo Crnek, predvsem 
pa mlad umetnik s fotoaparatom in 
priložnostni fotoreporter.
Spomnim pa se fotografije tudi zato, ker 
dveh od teh treh fantov ni več. Sergej 
Ničevski je umrl v letalski nesreči na 

Svobodno ozemlje
Leninov oziroma Maistrov trg

Korziki 1. decembra 1981. Ivo Štandeker 
je kot vojni poročevalec Mladine padel v 
Sarajevu 16. junija 1992. Živ in zdrav je 
samo še njun sošolec Tom Pehani — ki pa 
ga skoraj od takrat nisem nikoli več videl.
Ta fotografija je izgubljena. Ne vem, kdaj 
sem jo nazadnje videl — a kadar grem 
čez Leninov trg in se v višini vodnjaka 
in glavnega vhoda ozrem levo, jo vidim 
v vsej njeni črno-beli neostrini. In te tri 
fante, od katerih dveh ni več.

“Hrabremu bojniku o svobodi”
Čez Maistrov trg pa ne grem vedno po 
tej poti. Če grem na Trg svobode, grem 
mimo manj znanega, ob stranpoti skritega 
spomenika Antonu Tomšiču. Tomšič 
(1842–1871) je bil prvi slovenski poklicni 
novinar in prvi glavni urednik prvega 
slovenskega časnika Slovenski narod, ki 
je prva tri leta izhajal v Mariboru. Njegov 
namestnik je bil Josip Jurčič — tisti z dru-
gega konca trga —, pozneje sam urednik.
Na obelisku je vklesan napis, ki s starin-
sko slovenščino vliva strahospoštovanje 
do imenitnega izražanja in komemorativ-
ne retorike: “Hrabremu bojniku o svobodi 
in napredku slovenskega naroda postavili 
njega čestitelji 1875. leta.” Obvezno to 
preberem, kadarkoli grem mimo.

Ena neopravičena gor ali dol
Za konec pa le anekdota. Moj izgovor je, 
da z njo lahko potegnem paralelo o razliki 
med nekoč in danes.
Aprila ali maja 1981 se je na južnem 
traktu občine — prav tistem, ki so 
ga 31 let pozneje demonstranti proti 
Kanglerjevim radarjem obmetavali z 
granitnimi kockami in gorečimi baklami 
—, pojavil grafit. Pazite, grafitov takrat še 
ni bilo na vsakem vogalu. In ta grafit se je 
glasil: “KOSOVO REPUBLIKA!”
Kaj takega. Takrat se je začelo. Morda 
bi lahko celo rekli, da je takrat začela 
razpadati Jugoslavija. In le zakaj to ne 
bi bilo dano vedeti tudi na mariborskem 
Berlinu, Alexanderplatzu?

No, zadeva je imela nepričakovane 
posledice tudi za življenje gimnazijcev. 
Vsaj nas v 4.c razredu. Naključje 
je hotelo, da je ravnatelj takrat 
opazil abnormalno veliko opravičenih 
izostankov in pravilno posumil, da nam 
naša draga razredničarka, prof. Irma 
Vidmajer, verjame vse, kar ji v opravičilo 
natvezimo. Večino opravičenih so nam 
spremenili v neopravičene, razdelili nekaj 
ukorov vseh stopenj — in tri najhujše 
špricarje izključili iz šole. Mesec, dva 
pred maturo! Mi pa solidarno v luft. Da 
tega ne morejo narediti tik pred zdajci! 
Da bomo zato pred šolo demonstrirali! 
Da bomo célo gimnazijo našuntali, da 
gre s transparenti na trg!
Nakar prisopiha v naš razred prof. Jurij 
Lučovnik. Ravnatelj himself. Iz žepa 
potegne robec, si otre od skrbi potno 
čelo in resno reče: ne morete in ne smete 
demonstrirati, ker bi to čisto drugače 
izpadlo. Ker da saj vidite, da so na 
delu protidržavni elementi, ki razbijajo 
Jugoslavijo. In da če bi vi demonstrirali, 
bi lahko to ljudje drugače razumeli. 
Protidržavnim elementom pa bi to samo 
koristilo, ker oni vašo morda upravičeno 
solidarnost z izključenimi sošolci hočejo 
izkoristiti za svoje cilje. Tako rekoč rotil 
nas je, naj tega ne storimo.
Mi pa … Ne vem. Bali se ga nismo, ver-
jeli mu tudi ne — zagotovo pa nismo bili 
organizirani. Morda nas je tudi minilo to 
disidentstvo. Tako nas je na dan in uro 
zagroženih demonstracij peščica postopa-
la okrog vodnjaka. Brez transparentov. 
Ena neopravičena gor ali dol.
In kaj naj danes rečem na to? Da smo 
bili že v mladih letih uporniki proti 
tistemu krivičnemu režimu? Ne. Na Prvi 
gimnaziji smo se imeli super. Tudi takrat. 
Sadnih jogurtov in sirovih štručk je bilo 
dovolj. Vem, ker smo si jih kupovali za 
malico v pekarnici pri Astorii in delikate-
si na začetku Gosposke.

Marko Crnkovič

Točke 0 
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Maribor je v mesecu aprilu pridobil nekaj, 
kar »veliki«, tudi Ljubljana (Bicikelj), že 
imajo nekaj let – mestni sistem izposoje 
koles. Pri nas se imenuje Mbajk. V razpi-
su javno-zasebnega partnerstva je bil kot 
najugodnejši ponudnik izbran Europlakat.
Mbajk je sistem izposoje oziro-
ma souporabe koles, vanj je vključe-
nih preko 200 koles in več kot 20 postaj. 
Najpomembnejše za uporabnike je, da 
je ta brezplačen. Mariborski župan Saša 
Arsenovič: »Predvsem želimo spodbuja-
ti uporabo okolju prijaznejših oblik prevo-
za in umirjati motorni promet. S sistemom 
izposoje koles Mbajk nadgrajujemo enega 
izmed ključnih stebrov Celostne promet-
ne strategije Maribora in s tem optimal-
no izkoriščamo potenciale kolesarjenja. 
V zadnjih nekaj letih prav tako intenziv-

no vzpostavljamo in prenavljamo sklenje-
ne kolesarske poti, ki jih bo v letu 2022 v 
Mariboru cca. 90 km.«

Od točke A do točke B
Brezplačno? Da, če boste kolo koristili 
v okviru ene ure, vsaka naslednja se 
namreč obračuna. Prva ura je brezplačna, 
druga ura stane evro, tretja ura dva evra, 
četrta in vsaka naslednja ura pa štiri evre. 
Če pa kolo vrnete v prvi uri uporabe in 
počakate pet minut, si ga znova lahko 
izposodite brezplačno.
Vendar je skrb odveč, v Europlakatu na-
mreč zagotavljajo, da je povprečna upo-
raba koles v Ljubljani le 18 minut in da je 
99 % vseh izposoj opravljenih znotraj ene 
ure. Zakaj? Tudi zaradi razvejane mreže 
postajališč, Maribor jih bo imel kar 22, in 
predvsem zato, ker so kolesa v glavnem 
namenjena izposoji za posamezno vož-
njo, od točke A do točke B, ne pa za ve-
čurno ali celo celodnevno izposojo. Kolo 
lahko vrnete na kateri koli postaji, te so 

med seboj oddaljene v povprečju 400 met-
rov, število izposoj je dnevno neomejeno. 
Sistem deluje 24 ur na dan, skozi vse leto. 
Mlajšim od 14 let, pa uporaba koles ni do-
voljena. Kolesa so mestna, udobna, lahko 
vodljiva, trpežna in brez prestav.
Da boste lahko uporabljali Mbajk, se je 
treba predhodno registrirati na spletni 
strani ali v aplikaciji Mbajk, za kar po-
trebujete e-naslov, kreditno kartico ali 
osebni bančni račun. Za letno registraci-
jo boste plačali 3 evre, za tedensko 1 evro, 
vendar je ta, letno enkratni strošek, obe-
nem že vaš dobropis za morebitno upora-
bo kolesa po prvi, brezplačni uri

Kako deluje?
Kolo si lahko izposodite na dva nači-
na: tako, da na terminalu postajališ-
ča izberete kolo ali pa v aplikaciji Mbajk 
povlečete ikono »Odkleni Mbajk«. 
Kolo je po uporabi treba vrniti na eno 
izmed postajališč.
Če na kateri od postaj slučajno ni na 

voljo prostih koles ali prostih mest za 
oddajo kolesa, je v krogu 300 do 400 
metrov druga postaja, kjer si lahko kolo 
izposodite ali ga vrnete. Razpoložljivost 
prostih mest za eno ali drugo se vam 
izpiše na mobilni aplikaciji.
V Evropi in svetu uveljavljen sistem
Sistem Mbajk, ki je od aprila priso-
ten v našem mestu, so zasnovali v druž-
bi JCDecaux, ki je pionir in vodilni 
ponudnik sistema samopostrežne izpo-
soje koles v svetu, del te skupine je tudi 
Europlakat. Marko Kolbl, direktor pod-
jetja Europlakat: »JCDecaux je za svoj 
sistem souporabe koles prejel številne na-
grade za okolju prijazno in inovativno re-
šitev v sistemu prevoza. Prvi sistem so 
namestili leta 2003 v Lyonu, že deset let 
pa sistem uspešno deluje tudi v Ljubljani. 
Danes ima Bicikelj že več kot 80 postaj 
in sodi z 8 izposojami na dan na kolo med 
najbolj uspešne sisteme souporabe ko-
les v skupini JCDecaux. Verjamem, da 
bo tudi Mbajk vsaj toliko uspešen kot je 
ljubljanski Bicikelj.«

Zakaj brezplačno?
Celotne stroške začetne investicije je po-
kril Europlakat, stroški obratovanja siste-
ma so na letni ravni okoli 200 tisoč evrov, 
ti pa se delno financirajo iz oglaševalskih 
objektov podjetja Europlakat, ki stojijo na 
občinskih zemljiščih. Za te je doslej mari-
borski proračun iz taks letno prejel dobrih 
123 tisoč evrov. Del sredstev bo iz drugih 
virov zagotovila občina.
V projektu Mbajk sodelujejo tudi 
NLB Skupina kot krovni partner, 
Lidl, Nova KBM, Pošta Slovenije, 
Telemach, Europark in Univerza v 
Mariboru kot partnerji.

A. L.

Najhitrejša mestna eko mobilnost

Mbajk postajališča
Gosposvetska - Turnerjeva, 
Gosposvetska - Vrbanska, 
Gosposvetska - III. gimnazi-
ja, Strossmayerjeva, Mladinska 
- Trubarjeva, Slomškov trg - 10. 
oktobra, Trg svobode, Razlagova 
- Gregorčičeva, Trg Leona Štuklja, 
Glavni trg, Partizanska Cankarjeva, 
Mlinska - glavna avtobusna postaja, 
Partizanska – železniška postaja, 
Moša Pijade - UKC, Ljubljanska - II. 
gimnazija, Koroška - Koroški ve-
ter, Koroška - Študentski domo-
vi, Koroška cesta - Lidl, Pobreška 
cesta - Lidl, Europark, Gorkega - OŠ 
Franceta Prešerna, Dvorana Tabor.

Sistem izposoje 
koles – Mbajk

Več informacij in pomoč:  
www.mbajk.si 
info@mbajk.si  

ali pokličite 080 2334

Poskenirajte QR kodo  
in si namestite  

aplikacijo Mbajk

»Kolesarjenje preprosto moraš imeti 
rad, drugače takšnega posla ni mogoče 
opravljati dobro in z užitkom,« razloži 
poslovno odločitev in filozofijo izdelave 
e-koles Econo Ivan Selar, direktor pod-
jetja Comtron iz Maribora.
Da v Mariboru poteka izdelava elekt-
ričnih koles, je morda bila do danes še 
skrivnost, a kolesa Econo se že pojavljajo 
na mestnih ulicah in okoliških brezpotjih. 
Začetek je bil počasen, vendar so v pod-
jetju pričeli kolesa že lani izdelovati s pol-
no paro. Ivan Selar: »Da smo z razvojem 
prišli do prvega lastnega e-kolesa, je tra-
jalo tri leta. Imeli smo srečo, da smo pri-
vabili mlado ekipo zanesenjakov in stro-
kovnjakov, zato smo zavihali rokave in 
pričeli z razvojem in proizvodnjo. Velik 
del razvoja je nase prevzel tudi sin.« 

Lastne baterije in design
Vsa e-kolesa, ki jih izdelujejo, imajo bate-
rijo lastnega razvoja, predvsem so ponosni 
na razvoj pametnega sistema BMS (bat-
tery management system), ki nadzoruje 
baterijo. Ta sistem omogoča pregled nad 
napolnjenostjo baterije in prikazuje do-
met baterije v posamezni stopnji pomoči. 
Te informacije se izpisujejo na ekranu na 
krmilu. Ivan Selar: »Nova generacija bate-
rij, ki jih razvijamo, bo prihodnje leto pri-
nesla še Bluetooth in možnost pošiljanja 
podatkov v oblak, kar pomeni tudi mož-
nost sledenja kolesu.«
Kolesa Econo so izdelana in projek-
tirana v Mariboru, ostale kompo-
nente pa prihajajo iz globaliziranega 
svetovnega tržišča, vendar so izdelki pri-
znanih proizvajalcev.

Kratek test Econo Equus
Equus v latinščini pomeni konj in prav 
takšen občutek nam je ponudilo testno 
električno kolo, v kričečo oranžno barvo 
odet MTB (gorsko kolo). Široke in nazo-

bčane 29-inčne pnevmatike, baterija ka-
pacitete 880 vatnih ur, sredinski motor 
Motinova Volans Plus (75 Nm, 250 W) 
in 5 stopenj pomoči pri kolesarjenju ... Te 
karakteristike zagotavljajo, da ta »konjič« 
ne bo hitro omagal, tudi na račun izjemne 
baterije, ki ob idealnih pogojih vožnje obl-
jublja doseg vse tja do 240 kilometrov.
A najprej opravimo s stereotipom, komu 
je e-kolo sploh namenjeno, saj sem se 
naposlušal posmehljivih opazk »ta pra-
vih« kolesarjev, da bodo na takšno kolo 
sedli šele na pozna leta. Preden odgovo-
rim na to dilemo, le pojasnilo, da je treba 
tudi pri e-kolesu poganjati pedala, vgra-
jen motor namreč ponuja le pomoč pri te-
renskih obremenitvah in ne vožnje brez 
poganjanja pedal. Z e-kolesom boste za-
gotovo prevozili veliko brezskrbnih ki-
lometrov po mestu ali po brezpotjih, čez 
hribe in doline. Izberite le svojo različi-
co, izbira je široka!
Že prvi kilometri z e-kolesom Econo 
Equus izpolnijo vsa pričakovanja – kolo je 
udobno za vožnjo in zelo vodljivo, vklop 
pomoči motorja je trenuten in speljevan-

je na križišču ali v klanec je brez napora. 
S takšnih kolesom sem si hitro zaželel za-
pustiti mestne ulice, okoliški mestni gri-
či kar kličejo in odločitev je bila sprejeta 
brez razmišljanja. Še prej kakšen cest-
ni vzpon, ki je bil opravljen z »muko«, 
je sedaj postal le še en vzpon z željo, da 
bo naslednji še strmejši. In če boste na 
vrhu hriba zavili še po gozdnih cestah, 
se boste brez skrbi naužili svežega zraka 
in z veseljem poiskali razgledno toč-
ko, kjer boste napravili sebek kot dokaz 
nove pustolovščine. 
Seveda, s hriba se je potrebno tudi spus-
titi, zato bodite pripravljeni na večje hit-
rosti, te lahko gredo tudi čez 50 km/h. 
Zagotovo vam bodo v pomoč hidrav-
lične disk zavore Tektro, kot so bile 
na testnem kolesu, a se ne precenjujte. 
Na cesti niste sami!
Econo Equus je mariborski (e)konjič, ki 
vas bo z vašimi rokami na širšem krmilu 
in udobnim sedežem zagotovo daleč po-
nesel ne glede na dolžino, teren ali višin-
sko zahtevnost ture.

Andrej Lasbaher

Econo e-kolesa
Izdelano v Mariboru - Made in Maribor

Marko Selar v  
delavnici, kjer  

nastajajo  
kolesa Econo

Električno kolo  
Econo Equus, 
izdelano v Mariboru
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Dunaj
Rekordno število 
kolesarjev

Na Dunaju pospešeno gradijo nove 
kolesarske poti, ogromno pozornos-
ti namenjajo varnemu kolesarjenju, 
vsesplošno promocijo uporabe ko-
les kombinirajo z nagradnimi akcijami 
(brezplačni tečaji kolesarjenja za mla-
de ali brezplačni obiski muzejev za ko-
lesarje) in tudi pri novogradnjah poleg 
prizadevanj za zeleno mesto upošte-
vajo naraščajoče število kolesarjev.
Soseska Novi Dunaj, denimo, kjer 
bodo do leta 2026 zgradili 10 tisoč sta-
novanj, ima parke, zelene fasade ter 
urbane vrtove ter je vsa prepletena 
in povezana s potmi za kolesarje ter 
pešce, do nje pa vozijo tramvaji. Tudi 
v središču mesta spodbujajo uporabo 
koles in javnega prevoza, motoriziran 
promet pa omejujejo. Od 1. marca letos 
velja plačljivo parkiranje povsod, razen 
v industrijskih conah. Sicer ima Dunaj 
zelo kvaliteten sistem javnega prevo-
za. Kar 47 odstotkov gospodinjstev je 
brez avtomobila, Dunajčani pa so lani 
več kot 70 odstotkov poti opravili peš, 
s kolesom ali z javnim prevozom.
Za zdaj ima Dunaj 1660 kilometrov 
kolesarskih poti in 56 tisoč parkirnih 
mest za kolesa. Letos bodo zgradi-
li 17 kilometrov novih kolesarskih poti, 
izvajajo pa 44 projektov, povezanih 
s kolesarjenjem, kar je več kot kadar-
koli doslej. Na avtomatičnih štev-
cih ob stezah so lani zabeležili več 
kot 9,3 milijone kolesarjev (leta 2019 
pa 8,2 milijona). 
Na štirih števcih (od dvanajstih) so lani 
našteli več kot milijon kolesarjev. Na 
Lassallestrasse, denimo, na kateri se 
je lani zvrstilo 1,2 milijona kolesarjev, 
gradijo štiri metre široko dvopasov-
no kolesarsko stezo, ki je del velike 
kolesarske mega steze ali kolesarske 
avtoceste, ki bo povezala določena 
dunajska okrožja med seboj in s cen-
trom mesta. Tudi številne manjše uli-
ce v mestu prilagajajo kolesarjem in 
pešcem oziroma urbanemu sobivanju 
z motoriziranim prometom.
Več o načrtih, strategijah, zemlje-
vidih, praktičnih napotkih, zgle-
dih in usmeritvah Dunaja na 
www.fahrradwien.at.

M. G.

17Časopis 
za prijazen 

Maribor5. maj 20225. maj 202216 Časopis 
za prijazen 
Maribor



St
ud

en
šk

i g
ozd

D
ra

va
 b

ike
, s

mer R
uše Potok Blažovnica

Limbuško nabrežje

Po
st

aja
liš

če pri Limbušu

Cerkev Sv. Jožefa

Dravska kolesarska pot
Skupaj čez 700 km kolesarskih užitkov
Pomlad na plano iz kleti privabi tudi čez 
zimo shranjena kolesa. In če so kolesa 
večinoma počivala in samevala čez mrzle 
mesece, tega niso počeli snovalci Dravske 
kolesarske poti. Pred novo kolesarsko se-
zono smo pridobili kar nekaj kilometrov 
novih poti, še več jih sledi. Maribor tako 
postaja pomemben del večdržavne ob-
dravske kolesarske poti.
Letos mineva točno 20 let, ko je bil pod-
pisan sporazum med državami, da se 
bo dravska kolesarska pot tudi v resnici 
zgradila, medtem ko je Partnerstvo za 
Dravsko kolesarsko pot (DKP) zaživelo 
leta 2014. Uroš Rozman, vodja projek-
ta Dravske kolesarske poti in direktor 
Regionalne razvojne agencije za Podravje 
– Maribor (RRA): »Leto kasneje smo pod-
pisali pogodbo o sodelovanju 18 občin in 
nato skupaj z Direkcijo RS za infrastruk-
turo (DRSI) dorekli traso, začasno in 
končno. Slednjo smo določili leta 2016 in 
ob tem postavili tudi spletni portal Drava 
Bike, ki je opisal to traso in povezal vse 
ponudnike na njej.« 
V zadnjih šestih letih jim je uspelo na 
novo urediti ali zgraditi več kot 60 kilo-
metrov kolesarskih povezav. Med največ-
jimi odseki, ki so bili urejeni na novo, so 
odseki med Mariborom in Ptujem po des-
ni strani reke Drave, kjer je bilo čisto na 
novo z makadamom urejenih 15 kilomet-
rov kolesarske povezave. »Ponosni smo 
tudi na odsek med Rušami in Mariborom, 
gre za šest kilometrov speljane poveza-
ve ob železnici, ki je povsem ločena od 
ostalega prometa. Urejen je tudi kilometr-
ski odsek v Melju, ki bo že letos predan v 
uporabo,« doda Uroš Rozman.

Reka Drava kot priložnost
Zgodba Dravske kolesarske poti se raz-
širja tudi na nova področja. Karmen 
Razlag, vodja sektorja za turizem na 
RRA: »To je območje vzpostavitve 
plovnosti in regijskega parka s skup-
nim upravljanjem. Na RRA delamo ne 
samo na infrastrukturi in trženju ter 
promociji te poti, temveč tudi osta-
lih vsebinah Drave.« 
Kolesarska pot je dejansko umeščena v 
prostor tako, da je čimbolj približana reki 
Dravi in oddaljena od prometnih cest – na 
lokalne ceste, kolesarske steze, makadam-
ske ali poljske poti, ki se delijo z drugimi 
uporabniki. Preko projekta Naša Drava 
in skupaj z DRSI so uredili počivališča 
in informacijske table. DKP ima sedaj 20 
urejenih počivališč. 

»Skozi projekt Drava Natura, ki se prav 
tako izvaja na RRA, se pripravlja inter-
pretacija narave ob Dravi, kar pomeni, da 
bo na območju med Mariborskim jezerom 
in vse do Središča ob Dravi več interpre-
tacijskih točk, kjer se bo turiste in kole-
sarje ob reki Dravi ozavestilo o tem, da 
imamo ob Dravi štiri krajinske parke, da 
je tam kar veliko različnih vrst živali in 
rastlin, ki so pomembne za to območje,« 
doda Uroš Rozman. 
Bo pa kolesarska pot, ki vodi od Maribora 
do Ptuja, med občinama Starše in Duplek, 
kmalu imela posebno atrakcijo, vlečnico 
oziroma gondolo nad reko Dravo. Uroš 
Rozman: »Ta gondola bo delovala na roč-
ni pogon s pomočjo elektrike in tako bo 
možno na zelo inovativen način prečkati 
reko Dravo. Takšna »košara« je po nam 
znanih podatkih, samo še v Nemčiji, zato 
bo zagotovo posebnost v našem prostoru.«

Maribor – Ruše
Prva etapa Dravske kolesarske poti, ki 
jo bomo opisali in se tiče našega mesta z 
okolico, je zagotovo pot do Ruš. Prevozili 
boste okoli 25 kilometrov, na kolesu 
boste do ure in pol. Pot lahko prične-
te pri Starem mostu in se po Ruški cesti 
peljete do studenške cerkve Sv. Jožefa in 
nato zavijete na Obrežno ulico. Že manj 
prometna ulica vas nato popelje skozi za-
četek Studenškega gozda mimo Lesarske 
šole na gozdno cesto v smeri nekdanjih 
čolnarn na Dravi. Namesto uličnega in 
asfaltiranega začetka poti se lahko po cik-
cak potki ob mostu spustite na dravsko 
obrežje in se po »uradni« Drava Bike poti 
popeljete vse do HE Mariborski otok, po-

mahate labodom in se poslovite od Drave 
ter se priključite na prej opisan začetek v 
Studenškem gozdu. Studenčani bodo ver-
jetno že prej izbrali eno od gozdnih poti in 
se izognili tudi tej cesti.
Ob potoku Blažovnica zavijete čez zožan 
most, mimo naselja ter se pod želez-
niškim mostom že priključite na novoz-
grajen odsek kolesarske poti, speljane ob 
železniških tirih. Na začetku, v Limbušu, 
vas bo pozdravila in zabeležila informa-
tivna tabla – števec kolesarjev na letni in 
dnevni ravni v obe smeri. Sedaj lahko pot 
nadaljujete brez navodil, saj ste na skoraj 
ravni in nezgrešljivi kolesarski poti ob že-
lezniški progi vse do Ruš.
To kolesarsko pot priporočamo tudi dru-
žinam, saj je večinoma varna in izpeljana 
mimo običajnega prometa. 
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Maribor – Ptuj
Tudi za to pot si lahko izberemo začetek 
pod Starim mostom na desnem, taborskem 
bregu. Nekaj ožja pot se konča pred dvo-
etažnim mostom, kjer se priključimo po-
breški kolesarski stezi. Pred Malečniškim 
mostom, za gasilskim domom, zavijemo 
na Zrkovsko cesto in že smo na predmest-
nem, celo ruralnem delu Maribora. Čez 
ravnino se pripeljemo do Dogoš in se čez 

krajinski park priključimo poljski cesti 
v Spodnjem Dupleku, mimo mariborske 
čistilne naprave. In tu se prične eden 
od mirnejših, na trenutke celo samoten, 
vendar zelo slikovit del skozi Krajinski 
park Drava. Loka, Rošnja, Starše in pri 
Slovenji vasi čez kanal do poti, ki vas bo 
pripeljala do ptujskih term in mesta Ptuj. 
Tu se lahko odločite, ali se boste vrnili po 
enaki poti, ali boste pot nazaj nadaljevali 

po levem bregu. Če izberete slednje, 
se boste vračali po asfaltni cesti pod 
Vurberkom do Spodnjega Dupleka. Pri 
dupleški avtobusni postaji zavijete desno 
in se preko Trčove in Malečnika pripeljete 
v Maribor. Ta odsek, od Dupleka do 
Malečnika danes poteka po glavni cesti, 
vendar bo že kmalu pot potekala ob Dravi 
po protipoplavnem nasipu in bo tako 
ločena od prometa in višinskih vzponov.

Partnerstvo za  
Dravsko kolesarsko  
pot
Sestavlja ga 26 partnerjev – 21 
občin, 3 razvojne agencije, Zavod za 
turizem Maribor in Direkcija RS za 
infrastrukturo (DRSI). Partnerstvo 
vodi Regionalna razvojna agencija 
Podravje – Maribor in vključuje tudi 
86 ponudnikov v Sloveniji in na 
Hrvaškem.

Od Italije do Hrvaške
Kolesarska pot se prične ob izviru 
Drave na toblaškem polju (Toblach) 
v Italiji in se nadaljuje po Avstriji, 
Sloveniji in konča na Hrvaškem. V 
celotni dolžini je dolga približno 710 
kilometrov, v Sloveniji in na Hrvaškem 
je pot razdeljena na 6 etap v skupni 
dolžini približno 210 km, ki so dol-
ge med 30 in 50 km. 
Za več informacij obiščite  
www.dravabike.si in  
www.drauradweg.com 

240 kilometrov  
pohorskih 
kolesarskih poti
V sklopu Partnerstva za Pohorje so 
povezali in zasnovali sedem novih 
krožnih kolesarskih povezovalnih 
poti, ki povezujejo vse centre na 
površju Pohorja po gozdnih in ma-
kadamskih poteh in jih tudi ustrezno 
označili.  
Več na www.pohorje-slovenija.si 

Gre za po kilometrini nekoliko zahtev-
nejšo kolesarsko pot, saj je daljša od 
60 kilometrov in bo trajala več kot tri 
ure. Priporočamo jo za tiste, ki imajo že 
utrjene mišice in ritnice, za družinski 
izlet pa naj bodo to družine z nekoliko 
večjimi in že kolesarsko izkušenimi 
otroki. Obstaja še možnost, da jo pre-
vozite zgolj v eno stran do Ptuja in se v 
Maribor vrnete z vlakom.

Mobilnost prihodnosti
Kolesarjenje je zagotovo eden od po-
membnih faktorjev naše mobilne pri-
hodnosti, nasploh v Mariboru, kjer lahko 
(itak) skoraj vse poti opravimo tudi peš. 
Maribor postaja kolesarjem prijazno 
mesto, čeprav je možnosti za izboljšave 
še kar nekaj. Z razvojem Dravske kole-
sarske poti dobivamo tudi možnost, da s 
kolesi pričnemo nabirati tudi izvenmest-
ne kilometre. Po prevoženih poteh ob 
Dravi boste kaj hitro pričeli spoznavati še 
primestne, pohorske ali poti čez vinorod-
ne griče na levem bregu. No, tisti najbolj 
pogumni si bodo izbrali cilj prevoziti 
celotno dravsko kolesarsko pot. V nekaj 
dnevih bo za njimi 710 kilometrov čudo-
vite narave. In da smo del nje, na kolesu 
spoznate še toliko bolj!

Andrej Lasbaher
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Zakladi Malečnika
Cerkvi, romarska pot, 
katakombe, 
Glaserjev salon
Župnija Sv. Petra pri Mariboru s sedežem 
v Malečniku skriva umetniške bisere. 
V zadnjem letu dni je prepoznavnost 
kraja večja zaradi otvoritve kata-
komb pod baročno župnijsko cerkvijo 
s Straubovimi oltarji, dolga stoletja pa 
je Malečnik poznan po gotski romarski 
cerkvi Matere Božje na Gorci, od koder 
se razprostira čudovit pogled na Maribor, 
Pohorje in druge vrhove.
Lansko leto smo ob 215. obletnici rojstva 
Marka Glaserja, duhovnika, pesnika, pi-
satelja in narodnega buditelja, v župnišču 
otvorili Glaserjev salon z galerijo umetni-
ških del 17., 18. in 19. stoletja. Gre za prvo 
umetnostno galerijo v kraju, ki dopolnjuje 
siceršnjo turistično ponudbo. Z vidika 
arhitekturne stroke govorimo o izjemni 
umeščenosti galerije v historično stavbo 
z originalno ohranjeno zunanjščino in 
notranjščino, ki s celotnim kompleksom 
po mnenju Zavoda za varstvo kulturne de-
diščine predstavlja izjemen primer bogate 
raščene arhitekture.

Glaserjev salon
V župnišču je bil že doslej salon, ki pa 
je služil internim namenom. Ker ga je 
preuredil (v njem je še ohranjen intar-
zični parket) in opremil prav Marko 
Glaser, je salon poimenovan po njem. 
V Glaserjevem salonu je stalna razsta-
va, medtem ko je galerijski del namenjen 
občasnim razstavam.
Na ogled so restavrirana dela umetni-

kov iz omenjenega obdobja, kot so Franc 
Ksaver Nager, Matija Pavel Zeldner, Jožef 
Ernst Tunner in Fortunat Bergant, ki so 
del župnijske stalne zbirke in njena last. 
Med upodobitvami slik so doprsni portre-
ti malečniških župnikov Marka Glaserja 
(1843–1889), Gašparja Harmana (1817–
1834) in Matije Breznika (1801–1817). 
Slednja dva sta z vidika poznavanja oseb-
nosti dragocena, ker sta nastala še pred 
nastankom fotografije in sta edini upodo-
bitvi svojega časa.
V zbirki slik najdemo med drugimi še re-
cimo grško princeso Filomeno (291–304), 
mučeništvo sv. Ahaca in tovarišev ter 
upodobitve Marije in svetnikov.

Most, ki povezuje
Med restavriranjem Glaserjevega portreta 
je prišlo aprila 2021 do nepričakovanega 
odkritja. Slovenski biografski leksikon 

je avtorstvo slike pripisoval umetniku 
Jožefu Ernstu Tunnerju, vendar se je 
izkazalo, da to ne drži. Na portretu je 
namreč zapisana letnica 1878, kar je eno 
leto za tem, ko je J. E. Tunner že umrl. 
Po naključju sem odkril, da je portret 
signiran kot Sylv. Tunner. Gre namreč 
za Tunnerjevo hčerko Silvio Tunner, ki 
je prav tako bila slikarka. To odkritje je 
dragoceno za umetnostno zgodovino.
Del razstave je tudi izredna tkanina – 

mašni plašč Marka Glaserja, ki ima z 
zlatimi nitmi izvezene njegove inicialke. 
Figuralika na njegovi hrbtni strani je 
barvna vezenina, na enem mestu pa se je 
ohranil celo izjemno kvaliteten akvarel. 
Omenjeni mašni plašč je restavrirala dr. 
Eva Ilec, konservatorsko-restavratorska 
svetnica in vodja konservatorsko-restavra-
torskega oddelka Pokrajinskega muzeja 
Ptuj–Ormož. Ilčeva velja za vodilno 
strokovnjakinjo na področju restavriranja 
tekstila pri nas, saj je med drugim 
restavrirala zbirko koptskih tkanin (od 3. 
do 10. stol.) in baročno tapiserijo Figuralni 
prizori pred arhitekturo (Belgija).
Otvoritev Glaserjevega salona z galerijo, 
28. junija 2021, je potekala pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika republike 
Boruta Pahorja. Glaserjev salon z galerijo 
je za javnost odprt ob predhodni najavi. 
V njem potekajo koncerti, pogovorni 
večeri, razstave. Je središče dialoga in 
most, ki povezuje.

Dr. Sebastijan Valentan,  
župnijski upravitelj v Malečniku

Majhen kraj z  
bogato zgodovino
Tako je Malečnik opisan na informa-
tivno bogati spletni strani malecnik.si 
(upravlja jo društvo mladih Malečnik). 
Na njej najdete vabila za obisk zna-
menitosti Malečnika, kot so muzej-
ska zbirka Prostovoljnega gasilske-
ga društva Malečnik, ki so jo uredili 
ob 80. obletnici društva, več kot 200 
let stara in 45 metrov visoka smre-
ka v Vodolah, orjaška lipa pri doma-
čiji Knezar v Grušovi, izvir pitne vode 
v Metavi, ki so ga člani aktiva za ra-
zvoj podeželja iz Ruperč in Grušove 
obnovili in označili ter ob njem pos-
tavili klopco, hiša Franca Kirarja 
(1893–1978) v Hrenci 14, znamenite-
ga čebelarja in izumitelja, ki je med 
drugim udejanjil edinstven panjski 
sistem v svetu (Kirarjev panj) ter ko-
municiral z največjimi svetovnimi če-
belarskimi strokovnjaki ... pa tudi 
zabavne Velike zgodbe malega člo-
veka – Malečničana, ki jih piše Oskar 
Neuvirt.

Pot do Glaserjevega  
salona
Na glavni cesti ob stari strugi Drave v 
Malečniku zavijete dokaj strmo levo 
pri tabli Hrenca in se držite glavne 
ceste desno, ki vas mimo kulturnega 
društva in osnovne šole pripelje na 
parkirišče pred cerkvijo Sv. Petra s 
katakombami ter pred župnišče z 
Glaserjevim salonom. Romarska cer-
kev Matere božje na Gorci s kapelicami 
križevega pota na urejeni potki je par 
minut hoje stran.

Foto: M
aja M

odrinjak

Marko Glaser
Je nesporno ena najpomembnejših oseb-
nosti tako za slovensko kot tudi avstrij-
sko Štajersko in Koroško, saj mu je škof 
Anton Martin Slomšek, s katerim sta bila 
osebna prijatelja, zaupal največjo skrb pri 
prenosu škofijskega sedeža iz Št. Andraža 
v Labotski dolini v Maribor. Zaradi izre-
dnih zaslug je Slomšek cesarju predlagal, 

da Marka Glaserja povzdigne v naziv ča-
stnega kanonika. Svoj predlog je utemeljil 
z besedami, da je prav Glaser eden največ-
jih dobrotnikov in pospeševalcev tega za 
Cerkev in državo tako imenitnega dejanja.
Visoko odlikovanje je s cesarskega dvo-
ra prišlo 6. novembra 1859, le dva mese-
ca po tem, ko je Slomšek zasedel škofijski 
sedež v Mariboru. Slomšek je Glaserja še 
prej, 1. septembra 1859, imenoval za sod-
nika pri cerkvenem sodišču v Mariboru. 
Posledično je Glaser zaslužen za to, da je 
Maribor ostal slovenski in da ima aka-
demske ustanove, ki so se uveljavile v sve-
tu. Marko Glaser je bil odlikovan tudi z 
viteškim križcem reda Franca Jožefa.

Prvi Glaserjev festival
Letos je v Malečniku potekal 1. Glaserjev 
festival (od 21. do 25. aprila). Na njem so 
se zvrstili različni dogodki, od otroških 
delavnic in delavnice peke peciva (dru-
štvo malečniških gospodinj) do razsta-
ve o pozabljeni malečniški preteklosti, 
otvoritve vinske kleti z degustacijo, ek-
skurzije po Glaserjevih poteh v Ruše in 
Gradec, predstavitve najstarejše preše v 
Malečniku in pogovornega večera o rod-
bini Glaser/Glazer.

Marijina romarska pot
Gorca je ena od postaj mednarodne 
Marijine romarske poti, ki povezuje zna-

23. april je svetovni dan knjige in avtor-
skih pravic, ki ga na pobudo UNESCA 
obeležujemo od leta 1995. Osnovno spo-
ročilo tega dneva je, da je branje zabavno, 
pomembno, za vsakogar zlahka dostopno 
in da imajo knjige moč, da spremenijo 
naša življenja na bolje. Tega se zavedamo 
tudi v Mariboru, ki je pred leti dobil naziv 
»branju prijazna občina«. 
“Obeležitev dneva knjige običajno 
združimo s festivalom Slovenski dnevi 
knjige, vendar bomo letos festival že tretje 
leto izvajali junija, ki se je izkazal kot 
najprivlačnejši za knjižni sejem, založnike 
in kupce. Posebno presenečenje ob letošnji 
jubilejni petindvajsetletnici festivala je 
bila razglasitev nominirank in nomini-
rancev nagrade Vasje Cerarja s področja 
prevajanja mladinske književnosti, ki jo 
bo ustanovitelj nagrade, Društvo sloven-
skih književnih prevajalcev, pod pokro-
viteljstvom MKC Maribor in festivala 
Slovenski dnevi knjige v Mariboru prvič 
podelilo junija letos na svečani otvoritvi 
festivala,” dogajanje komentira vodja 
festivala Petra Kolmančič.
Med nominirance so se uvrstili Igor 

S knjigami na Grajskem trgu
Jubilejni festival in prva nagrada Vasje Cerarja

Saksida in Barbara Pregelj za prevod 
zbirke Federico García Lorca: 12 pesmi, 
Milan Dekleva za prevod slikanic v ver-
zih Rachel Bright: Lev v srcu in Veveričji 
prepir ter Aleksandra Kocmut za prevod 
zbirke Dan Brown: Divja simfonija. 
Nominiranke in nominiranci bodo maja in 
junija nastopili na mariborskih osnov-
nih šolah ter se tudi osebno predstavili 
mladim, ki so jim prevodi namenjeni. 
Zmagovalec oziroma zmagovalka lite-
rarne nagrade pa bo javno razglašena 13. 
junija v sklopu otvoritvene slovesnosti 
festivala. Ta bo med 13. in 18. junijem 
na Grajskem trgu ter drugih prizoriščih 
v mestu ob omenjeni nagradi ponudil 
obilico raznolikega literarnega dogajanja 
za vse generacije. “Z literarnimi ustvar-
jalkami in ustvarjalci bomo spregovorili 
o drznih identitetah njihovih knjižnih 
junakov in junakinj ter o drugih pojavnih 
oblikah upora v književnih delih – prav 
uporništvo v sodobni slovenski literatu-
ri bo namreč osrednja tema letošnjega 
festivalskega dogajanja,” načrtovane 
aktivnosti opisuje Kolmančičeva.

Ž. L.

Mladi za napredek Maribora
Med osnovnimi šolami je po številu točk 
zasedla prvo mesto OŠ Toneta Čufarja. 
Sledili sta ji OŠ Borcev za severno mejo 
in OŠ Janka Padežnika. Najboljša men-
torica je postala Ksenija Popošek iz 
OŠ Janka Padežnika.
Prvo nagrado med avtorji (nagrado 
Zveze prijateljev mladine Maribor) sta 
prejeli Ela Marčič in Hana Bera Šenekar 
(iz OŠ Toneta Čufarja) za nalogo V šolo 
s kolesom in vetrom v laseh. Nagrado 
Pustovščina je prejela šola Tabor I. Med 
srednjimi šolami je bila za najuspešnej-
šo razglašena II. gimnazija. Drugo mesto 
je zasedla Srednja elektro-računalniška 
šola, tretje pa Srednja šola za oblikova-
nje. Najboljša mentorica je postala Katja 
Holnthaner Zorec iz II. gimnazije.
Nagrado dr. Brede Žerjal je dobil Aleks 
Žvikart (Srednja elektro-računalniška 
šola) za nalogo Daljinska regulacija preto-
ka vode na hidroelektrarni.
Več na spletni strani Zveze prijateljev 
mladine www.zpm-mb.si.

Nova avtobusa na »šestki«
Na avtobusni postaji pod vzpenjačo in na 
glavni avtobusni postaji sta hitri polnilnici 
za električne avtobuse, prvi taki polnilnici 
v Sloveniji. Polnilnici v petih minutah na-
polnita dva električna avtobusa, ki bos-
ta vozila na liniji 6. Sedanji štirje avtobusi 
na tej liniji prepeljejo okoli 400 tisoč po-
tnikov letno in prevozijo skoraj 300 tisoč 
kilometrov. Pri tem porabijo 116 tisoč li-
trov dizla in proizvedejo 384 ton izpustov 
ogljikovega dioksida. Z načrtovano po-
polno elektrifikacijo avtobusne proge 6 
se bo investicija povrnila po osmih letih 
delovanja – izpustov bo za polovico manj, 
emisij prašnih delcev ne bo, manj bo hru-
pa, stroškov goriva in vzdrževanja. 
V Mariboru je 6 električnih polnilnic v las-
ti MOM, 8 v lasti Energije Plus in 12 v las-
ti Petrola. Ker ena polnilnica napolni dva 
osebna avtomobila, je v mestu 52 parkir-
nih mest za električna vozila.
Sicer je šestka druga najbolj uporabljana 
proga v mestu, na prvem mestu je proga 
številka 1 – Tezno.

Energetska svetovanja
Vse višje cene energije in podnebna 
kriza povzročata vedno več negoto-
vosti in vprašanj, kaj in kako z energi-
jo, kako varčevati, kaj obnoviti, kako 
se ogrevati ... Energetsko podnebna 
agencija za Podravje (ENERGAP) nudi 
brezplačna energetska svetovanja 
o razpisih Eko sklada, varčevanju z 
energijo, uporabi obnovljivih virov 
energije, samooskrbi, sončnih elek-
trarnah, ogrevanju, prezračevanju itd.
Energetski svetovalci so občanom na 
voljo: po telefonu, na številki  
02/234 23 63, vsak delovni dan  
od 8. do 14. ure, in preko elektronske 
pošte info@energap.si.
Spletna stran: www.energap.si 

menita svetišča, kot so Čenstohova 
(Poljska), Levoča (Slovaška), Mariazell 
(Avstrija), Ptujska gora in Svete gore nad 
Bistrico ob Sotli (Slovenija) ter Marija 
Bistrica (Hrvaška). Marijina pot je v 
Sloveniji dolga okoli 400 kilometrov 
in približno toliko tudi na Hrvaškem. 
Je za vse pohodnike in ljubitelje na-
rave, ki želijo spoznati malo znane 
in zanimive kraje.

Sledi v času
Marko Glaser je v Malečniku in širše kot 
župnik pustil ogromen pečat. Pozidati je 
dal kapelice znamenitega križevega pota 
na Gorco, furlanski slikar Brollo je v nje-
govem času poslikal tako župnijsko kot 
romarsko cerkev Matere božje na Gorci 
(štajerski gotski biser), obnovil je oltarje, 
prenovil župnišče in gospodarsko poslo-
pje, bil je med začetniki šmarnične po-
božnosti na Slovenskem. Prizadeval si je 
za to, da bi tudi dekleta prišla do izobraz-
be in v ta namen zgradil samostan ter iz 
Eggenberga v Malečnik pripeljal šolske 
sestre, ki so začele z vzgojno-izobraže-
valno dejavnostjo. Za kmete je prirejal 
sadjarske tečaje in sploh bil prenovitelj 
duhovnega in kulturnega življenja v kra-
ju in tudi izven njega. Ker je deloval kot 
dvorni kaplan pri graškem škofu, je spoz-
nal številne umetnike svojega časa in jih 
pripeljal tudi v Malečnik. 
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Izzvana anksioznost
S stresnimi okoliščinami se ljudje spoprijemamo različno

Telefonske informacije 
Vlada RS za informacije o pomoči 
beguncem iz Ukrajine je vzpostavila 
brezplačno telefonsko številko 080 41 42, 
za klice iz tujine je na voljo številka +386 
1478 7530. Klicni center deluje vse dni 
v tednu od 8. do 18. ure. Za pomoč je na 
voljo tudi e-naslov info.ukrajina@gov.si.

Registracija beguncev in 
njihove pravice
Osebe, ki pridejo iz Ukrajine, so lahko 
v Sloveniji 90 dni brez kakršnega koli 
vizuma in se prosto gibljejo znotraj EU. 
Na policijski postaji se lahko prijavijo kot 
gostje (turisti) (tel. številka 113 ali 02/22 
08 630 – Policijska postaja Maribor I, 
Vošnjakova ulica 1 Maribor).
Prijava ali registracija beguncev 
je priporočljiva, če bodo osebe v 
Sloveniji dlje časa. Na policijski postaji 
lahko zaprosijo za status začasne zaščite, 
vendar morajo to narediti v roku 3 dni od 
vstopa v Slovenijo.

Osnovna zdravstvena oskrba
Vsi ukrajinski begunci imajo ne glede 
na njihov status pravico do zdravstvene 
oskrbe v katerikoli zdravstveni 
ambulanti Zdravstvenega doma dr. 
Adolfa Drolca Maribor. 

Center za socialno delo  
za mladoletnike brez  
spremstva
V primeru, da v Slovenijo vstopi 
otrok brez zakonitega zastopnika, je to 
treba nujno in takoj urediti na Centru za 
socialno delo, ki otroku določi skrbnika.

Brezplačne SIM kartice s 
predplačniškimi paketi
Begunci iz Ukrajine, ki želijo pridobiti 
SIM kartico s predplačniškim paketom 
in so nastanjeni v privatnih namestitvah, 

Pomoč ukrajinskim 
beguncem v Sloveniji
Vsi ukrajinski begunci imajo pravico do  
zdravstvene oskrbe

naj se obrnejo na najbližje območno 
združenje Rdečega križa ali svoje 
podatke pošljejo na info@rkmb-drustvo.
si. Do SIM kartice so upravičene osebe, 
ki so registrirane oziroma v postopku 
pridobivanja začasne zaščite.

Brezplačen avtobusni  
prevoz za begunce iz Ukrajine 
v MOM
Vse osebe iz Ukrajine s pridobljenim 
statusom begunca so v Mariboru 
upravičene do brezplačne uporabe 
mestnega avtobusnega prometa. Osebam 
iz Ukrajine, ki se bodo na blagajni na 
glavni avtobusni postaji (Mlinska ulica 
1, Maribor) izkazale s statusom begunca, 
bo podjetje Marprom izdalo brezplačne 
vozovnice za mestni potniški promet.

Pomembne 
telefonske številke:
+386 2 321 10 00 – Univerzitetni 
klinični center Maribor, 
Ljubljanska ulica 5, Maribor

+386 2 28 62 00  – Zdravstveni 
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, 
Ulica talcev 9, Maribor

+386 59 080 350  – Karitas Maribor, 
Strossmayerjeva 15, Maribor

+386 2 234 40 00 – Območno zdru-
ženje Rdečega križa Maribor, Ulica 
pariške komune 13, Maribor

+386 2 250 66 00  – Center za 
socialno delo Maribor

+386 2 220 83 83 – Upravna enota 
Maribor, Oddelek za matične zade-
ve, državljanstvo in migracije, Ulica 
heroja Staneta 1, Maribor

+386 2 220 14 28 – Civilna zaščita 
MOM (civilna.zascita@maribor.si)

Vrtec Ivana Glinška Maribor je letos 
priredil že deseti, tradicionalni koncert 
pevskih zborov in plesnih skupin. Stoječe 
ovacije skoraj 1000 glave publike so bile 
potrditev o izjemnem dosežku. Dokazali 
so, da lahko z veliko truda in volje, tudi v 
tem vihravem času, pričarajo nepozabno 
glasbeno pravljico za odmik od vsakda-
njih skrbi, vsaj za trenutek. 
Ravnateljica Ester Mlaj je v nagovoru 
poudarila, kako pomembno je, da si v tem 
prehitrem tempu življenja vzamemo čas 
za to, da prisluhnemo sebi in skozi glasbo 
začutimo moč pozitivizma, ki se širi s 
sočutjem na sočloveka.
V vrtcu razvijajo vsa področja otroko-
vega razvoja, poudarjajo pomen otroške 

radovednosti, vedoželjnosti, optimizma 
in ustvarjalnosti, ki jim skozi igro in 
socializacijo dajejo smisel za ustvarjanje 
temeljev, na katerih gradimo vse življenje. 
Skozi glasbo v vzgojni dejavnosti 
otrokom približajo občutek ljubezni do 
učenja in smisla življenja ter moč občutka 
pomembnosti, da cenijo drobne trenutke, 
vidijo dobre stvari, občudujejo lepoto in 
verjamejo v svetlo prihodnost. 
Pri izvedbi prireditve, na kateri je 
nastopilo 150 otrok, je sodelovalo 58 
strokovnih delavcev. Na pomoč so jim 
priskočili tudi mladi glasbeniki, pianistka 
Miša Mlaj, tolkalist Maj Mlaj, Zala in 
Julija iz zasedbe De Liri ter televizijka in 
pevka skupine Bepop Ana Praznik. 

Videti dobre stvari
Glasbeni koncert vrtčevskih otrok

Dramatični posnetki uničenih mest, ču-
stveni nagovori žrtev in beguncev, jedrske 
grožnje, ekonomske sankcije, obsesivne 
misli in nenehna potreba po tem, da smo 
na tekočem z dogajanjem v Ukrajini, ki 
je čez noč zamenjala preštevanje smrti in 
okuženih v času epidemije COVID-19, 
so le nekatere vidne posledice nove real-
nosti. Pretresljivi dogodki vzbudijo v nas 
čustva, povezana s strahom, psihofizičnim 
počutjem, zvišujejo tesnobo in posledično 
destabilizirajo naše duševno počutje.
Normalna in bolezenska tesnoba
Ko govorimo o vojni ter o njenih posle-
dicah na občutenja ljudi, je pomembno, 
da se zavedamo razlike, katera notra-
nja občutja sodijo v pričakovano, »nor-
malno« reakcijo na dane okoliščine, in 
kdaj te preidejo pri posamezniku v nekaj, 
kar ga očitno bremeni in ga zaustavlja v 
njegovem delovanju.
Tesnoba je sicer del normalnega čustvova-
nja in predstavlja odziv na realno ali ima-
ginarno nevarnost. Je neprijetno čustvo, 
ki ga ponavadi spremljajo telesne in ve-
denjske spremembe, podobne tistim, ki 
spremljajo običajen odziv na stres: stiska-
nje v prsih, plitvo dihanje, nenehno pre-

mišljevanje, preverjanje varnosti na raz-
ličnih nivojih, slabša kvaliteta spanja.
Strah, ki ga posameznik doživlja ob spre-
mljanju vojne, je lahko začasno, neprije-
tno, vznemirjeno stanje v okoliščinah, ki 
nas ogrožajo ali potencialno ogrožajo, kar 
je v danih razmerah normalna reakcija. 
Lahko pa aktivira anksioznost kot odgo-
vor na neke potlačene nezavedne travma-
tične vsebine v posamezniku.
Obrambno delovanje in obvladovanje stre-
sa se najpogosteje povezuje z emocional-
nim delovanjem in osebnostno strukturo 
posameznika. Mnogi ljudje, ki so bili iz-
postavljeni težkim stresnim okoliščinam, 
kažejo odporno prilagoditev in ne razvi-
jejo psiholoških simptomov pri ponovnih 
negativnih dogodkih. Pri tem jim poma-
ga proces t. i. odpornosti ali resilience, 
ki kaže na sposobnost posameznika, da 
se zmore pobrati, okrevati in se vrniti v 
stanje učinkovitega delovanja. Spet drugi 
ljudje ob podobnih negativnih izkušnjah 
podoživijo psihično travmo.
Kaj lahko storimo?
Dejstvo je, da lahko vsak sam veliko pri-
pomore k boljšemu spoprijemanju s stre-
som. Kakovost spanja, tehnike sproščanja 

in čuječnosti, odmik v naravo ter ome-
jitev spremljanja negativnih sporočil so 
načini, kako lahko obvladujemo blago 
anksioznost. Velik vpliv na dobro spo-
padanje s stresom imajo tudi socialna 
podpora, boljša samopodoba in pozitiven 
pogled na življenje.
Določenih tehnik, se lahko naučimo sami, 
za določene pa je priporočljiva strokovna 
podpora in vodenje, kakor tudi za že izra-
žena anksiozna stanja. Oblike strokovne 
pomoči, kakršna je psihoterapija, pripo-
morejo k boljšemu zaznavanju sebe, ču-
stveni regulaciji, krepitvi notranjih virov 
moči, posameznikove osebnostne struk-

ture, samopodobe in pogleda na življe-
nje, kar lahko predstavlja eno temeljnih 
odločitev za dvig kakovosti življenja, 
zdravja ter počutja.
V Mariboru, na Cesti k Tamu 12, ima 
prostore Ambulanta SFU Ljubljana, iz-
postava Maribor. V tej ambulanti, kva-
litetne in strokovne psihoterapevtske 
storitve praviloma izvajajo mladi psiho-
terapevti – specalizanti psihoterapije pod 
supervizijo. Ambulanta tudi v času, ko je 
težko priti na vrsto pri strokovno uspo-
sobljenem psihoterapevtu, sprejema nove 
kliente in ponuja psihoterapevtske načine 
pomoči tako mladim kot odraslim. Več 
informacij na 051 382 484 vsak delovni 
dan ali preko elektronske pošte ambulan-
ta@sfu-ljubljana.si. Za proces napredka 
in rasti je odločilno pomemben prvi ko-
rak, prvi klic, prvo srečanje.

Sandra Videc,  
specializantka psihoterapije
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GOSTINSKI DELAVEC
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ISER - nemški lit. kritik (wolfgang), KAMNO - kraj blizu Tolmina, MAMAN - otoček v Kvarneru , ROBBA - ljubljanski baročni kipar (Francesco), SATURNIN - rimski tribun (100 r.n.št.), YAN'AN, mesto na kitajskem     
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Maribor hic et nunc
Prispevajmo vsi k boljšemu mestu
Maribor je neulovljivo, izmuzljivo, več-
no spreminjajoče se mesto, ki presene-
ča ne samo druge, ampak tudi samo sebe. 
Pogosto pozitivno, nemalokrat pa tudi ne-
gativno. Zgodovina bi ga kot tisoče ne 
največjih srednjeevropskih mest morala 
pustiti bolj ali manj ob strani, a zaradi ne-
umljivega razloga si je dala z njim obili-
co posla, umeščajoč ga v razne turbulen-
ce, ki so se zažirale v mestno materialno 
in duhovno tkivo, se ves čas igrale z nje-
govo identiteto. Že po dobrih treh stolet-
jih obstoja, konec 15. stoletja, se je zgodil 
izgon Judov, pomembne skupnosti. Mesto 
je z njihovim odhodom izgubilo del svo-
je identitete. Po tem so v njem več stoletij 
v različnih političnih tvorbah sobivali raz-
lični narodi, a v tem sobivanju je vedno 
tlel antagonizem med Nemci in Slovenci.

Peza zgodovine
A dajmo se osrediniti na zadnjih 150 let, 
ki so gotovo v največji meri pustile sled 
na današnji mestni identiteti. V tem času 
se je zgodilo marsikaj prelomnega, vključ-
no z obema vojnama, ki sta radikalno 
spremenili podobo mesta. Ključen za slo-
vensko identiteto mesta pa je bil Maistrov 
upor nemški oziroma avstrijski nadvladi 
ob razpadu A-O cesarstva ob koncu prve 
svetovne vojne, in ohranitev slovenskosti 
spodnje Štajerske s priključitvijo k državi 
SHS. Druga svetovna vojna je z nacistič-
no okupacijo in priključitvijo slovenske 
Štajerske k Tretjemu rajhu, ki nas je hotel 
izbrisati s tega področja z izseljevanjem 
slovenske inteligence v Srbijo in ponem-
čevanjem. V Maribor je kot eno redkih 
osvojenih mest prišel sam Adolf Hitler. Že 
nekaj dni za tem je Maribor zbral pogum 
in se uprl Rajhu, ko je bil ta najmočnej-
ši, ta upor je ne glede na zatrtje imel mo-
čan simbolni pomen. V mestu je bilo kon-

centracijsko taborišče za vojne ujetnike in 
s pomočjo partizanov se je zgodil bojda 
najštevilčnejši pobeg vojnih ujetnikov, tu 
je bila nacistična vojna industrija in ame-
riški letalski napadi, ki so zradirali sko-
raj polovico mesta, pa nato osvoboditev 
ob asistenci bolgarskih in sovjetskih sil, 
pa povojno maščevanje in socialistična iz-
gradnja industrijskega mesta ter izgradnja 
nove mestne identitete. Pa nato prva stav-
ka v socializmu, prvi upor JLA in osamo-
svojitev Slovenije ... 
Peze zgodovine je bilo več kot preveč. 
Zato ne čudi, da se v Mariboru toliko lju-
di ukvarja z zgodovino, eno zgodovinsko 
društvo ni dovolj, kar dva imamo, pa cel 
kup zbiralcev ter domoznancev in za vse 
je dovolj dela, vključno z literati, ki ma-
riborsko zgodovino redno tematizirajo. 
Žal pa je tako pestra zgodovina vse pre-
malo izkoriščena recimo v turistične na-
mene. Tudi na drugem polu – prihodnosti 
– je Maribor vreden pozornosti. Ko člo-
vek pogleda, koliko strateških dokumen-
tov, študij, elaboratov, programov in kar 
je še podobnega je bilo narejenih, a sila 
malo od tega uresničeno, se mu ta čud-
na »shizofrenost« relacije preteklost – pri-
hodnost izkaže kot sila nekoristen odklon 
mestne identitete. Tudi EPK je bil točno 
to – veliko kopanja po preteklosti in obi-
lo neuresničenih načrtov za prihodnost. 
Ko se izrazita količina intelektualnega 
napora usmerja nazaj in ne naprej, nujno 
trpi sedanjost. In to je vse predolgo bila 
»bolezen« Maribora.

Emocije in razum
Še en dokaz, kako planiranje v Mariboru 
ne deluje, je ta, da so se najboljše stvari na 
področju urbane svetovljanske identitete 
zgodile same, spontano, Pekarna, Poštna 
ulica, Salon ... Maribor bi moral, grizem 

se v jezik (kako že poje Emkej v svoji pa-
rodiji »dobronamernemu« pametovanju 
veš kaj bi ti mogu), moral končno začeti 
živeti sedanjost, to bi bilo emancipatorno. 
Seme tega se je zasadilo z zdajšnjim žu-
panom, ki je začel s filozofijo akcija zdaj, 
reševanje temeljnih mestnih problemov z 
veliko zamaha, delavnosti in sistematič-
nosti. To mu je treba, četudi se z njim ne 
strinjamo prav v vsem, priznati. Začel je 
z novo paradigmo, ki lahko prerodi mes-
to, tudi vključevalnosti je precej več kot 
pod prejšnjimi župani. A se bojim, pros-
to po Zoranu Predinu Moj Maribor je tak 
fejst nor, da srcu vse verjame, ko vino brc-
ne pamet v rit, da zna v Mariboru prevla-
dati tista že zanj skoraj pregovorna emo-
cionalna iracionalnost, ki povzroča, da 
smo si velikokrat sami največji sovraž-
niki. Naj se moje bojazni ne izkažejo za 
točne, upam, da bomo znali uravnote-
žiti emocije in dušo, ki jih mesto ned-
vomno ima in mu dajejo karakter in pre-
poznavnost, z razumom. 
Opozoriti pa je treba še na eno zmotno 
prepričanje, in sicer, da mora politika (žu-
pan) zagotavljati tako rekoč vse v mestu. 
Nikakor ne, zagotavljati mora le osnov-
ne pogoje, ki omogočajo aktivacijo in 
udejstvovanje ljudi, če ne, se ti pasivizira-
jo ali odselijo; in če ima Maribor kje ka-
pital, je to v človeških virih. Ustvariti  se 
mora vzdušje, v katerem imajo ljudje ob-
čutek, da lahko sooblikujejo življenje 
mesta po svojih potrebah, željah in hote-
njih in da so sami odgovorni za podobo 
svojega mesta (župan pa le za upravljanje). 
Gremo v to smer, nedvomno, a dela je še 
veliko, vzdušje je boljše, pridobivamo na 
samozavesti, veliko ljudi je angažiranih in 
doprinaša k utripu mesta. Prispevajmo vsi 
k boljšemu mestu, iskreno, kritično, srčno. 

Nino Flisar

Mala monografija:  
Maribor
V reviji Outsider (»Revija, ki prese-
ga meje«) je velik del posvečen razvoju 
Maribora. Po tem, ko je mesto padlo v 
inercijo, zadnjih nekaj let »Mariborčane 
pestijo 'sladki problemi'; zaprte ulice za-
radi številnih gradbenih del, ki potekajo 
v središču mesta, zaradi katerih je treba 
narediti večji obhod«, uvodoma ugo-
tavljajo v Outsiderju. Sledijo intervju-
ji z Gregorjem Reichenbergom, Marušo 
Zorec in Urošem Lobnikom, zgodba o vili 
Hutter ob mestnem parku (Jerneja Ferlež), 
članek o  industrijski dediščini maribor-
ske tekstilne industrije (Eva Gusel), pre-
gled dela nekaterih znamenitih arhitek-
tov v Mariboru (Vurnik, Dev, Černigoj, 
Kocmut, Zupan, Mirnik ...), tekst o mestu 
z bogato kinematografsko zgodovino, ki 
pa je brez mestnega kina (Žiga Brdnik), 
predstavitev projekta prenove zahodne 
tribune Ljudskega vrta, Sodnega stolpa in 
knjižnice Fakultete za zdravstvene vede 
itd. Gregor Reichenberg, podžupan in 
mestni arhitekt: »Glavni izziv je promet 
na levem bregu v smeri vzhod–zahod. 
Ta projekt smo začeli zelo optimistično 
in zdi se nam, da bi si Maribor kot drugo 
največje slovensko mesto in univerzitetno 
mesto tako velikopotezno mišljenje tudi 
zaslužil. Prometno povezavo vzhod–za-
hod želimo vzpostaviti s tunelom, ki bo 
spajal dve skrajnosti – na eni strani Melje, 
na drugi študentski kampus pri Štuku. S 
tem bi v mestu vzpostavili podzemno pro-
metno hrbtenico, pri čemer ta tunel doje-
mamo kot poniknjeno ulico.« Naslovnica 
priloge pa je natečaj za plavajoči paviljon 
na Dravi. Rok se izteče 31. maja letos.
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