
Najpomembnejši 
so vedno ljudje
Aida Kamišalić Latifić
Strani 6 in 7

Ljubezenski trikovnik 
v Površinski napetosti
Tomo Podstenšek 
Stran 14

V Sv. pismu je vse 
jasno, v znanosti pa ne
Gabrijel Majcen
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Od splavarskega 
krsta do festivala
Lent
Strani 12 in 13
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Preprosto vprašanje: kaj iz nekega mes-
ta – poleg teritorija in števila prebivalcev, 
seveda – naredi veliko mesto? Recimo, da 
so to kontrasti. Več jih je, večje je mesto.
Ko se izpred univerzitetne knjižnice s ko-
lesom spustiš po drobceni Gospejni za 
hrbtom umetnostne galerije in prečkaš ši-
roko Koroško, si naenkrat v blazno ozki, 
tihi, mirni in senčni uličici, tu redko sre-
čaš koga, čeprav so kamne na tleh zlizali 
najbrž že pred štiristo leti, ko se nenado-
ma pred tabo odpre svetel, prostran, si-

joč Vojašniški trg, poln najrazličnejših 
– prijetnih – dinamičnih zvokov, podob 
in ljudi. V eni sami minuti si lahko spre-
jel kontraste sence in svetlobe, ozkosti 
in razsežnosti, tišine in zvoka, samote in 
družbe, svetlega in temnega, preteklo-
sti in prihodnosti.
Ko se s klopce v zavetju pomirjujočih, 
nepremakljivih dreves, prastarih sim-
bolov življenja na Slomškovem trgu 
premakneš do enega najboljših punk-
tov v mestu, vogala ulice 10. oktobra in 
Gosposke, si naenkrat v drugem svetu. 
Tu nikjer ne raste nič zelenega (razen v 
bližnji cvetličarni), za majhnimi mizi-
cami sediš popolnoma drugače kot prej 

na klopi, vsi hitijo na vse strani in po ži-
vahnem vrvenju tej točki konkurira le 
še Ilich na Slovenski – v pomenu, da če 
hočeš koga srečat, se postavi sem, ker tu 
vsi pridejo mimo. Eno in drugo je vsa-
ksebi kvečjemu minuto.
Ko se v petek ali soboto zvečer drenja-
joč odpraviš iz prekrasnega, poetično 
»ponorelega sveta« Poštne do pet minut 
oddaljenega Trga svobode, tu najdeš po-
polnoma različno prizorišče. V kavarni 
pri Kojaku lahko izbiraš med mizami, v 
kotu vrta duo potiho igra francoske šan-
sone in celo z natakarjem se lahko pogo-
varjaš. Tu noč mineva čisto drugače kot 
tista par minut stran.

In zdaj pride še Lent. Težko najdeš več-
ji kontrast, kot je obisk koncerta na 
Trgu Leona Štuklja in posedanje na 
travi z otroci in psi ob srebanju limo-
nade na Art kampu v parku. Na Lentu 
se bodo v koncentrirani obliki srečale 
vse različnosti, ki jih premore mesto. 
Ob takih priložnostih je stric Alex od 
Kurta Vonneguta ml., ki je bil po nje-
govem pripovedovanju zelo načitan ter 
moder mož in se mu je pri drugih lju-
deh zdelo najbolj obtožbe vredno, da 
tako malokdaj opazijo, kdaj so sreč-
ni, vzkliknil: »Če to ni čudovito, po-
tem ne vem, kaj je!«

Dejan Pušenjak

Kontrasti

Časopis 
za prijazen četrtek, 23. junij 2022
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Z dobički  
omogočamo  
razvoj
Naša vodstvena ekipa je izpeljala pro-
jekt, o katerem so eni samo razmišljali, 
drugi pa dvomili – Javni holding Maribor 
že daje pozitivne rezultate. Konsolidirali 
smo javna podjetja kot tudi holding v 
celoti in zdaj ustvarjamo bistveno boljše 
dohodke – ne pri opravljanju javne go-
spodarske družbe, pač pa pri zakonsko 
dovoljenih dvajsetih odstotkih, koli-
kor jih taka podjetja lahko naredijo na 
trgu. Ustvarjamo dobičke, ki omogoča-
jo razvoj. Javni holding je prvič objavil 
razpis za donatorstva in sponzorstva, s 
katerimi bomo razvijali tri stebre: huma-
nitarnost, kulturo in šport. Intenzivno 
razvijamo Pohorje. Pri tem smo povezali 
Maribor z bližnjimi občinami in regi-
jo, navznoter pa smo povezali ključne 
akterje, kot sta Smučarski klub Branik 
in Marprom. Zaradi nove organiziranosti 
lahko računamo na ugodne rezultate 
smučarske sezone že v naslednjem letu 
in nanjo se pripravljamo z izgradnjo nove 
proge. Rezultati dobrega sodelovanja 
med lokalno skupnostjo in privatnim 
sektorjem so že vidni: urejeno parkirišče 
pred hotelom Arena, ki deluje, hotel 
Habakuk bo začel delovati v kratkem. 
Razvijamo športne dejavnosti, ki so 
povezane tudi s turizmom. Gradbeno-
obrtniška dela potekajo pri Dvorani 
Tabor, kjer bo naslednje leto največ-
ji športni dogodek v državi, olimpijski 
festival evropske mladine. Ob zaključku 
šole in začetku Festivala Lent pa se bo v 
našem mestu z otvoritvijo prenovljenega 
mostu na Otok začela kopalna sezona. 
Jeseni nas čakata še tretja faza revitali-
zacije Otoka – ureditev območja z bazeni 
– ter četrta faza, ki obsega ureditev mo-
bilnostnega vozlišča pri Otoku za javni 
potniški promet, sistem izposoje koles 
Mbajk, počivališče za avtodome in po-
dobno. Naši modeli sodelovanja in sofi-
nanciranja so primeri dobrih praks, mes-
to pa s primerno politiko motivira ljudi 
za skupno delo in za skupno dobro. Naša 
demografska slika je slaba, gradnja novih 
domov za starejše pa draga in traja pre-
dolgo, vendar smo našli rešitev. Sodobna 
doktrina spodbuja oskrbo starejših na 
domu in ker postelja v domu za starejše 
stane približno toliko kot dvigalo, bomo 
sofinancirali namestitve dvigal, saj imajo 
ta pozitivne učinke za vse generacije: 
starejšim omogočajo večjo mobilnost in 
lažje socialne stike, mladim družinam pa 
lažji dostop do doma. Uresničujemo našo 
vizijo Brez robnika od Drave do par-
ka. Čudovitim trgom – Vojašniški trg in 
Minoriti sta zaključena, Rotovž je v teku, 
Slomškov trg načrtuje Boris Podrecca 
– se pridružujejo ureditve trinajstih his-
toričnih prehodov, obnovo promenade 
v parku pa zaključujemo. Jeseni bodo v 
parku še nova igrala na temo peska in 
vode. Na mestu desetletja zapuščenega 
bazena bo novo, moderno, interaktivno 
igrišče, ki bo pričaralo občutek, da so 
naši otroci lahko 365 dni na morju.

Saša Arsenovič, župan

Fotografije M
P Produkcija/Pigac.si

Maribor je prvi v državi dobil dva nova 
električna avtobusa, ki bosta vozila na 
progi 6 in se napajala na dveh polnilni-
cah. Močnejša polnilnica je na glavni 
avtobusni postaji, druga pa na postaja-
lišču pri vzpenjači. Projekt je sofinanci-
ran s pomočjo države in evropske uni-
je. Velik dogodek, vendar le kamenček 
v mozaiku zelene prihodnosti mesta, je 
ob predaji avtobusov v uporabo dejal žu-
pan Saša Arsenovič.

Odločitve v energetski krizi
Po njegovih besedah je smer jasna: manj 
hrupa in ogljičnega odtisa ter več zele-

nja, druženja, zadovoljstva in varnih con 
oziroma višja kvaliteta bivanja za vse. 
Maribor bo 15-minutno mesto. Se pravi, 
da bo vsakdo lahko s kolesom ali javnim 
prevozom v petnajstih minutah dosegel 
ključne točke urbane sredine, od znanja 
in kulture do športa, rekreacije in oddi-
ha. V sistemu izposoje koles Mbajk, ki 
je uspel in ima že blizu deset tisoč upo-
rabnikov, bodo na voljo tudi električ-
na kolesa. Poleg tega, da bo zagotovljeno 
varno kolesarjenje v vsak kotiček mes-
ta, bo Maribor povezan tudi s kolesar-
sko infrastrukturo sosednjih občin, za-
gotavlja Arsenovič.

Velik dogodek, a 
kamenček v mozaiku

Ekspresno polnjenje
Električni avtobus ima 160 kilowatov 
moči in ravno dno, da je primeren tudi 
za starejše in invalide. Za vožnjo se 
napolni že v šestih minutah, sicer pa 
je najbolje baterijo polniti od 35 do 75 
odstotkov. Doseg s tako napolnjeno 
baterijo je okoli 70 kilometrov. Štirje 
navadni avtobusi na liniji 6 so doslej 
prepeljali okoli 400 tisoč potnikov 
letno.

Smer: višja kakovost bivanja za vse

Električna avtobusa in polnilnici so slavnostno predali v uporabo župan Saša Arsenovič, dr. Vesna 
Žegarac Leskovar, dekanka Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (na fakul-
teti so opravili meritve, preverjali tehnične podatke in sodelovali pri načrtovani elektrifikaciji javnega 
prometa), in Jan Kimla, direktor podjetja Iveco bus za centralno in vzhodno Evropo.

Podžupan Samo Peter Medved meni, da 
je usmeritev mesta v trajnostno mobil-
nost smiselna odločitev v času energet-
ske krize. Maribor ima jasno strategijo 
in obroč mesta se povezuje na teme-
lju sodobnih dognanj z zahodno ozi-
roma južno obvoznico, s tunelom pod 
mestnim jedrom, podvozom Ledina, po-
daljškom Ceste Proletarskih brigad, 
Malečniškim mostom ... 

Strategija daje rezultate
Aleš Klinc, vodja urada za komuna-
lo in prostor, pa pravi, da celostna pro-
metna strategija mesta že kaže rezulta-
te: urejevanje nabrežja Lenta, skorajšnja 
brv Lent – Tabor, most na Mariborski 
otok, nadhod nad Titovo cesto, preno-
va Gregorčičeve ulice, Magdalenski park 
in park ob Pekrskem potoku, omejitve za 
motoriziran promet na Starem mostu, re-
kreativne peš poti in obnovljena prome-
nada v parku, posebni režimi za večjo 
varnost otrok pri šolah in vrtcih, vsaj 100 
kilometrov kolesarskih poti v naslednjih 
dveh letih, elektrifikacija javnega potni-
škega prometa (vsaj devet novih električ-
nih avtobusov), električni »car sharing«, 
manjši električni avtobus (»shuttle«) za 
povezavo trgovinskih centrov in mesta, 
še en električni Maister, prometni vozliš-
či pri Europarku in UKC-ju, preureditev 
Trga revolucije ter nenazadnje 50 novih 
nadstreškov v prihodnjih dveh letih na 
postajališčih javnega prometa.        D. R.

Še je čas za predloge
Do 27. junija še lahko oddate pre-
dloge za uvrstitev vašega projekta 
v participativni proračun MOM za 
leti 2023 in 2024. Skupna vsota za 
uresničitev projektov v mestnih 
četrteh in krajevnih skupnostih  
je milijon evrov.
Informacije so na voljo v treh 
projektnih pisarnah (Zavod PIP, 
Fundacija Prizma, Kulturni inkuba-
tor) ter na spletnih straneh  
maribor.si in mariborsodeluj.si.

Nedavno so na Radvanjskem trgu pod 
Pohorjem končno aktivirali novo, dolgo 
pričakovano in skrbno načrtovano fonta-
no. Leta 2015, ko so v Mariboru in v me-
stni četrti Radvanje prvi v Sloveniji iz-
vedli participativni proračun, so krajani 
Radvanja med drugim izglasovali tudi po-
stavitev fontane. Ta je tako postala del ob-
činskega proračuna za leto 2016 »in tam, 

Simbol Radvanjskega trga
Fontana končno postavljena

žal, tudi ostala,« kot je otvoritvi fonta-
ne dejal predsednik sveta MČ Radvanje 
Rajko Kotnik. A v Radvanju se s tem niso 
sprijaznili. Po lokalnih volitvah leta 2018, 
na katerih je Lista za Radvanje dobila 
največ glasov in prevzela vodenje sveta 
mestne četrti, so ponovno zagnali akcijo 
za postavitev fontane in jo tokrat uspeš-
no udejanili. Fontano zdaj krasi risba de-

klice Inaje Dedić, ki je dobila nagrado na 
natečaju Komunale Slovenj Gradec (pro-
jekt Voda), največ zaslug za uresničenje 
ideje o fontani pa ima Ivan Prelog, ki se 
je dogovoril s starši Inaje, pritegnil k iz-
vedbi mojstra za mozaike Igorja Orešiča 
in Boštjana Čukurja ter dobil dovoljenje 
za izvedbo mozaika od avtorja skulpture 
Roberta Gostinčarja. Tehnični del izvedbe 
fontane so prevzeli v podjetju Vitaaqua, 
gradbena dela Nigrad, v mestni četrti so 
našli še donatorje, na otvoritvi pa so na-
stopili 6pack Čukur & The Hangover  
ladies.

Velike družine je manj
Alfonz Podgorelec (1941–2022)

Nacionalne Pošte sodijo že stoletja med 
ključne ustanove neke države. Kljub 
različnim tehnološkim revolucijam so 
ostale pomemben gradnik vezi med 
ljudmi in vzajemne komunikacije med 
različnimi ustanovami. Pošta je še ved-
no vseprisotna – tako zelo, da jo opa-
zimo šele, če zamuja, ali njenih storitev 
nimamo pri roki. Slovenska Pošta ima 
dolgo tradicijo, a docela samostojna je 
postala šele ob osamosvojitvi Slovenije 
pred dobrimi tridesetimi leti. Še več, 
neposredno zatem je sledila še razdeli-
tev nekdanje PTT na dve ločeni podjetji, 
Pošto in Telekom. 
Ti zahtevni procesi so bili in bodo 
za vedno tesno povezani z imenom 
nedavno preminulega Mariborčana 
mag. Alfonza Podgorelca. Najprej kot 
pomočnik in namestnik generalnega 
direktorja PTT, zadolžen za področje 
pošte, in z letom 1995 kot prvi generalni 
direktor Pošte Slovenije, je bil ključen 
akter vzpostavitve in mednarodne uve-
ljavitve samostojnega podjetja. Kljub 
vzvišenosti in začetni privoščljivosti ka-
pitalsko in tehnološko samozavestnega 
Telekoma je v kratkem času dokazal, da 
je Pošta Slovenije ne le eno največjih, 
ampak tudi najambicioznejših in uspe-
šnih državnih podjetij. 
A ne samo to – s svojo zagnanostjo, 
znanjem in močno strokovno ekipo, 
s katero se je obdal, je razorožil vse 
dvomljivce in prepričal takratno vlado 
dr. Janeza Drnovška, da so bili sedež 
Pošte Slovenije, uprava in vse ključne 
funkcije prenesene v Maribor. Z vsemi 
številnimi in merljivimi multiplikativnimi 
učinki na širši prostor svojega novega 
domovanja. Do danes to ostaja eden 
redkih dejanskih, gotovo pa daleč naj-
večji premik v smeri decentralizacije dr-
žave in pripoznanja nespornih kapacitet 
Maribora in Podravja. 
Politikantske igrice mu kljub tem do-
sežkom in zaslugam žal niso prizanes-
le, kar ga je globoko prizadelo. A bil 
in ostal je pošten pripadnik Pošte in 
velike poštne družine. Človek starega, 
plemenitega kova, kakršnih skorajda 
ni več: delaven in redoljuben, strog in 
pravičen, pripaden in suveren … Vse po-
klicno življenje je preživel v pošti, počasi 
in vztrajno napredoval, se stalno in ob 
delu izobraževal ter na koncu svoje zna-
nje kot univerzitetni predavatelj tudi 
delil številnim študentom.
Ob njegovem slovesu nas tolaži misel, 
da se je zadnja leta, ki jih je delil pred-
vsem s svojo široko družino, oziraje se s 
svojega skrbno negovanega vinograda 
na Malečniku ob pogledu na Maribor in 
dlje proti zahodu zavedal neizbrisnosti  
pečata, ki ga je pustil na znamki 
– Pošti Slovenije.

T. N.

Fotografije M
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V hiši na Vojašniški ulici 14 je od prej-
šnjega tedna butični Muzej najstarejše 
trte na svetu, majhen po površini, a izje-
mno informativno bogat, pisan in privla-
čen za domačine in za turiste.
Stavba, v kateri domuje, je bila prvot-
no kompleks dveh hiš z vrtom. V dru-
gi polovici 18. stoletja se med lastni-
ki omenja družina Fanton, kasneje je 
lastništvo prehajalo od tkalskega moj-
stra do mesarja, glasbenega mojstra, pi-
vovarnarja Tscheligija, gradbenika itd. 
Zanemarjena in propadajoča hiša je zdaj 
popolnoma obnovljena tudi s pomočjo 
evropskih sredstev.
Sodobni mali muzej je povezan s Hišo 

Stare trte v neposredni bližini (ki jo tudi 
čaka prenova) in je del kompleksne re-
vitalizacije starega mestnega jedra ozi-
roma sestavni del zaokroženega in ure-
jenega dela mesta, ki bo povezal Dravo 
in mestni park. Z urejenim Vojašniškim 
trgom, Minoriti, objektom Tri babe, 
Vojašniško ulico, Sodnim stolpom ... 
Maribor dobiva približno 4 tisoč obnov-
ljenih javnih površin.
V muzeju so na ogled izbrane reči, ki pri-
čajo o starodavni vpetosti Maribora v 
srednjeevropski prostor in koreninah tu-
kajšnje tradicije, kot so denimo cehovski 
vrč mariborskih sodarjev, ki ga je izdelal 
Mattheus Weisshaubt v 17. stoletju, tor-

Mini muzej, maksi 
zadovoljstvo
Muzej najstarejše trte na svetu

bica z obiska prvih evropskih državnikov, 
stekleni kelih s podobo Nadvojvode Janeza, 
kip Sv. Urbana iz druge polovice 19. stole-
tja (Sv Urban je zavetnik vinogradov, vino-
gradnikov, viničarjev, vina, sodarjev, proti 
mrazu, neurju in streli). Na šestih digitalnih 
panojih je ob bogatem slikovnem gradivu 
mogoče prebrati še veliko več o zgodovi-
ni tukajšnjih krajev. V prostorni in prav nič 
utesnjujoči kleti muzeja pa je vinoteka za 
pokušino izbranih vin (imajo tudi odlične 
brezalkoholne sokove).
Glavni »motor« za nastanek muzeja je bil 
mestni viničar Stane Kocutar, upravljalec 
muzeja je Pokrajinski muzej Maribor (si-
cer so pri obnovi muzeja poleg mestne ob-
čine povezano delale ustanove in službe, 
kot so zavod za turizem, zavod za varstvo 
kulturne dediščine, občinska projektna 
pisarna pod vodstvom Teobalda Pajnika 
itd.), avtorji razstave pa so dr. Mirjana 
Koren, dr. Valentina Bevc Varl in Oskar 
Habjanič. Med tednom je muzej odprt od 
11. do 18. ure, ob nedeljah in praznikih pa 
od 11. do 16. ure. 

D. P.

Humanitarno pomoč za Harkov zbira-
mo na petih lokacijah: KS Kamnica, 
Vrbanska cesta 97; MČ Center, Kacova 
ulica 1; MČ Tezno, Panonska 12; MČ 
Studenci, Šarhova 53a; MČ Tabor, 
Metelkova 63. Termin zbiranja: torek 
in četrtek od 11. do 15. ure ali po 
dogovoru z referentom.
Zbiramo: higienske pripomočke 
(plenice, sanitetni material, šampo-
ni, deodoranti, milo, zobne ščetke, 
vlažilni robčki ...) in hrano (zapakiran 
trajnejši kruh, trajno mleko, otroška 
hrana, konzerve, čaji, kava, moka, 
kaša ...). Hrana ne sme biti v stekleni 
embalaži, zapakirana mora biti v origi-
nalno embalažo in imeti mora vsaj še 
pol leta uporabnosti.
Javni holding Maribor pa bo pobrate-
nemu mestu Harkov namenil avtobus 
(23 sedežev, 14 stojišč), letnik 2011.

Ko je na smučanju v Kranjski Gori 43-le-
tni oče in mož doživel srčni zastoj, njego-
va družina pa je zaman iskala defibrilator, 
je bil Sloveniji ponovno izpostavljen velik 
problem. Kljub temu, da srčni zastoj letno 
doživi približno 1600 Slovencev (štirje na 
dan), se glede informiranosti o oživljanju 
uvrščamo v dno evropske razpredelnice. 
Mreža defibrilatorjev po Sloveniji pa je 
preredka. Mladi v društvu AED na raznih 
lokacijah zbirajo podpise, s katerim jim 
lahko državljani prepišejo odstotek doho-
dnine in pomagajo postavljati defibrilator-
je ter organizirati izobraževalne akcije.

T. C.

Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) je 
nevrološko obolenje, ki še ni ozdravljivo 
in povzroča pešanje mišične moči, pogos-
to tudi težave pri dihanju, govoru in hra-
njenju. Pri Društvu distrofikov Slovenije 
so oblikovali posebni odbor za ALS, ki 
letos praznuje okroglo dvajsetletnico de-
lovanja. Z namenom ozaveščanja o ALS 
in težavah obolelih ter svojcev so Matjaž 
Hribljan in Kolesarski klub Jan Sport 
pripravili dobrodelni projekt 212 občin. 
Hribljan je mlad cestni kolesar, ki bo v 
trinajstih dneh, med 19. in 31. julijem, 
prekolesaril vseh 212 slovenskih občin.

M. G.

Dobrodelni koncert
Humanitarni Soroptimist klub Maribor pa je pripravil dobrodelni koncert za mlade glas-
benike iz Ukrajine, ki so v soboto nastopili v Veliki dvorani SNG Maribor. Simfoničnemu 
orkestru Music for the future sta dirigirali Olga Homa in Živa Ploj Peršuh, mladi ukra-
jinski glasbeniki so igrali z glasbeniki Slovenskega mladinskega orkestra in glasbeniki 
Simfoničnega orkestra SNG Maribor, igrali pa so skladbe Lysenka, Lydkevicha, Osterca 
in Dvoržaka. Zbrana sredstva od prodaje kart so šla nadarjenim mladim glasbenikom iz 
Ukrajine. Gre za mlade glasbenike, ki so v začetku marca s pomočjo Slovenskega mladin-
skega orkestra prebežali v Slovenijo.

Pomoč za 
Harkov

Rešujejo  
življenja

Hrana in higienski 
pripomočki

Za obolele 
z ALS

Modra kavčina
Stara trta ima približno 450 let. Leta 
2004 je bila vpisana v Guinnesovo 
knjigo rekordov. Rodi od 100 do 
150 grozdov oziroma od 35 do 55 
kilogramov pridelka. Povprečna 
pridelava je 30 litrov vina. Vino zori 
v nekdanji kleti nadvojvode Janeza 
na Meranovem. Modra kavčina je 
ena najstarejših plemenitih sort na 
Slovenskem. Najbolj je razširjena v 
Posavju, na Dolenjskem pa velja ob 
modri frankinji za glavno sorto pri 
pridelavi cvička. V Sloveniji raste 
okoli 1,8 milijona trt modre kavčine.
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Na zadnji majski petek (27. maja) je bila 
na Glavnem trgu tradicionalna, v mestu 
zelo priljubljena operna noč. Vreme 
dogodku tokrat ni bilo naklonjeno in ga 
je bilo treba predčasno zaključiti zaradi 
pretečega neurja. Pa vendar je pred tem 
dramatična naravna kulisa na nebu vrhun-
skim izvedbam Simfoničnega orkestra in 
Zbora Opere in baleta SNG Maribor ter 
solistkam Valentini Čuden, Sabini Cvilak 
in Niki Gorič dodala svojevrsten čar.
Operna noč je eden od vrhuncev kulturne-
ga dogajanja v mestu, hkrati pa priložnost, 
da župan Aleksander Saša Arsenovič v 
Maribor povabi veleposlanike, akreditira-
ne v Republiki Sloveniji.
Letos so se vabilu odzvali ekscelence 
Pëllumb Qazimi (veleposlanik Albanije), 
Boris Grigić (veleposlanik Hrvaške), 
Irakli Koplatadze (veleposlanik Gruzije), 
Eleftherios Kouvaritakis (veleposlanik 
Grčije), Juraj Chmiel (veleposlanik 
Češke), Milorad Živković (veleposlanik 
Bosne in Hercegovine), Krzysztof 
Olendzki (veleposlanik Poljske), Andor 
Ferenc Dávid (veleposlanik Madžarske), 
Adrian Pollmann (veleposlanik Nemčije), 
Peter Zeleňák (veleposlanik Slovaške), 
Hiromichi Matsushima (veleposlanik 
Japonske), Eduardo Prisco Paraiso 
Ramos (veleposlanik Brazilije), Valdet 

Eden od vrhuncev kulturnega dogajanja v mestu

Veleposlaniki in  
operna noč

Sadiku (veleposlanik Kosova) in Silvana 
Bolocan (namestnica vodje misije z 
Veleposlaništva Romunije).
Srečanje z visokimi gosti je župan 
Arsenovič otvoril pred Hišo stare trte 
z aperitivom, nato pa jih je povabil 
v Sodni stolp na predstavitev najvi-
dnejših dosežkov mandata ter vizije 
prihodnjega razvoja mesta. V tem delu 
sta se županu pridružila Uroš Rozman, 
direktor Regionalne razvojne agencije za 
Podravje–Maribor, in Nataša Ritonija, 
direktorica festivala OFEM 2023. 
Soprogam oziroma partnerkam velepo-
slanikov so mesto in najstarejšo trto na 
svetu predstavili sodelavci zavoda za 
turizem, v drugem delu pa so študentje 
Višje strokovne šole za les in oblikovanje 
Maribor damam predstavili svoje unika-
tne modne izdelke iz lesa, ki so jih med 
drugim razstavili na nedavni svetovni 
razstavi EXPO v Dubaju.
Visoke goste je nato župan popeljal čez 
Glavni trg in po živahnih ulicah Maribora 
do Vetrinjskega dvora, kjer je tudi letos 
srednja šola za gostinstvo in turizem pos-
krbela za kulinarično poslastico večera 
– gala večerjo z izbrano vinsko sprem-
ljavo. Čeprav je tudi večerjo prekinila 
kratkotrajna nevihta, so zadovoljni gostje 
pohvalili mojstrstvo mladih talentov.

V letu 2022 Marburg praznuje 800 let 
pisne omembe mesta. Mesto se nahaja ob 
reki Lani v nemški zvezni deželi Hessen 
in ima 77.000 prebivalcev. Maribor in 
Marburg sta pobratena od leta 1969. 
Mnoge Mariborčanke in Mariborčani so 
doživele/-i Marburg na letovanjih, ki jih 
je do pandemije leta 2020 organizirala 
Zveza prijateljev mladine Maribor. 800 let 
mesta Marburg in 53 let pobratenja med 
Mariborom in Marburgom je priložnost 
za korak naprej k bratskim oziroma 
sestrskim odnosom med mestoma na te-
melju raznolikosti, ki so jo v Marburgu ob 
svojem jubileju postavili na prvo mesto. 
Pobratena mesta so povabili, da sodelujejo 
v projektu Pobratenje mest za enakoprav-
nost spolov. Izpostavljene teme: večja za-
stopanost žensk v politiki, preprečevanje 
nasilja na podlagi spola, enakopravnost 

Za raznolikost
Marburg in Maribor, pobratena 53 let

spolov v kulturnem sektorju.
V Mestni občini Maribor in Mladinskem 
kulturnem centru Maribor smo se odzvali 
vabilu in s predstavnicami iz nevladnega 
sektorja oblikovali delegacijo za sodelova-
nje na dvodnevni delavnici o prihodnosti 
pobratenih mest glede enakopravnosti 
spolov (Future Lab on Gender Equality). 
Delavnica je bila 3. in 4. junija.
Z Marburgom bomo ponovno sodelovali 
jeseni 2022, ko bomo na temelju tega 
jubilejnega druženja poskušali pove-
zati zainteresirane organizacije obeh 
mest v skupne projekte na področju 
enakopravnosti spolov. Za usklajevanje 
med mestoma in medresorsko sodelo-
vanje na tem področju skrbi Urad za 
kulturo in mladino. 
Za več informacij nam pišite na: 
mladina.ukm@maribor.si

Vodstvo občine (nista manjkala župan 
Saša Arsenovič in podžupan Samo Peter 
Medved) je spomladi opravilo nov, že tret-
ji sklop sestankov z vodstvi mariborskih 
mestnih četrti (MČ) in krajevnih skup-
nosti (KS). Na teh sestankih se vodstvo 
občine neposredno seznani z razmerami 
»na terenu« ter s potrebami in pričakova-
nji, vselej pa je govora tudi o dolgoroč-
nejših projektih in razvoju posamezne če-
trti oziroma kraja. 
Vodstva svetov MČ in KS – v MO 
Maribor jih je sedemnajst – najpogoste-
je izpostavljajo problematiko na podro-
čju komunale: potrebe po preplastitvi 
cest, širitvi kanalizacijskega in vodovo-
dnega omrežja, ukrepih za večjo prome-
tno varnost in ureditve pločnikov ter že-
ljo po dodatnih parkirnih mestih, zlasti na 
območju večjih stanovanjskih sosesk. V 
marsikaterem delu občine pogrešajo tudi 
otroška igrišča – pomanjkanje teh občina 

Seznanjanje 
»na terenu«
Mestne četrti in krajevne skupnosti

v zadnjih dveh letih uspešno zmanjšuje z 
ureditvijo novih igral in nadomeščanjem 
dotrajanih po vsej občini – in prostore za 
dogodke, druženje krajanov in dejavno-
sti društev. Zato je bil na večini sestan-
kov eden od dogovorov ta, da občina na-
črtuje ureditve tako imenovanih urbanih 
središč v vseh delih, kjer te infrastruktu-
re nimajo. Povsod so vodstva svetov MČ 
in KS izrazila podporo projektom, s kate-
rimi MOM širi mrežo kolesarskih pove-
zav in ureja sklenjene kolesarske poveza-
ve med posameznimi deli mesta pa tudi s 
središči sosednjih občin.
Nov krog sestankov občinsko vodstvo na-
črtuje zgodaj jeseni. Informacije in pobu-
de, ki jih na teh delovnih obiskih podaja-
jo izvoljeni predstavniki v mestnih četrteh 
in krajevnih skupnostih, so pomembni 
tako za učinkovitejše delo občinskih stro-
kovnih služb kot za načrtovanje razvoja 
občine kot celote in njenih ožjih delov.Fo
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Po predolgem času se zaključujejo obnovit-
vena dela na pomembnih kulturnih objek-
tih: Sinagogi Maribor in Čeligijevem stol-
pu ter pri Pokrajinskem muzeju Maribor. 
Občina je sanirala vlago v sinagogi, ki je 
spomenik državnega pomena in v tem delu 
Evrope najstarejša sinagoga, kar je never-
jetna zgodovinska zapuščina mestu, državi 
in Evropi. Gre za eno redkeje ohranjenih 
srednjeveških sinagog.
Kot ohranjen in obnovljen obrambni stolp 
mestnega obzidja je Čeligijev stolp s svojo 
pojavnostjo kvalitetna stavbna prezentacija 
dela mestne preteklosti. 

Varovanje kulturne dediščine
Sinagoga, Čeligijev stolp, grad

Z njegovo sanacijo se zagotavljajo dosto-
pnost do pomembne kulturne dediščine 
in pogoji za razvoj in izvajanje vzgoj-
no-izobraževalnih, kulturnih in turi-
stičnih programov. Mariborski grad je 
kulturni spomenik, ki je eden najlepših 
in najpomembnejših objektov v mestu. 
Pokrajinski muzej ima v njem ogromno 
zbirko eksponatov, ki jo mora prikaza-
ti na primeren način. Obnove bodo za-
dostile tudi vsem kriterijem kvalitetne-
ga varovanja kulturne dediščine. Vse tri 
obnove so bile sofinancirane s strani mi-
nistrstva za kulturo. 

Maribor bo naslednje leto od 23. do 29. ju-
lija gostil največji mednarodni športni do-
godek v Sloveniji, ki bo potekal v več kot 
desetih športih disciplinah. Olimpijski fe-
stival evropske mladine (OFEM) bo v 
mesto pripeljal več kot 3500 mladih vrhun-
skih tekmovalcev in še približno toliko 
spremljevalcev, gledalcev in prostovolj-
cev. Maribor je resno pristopil k obnovi 
športnih objektov, med njimi tudi Dvorane 
Tabor, ki je športno srce desnega brega. 
Gre za rekonstrukcijo, energetsko sanacijo 
in dozidavo športne dvorane, ki se zaklju-
čuje konec junija.  Poleg Dvorane Tabor 
sta že bila obnovljena in sanirana Ljudski 
vrt in kopališče Pristan, zgrajena so bila 
tri nova teniška igrišča na Braniku, kjer bo 
tudi montažna dvorana.

Pripravljeni na 
športne izzive
Dvorana Tabor, Ljudski 
vrt, Pristan, Branik

Izgradnja 24 kilometrov kanalizacijskih 
sistemov na območju ki poteka v sklopu 
projekta Odvajanje in čiščenje voda v po-
rečju Drave, je v polnem teku.
V Limbušu, kjer je načrtovanih 6600 
metrov gravitacijskega in tlačnega ka-
nala in črpališče, se zaključuje grad-
nja na področju Spodnjega Limbuša, v 
tem mesecu bo steklo tudi asfaltiranje 
prvih ulic. Hkrati z gradnjo so poteka-
la tudi dela na rekonstrukciji dotrajanega 
vodovodnega omrežja.
V Pekrah, kjer bo zgrajenih 6800 metrov 
gravitacijskega in tlačnega kanala, pote-
kajo zaključna dela in montaža opreme 
na zadrževalniku, namenjenem ločevanju 
padavinskih in komunalnih voda. Izvaja 
se glavni povezovalni kanal med Pekrami 
in Studenci, od konca maja pa že tečejo 
tudi dela v naselju Hrastje.
Na področju Malečnika–Trčove je načr-
tovanih 9600 metrov gravitacijskega in 

Nov kanalizacijski sistem
Limbuš, Laznica, Pekre, Hrastje, Malečnik 

tlačnega kanala za odvodnjo komu-
nalne vode. Gradnja intenzivno poteka 
tako v Malečniku kot v Trčovi, kjer bo 
zgrajenih tudi osem črpališč.
Konec maja so se pričela tudi dela v 
Kamniški grabi, kjer bo od stanovanj-
skega objekta Kamniška graba 62 proti  
severu zgrajeno 1230 metrov nove  
kanalizacije.
Dela izvaja podjetje Nigrad, ki je del 
skupine Javnega holdinga Maribor 
s partnerji Pomgrad, d. d., Cestno 
podjetje Ptuj, d. d. in Komunala 
Slovenske gorice, d. o. o.
Z izgradnjo kanalizacijskega sistema 
bomo dosegli 98-odstotna stopnjo pri-
ključenosti prebivalstva na ustrezno 
javno infrastrukturo odvajanja odpadne 
vode, vsi priključeni pa bodo imeli za-
gotovljeno ustrezno čiščenje komunalne 
odpadne vode na Centralni čistilni nap-
ravi Maribor.

Do 3. julija poteka javna razgrnitev 
Občinskega prostorskega načrta MO 
Maribor, dokumentacija je dostopna na 
spletni strani MOM (www.maribor.si) in 
v prostorih razstavišča Urban na Grajski 
ulici 7 v Mariboru, kjer si je gradiva 
mogoče ogledati tudi v tiskani obliki. 

Še je čas za pobude
Javna razgrnitev prostorskega načrta

Razstavišče Urban je odprto: ponedeljek, 
torek in četrtek med 8.00 in 12.00 uro ter 
med 13.00 in 16.00 uro, sreda med 8.00 
in 12.00 ter 13.00 in 18.00 uro, petek med 
8.00 in 14.00 uro. Pobude lahko oddate do 
3. julija preko spletne aplikacije ali v živo 
v prostorih Urbana. 

Ker je prioriteta, da gredo vsi otroci čim-
prej v vrtec Pobrežje oziroma njegovo 
enoto Brezje, bodo sredi maja pogore-
li objekt obnovili v obstoječih gabari-
tih, kakor to dopušča novi gradbeni za-
kon v določbah o rekonstrukciji objekta 
po višji sili. Čiščenje objekta je zaključe-
no, kmalu bodo začeli z rušenjem pogo-
relega dela objekta, v pripravi pa je pro-
jektna dokumentacija za rekonstrukcijo. 
Do prvega septembra naj bi vrtec dobil 
uporabno dovoljenje.
Po rušitvenih delih na Mladinski ulici za 
potrebe športnega vrtca in zbrani doku-
mentaciji (od prostorskega načrta do inve-
sticij) pa bi novi, šestoddelčni vrtec (prib-
ližno 130 otrok), ki bo nova enota Vrtca 
Ivana Glinška, lahko sprejel prve otroke 
leta 2025. Ob izgradnji športnega vrtca so 
načrtovane tudi ureditve zunanjih igralnih 
površin pa tudi manjše parkirišče.

Pobrežje in športni vrtec
Obnova in izgradnja

Drava in njena obrežja so izjemni poten-
ciali za mesto, njegove prebivalce in vse 
naše goste. Z novo ureditvijo, povezava-
mi in dejavnostmi ob vodi bo nabrežje 
Drave postalo eno od osrednjih zbirališč 
meščanov ter prizorišč urbanega dogaja-
nja. Investicija obsega preureditev leve-
ga nabrežja reke Drave v območju med 
Studenško brvjo in Vodnim stolpom v 
dolžini več kot kilometer ter skupni po-
vršini okoli 24 tisoč kvadratnih metrov. 
Gradbena dela bo izvajalo Cestno podje-
tje Ptuj, vrednost pogodbe znaša 7,7 mili-
jona evrov, od tega je 2,4 milijona evrov 
evropskih sredstev.

Nabrežje 
Drave
Med brvjo in 
Vodnim stolpom

Mariborska občina je postala največ-
ja občina v Sloveniji, ki se je pridru-
žila projektu Prostofer – prostovolj-
ni šofer, ki starejšim osebam od 65 let 
omogoča brezplačen prevoz do storitev, 
kot so obisk zdravnika, nakup v trgovi-
ni ali obisk pokopališča. Brezplačni pre-
voz lahko od ponedeljka do petka (med 
8. in 18. uro) naročijo osebe, ki ne vozi-
jo same, nimajo sorodnikov in imajo niz-
ke mesečne dohodke pa tudi osebe, ki 
živijo na območjih s slabimi povezava-
mi javnega prevoza ter invalidi in ose-
be s posebnimi potrebami, ki pri prevo-
zu potrebujejo spremljevalca. Prostofer 
ima enotni klicni center, ki deluje na 
brezplačni telefonski številki 080 10 10. 
Kdor želi naročiti prevoz, mora to storiti 
vsaj tri dni prej, v komunikacijskem cen-
tru pa zabeležijo posameznikove podatke 
in lokacijo prevoza.

Prostofer
Prevozi za starejše
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Dr. Aida Kamišalić Latifić je docent-
ka in raziskovalka na Fakulteti za ele-
ktrotehniko, računalništvo in informa-
tiko Univerze v Mariboru in članica 
Laboratorija za podatkovne tehnolo-
gije ter skupine Blockchain Lab:UM. 
Doktorirala je leta 2014 in bila izbrana za 
inženirko leta 2019. V Maribor je priš-
la z begunci iz BiH.
Kdaj ste se preselili v Maribor?
»S starši sem prišla v Maribor maja, leta 
1992. 6. aprila 1992 smo namreč morali 
zaradi vojne zapustiti moje rojstno mesto 
Zvornik. Najprej smo se nekaj časa skri-
vali pri prijateljih v Vojvodini, nato smo 
pa kot begunci prišli v Maribor, kjer da-
nes živim s svojo družino.«

Kako so vas sprejeli Mariborčanke  
in Mariborčani?
»Namestitev smo dobili v begunskem cen-
tru na Železnikovi ulici 10, kjer so dijaš-
ki dom delno namenili beguncem. V sobi 
je bilo nastanjenih več družin, celo nad-
stropje je imelo skupne sanitarije. Kljub 
temu je to bila najboljša begunska name-
stitev v Mariboru. Drugi begunski cen-
tri so imeli slabše bivalne pogoje in so bili 
dokaj neprimerni za bivanje večjega šte-
vila družin, kot je bilo to na primer v vo-
jašnici. A vendar, vsi smo bili veseli, da 
imamo streho nad glavo in ne trepetamo 
za svoja življenja. V tem času sem ime-
la malo stikov s Slovenci. Nekaj družin-
skih prijateljev, nekaj zaposlenih v be-

gunskem centru. Organizirali so 
nam begunsko osnovno šolo, 
kjer so poučevali učitelji in 
profesorji, tudi sami be-
gunci. Prostore smo do-
bili v Osnovni šoli Ivana 
Cankarja, kjer smo imeli 
pouk v popoldanskem času. 
V dopoldanskem času so tam 
bili slovenski otroci. Naša integraci-
ja v slovensko družbo se ni začela s pri-
hodom v Slovenijo. Na nekatere sistemske 
rešitve smo čakali še leta, a vendar so bili 
v ospredju ljudje, ki so bili vedno prip-
ravljeni pomagati, kar je velikokrat nado-
mestilo pomanjkanje sistemskih rešitev. 
Vedno ponavljam, da nam je država po-
nudila največ, kar je takrat lahko. Ne mo-
remo primerjati pogojev, ki so jih ime-
li begunci v Nemčiji, Avstriji ali npr. na 
Švedskem s Slovenijo, ki se je takrat rav-
no osamosvojila in se je šele postavlja-
la na noge. Zato so vedno na koncu ljud-
je tisti, ki so pomembni. Mariborčanke 
in Mariborčani so mi s svojim odnosom 
potrdili, da si tukaj lahko ustvarim dom. 
Danes imamo veliko več sistemskih reši-
tev, a se stanje da vedno izboljšati. Pred 
kratkim je prijateljica povedala nekaj, kar 
zajame bistvo: Otrokom in mladim mo-
ramo privzgajati empatijo ter sočutje do 
sočloveka in to bo najboljša popotnica za 
v svet, v katerem mogoče ne bo ponujenih 
vseh sistemskih rešitev.« 

Za nas priseljence pogosto re-
čejo, da se nam sliši, da 

nismo rojeni v Sloveniji. 
Za vas to nikakor ne 
drži. V nedavnem pogo-
voru ste razkrili, da se 

kot mentorica študentom 
računalništva in informa-

tike pogosto znajdete tudi v 
vlogi lektorice. Kako ste se sami 

spopadali s slovenščino?
»V begunski osnovni šoli smo opravlja-
li tečaj iz slovenščine. Vendar smo se je-
zika učili pasivno. Ker nismo imeli veliko 
stikov z domačini, jezika na začetku nis-
mo ponotranjili. Moja resnična integraci-
ja v slovensko družbo in uporaba jezika 
se začne s prihodom na Prvo gimnazijo. 
Takrat sem, hočeš nočeš, morala sprego-
voriti slovensko. Imela sem izjemno pod-
poro sošolcev in učiteljev. V prvi letnik se 
nas je vpisalo več Bosancev, vendar smo 
bili vsak v svojem oddelku. Mislim, da je 
to bila izjemno dobra poteza. Tako smo 
bili prisiljeni stopiti iz cone udobja in za-
četi uporabljati slovenščino. Izzivov je 
bilo veliko. Nisem imela širokega bese-
dišča. Odločila sem se, da govorim, če-
tudi je to bila neka polomljena različica. 
Vsakič, ko mi je zmanjkala kakšna bese-
da, sem bosanski besedi spremenila na-
glas in jo tako uporabila v upanju, da sem 
zadela. Včasih je bilo pravilno, velikokrat 
pa tudi ne. A takrat so me sošolci popravi-

li, povedali, kako je pravilno in tako sem 
se sproti učila. Več kot sem se družila s 
sošolci, bolj sta se me prijemala štajersko 
narečje in naglas. Spomnim se, da se je 
razredničarka, profesorica slovenščine, v 
3. letniku prijela za glavo, ko me je slišala 
in vprašala: »Kam je šla tista lepa sloven-
ščina?« Vsi so se smejali, meni pa ni bilo 
čisto jasno, kaj se je zgodilo. Prvi nasled-
nji korak je bil začeti razlikovati knjižno 
od neknjižne slovenščine in jo temu pri-
merno uporabljati.«
Raziskovalno delo za doktorsko 
nalogo ste opravljali tudi v Tarragoni, v 
Španiji. Kako to, da ste se vrnili v  
Maribor in se odločili delati na  
naši univerzi?
»Skozi leta bivanja v Tarragoni so mi 
ponujali možnost, da z doktoratom na-
daljujem na Universitat Politècnica de 
Catalunya – UPC v Barceloni, pa tudi 
kasneje možnost zaposlitve na Universitat 
Rovira i Virgili v Tarragoni. Vsakič znova 
me je povleklo nazaj v Maribor, velikok-
rat prav iz osebnih razlogov. Prvo zapo-
slitev sem dobila po zaključenem študiju 
na Fakulteti za elektrotehniko, računalni-
štvo in informatiko Univerze v Mariboru, 
FERI. Takrat sem še vedno imela status 
začasnega zatočišča, kar je pomenilo velik 
dodatni izziv za potencialnega delodajalca 
pri zaposlovanju. Kot pravim – ko ni za-
dostnih sistemskih rešitev, v ospredje spet 
stopijo ljudje. Veliko lažje bi bilo izbra-

Najpomembnejši so vedno ljudje
Aida  

Kamišalić Latifić,  
profesorica

ti nekoga s slovenskim državljanstvom, a 
vendar so v meni prepoznali potencial in 
so se bili pripravljeni podati na bolj zah-
tevno pot. Česa takega v življenju nikoli 
ne pozabiš. Kasneje sem ob podpori delo-
dajalca pridobila državljanstvo Republike 
Slovenije. V številnih življenjskih trenut-
kih, ki so bili za mojo eksistenco ključni, 
sem imela podporo vodilnih na Univerzi v 
Mariboru in na naši fakulteti. Zato verja-
mem, da je to ključna prednost naših uni-
verz, ta človeški odnos in pripravljenost 
poiskati ustrezno rešitev za vsakega po-
sameznika. Naše akademsko okolje po-
nuja veliko. Res je, da nam tudi tukaj pri-
manjkuje določenih sistemskih rešitev, ki 
jih v tujini poznajo, a vendar verjamem, 
da bomo s skupnimi močmi tudi te rešitve 
uspeli uveljaviti v Sloveniji.« 
Bili ste Inženirka leta 2019. Spomnim 
se, da sem bila navdušena, ko so vas 
razglasili, in vsem sem razlagala, da si 
boljšo osebo za ta naziv ne znam  
predstavljati. Kaj je vam pomenilo  
priznanje?
»Na naziv sem zelo ponosna. S prizna-
njem sem prejela potrditev, da delam dob-
ro in seveda spodbudo za naprej. Hkrati 
pa mi je bilo dodeljeno zaupanje in ponu-
jena platforma za navduševanje mladih 
žensk za inženirske poklice.« 
Ali je to priznanje pomagalo k večji 
prepoznavnosti žensk na področju teh-
nike in inženirstva?
»Zagotovo. Izbor je vsakič priložnost, da 
se predstavi novih 10 nominirank, ki po-
krivajo različna inženirska področja. V 
naši družbi še vedno tradicionalno velja, 
da so to poklici, ki so pisani na kožo moš-
kim. Vse inženirke pa dokazujemo, da 
ni tako. Zato je pomembno, da se tudi v 
družbi spreminja ta podoba in mediji pri 
tem igrajo ključno vlogo. Seveda mora-
mo tudi same inženirke storiti več za pre-
poznavnost. Žal smo velikokrat raje nekje 
v ozadju in se nismo pripravljene medij-
sko izpostaviti. To miselnost moramo 
spremeniti same, a verjamem, da bo tudi 
glede tega vedno lažje. Več, kot se bomo 
pojavljale v medijih, več bodo imela mla-
da dekleta vzornic in z leti bo postalo 
vsakdanje, da pri kakšni strokovni okrog-
li mizi sodeluje polovica žensk. Trenutno 
se marsikomu zdi izsiljeno zahtevati nekaj 
takega, ker so prepričani, da žensk, ki bi 
delovale na nekaterih inženirskih področ-
jih, ni, ali pa jih ni dovolj. Sčasoma se bo 
tudi odnos do tega spremenil.«
Ste tudi edina priseljenka, ki je prejela 
to priznanje. Se vam zdi, da je to  
vplivalo na dojemanje priseljencev  
v Sloveniji?
»Upam, da je. Velikokrat se o priseljencih 
govori kot o tistih, ki so domačine oropa-
li za službe. Pa vsi vemo, da je to daleč od 
resnice. Poznamo različne vrste migran-
tov. Prebežnike, ki so zaradi vojn morali 
zapustiti svoje domove, in tudi ekonomske 
migrante, ki iščejo boljše življenje zase in 
svoje najbližje. Karkoli je razlog za mi-
gracijo, bistveno je, da mi, kot domači-
ni, ponudimo opcije za integracijo teh lju-
di v našo družbo. Verjamem, da si tega vsi 
srčno želijo. Če jih bomo sprejeli, jim po-
nudili možnost integracije, bomo dosegli, 
da bodo našo družbo dojeli kot svojo ter 
prispevali k napredku in razvoju. Ti ljud-
je nosijo pomemben potencial, ki ga lah-
ko izkoristimo v dobro naše družbe. Žal 

nekateri tega ne vidijo in a priori zavračajo 
možnost sprejema migrantov.«

Ne moremo mimo stanja v Ukrajini. 
Kako ga sami doživljate? Se vam zdi, da 
se kot država in tudi kot posamezniki 
odzivamo ustrezno?
»Zagotovo se odzivamo v vseh pogledih 
bolj ustrezno, kot je to bilo v kakšnih dru-
gih primerih. Tokrat lahko Slovenija v pri-
merjavi s tistim obdobjem, takoj po osa-
mosvojitvi, beguncem ponudi več. Glede 
na izkušnje iz preteklih let je bilo takoj po-
nujenih več rešitev, kar je izjemno spod-
budno. Zelo hitro je odreagirala Univerza 
v Mariboru, sprejela je odločitev in našla 
rešitev, da begunce iz Ukrajine med študij-
skim letom sprejmejo na študij na naši uni-
verzi. Čeprav redni vpis med študijskim 
letom ni mogoč, so našli rešitev, da se štu-
denti vključijo preko Erasmus programa, 
začnejo študirati, imajo pa tudi vse ugo-
dnosti, ki izhajajo iz študentskega statusa. 
Kjer je volja, tam je pot. Žal se v preteklo-
sti, ko govorimo o migrantih in odnosu dr-
žave do njih, nismo tako dobro odrezali. 
Kot država smo jasno pokazali, da so eni 
migranti zaželeni, drugi pa ne, ker prihaja-
jo z drugih območij, ker prinašajo drugač-
no kulturo. Močno smo zabredli v segrega-
cijo, kar me zelo žalosti. Vesela sem, da so 
Ukrajinci deležni pomoči države in posa-
meznikov, žalosti me pa, da ostali migran-
ti, ki nimajo te 'sreče', da bi bili evropske 
provenience, niso deležni takšnega odnosa. 
Nekateri leta in leta čakajo na rešitev statu-
sa v azilnih domovih. Moramo se zavedati, 
da se integracija migrantov v našo družbo 
in njihov prispevek k družbi ne more za-
četi, dokler bivajo v azilnih domovih. To 
so mladi ljudje, ki najbolj produktivna leta 
zapravljajo s tem, da sedijo in čakajo, da se 
država odloči, kaj bo naredila z njimi.«

Če za zaključek še malo pogledamo v  
prihodnost, kako lahko v Mariboru pri-
tegnemo še več talentov, ki bodo tako, 
kot ste vi prispevali k razvoju našega  
mesta?
»Zagotovo z odprto politiko, kjer bomo 
pripravljeni brez fige v žepu sprejeti tujce 
in jim ponuditi prednosti našega izobra-
ževalnega sistema. Verjamem, da je tudi 
treba spremeniti določene birokratske po-
stopke. Do tujcev se ne smemo obnaša-
ti kot do drugorazrednih prebivalcev. Naši 
uradi za tujce na upravnih enotah so naše 
ogledalo. Velikokrat gre za prvi stik tuj-
cev s Slovenijo in Slovenci. Nemalokrat 
slišim, kako so ljudje razočarani nad od-
nosom, ki ga tam doživijo. Kasneje pa v 
vsakdanjem življenju spoznajo domačine 
in ugotovijo, da Slovenci niso takšni, kot 
je bil tisti prvi vtis. Tu je treba narediti ko-
renite spremembe. Ne moremo pričako-
vati, da bo nekdo tekoče razumel in govo-
ril Slovensko, ko pride prvič v Slovenijo. 
Na uradih za tujce bi morali govoriti ne-
kaj tujih jezikov. Ponovno se vrnemo na 
odnos posameznikov in kako povsod naj-
demo tiste, ki so pripravljeni dati veliko 
več, kot to od njih zahteva sama služba. 
Ampak takšna delovna mesta ne smejo biti 
odvisna od volje posameznika, od njego-
ve empatije in želje, da pomaga sočloveku. 
Izzive, ki jih imamo v našem izobraževal-
nem sistemu, pa moramo naslavljati sis-
temsko za dobro vseh nas, naših prihod-
njih generacij, ne glede na to, ali prihajajo 
iz tujine ali so domačini.«

Dr. Emilija Stojmenova Duh

Pred desetletji smo med izletom v koro-
ške kraje gledali monodramo Mitje Šipka 
Svetneči Gašper. Zdaj jo doživljam. Ne 
umira Maribor, ampak se zaradi umiranja 
žene Ivke, osebe, bistvene za mene zad-
njih 64 (od 81) let, zelo umirja moje živ-
ljenje. Seveda se takšna usoda ne dogaja 
samo meni. Najbrž se še komu zato spre-
minja ocena, kakšen je prijazen Maribor. 
Marsikatere njegove ponudbe smo se od-
vadili, težave z zdravjem so bile pomemb-
nejše; postopno so se za Ivko kopičile vsaj 
15 let, za mene pa vsaj 30 let, a manj hudo 
in z (za zdaj) obvladljivimi posledicami, 
četudi je oboje neozdravljivo.

Pohorje, park
Petdeset let sem smučal, skoraj izključno 
na mariborskem Pohorju, nič v otroških 
letih. Nekoč z Ivko na tekaških, z otroko-
ma na alpinskih smučeh. Pohorske mož-
nosti za smučanje spadajo med bistvene 
prijaznosti Maribora. Zato me zelo veseli 
vest, objavljena zadnje dni maja 2022, 
da so se občine, ki posegajo vsaka na del 
Pohorja, končno zmogle dogovoriti za 
ustvarjalno sodelovanje. Za naju je to se-
veda prepozno, a nič hudega. Maribor za-
radi te zamude ni zdaj nič manj prijazen.
Preko 70 let sem hodil občasno v krasni 
mestni park, nekoč smo dijaki klasične 
gimnazije (v njeni stavbi je zdaj Pravna 
fakulteta Univerze v Mariboru) v njem 
pred poukom igrali nogomet. Potem 
smo, kadar je bilo toliko snega, kot ga 
zdaj ni, tudi tekaško smučali. S prijate-
ljema iz ZDA, ki sta prišla v Maribor na 
našo poletno šolo, smo sedeli na Rožnem 
gričku. Presenečeno sta izvedela, da pri 
nas policaje/policiste/miličnike šolamo, 
mene pa je presenetilo njuno presene-
čenje (v kasnejših desetletjih sta postala 
moja »ameriška starša«, toliko dobrega 
sta napravila zame).
Zadnja leta sem imel dva nova razloga, da 
gremo v mestni park: starejša (maribor-
ska) vnuka in njune tri otročke, najine 
pravnuke. Igrala so zelo prijazna. Drugi 
razlog so seveda krasni operni koncerti na 
promenadi. Tja sem hodil s kolesom, da 
sem ga uporabil kot stol. Letošnji koncert 
sem izpustil, a sem narobe upal, da ga 
bom slišal kar doma. Pa deževalo je.

Univerza, UKC, Dom Danice 
Vogrinec
Nadalje mi je Maribor zelo prijazno omo-
gočil študij in službo za vse življenje – z 
visokim šolstvom, ki se mu danes reče 
Univerza. V prvi semester smo še šli (je-
seni 1959) v Ljubljano v skrajno nabasa-
nem vlaku, ki je vozil pet ur (pa avtobus 
tudi). Tudi železniška postaja je po preno-
vi bistvena prijaznost Maribora (če niti ne 
omenim okrepčevalnice Vlakec, kamor 
sva z Ivko hodila na kosilo veliko let in 
hodim tja tudi zdaj, ko moram iti brez nje 
– od njenega padca na cesti, od katerega ji 
je ostal zvin desnega ramena in strah, za-
radi česar več ne hodi, v začetku februarja 
2022). Na ta žalostni dogodek, za katerega 
Maribor ni nič kriv, se navezuje nadaljnja 
prijaznost Maribora – UKC in domo-
vi za starejše, ki ne zmorejo (ali nočejo) 

več biti doma. Štiri leta sem jih spozna-
val, najprej zaradi taščine potrebe, potem 
tastove, pa svakove in še znankine, zdaj 
pa tudi naše/njene – zoper nobenega ne 
morem reči ničesar slabega, ampak samo 
pohvalo in zahvalo.
Odkar je Ivka v Domu Danice Vogrinec, 
od 3. marca 2022, ugotavljam, da je javni 
avtobusni promet v Mariboru – vsaj na tej 
relaciji – ugodno urejen in do nas starejših 
prijazen. Poleg tega ugotavljam, da pridem 
tja in nazaj po kolesarskih stezah. Novo 
ureditev bi priporočal samo za Malečniški 
most: do njega kolesarji pridemo varno 
in brez težav, čezenj pa grem raje peš po 
skrajno ozkem pločniku. Del razlogov za 
slabo počutje na njem je morda tudi v tem, 
da več let nisem kolesaril, ker sem pač bil 
z ženo vezan na hojo. Tudi na Branikov 
tenis sva zadnja leta hodila skupaj.

Ljudski vrt, SNG, Kalvarija
Vse od zadnjih dni julija 1952 (ja, 70 
let) mi Maribor prijazno nudi tenis v 
Ljudskem vrtu. Ta klub je moj drugi dom 
– vse od takrat, ko smo igrali bosi in po-
gosto z enim zamorčkom, kot smo rekli 
do gole gume oguljenim žogam, do danes, 
ko trenirajo s polnimi velikimi košara-
mi žog, potrganih strun ne popravlja-
jo, ampak zamenjajo ipd. O igranju z 
bosimi nogami se jim seveda – k sre-
či – niti ne sanja.
Med navade, ki jih je bolezen obeh izlo-
čila, spada še nekaj zadev, zaradi katerih 
je Maribor prijazno mesto. Najprej mo-
ram omeniti Slovensko narodno gleda-
lišče. Žal zdaj predstave zame sprem-
ljajo Večerovi novinarji, za ženo pa tudi 
oni ne več. Ne gre samo za konkuriranje 
mnogih TV programov, zlasti Mezza; ob 
njem zvečer dobro delam (kot soavtor in 
sourednik knjig in konferenc o družbeni 
odgovornosti). Nadalje sodijo v to skupino 
koncerti pa predavanja – srečanja društva 
svetovnih in domačih popotnikov Vagant. 
Tudi čez Piramido in Kalvarijo sva nekoč 
hodila, drugim privoščim, da hodijo tudi 
zdaj. Ona se mi zdaj včasih nasmehne.
In tako dalje. Ko smo pred 60 leti ustano-
vili časopis Katedra mariborskih študen-
tov, sem se za večno naučil, da je dolžina 
časopisnih prispevkov nujno omejena. To 
velja tudi za tega. Srečno!

Matjaž Mulej st.

Njen nasmeh nekoč in zdaj
Maribor v dvoje
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Mestna četrt Studenci se je uradno pri-
ključila Mariboru leta 1850, ko je Maribor 
doživljal gospodarsko ter posledično tudi 
urbano naravnan razvoj. Z gradnjo novih 
železnic so se v Mariboru pričele nove imi-
gracije delavcev iz zlasti nemško govorečih 
krajev. Predvsem industrijske delavnice, 
kolonije ter porast v gradnji novih stanovanj 
so pričele spreminjati izgled Studenc 
in okoliških četrti iz relativno z naravo 
neokrnjenih mestnih obronkov v vedno 
večje urbano okolje.

Demografske spremembe
Studenci imajo relativno dolgo zgodovino 
samostojnega obstoja kot obrežno naselje 
jugozahodno pri Mariboru. Danes obsegajo 
površinsko  3.787.168 kvadratnih metrov, 
leta 2017 pa so šteli 7640 prebivalcev. 
Imajo tri krajevne skupnosti; KS Pohorski 
Bataljon, KS Heroja Šercerja in KS 
Franc Zalaznik – Leon. Studenčani so 
kot skupnost bili aktivni in še zmeraj so 
na raznih društvenih področjih, kar se 
odraža v raznovrstnosti društev. Takšna 
so Kulturno umetniško društvo, Športno 
društvo, Taborniški rod Ukročena reka, 
Gasilsko društvo, Judo Klub Železničar, 
Auto – moto klub in še nekateri drugi. 
Imeli so svojo šolo, ki je sprva bila v cerkvi 
sv. Jožefa. 7. aprila 1919 se je na studenški 
šoli prvič učilo v slovenskem jeziku, tako 
še danes kakšni starejši Studenčani ta dan 
praznično obarvajo. Na Studencih so danes 
Osnovna šola Janka Padežnika, Srednja 
Prometna šola Maribor in Srednja Lesarska 
šola Maribor kot tudi vrtec Studenci in 
oddelek Mariborske knjižnice ter eno 
najlepših razstavišč v Sloveniji, Kibla Portal 
na Valvasorjevi ulici. 
Četrt je bila deležna marsikaterih demo-
grafskih sprememb in danes jih je spet. 
Če se vrnemo dobro desetletje nazaj, so 
del juga in jugozahoda Studenc prekrivale 
obdelovalne površine in obsežni travniki. 
Priseljevanje v četrt je bilo pičlo in Studenci 
so vzdrževali spokojen ter »ujet v času« 

tok življenja. Delež stanovanjskih hiš je 
bil velik, prav tako pa so občani imeli en 
trgovski center, Planet Tuš, v katerem so 
bili tudi kino in bowling igrišče, glavni 
atrakciji okoliške mladine. V dokaj hitrem 
času so nato v bližini Studenc dobili 
trgovski center Qlandia in v okolici več 
trgovskih poslopij pa tudi otroški zabavišč-
ni park Bumbar park.

Varna in prijetna četrt
Studenci so vedno bolj postajali privlačni 
mladim družinam in parom – kar je to še 
pospešilo, je bila gradnja več blokovskih 
naselij, ki se odvija še danes. Mnogo 
obdelovalnih in travnatih površin so v 
nekaj letih spremenili v prostore bivanja, 
zanimiva je tudi gradnja majhnih »otočkov« 
modernih stanovanjskih hiš, podobnega 
arhitekturnega sloga, ki nakazuje na plani-
rano naseljevanje območja. Prav tako so v 
istem časovnem okviru na mestu zapušče-
nega pokopališča zgradili dom za ostarele, 
Dom pod Gorco. V bližnji prihodnosti bodo 
Studenci dobili tudi pomembno povezoval-
no cesto, ki bo izboljšala pretok prometa 
predvsem iz Maribora v Ruše in nazaj.
Vedno več je tudi mladih, ki odraščajo 
v tej še relativno spokojni soseski in se 
njenih vrlin zavedajo. Menijo, da se tudi 
danes Studenci lahko pohvalijo kot varna 
in prijetna četrt, obdana z naravo. Prav tako 
poudarjajo pomembnost dostopa do špor-
tnih površin, kot so atletski stadion Poljane 
in športni prostori Športnega društva. 
Studenci so, kljub svoji relativni stagnaciji 
urbanega razvoja v času pred osamosvo-
jitvijo, pričeli na novo oživljati svoj 
potencial. Prevladovati so pričele površine 
stanovanj, opažen je tudi razvoj terciarnih 
dejavnosti, kot so klubi, trgovski centri, 
igralne ter športne površine. Studenci so 
pričeli dosledno oblikovati sliko moderne 
mestne četrti. Prirast mladih hkrati 
ohranja radosten duh četrti in tako še bolje 
zagotavlja prihodnost Studenc. 

Aljoša Štefanac

Studenci oživljajo 
potencial
7. aprila 1919 se je na studenški šoli prvič učilo  
v slovenskem jeziku

Družina Vlaste Zorko Tihec – mama 
Ivanka, oče Vinko in sestra Nada – je 
ob koncu druge svetovne vojne živela v 
Benediktu, kjer je imel oče trgovino z 
mešano robo. Ker sta sestri želeli v gim-
nazijo in da bi družina lahko ostala sku-
paj, je oče poiskal službo in prebivališ-
če v Mariboru. V veliko hišo na Obrežni 
ulici so se preselili leta 1949. V njiho-
vi hiši je tedaj poleg Zorkovih stanova-
lo še devet strank.
Studenci so bili tedaj primestna vas, me-
šanica kmečkega življa in železničarskih 
družin. Tudi oni so iz Benedikta s seboj 
prinesli kokoši in pujsa, nekateri sosed-
je na Studencih so imeli še krave, drva 
so jim vozili s konjsko vprego, na peči so 
imeli bakren kotel za toplo vodo, poso-
do so umivali s pepelom. To so bili težki 
časi, pravi Tihčeva, a otroci niti enkrat 
niso slišali staršev, da bi se pritoževali. 
Starši so se trudili zaščititi otroke pred 
svojimi zgodbami, pravi Tihčeva.

Boj za jezik
Sčasoma se je kmetstvo na Studencih 
zmanjševalo, saj tedaj ni bilo niti zažele-
no, z menjavo generacij pa se je vedno več 
ljudi zaposlovalo v tovarnah, kjer so bile 
potrebe velike, redne službe pa privlač-
ne za mlade. Sosedje so se tedaj še vedno 
radi pogovarjali v nemščini.
Mariborska železnica je bila v pretežni 
meri avstrijska zgodba in tudi zaposleni 
na železnici so bili v glavnem vključeni 
v avstrijske ustanove, medtem ko so bile 
družine delavcev vključene v socialistične 
delavske zveze. Nemščina oziroma njena 
popačena inačica se je na Studencih ob-
držala dolgo. Tihčeva pravkar bere knji-
go o Arnoldu Tovorniku, ki se je v svojih 
humornih vlogah, denimo kot Purgatov 
Štef na feljtonu Radia Maribor, rad ša-
lil s »studenščino«. Pri Tihčevih doma 
nikoli niso govorili nemško. S preseli-
tvijo na Studence so prišli v popačeni, 
stari nemški svet, kjer so se mnogi čuti-
li »napadene« od slovenščine, že pred-
tem pa je vojna povzročila hude reči v 
odnosih med ljudmi.
Poleg prizadevanj za slovenski jezik, ki 
je bil intenziven tudi v šolah, so se na 
novo gradili tudi odnosi. V glavnem je 

bilo vse tedaj povezano z udarništvom. 
Ceste so bile makadamske, hiše so ime-
le studence, potrebe po cementu so bile 
velike in med vikendi so vsi delali udar-
niško. Gradbeništvo je bilo dolgo moč-
no zastopano s pomembnimi podjetji, kot 
sta bila Stavbar ali Gradis. Konture kraja 
in ljudi so se spreminjale, pravi Tihčeva. 
Spreminjati se je začela struktura prebi-
valstva, mentaliteta pa tudi.

Razvoj
S časom so se razvili tudi Studenci in tam 
so imeli vse reči, ki so jih potrebovali za 
življenje – šolo, knjižnico, pošto, župnišče 
in cerkev, trgovino, mlekarno, pekarno in 
mesarijo. Večine teh reči zdaj ni več tam. 
Na zaprti špeceriji Rantaša na Ruški ces-
ti so še napisi sadje–mlečni izdelki–deli-
katesa. Nazadnje so odstranili še poštni 
nabiralnik. Ko moraš s Studencev v trgo-
vino, se je treba peljati v trgovinski cen-
ter s čudnim imenom Qlandia, kjer so na 
policah pošastne količine istega materi-
ala, pravi Tihčeva. Če se ne bi tako hit-
ro vdali modelu amerikanizacije, ki gradi 
na pohlepu, koncentraciji moči in uni-
čevanju okolja, bi še vedno lahko troši-
li bolj preudarno in se manj vozili z av-
tomobili, ugotavlja.
Pretrgale so se tudi komunikacije med 
ljudmi pa tudi vezi Studencev s cen-
trom mesta. Z avtobusom skoraj lažje pri-
deš v Limbuš kot do Glavnega trga, pravi 
Tihčeva, postaje na Valvasorjevi so od-
daljene, pot avtobusa do centra pa je tako 
dolga in zavita, da celo njegovi trasi na 
papirju težko slediš z očmi.
Kar jo posebno čudi, pa je podoba 
Studenškega gozda. Fantastičen gozd, pra-
vi Tihčeva, jeseni je poln kostanjev, pog-
led iz njega na Kozjak preko Drave ima 
edinstven šarm, včasih so ljudje iz nje-
ga odnašali odpadle veje, zdaj pa opa-
ža nasproten proces – kljub opozorilom o 
prepovedi ljudje v gozdu odlagajo odveč-
no rastlinje in vejevje z vrtov, kopičijo od-
padke, ogromno je plastike, ljudje hodi-
jo križkraž po gozdu, lepa drevesa sekajo, 
druga obrašča bršljan ... Nerazumno, pra-
vi Tihčeva, zlasti po tem, ko so gozdovi v 
času korone izpričali, kako velika je nji-
hova vrednost.                                     D. P

Včasih in danes
Spreminjajo se konture kraja in ljudi,  
pravi Vlasta Zorko Tihec
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Vse to je Tezno
Zmes različnih ljudi in kultur

Dekleta so 
pogumnejša
Marko Ašič, šofer  
enke

Na drugi strani so Tezenčani dosledni. 
Pri štirih minutah zamude me že kregajo, 
pravi Marko. Starejši so mu razlagali, kako 
so ljudje, ki stanujejo blizu končne postaje, 
prišli na pomoč z lopatami, ko je bilo treba 
avtobus izkopat iz snega ali blata, zdaj so 
bile aktualne zlasti debate v zvezi z vrtom, 
tudi Marko ima vrt, kje so dobre flance, 
kako se ubraniti polžev, take reči.
Kadar Marko vozi zjutraj, začne ob 
4.30 s Tezenske Dobrave. Tako zgodaj 
se z avtobusom vozijo posebni gostje, 
pravi Marko, veliko jih dela v bolnišnici, 
denimo medicinske sestre, eni delajo 
v pekarni, nekaj je čistilk, ena gospa 
prestopa, ker dela na kmetiji v Zrkovcih 
(to ve, ker mu je nekoč prinesla zelje od 
tam), pa tudi določeni šolarji začnejo 
zgodaj, veliko se jih s kolodvora vozi v 
tehniški šolski center pri Tamu ... Nekje 
do pol desetih enka poka po šivih, potem 
pa se približno do enajstih nekoliko umiri, 
takrat se v glavnem vozijo starejši in tisti s 
subvencioniranimi kartami. Eni se peljejo 
na socialno, drugi na Zpiz, pomagam 
jih usmeriti, hitro se vidi, kdo ni redni 
uporabnik enke, pravi Marko. Potem spet 
nastane gneča in tako nonstop, zlasti nabit 
pa je avtobus ob nedeljah dopoldan zaradi 
kramarskega sejma. Od glavne avtobusne 
postaje do Tezenske Dobrave je 14 postaj, 
vožnja traja 25 minut. 

Pri tej se boš zaljubil
Zanimivo, opaža Marko, fantje iz 
tehniškega centra so zelo glasni in samo-
zavestni – ampak le, dokler ne vstopijo 
na avtobus dekleta iz šole za oblikovanje 
ter tiste iz zdravstvene in kozmetične ... 
Takrat med fanti zavlada tišina. Punce 
so bolj pogumne, pravi Marko. Posebno 
zanimive so njihove debate, ko morajo 
domov z zadnjim avtobusom, ki gre ob 
22.50 z Mlinske ...
Zadnjič sta vstopila mama in štirinajstletni 
sin iz Radgone, ki sta šla pogledat srednje 
šole v Mariboru. Sedla sta spredaj, ker 
sta spraševala za to in ono šolo, in smo se 
začeli pogovarjati, se spominja Marko. 
Fantu sem razlagal, kje lahko uporabi 
trinajstko, kje trojko in podobno. Ko 
smo prišli na Tabor, sem mu z gotovostjo 
napovedal: glej, pri tisti postaji boš hodil v 
šolo, pri tej tu pa se boš zaljubil ...
Informacije prehajajo neprestano, ljudje ti 
povedo, kdo koga pozna in kdo je s kom na 
novo, kako je doma in kako je v službi, ko 
na avtobus vstopijo sami, ponavadi sedejo 
spredaj in razlagajo, veliko življenjskih 
zgodb izveš, zadnjič se je neki gospe mu-
dilo, ker je hčerka kupila hišo na Teznem, 
zdaj pa je tam enajstletna vnukinja sama 
doma in gospa je bila v skrbeh, ali je ni 
nemara strah, gospa sicer ima vozniški 
izpit, a že trideset let ni vozila, mož pa ji je 
umrl ... Zgodbe, ki te ganejo, pravi Marko.
Včasih tudi koga pogrešaš, včasih se 
odpreš z lahkoto, včasih pa pride tudi kak 
tak dan, ko lahko rečeš samo zdravo, pravi 
Marko; avtobus – življenje v malem.

Dejan Pušenjak

Marko Ašič je šofer pri Marpromu malo 
manj kot deset let, zadnjih pet let vozi enko. 
Med mariborskimi mestnimi avtobusi enka 
prepelje največ potnikov. Povezuje center 
mesta, Tabor in Tezno oziroma Tezensko 
Dobravo. V konicah vozi na deset minut. 
Med šoferji enka ni ravno zaželena, pravi 
Marko, je zelo frekventna in dinamična li-
nija, stalno se nekaj dogaja in zelo različne 
ter pisane skupine ljudi se vozijo z njo.
V zadnjem času opaža več Ukrajincev, pa 
tudi mlajši par črncev s približno dveletnim 
otrokom se vozi z enko, vstopata pri 
Timi. Sta uglajena in tudi lepo slovensko 
govorita. Zadnjič vstopi moški s kartami 
pri sprednjih vratih, Marko avtomatično 
odpre še zadnja vrata, da vstopi ženska 
z vozičkom, pozdravijo se kot običajno, 
ko moški reče »bolnišnica?«. Ja, stojimo 
tam, saj veste to, saj se že dve leti vozimo 
skupaj, pravi Marko. Ampak tokrat je 
drugače, rodit gremo, reče moški, voda je 
že odtekla. Vozil sem kot Schumacher, a 
hkrati kot po jajcih, pravi Marko, a očitno 
sem bil v trikrat večji paniki kot onadva, 
pri bolnišnici sta elegantno izvlekla 
voziček in otroka z avtobusa ter se počasi 
odpravila proti vhodu. Uf, sem si oddahnil, 
samo da je bilo vse v redu, reče Marko.

Tezenčani
S Tezenčani so se že kar dobro spoznali, 
sicer pa je tudi Markova žena s Tezna. 
Kadar je Marko popoldanski, je več prilož-
nosti za pomenke. V glavnem so Tezenčani 
prijazni ljudje, včasih Marko dobi kavo ali 
čokolado, v poletni pripeki celo sladoled, 
kaj hoče, zavrniti ne more, mora pa ga hitro 
pojest, ker med vožnjo seveda ne sme.  

»borbe« za ozemlje, je bil Stražunski gozd, 
ki razmejuje Tezno in Pobrežje. Tam se je 
ničkolikokrat izkazalo, da smo »Tezenčani« 
precej borbeni ljudje, ki pa se radi povese-
limo. To veselje smo včasih proslavili na 
Tezenski noči, ki se je organizirala enkrat 
na leto. Takrat smo se srečali na prostoru 
Kramarskega sejma, kjer so nas zabavale 
različne glasbene skupine.

Še vedno na Teznem
Po osnovni šoli, kjer smo vsak po svoje do-
bili trdo kožo, sem se vpisala naprej na gi-
mnazijo. Biti gimnazijec iz Tezna pomeni 
vsakodnevno vožnjo z mestnim avtobusom. 
Vsak, ki je s Tezna, pozna našo predrago 
enko. Ta enka vozi sicer zelo pogosto, am-
pak nekako nam jo uspe vedno napolniti do 
zadnjega kotička. To zna biti predvsem po-
leti kar neprijetno, ampak recimo, da nas je 
to spodbudilo, da smo vsi pohiteli z opra-
vljanjem vozniškega izpita.
In še danes smo tukaj. V mojih zgodnjih 
tridesetih, mamica triletnici. Še vedno na 
Teznem. Sedaj svoje dni najraje preživljam 
na domačem dvorišču, kjer nam družbo de-
lajo sosedje. Tudi oni so otroci ali vnuki tis-
tih prvih prebivalcev, ki jih je sem pripe-
ljala kariera. Nedelje še vedno velikokrat 
preživimo na kramarskem sejmu, ki nam 
ponuja vse od sveže zelenjave do starih vi-
nilk. Morda sem ravno zaradi tega obože-
valka nedelje ... Že kot otrok sem namreč 
hodila z babico ob nedeljah po svež kruh in 
zelenjavo »na kramarja«. Sedaj to tradici-
jo nadaljujem s hčerko. Ta zmes različnih 
ljudi in kultur, vonj čevapčičev, cigaretne-
ga dima in – konec koncev – kislega zelja 
v meni sproži neko domačnost. Sliši se bi-
zarno, ampak vse to je Tezno. Miks ljudi v 
eni mestni četrti, ki se ob nedeljah druži-
mo na kramarju, med tednom poklepetamo 
na ulici in se (predvsem mame) pritožuje-
mo, kako nimamo nobenih pametnih igral 
za naše najmlajše.

Katja Jamnik

Mestna četrt Tezno je moj domači kraj. In 
čeprav vsak, ki mu poveš, da si s Tezna, 
naredi pogled prestrašene srne pred žaro-
meti, vam obljubim, da na Teznem res ni 
tako slabo živeti. 
Žal  sem se rodila prepozno, da bi poznala 
življenje na Teznem, ko sta delovali še to-
varni TAM in Metalna. Sodeč po pogovo-
rih s starejšimi občani je moralo biti pre-
cej luštno. Delovna mesta so se množila, 
gozdovi so se krčili in hiše na veliko gra-
dile. Tako je tudi moja družina prišla na 
Tezno. Moj deda je zgradil hišo, v kate-
ri domujemo še danes. V manjši ulici, bli-
zu Panonske – kar je lahko kar pomem-
ben podatek. Nemalokdo je namreč že 
slišal za to zloglasno ulico, kjer se men-
da dogajajo strašne stvari. No – jaz ži-
vim par ulic stran in še nisem doživela 
nič pretresljivega.

Bazen in borbe za ozemlje
Kot otroci smo se veliko družili na uli-
ci, se vozili s kolesi in ko je bilo vroče, se 
ohladili v bazenih na kopališču TAM. To 
so bili časi. S kolesom do TAM-a, kolo v 
kolesarnico, ki je bila polna do zadnjega 
kota, in potem smo celo popoldne prežive-
li na bazenu. Zraven je bila celo igralnica, 
kjer smo na arkadnih igrah zapravili ves 
drobiž. Na žalost tega današnje generacije 
ne bodo več doživele, saj so bazeni prek-
riti z zemljo, zraven njih pa je zrasel pre-
novljen šolski center. Težko je bilo gledati 
propad kopališča, ampak recimo temu še 
ena neuspešna zgodba Tezna. 
Naše osnovnošolske dni je zaznamova-
la tudi večna vojna med osnovnima šola-
ma. Sama sem obiskovala šolo Martina 
Konšaka, kar pomeni da druženje s ko-
merkoli iz šole Slava Klavora ni prišlo v 
poštev. Po pogovoru s starši je to rivalstvo 
že iz njunih časov. Upam, da je do sedaj 
že malo izzvenelo, čeprav je kanček tek-
movalnosti med šolami vedno dobrodošel.
Nenapisana meja, kjer so se dogajale tudi 
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Desetletna razdalja omogoča jasnejši pre-
gled učinkov projekta EPK 2012 in odsti-
ra spodbudne rezultate, ki jih znamo vi-
deti v trajnejši luči: močno se je okrepila 
neodvisna scena, posebno manjšim orga-
nizacijam je financiranje omogočilo za-
gon in razvoj, umeščenost v programsko 
shemo je lokalnim ustvarjalcem in produ-
centom utrdila referenčni okvir, razvil se 
je občutek aktivne skupnosti, vzpostavi-

le so se sicer nenavadne povezave, okrepi-
la sta se sodelovanje javnega in zasebnega 
sektorja ter vpetost mestne in regijske kul-
turne produkcije v narodni in mednarodni 
okvir. Ankete so posredovale izjave kot 
»Maribor je oživel«, »EPK spodbuja krea-
tivnost«, »EPK prispeva k rasti, razvoju in 
ugledu celotne države« in podobno, njiho-
vo resničnost pa izkazuje za četrtino višji 
obisk mesta v letu 2012.
Maribor je že deset let nosilec naziva 
Evropska prestolnica kulture. Vihar se je  
polegel, svetloba ustvarjalnosti pa izrisuje  
nadaljevanje – naj se vrti z močjo  
čiste energije!

Mojca Redjko

Slovenska kandidatura Maribora s par-
tnerskimi mesti iz vzhodne kohezij-
ske regije – Mursko Soboto, Novim 
mestom, Ptujem, Slovenj Gradcem in 
Velenjem – je uspešno prestala zagovor 
pred Selekcijskim odborom v Bruslju leta 
2008, pregledna in obvladljiva zgostitev 
programa pa si je v letu 2011 zagotovi-
la nagrado Meline Mercouri za spodbuja-
nje evropske dimenzije ter zagotavljanje 
vključenosti prebivalcev in obiskoval-
cev kot trajnih učinkov dolgoročnega 
družbenega in kulturnega razvoja mes-
ta. Štiri osnovne programske sklope – 
Ključe mesta, Življenje na dotik, Terminal 
12 in Urbane brazde – so prečile tri eno-
te – Kulturne ambasade, Priložnost za 
vse in RAZ:UM –, neuspešni infrastruk-
turni projekti pa so v veliki meri za-
meglili kasnejšo presojo programskih 
učinkov projekta. 
V letu 2013 se je začel likvidacijski posto-
pek zavoda in prenos nasledstva: Mestna 
občina Maribor je trajna nosilka naziva 
EPK 2012, digitalni in dokumentarni ar-
hiv hrani Pokrajinski arhiv Maribor, vse-
binsko in programsko nasledstvo je prev-
zel KPC Narodni dom, Zavod za turizem 
pa je skrbnik te trajne blagovne znam-
ke, ključne pri uveljavljanju Maribora 
in partnerskih mest kot kulturno-turi-
stične destinacije.

Ob aktualni razstavi v UGM je v galeriji v 
živo nastala stenska poslikava – mural – z 
naslovom Igra klobukov. Njen avtor, mari-
borski ilustrator Marko Horvat (www.mar-
kohorvat.si), se je odzval na povabilo gale-
rije in neposredno na steno naslikal motiv, 
ki zastavlja vprašanje »Kdo ima večjega?« 
Klobuk namreč. V gonji po največjem je 
enega od klobukov razneslo v obliki atom-
ske gobe. Začasna stenska poslikava je v 
UGM na ogled do 31. julija. Pred muralom 
se lahko fotografirate in fotografije obja-
vite na družbenih omrežjih s ključnikom 
#igraklobukov ali pa jih pošljete na info@
ugm.si. Stenska poslikava je del razstave 
Sodobna slovenska ilustracija.

Živa ilustracija 
Marka Horvata
V gonji po največjem je enega od klobukov 
razneslo v obliki atomske gobe

Sodobna slovenska  
ilustracija v Umetnostni 
galeriji Maribor
Razstava 14. Slovenskega bienala 
ilustracije – tokrat prvič v Mariboru – 
ponuja pregled čez odličnost, raznolikost 
in naboj sodobne slovenske ilustracije. 
Na razstavi je predstavljenih več kot 80 
avtorjev in avtoric z originalnimi ilu-
stracijami, nastalimi v zadnjem obdobju. 
Ob tem lahko obiskovalci prelistajo 
več kot 50 knjig in revij, ilustriranih z 
originali na razstavi. Barvito, igrivo in 
čudovito doživetje za vse!

Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva ulica 6
Odpiralni čas: torek-nedelja, 10.00-18.00
Do 31. julija 2022
Vstopnina
Za odrasle: 3 evre
Za dijake, študente, upokojence: 2 evra
Za otroke do 12 let: brezplačno

Foto: M
iha Sagadin

»Ko bodo viharji mimo, se bomo spomni-
li, da je v davnem letu 1938 obsijal mes-
to apokaliptični severni sij, da pa je v letu 
2012 sredi težavnih razmer nad mestom 
in med njegovimi ljudmi žarela svetloba 
ustvarjalnega duha in razsvetljene misli.« 

Drago Jančar

Desetletna razdalja
Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture

Več na: http://www.maribor2012.info/ 

Majski salon na  
Studencih
Do 13. julija je še odprt Majski salon 
ZDSLU 2022 v razstavišču Kibla 
Portal na Valvasorjevi 40, drugo 
nadstropje – od ponedeljka do petka 
od 16. do 20. ure, za organizirane 
skupine tudi izven odpiralnega časa 
po predhodnem dogovoru na kibla@
kibla.org. Majski salon je razstava 
z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Od 
leta 1909 predstavlja tradicionalno 
letno razstavo članov in članic Zveze 
društev slovenskih likovnih umetni-
kov iz devetih regionalnih društev. 
Na tokratni razstavi v Kibla Portalu 
sodeluje 218 umetnikov in umetnic z 
več kot 600 likovnimi deli.

Oto Rimele (Zevs, Lačni Franz, Laibach) 
je izdal vrhunski avtorski instrumentalni 
cede s sedmimi glasbenimi kompozicija-
mi (zvočnimi pečati) in osmo za dodatek 
(kot svojevrstna zunanja pentlja). Kupiti 
ga je mogoče v spletni prodaji www.zkp.
rtvslo.si, kak posnetek se najde tudi na ka-
nalu youtube.

Oto Rimele, Valovanja

Spomini na Lent 
– zgodnja leta
Kaj napisati o spominih, ki desetletja 
oddaljeni segajo v otroštvo? Nekateri so 
zelo živi, drugi daljni in megleni. Takšni 
so tudi moji spomini na zgodnja leta 
Lenta, ki sem jih doživel s svojim dedkom 
Janezom Jermanom. Spominjam se, da 
je moj dedek v sredini osemdesetih (kot 
predsednik Turističnega društva Maribor) 
vse sile vložil v projekt vinskih cest, ki 
so povezale vinarje v regiji, predvsem 
pa v projekt oživitve Lenta, dolgo 
pozabljenega dela Maribora, v katerem je 
videl velik potencial.

Navdih za prireditve mu je dal kar Lent 
sam kot nekdanje pristanišče za rečne 
splave oziroma rance. Prvi splavarski krst, 
nekakšna »praprireditev« vseh dogodkov 
na Lentu, je potekal 6. julija 1985. Splav 
je izdelal legendarni splavarski mojster 
Ivan Verboten – Vanč. Na Vojašniškem 
trgu so postavili velik oder s tribuno, na 
katerem so potekale glasbene in kulturne 
prireditve. Splavarski krst je bil zadetek v 
polno, udeležilo se ga je več tisoč ljudi.
Izjemen odziv je dal organizatorjem nov 
zagon. Že naslednje leto so prireditve 
na Lentu trajale tri dni, postavljenih je 
bilo več odrov, vključene so bile različne 
kulturne, umetniške in športne prireditve. 
Leta 1987 in 1988 je Lent trajal že vse 
poletje! Odvijali so se številni koncerti, 
predstave SNG Maribor, kramarski sejem, 
motonauma oziroma tekmovanje motor-
nih čolnov ... Ker je bilo na Lentu premalo 
prostora za velik oder in tribune, so se 
domislili plavajočega odra pri Vodnem 
stolpu. Uvedena je bila tudi enotna 
vstopnica za vse prireditve, prodajali so jo 
v obliki takrat zelo priljubljenega »bedža« 
oziroma priponke … In že takrat je na 
Lentu vsaj en dan zagotovo deževalo. 
Iz tistega časa se spomnim tudi nezado-

voljstva nekaterih znanih Mariborčanov, 
ki se niso sprijaznili s poimenovanjem 
festivala s tujko Lent. Dedku so v več 
člankih v časniku Večer očitali, da pod-
pira »nemškutarsko« poimenovanje Lent 
namesto slovenskega Pristan. Ko sem ga 
pri nedeljskem kosilu vprašal, kaj meni o 
tem, je rekel, da Mariborčani pač rečejo 
Lent in da je to treba spoštovati. 
Čeprav so prireditve na Lentu že v osem-
desetih trajale celotno poletje in zahtevale 
večmesečne priprave in organizacijo, 
so vsi udeleženi delo opravljali »pro 

bono«, v dobro Maribora. Verjetno se 
takrat nihče ni zavedal, da bodo mestu 
dali eno najprepoznavnejših blagovnih 
znamk – poletni festival Lent. Dedek 
je vedno z izbranimi besedami govoril 
o vseh, ki so od začetka sodelovali pri 
organizaciji prireditev na Lentu: Ivan 
Verboten – Vanč, Črt Mesarič, Milan 
Razdevšek, Vlado Čurin ...  
Spominjam se tudi, da so leta 1989 v pro-
gram Lenta vključili Folkart – folklorni 
festival KUD Študent, ki je na maribor-
ske ulice in trge pripeljal folkloriste z 
vsega sveta. Organiziral ga je Vladimir 
Rukavina, ki je leta 1993 z Narodnim do-
mom nato prevzel organizacijo celotnega 
festivala, saj je obseg festivalskih prire-
ditev postal tak, da jih s prostovoljnim 
delom ni bilo več mogoče organizirati. 
Tudi kasneje, ko moj dedek ni več aktivno 
sodeloval pri organizaciji prireditev na 
Lentu, se je ob splavarskem krstu redno 
udeleževal vožnje s splavom. To je bil 
razlog, da se sam nikoli nisem peljal s 
splavom, saj sem ga moral kot njegov 
šofer odložiti v Koblarjevem zalivu in 
nato počakati na Lentu. Na vožnjo s 
splavom tako še kar čakam.

Janko Jerman

Že v osemdesetih je na Lentu vsaj 
en dan zagotovo deževalo

Janez Jerman, predsednik Turističnega društva Maribor

Prav na dan 150. obletnice rojstva, 12. 
maja, je bila v Sodnem stolpu predsta-
vitev obsežne monografije Antona 
Korošca, slovenskega državnika kralje-
ve Jugoslavije, avtorja, zgodovinarja in 
nekdanjega veleposlanika na Dunaju, 
dr. Andreja Rahtena.
Knjiga ponuja zanimiv vpogled v politič-
no kariero in življenje Antona Korošca v 
obdobju med obema vojnama in je opre-
mljena z bogato zbirko fotografij. Avtor 
v njej razkriva tudi Koroščeve ključne 
značajske lastnosti. Knjiga, ki je nastajala 
postopno 25 let, je izšla aprila letos pri 
Cankarjevi založbi.

Prelomne besede 
»Vaše veličanstvo, prepozno je!« S temi 
znamenitimi besedami je Anton Korošec 
zavrnil povabilo habsburškega cesarja 
Karla I., da bi Slovenci ostali v federali-
zirani monarhiji, in tako postal ustanovni 
oče kraljeve Jugoslavije. V ohranitvi jugo-
slovanske države je v kasnejših letih videl 
predvsem zagotovilo za avtonomni razvoj 
slovenskega naroda.
Andrej Rahten: »Imamo opravka s politi-
kom, ki se je iz provincialnega voditelja 
katoliških narodnjakov na Štajerskem pre-
ko voditelja južnih Slovanov v dunajskem 
parlamentu povzpel v sam vrh jugoslo-
vanske politike v kraljevi Jugoslaviji v 
Beogradu. Kot večkratni minister, pred-
sednik senata in kot edini nesrbski mini-
strski predsednik med obema vojnama je 
postal edini slovenski državnik, ki si je v 
kraljevi Jugoslaviji ta naziv tudi zaslužil.«

Maribor
Korošec je večino svojega časa po usta-
novitvi Jugoslavije preživel v Beogradu, 
vendar se je vračal v domovino, pred-
vsem v Ljubljano in Maribor. »Znana so 
njegova potovanja z vlakom, večinoma je 
potoval z znamenitim Orient Expressom,« 
pripoveduje Rahten. Kljub potovanjem z 

»luksuznim vlakom«, kar se je za mini-
stra sicer spodobilo, je živel v razmeroma 
skromnih razmerah, v Ljubljani je prebi-
val v Marijanišču, v Mariboru v pritličju 
semenišča, občasno je maševal pri mari-
borskih šolskih sestrah. 
»V Maribor je rad zahajal, tukaj je imel 
enega najtesnejših sodelavcev, to je bil po-
slanec in novinar Franjo Žebot. Z njim je 
veliko sodeloval že v času, ko je Korošec 
začel svojo kariero kot novinar in je prev-
zel urednikovanje Slovenskega gospodar-
ja,,« pojasnjuje Andrej Rahten. Zanimivo 
je, da je novinarsko delo videl kot del po-
litičnega delovanja, do svoje smrti je ostal 
član jugoslovanskega društva novinarjev 
in tudi plačeval članarino. Korošec je med 
drugim tudi dosegel, da je mariborsko bo-
goslovje dobilo status visoke šole.

Andrej Lasbaher

Državnik z 
Orient expressa
Monografija o Antonu Korošcu

Andrej Rahten
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Red. prof. dr. Andrej Rahten je 
znanstveni svetnik na Zgodovinskem 
inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU in 
na Filozofski fakulteti Univerze v 
Mariboru. Od leta 2019 je dopisni 
član Avstrijske akademije znanosti. 
Njegova raziskovalna dejavnost se 
osredotoča na zgodovino habsburške 
monarhije in kraljeve Jugoslavije, 
politično biografiko ter zgodovino 19. 
in 20. stoletja.

Mnogi viri navajajo, kako se je zlasti 
zadnji dve leti življenja Korošec še po-
sebno močno posvetil antisemitizmu 
in obsojanju komunizma ter prostozi-
darstva. Odkrito sovraštvo do Judov 
se je tudi v Sloveniji začelo že v poznih 
dvajsetih letih, z nastopom nacizma 
v Nemčiji, v Kraljevini Jugoslaviji pa 
so judovskim otrokom, dijakom in 
študentom med drugim začeli ome-
jevati dostop do izobrazbe. Korošec, 
tedanji minister za prosveto, je obstoj 
v predzadnji vladi kraljevine celo 
pogojeval s sprejemom zakona, ki bi 
drastično omejil vpis judovskih otrok 
na srednje šole in univerze. Sprejeta je 
bila milejša različica od Koroščeve.

D. P.

Dr. Anton Korošec (12. 5. 1872 – 
14. 12. 1940) se je rodil v prleški 
vasici Biserjane pri Svetem Juriju 
ob Ščavnici. Umrl je v Beogradu, 
pokopan je v grobnici na ljubljanskem 
spominskem parku Navje.
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Iz nič ne nastane nič, brez sodelovanja 
srčnih ljudi in ustvarjalnih entuziastov 
pa tudi ne, pravi Milan Razdevšek, usta-
novni član in prvi direktor Zavoda za tu-
rizem Maribor, pred tem dolgoletni tajnik 
Mariborske turistične zveze, predsednik 
Turističnega društva Maribor in sploh de-
setletja prvo ime turističnega preporoda 
novega Maribora. Med drugim pa je bil 
tudi eden od štirih ključnih ljudi najož-
je ekipe (še Janez Jerman, Ivan Verboten 
in Črt Mesarič), ki je s Poletnimi prire-
ditvami Lent v osemdesetih tlakovala 
pot Festivalu Lent.
Od začetka sta bila naš namen in 
cilj oživitev Lenta in Drave ter od-
piranje novih prostorov mesta, pravi 
Razdevšek. V tako lepem mestu živimo, 
zasanjano zavzdihne.

Splavarski krst 1985
Hkrati s pripravami na obnovo Lenta, ki 
je bil včasih pravi mariborski »slum«, 
kot se spominja Razdevšek, je skupina 
pametnih in predanih ljudi začela raz-

mišljati tudi o oživitvi Lenta. Na čelu te 
skupine je bil Janez Jerman, predsednik 
Turističnega društva Maribor. Ta je poz-
nal splavarja Ivana Verbotna – Vanča in 
v sodelovanju je vzniknila ideja, da bi 
po dolgem času spet naredili splavarski 
krst. K ideji sta pritegnila Črta Mesariča, 
ki je bil tedaj predsednik občine Rotovž, 
Verboten in prijatelji pa so v Koblarjevem 
zalivu zgradili splav, ki se je 6. julija 
1985 spustil po Dravi do Sodnega stolpa 
pod tržnico. Zbralo se je veliko ljudi in 
enodnevna prireditev je lepo uspela. Prvi 
boter splavarskega krsta je bil Mesarič, 
prvi krščenec pa Ervin Pušnik, flosar kor-
moniš (vodja splava).
Jeseni tega leta se je Milan Razdevšek 
zaposlil na mariborski Turistični zvezi, 
kjer je že delala Bojana Tihec. Povezali 
so se s turističnim društvom in na pod-
lagi dobrih izkušenj ugotavljali, da je 
enodnevna prireditev na Lentu prema-
lo ter da bi radi naredili nekaj večjega. V 
pripravljalno ekipo so pritegnili še Vlada 
Čurina, osrednjo osebnost mariborske 

Korenine in rast
Od splavarskega krsta do največjega 
festivala na prostem v državi

Lent '87 je trajal tri dni (od 26. do 28. 
junija), kot Mariborske poletne prire-
ditve pa se je razvlekel do 30. avgusta. 
Za nedeljske koncerte je oživel paviljon 
v parku, v kinu Partizan je bil počitniški 
filmski spored, na dvorišču v Gospejni 
ulici je bila multimedialna prireditev 
Cvetje sprehajalcev, v Martinovem 

hramu in Novem svetu sta bili likovna 
in fotografska razstava, orgelski 
koncerti so bili v stolnici ... Na Lentu 
pa so nastopili: Električni orgazam, 
Zabranjeno pušenje, La cinema z Miro 
Furlan, Martin Krpan, Leb i so, Parni 
valjak, Film, Dixieland band, Bajaga i 
instruktori ...

Jagodni izbor

Motonaume, ki je v 70. letih prejšnjega 
stoletja že povezala mesto in k Dravi pri-
vabila ogromno ljudi. Že leta 1970 je bilo 
namreč v Mariboru evropsko prvenstvo 
v tekmovanju motornih čolnov, o tem je 
Jože Pogačnik posnel nagrajeni 11-mi-
nutni dokumentarni film (najdete ga v 
bazi slovenskih filmov – spletna stran 
bsf.si –, o čemer smo pisali v prejšnji 
številki časopisa).

Ime Lent dobi nov pomen
Leta 1986 so prireditve za oživljanje 
Lenta in Drave trajale že tri dni (od 4. 
do 6. julija). Poleg splavarskega krsta in 
Motonaume na Dravi so se prizorišča raz-
širila, pri Sodnem stolpu so bili že tudi 
koncerti, na Vojašniškem trgu filmske 
projekcije itd. Organizacija je še vedno 
temeljila bolj ali manj na prostovoljstvu 
in redkih donacijah, so se pa prvič po-
javile priponke oziroma bedži Lenta, 
ki so bili v prvi vrsti znak pripadnosti 
in podpore, čeprav so se tudi prodajali 
po simbolični ceni.
Ob prireditvah se je tedaj v javnosti raz-
plamtela polemika, češ da bi skupno ime 
za prireditve moralo biti Pristan, ne pa 
Lent. Organizatorji prireditev so zagovar-
jali razlago, da je Lent uveljavljeno ime 
predela ob Dravi, ki so se ga včasih vsi 
sramovali, zdaj pa dobiva nov pomen.

Prva trgatev Stare trte  
leta 1987
Leta 1987 so prireditve na Lentu poteka-
le že na veliko prizoriščih ter trajale vse 
poletje. Osnovna ekipa organizatorjev 
(Jerman, Mesarič, Tihčeva, Razdevšek, 
Čurin) je poklicala na pomoč Borisa 
Cizeja in prireditve so se začele junija s 
pohodom pihalnih godb po mestu, pote-
kale na osmih prizoriščih, eno od njih je 
bil velik oder za 2000 ljudi, splavarskega 
krsta pri Sodnem stolpu pa se je udeleži-
lo deset tisoč ljudi. Tokrat so se priredite-
lji že bolje organizirali, s priponkami so 
že zabeležili zgleden izkupiček, še ved-
no pa so se trudili pritegniti in povezati 
mesto – za red pri vstopih na prizorišča 
so denimo skrbeli hokejisti pod vod-
stvom Andreja Verliča.

Posebna zanimivost tega leta je tudi, da 
je bila pri obnovljeni hiši prvič izpelja-
na trgatev Stare trte, za kar gre največ 
zaslug Jožetu Protnerju, takratnemu di-
rektorju Kmetijskega zavoda, ki je za os-
krbovanje Stare trte našel profesional-
ca, Toneta Zafošnika.
Leta 1988 so se organizatorji Poletnih 
prireditev Lent lotili še čiščenja in ob-
nove zanemarjenega Sodnega stolpa, v 
katerem so bile v času Lenta slikarske 
delavnice in razstava o tradiciji splavarje-
nja na Dravi. Splavarski krst je bil tokrat 
pri Stari trti, pri Vodnem stolpu so prvič 
postavili plavajoči oder, spet je bil zraven 
»veteranski« Kramarski sejem z Borisom 
Šinkovičem, v okviru Lenta je bil prvič 
jazz festival, k organizaciji je pristopil še 
Radio Maribor, med 2. in 3. julijem pa je 
na Dravi potekala Motonauma, evropsko 
prvenstvo formule 500 ccm. Za potrebe 
organizacije, ki je prerasla okvirje prosto-
voljstva, so se povezali z gospodarstvom 
in oblikovali posebni Lent–pool spon-
zorjev in donatorjev.

Novost – Folkart
Leta 1989 je bil splavarski krst prvič 
v zalivu pri Vodnem stolpu, med no-
vostmi pa je bil Mednarodni folklor-
ni festival Folkart, ki je trajal pet dni 
na Vojašniškem trgu v organizaciji 
Kulturno umetniškega društva Študent, 
natančneje njegove Akademske folklor-
ne skupine Študent.
Leto 1990 je bilo za organizatorje 
Poletnih prireditev Lent zopet prelomno 
– pričeli so s čiščenjem in urejanjem 
Minoritske cerkve, kjer je predstave pos-
tavljal Tomaž Pandur. V starem radiu 
na Koroški cesti je bil prvič Lutkovni 
pristan, prireditve so se razširile še 
na mariborsko sejmišče in program je 
že bil prilagojen vsem generacijam, 
gradnji splava denimo so se pridruži-
li dijaki srednje lesarske šole pod vod-
stvom Zlatka Jesenika.

Prvi Festival Lent
Med poletjem leta 1991 je bila vojna 
in v Mariboru krožijo urbane legende 
o tem, kako so se v vojni znašli mno-
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Sredi osemdesetih let, ko je bil Lent še veliko gradbišče, so v Turističnem društvu Maribor za oživitev 
tega dela mesta organizirali prireditev, ki so jo imenovali Splavarski krst; med drugim tudi v spomin na 
tradicijo dravskega čolnarstva in splavarstva, katerih korenine segajo celo v rimske čase.

Naslovnica Večera, četrtek, 25. junija 1987
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ČETRTEK, 23. 6. PETEK, 24. 6. SOBOTA, 25. 6. NEDELJA, 26. 6.

Trg Leona Štuklja
GLAVNI ODER 21.30 MAGNIFICO 21.30 VLATKO STEFANOVSKI  

& TANEC (MKD)

Avditorij LGM 
MINORITI – ODER NOVE KBM

22.00 LAIBACH: MI SMO NAROD 
(WIR SIND DAS VOLK)

23.30–2.00 Lacha after jam 
WUDISBAN

22.00 TADEJ TOŠ V ŽIVO
23.30–2.00 Lacha after jam 

PINE TREE
22.00 ČUDEŽ 

Narodni dom Maribor

Pri Vodnem stolpu
JURČKOV – VEČEROV ODER

20.00 OPEN
21.30 DRUŠTVO MRTVIH PESNIKOV

20.00 JET BLACK DIAMONDS
21.30 MODE MACHINE – DEPECHE MODE TRIBUTE (ITA)

20.00 ADI SMOLAR  
& LETEČI POTEPUHI

Sodni stolp
SODNI STOLP 20.30 POČENI ŠKAFI

20.30 MARKO ČRNČEC  
& NINO MUREŠKIČ  

& GOST: SONIC TRAVELS
20.30 Jazz Podij 1 

TEO COLLORI & MOMENTO CIGANO

Dvorana Union
SALON GLASBENIH UMETNIKOV

19.30 VIKTORIJA RAZDEVŠEK, oboa  
• ARIJAN MAČAK, saksofon 19.30 KVARTET VIF 19.30 GODALNI KVARTET PRIMA

Glavni trg, Grajski trg
POZOR! MUZIKA NA CESTI!

10.00 Grajski trg: 
ELYSIAN

10.30 Glavni trg:  
ANA KALAN BAND
18.00 Grajski trg:  

THE OVER DRIVE CATS
18.30 Glavni trg:  

THE GOLDEN DIXIE BOYS

10.00 Grajski trg: 
DADA IN MARKO
10.30 Glavni trg:  

TINA SOVIČ & WOMANGO
18.00 Grajski trg:  

BORZAK
18.30 Glavni trg:  

OBLIVION

18.00 Grajski trg:  
B.A.D. TRIO

18.30 Glavni trg:  
SWEET TOOTHS TRIO

Vetrinjski dvor
FESTIVAL STAND UP KOMEDIJE 

STANDUPLENT

21.00 TIN VODOPIVEC TUTTI MATTI 
Tin Vodopivec, Admir Baltić

21.00 SPLICKA SCENA 
Tomislav Primorac, Josip Škiljo, Ivica Lazaneo, 

Ante Travizi (CRO)

21.00 ANGLEŠKI VEČER 
Alice Frick, Tamas Vamos, Ali R. Taha, 

Renato Volker-Rene (AUT, SIR, SLO)

Vetrinjski dvor
OTROŠKI PROGRAM

18.30 RAJANJE Z ROMANO 
Romana Krajnčan

18.30 ČUDEŽNA OMARA 
Zavod Enostavno Prijatelji

18.30 ZGODBA O IZGUBLJENI DUDI 
Melita Osojnik

Mestni park Maribor
ART KAMP 

ODER TRIGLAV

9.00–13.00 in 16.00–20.00 
DELAVNICE

10.30 KONCERT BALETNE ŠOLE 
Konservatorij za glasbo in balet Maribor

18.00 KONCERT BIG BANDOV  
KONSERVATORIJEV ZA GLASBO IN BALET 

MARIBOR IN LJUBLJANA

9.00–13.00 in 16.00–20.00 
DELAVNICE

10.30 SOKIJEVA BOBNARSKA ŠOLA & BAND 
Učenci Sokijeve bobnarske šole

19.00 KING’S NIGHT 
Godba Zg. Savinjske doline,  
Smooth band, Rečiški pobi,  

Franci Podbrežnik,  
Oto Pestner

9.00–13.00 in 16.00–20.00 
DELAVNICE

10.30 ZGODBE, KI JIH PIŠE PLES 
Galerija plesa Maribor

17.00 POLETNI JAZZ KONCERT 
Konservatorij za glasbo in balet Maribor

19.30 3:RMA: A WELL-PAVED ROAD

Glavni trg
FESTIVAL ULIČNEGA GLEDALIŠČA  

ANA DESETNICA NA LENTU

Trg Leona Štuklja,  
Glavni trg, Dvorana Union,  

Mestni park, Europark,  
Miklavž na Dravskem polju

34. MEDNARODNI CIOFF® FOLKLORNI 
FESTIVAL FOLKART

Glavni trg 22
GT22 18.00 FL + GT22 = 7X + MREŽNI CENTER 18.00 JAZ LABOD – 3. DEL 18.00 MADE IN GT22 – 3. DEL

Restavracija Gurmanski hram,  
Drava, Benetke,  

ŠRC Ra-ta-ta  
ŠPORTNI LENT

9.30 Restavracija Gurmanski hram: 
TRADICIONALNI MEDN. HITROPOTEZNI ŠAH. TURNIR LENT

10.00–12.00 ŠRC Ra-ta-ta:  
NERF STRELJANJE

13.00–20.00 Drava:  
MEDN. VESLAŠKA REGATA OSMERCEV zDravoJutri 
Študentsko veslaško društvo UM, AquaSystems

14.00–19.00 Benetke:  
PREDSTAVITEV POTAPLJANJA 

IN LENT PLAŽA

Ograja Muzeja NO Maribor, Minoritska 
cerkev,  

Hiša Stare trte
OSTALA PRIZORIŠČA

00.00–24.00 Ograja Muzeja NO Maribor:  
Razstava ZAČELO SE JE NA LENTU …

19.00-23.30 Minoritska cerkev: 
Projekcija UTRIP FESTIVALA LENT

19.00–24.00 Hiša Stare trte:  
VINSKO LENTANJE

00.00–24.00 Ograja Muzeja NO Maribor:  
Razstava ZAČELO SE JE NA LENTU …

19.00-23.30 Minoritska cerkev: 
Projekcija UTRIP FESTIVALA LENT

19.00–24.00 Hiša Stare trte:  
VINSKO LENTANJE

00.00–24.00 Ograja Muzeja NO Maribor:  
Razstava ZAČELO SE JE NA LENTU …

19.00-23.30 Minoritska cerkev:  
Projekcija UTRIP FESTIVALA LENT

19.00–24.00 Hiša Stare trte:  
VINSKO LENTANJE

Gosposka ul. 11,  
Krekova ul. 4,  

Vojašniški trg 6,  
Park Muzeja NO Maribor,  

Tyrševa ul. 12,  
Muzej NO Maribor,  

Glavni trg 
ŽIVA DVORIŠČA

16.00 Gosposka ul. 11:  
MARIBORSKA DVORIŠČA – IZZIVI 

IN PRILOŽNOSTI
17.00 Krekova ul. 4:  

SONARAVNA GRADNJA
18.00 Park Muzeja NO Maribor:  

TRAJNOSTNI PARK MUZEJA NO MARIBOR
19.00 Vojašniški trg 6:  

NAPISANO V MARIBORU – LITERARNI 
MARATON

20.00 Gosposka ul. 11:  
OBROBJE – OTVORITEV FOTOGRAFSKE 

RAZSTAVE JASMINE VIDMAR
21.30 Park Muzeja NO Maribor:  
ANGAŽIRANI DRŽAVLJANI SVETA 

SE PREDSTAVIJO

10.00–21.00 Gosposka ul. 11:  
OBROBJE, FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 

JASMINE VIDMAR
10.00 Park Muzeja NO Maribor:  

BIODIVERZITETA NA DVORIŠČIH ALI O PRAVICAH 
PLEVELA IN INVAZIVNIH RASTLIN

18.00 Tyrševa ul. 12:  
MESTNE METAMORFOZE
19.00 Muzej NO Maribor:  

MUZEJ ZA MIR
20.00 Tyrševa ul. 12:  

IZMENJEVALNICA OBLIKOVALSKIH OBLAČIL 
BY MIRICOTA

20.00 Vojašniški trg 6:  
ODSEV JE LE NAJTANJŠA PLAST – LITERARNI 

VEČER Z ANO SVETEL

10.00–21.00 Gosposka ul. 11:  
OBROBJE, FOTOGRAFSKA RAZSTAVA JASMINE VIDMAR

10.00 Krekova ul. 4:  
PROSTOR – TELO – DIH – GLAS

17.00 Glavni trg:  
KAJ SE JE SPREMENILO V DOBRIH DVAJSETIH LETIH – PO 

SLEDEH FOTOGRAFIJ S KONCA PREJŠNJEGA STOLETJA
17.00 Krekova ul. 4:  

ŽIVO DVORIŠČE
18.00 Tyrševa ul. 12:  

VRVICA, KI JE REŠILA SVET
19.00 Vojašniški trg 6:  

40 KOLUMN ALJOŠE TERNOVŠKA – POGOVOR Z AVTORJEM
20.00 Krekova ul. 4:  

DVORIŠČNI ROCK’N’ROLL
21.00 Gosposka ul. 11:  

URŠKA GAJŠT & IGOR BEZGET

31. ODPRTA PLESNA SCENA  
(Velika dvorana LGM)

TOREK, 21. 6. 20.00 POT, Galerija plesa Maribor
SREDA, 22. 6. 20.00 ZLITJE S SAMIM SEBOJ, Žigan Krajnčan
ČETRTEK, 23. 6. 20.00 MILNICA, Julija Pečnikar, Ilinca Forna (ROU, SLO)

 VSE MORA VEN, Petra Peček, Manca Trampuš, Alja Lacković

PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE 
12. STOPTRIK MFF  
(Volkmerjev prehod)

NEDELJA, 26. 6. 21.00 StopTrik za kino(m): NAJBOLJŠE 2020 IN 2021
TOREK, 28. 6. 21.00 StopTrik za kino(m): ANIMIRAN FEMINIZEM
ČETRTEK, 30.6. 21.00 StopTrik za kino(m): ANIMIRANE MITOLOGIJE  Prireditve z vstopnino  Vstopnine ni

MEDNARODNI FESTIVAL DOKUMENTARNEGA FILMA DOKUDOC  
(Park Muzeja NO Maribor)

SREDA, 29. 6. 21.00 UKRAJINSKA ŠERIFA/UKRAINIAN SHERIFFS (GER, UKR)

PETEK, 1. 7. 21.00 TA DEŽ NE BO PONEHAL/THIS RAIN WILL NEVER STOP (GER, LAT, UKR)

LENT PO LENTU  
(Trg Leona Štuklja)

ČETRTEK, 7. 7. 21.30 Piše se leto 2022: HAPPY OL’MCWEASEL • ELVIS JACKSON
PETEK, 8. 7. 21.30 PERPETUUM JAZZILE

PONEDELJEK, 27. 6. TOREK, 28. 6. SREDA, 29. 6. ČETRTEK, 30.6. PETEK, 1. 7. SOBOTA, 2. 7.

21.30 34. FOLKART – OTVORITEV  
(ARG, BRA, CHI, PHI, POL, ESP, SLO)

21.30 VLADO KRESLIN IN MALI BOGOVI 21.30 BAJAGA I INSTRUKTORI (SRB) 21.30 ROCK OPERA (SRB)
21.30 ŠUKAR  

• DŽAMBO AGUŠEVI ORCHESTRA (MKD)

22.00 Jazz Podij 2 
P'JAYS

23.30–2.00 Lacha after jam 
FRIDAS QUARTET (AUT, SLO)

22.00 JazzLent 
ERIK TRUFFAZ QUARTET (FRA, SUI)

23.30–2.00 Lacha after jam 
MASHARIK

22.00 JazzLent 
RYMDEN (NOR, SWE)

23.30–2.00 Lacha after jam 
FUNK FACT & SARA LAMPREČNIK

22.00 JazzLent 
SANTROFI (GHA)

23.30–2.00 Lacha after jam 
MULTIVERSAL

22.00 Druga godba 
KUTU (ETH, FRA)

23.30–2.00 Lacha after jam 
TONI

22.00 JazzLent 
JAGA JAZZIST (NOR)

23.30–2.00 Lacha after jam 
HAUPTMAN • DJ TURISTA

20.00 GROOVOCADO 20.00 DUO ATANASOVSKI Z GOSTI 20.00 MITCH O.  
• POHORJE EXPRESS

20.00 ANDREJ ŠIFRER  
& MALI OGLASI

20.00 GUSTAFI (CRO)

21.30 WCKD NATION
20.00 PREDIN & MEF
21.30 TOSCA BEAT

20.30 IMER TRAJA BRIZANI  
& AMALA: FLAMENCO PROJECT 20.30 CAMINOIGRA

20.30 Jazz Podij 3 
TRIONICA  

& SLOVENIAN FIDDLE GANG (FRA, SLO)
20.30 VUDLENDERJI 20.30 Druga godba 

BRINA 20.30 HOSTNIK PA KREČIČ

19.30 BRIN BERNATOVIČ, harfa 19.30 DUO ZVER – BALAŽIC
19.30 TROBILNI DUO TUPHONIA  
• NADA TAVČAR, mezzosopran  

• JAN TOMINIĆ, saksofon
19.30 GREGOR DEŠMAN, klavir 19.30 SLOVENSKI OTROŠKI ZBOR 2022 20.30 34. FOLKART – zaključek  

(ARG, BRA, CHI, PHI, POL, ESP, SLO)

18.00 Grajski trg:  
B-KOMPLEKS

18.30 Glavni trg:  
NATALIJA TUMPEJ TRIO

18.00 Grajski trg:  
BOŠTJAN VELKAVRH  

»INTIMNO« ACOUSTIC TRIO
18.30 Glavni trg:  
KLARA VETERŠEK  

& URŠKA SUPEJ BAND

18.00 Grajski trg:  
AM LoKo

18.00 Grajski trg:  
KLARA VETERŠEK & TIN VELE

20.00 Glavni trg:  
TEO Y LA MAR DUO (CRO, HUN)

10.00 Grajski trg:  
LELA KAPLOWITZ TRIO (CRO)

10.30 Glavni trg:  
ORKESTRION

18.00 Grajski trg:  
GODALNI KVARTET NOVA

18.30 Glavni trg:  
LELA KAPLOWITZ TRIO (CRO)

10.00 Grajski trg: 
ALLBOOM

18.00 Grajski trg:  
PIŽONI

18.30 Glavni trg: 
ALLBOOM

21.00 AUTSAJDERJI – DOBRODELNI 
STAND UP ROAST 

John Denhof, Filip Flisar, Bor Greiner, 
6pack Čukur, Marcos Tavares (BRA, USA, SLO)

21.00 10KINE NOVE STAND UP FACE 
Andrej Težak Tešky, Maja Monrue, 

Eldar Omerčić - The Eldar, Alen 
Mastnak, Patricija Harl, Žan Luc, Urša 

Vrečko, Robert Zrinski, UM & KUNA

21.00 MALI OTROCI, VELIKI PROBLEMI 
Uroš Kuzman, Aleš Novak

21.00 ŽENSKI VEČER 
Marina Orsag, Vlatka Mifka, 
Kaja Grozina, Eva Virc (CRO, SLO)

21.00 INŠPEKTOR JAKA  
IN LOKALNO AKTUALNO 

Vinko Šimek, Simon Spreitzer, David 
Gorinšek, Tim Andrič, Matic Potočnik, 

Andrej Bakreni

21.00 RECIKLIRANI KONFETI 
Nikola Todoroski (MKD) 

• DEŽURNI KRIVEC 
Goran Vinčić (CRO)

18.30 PALČICA 
Gledališče KU-KUC

18.30 SILNO VLJUDNA PREDSTAVA 
Andreja Zupančič

18.30 DETEKTIV VOHLJAČ 
Miškino gledališče

18.30 OVČKA, KI JE PRIŠLA NA VEČERJO 
Gledališče Smejček

18.30 KRTEK ZLATKO ALI KAKEC,  
KI JE PADEL Z NEBA 

Lutkovno gledališče FRU-FRU
18.30 SNEŽNA VILA 
Damjana Golavšek

9.00–13.00 in 16.00–20.00 DELAVNICE 
10.30 POLETJE V LASEH

Plesna izba Maribor
17.00 POVODNI MOŽ AMBROŽ 

Plesni teater Ljubljana
19.30 MARIBUM AFRIQUI 

Sekou Kouyate & Family band,  
Plesna izba Maribor (GUI, SLO)

9.00–13.00 in 16.00–20.00  
DELAVNICE

10.30 PLESNI PROJEKT CENTRA PLESA 
KD Center plesa Maribor,  

Tovarishia dance company
17.00 PRIPOVEDOVALKE – ZGODBE 

IZ HIŠE 
KUD Plesna delavnica Zahir

19.30 BRENCL BANDA – ČAROVNIŠKI 
LOV

9.00–13.00 & 16.00–20.00 
DELAVNICE

10.30 GLASBENA POKUŠINA 
KUD Coda

17.00 BOBNARJI PLESNE IZBE 
& TRIGLAVOV DAN JUNAKOV 

Plesna izba Maribor, 
Zavarovalnica Triglav
19.30 GROOVELAND

9.00–13.00 in 16.00–20.00 
DELAVNICE

10.30 OBLEKA NAREDI ČLOVEKA 
Društvo Ekologi brez meja, 

Zveza prijateljev mladine Maribor, 
Srednja šola za oblikovanje Maribor, 

Tovarna plesa Maribor
17.00 ČAROVNIK IZ OZA 
Los Tacones Maribor
19.30 DARJA ŠVAJGER

9.00–13.00 in 16.00–20.00 
DELAVNICE

10.30 23. OTROŠKI FOLKART:  
DAN MEDNARODNE OTROŠKE 

ETNO KULTURE (CRO, LAT, SLO)

17.00 POLETNA MELODIJA 
Glasbena Ustvarjalnica 

KUD Dolina miru
19.30 POLICIJSKI ORKESTER & AMAYA

9.00–13.00 in 16.00–20.00 
DELAVNICE

10.00 23. OTROŠKI FOLKART:  
DAN SLOVENSKE ETNO KULTURE

11.00 UKULELENT 
Inge Breznik, Mihaela Pihler, 

učenci OŠ Podčetrtek, Ada Lovenjak
17.00 STEP AFRIKA! 

FANTASTIČNA EKSPLOZIJA STEPA (USA) 
Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji

19.30 HEARTBEAT BAND 
IN BAISHALI SARKAR (IND, IRI, SLO)

20.15 THE FOOTBALL SHOW  
Mencho Sosa (ARG)

21.00 MOROMAS 
Cronopia Contorsiones (ARG)

21.45 QUADRO 
eVenti Verticali (ITA)

20.15 KOMAR IN ŠAMPION  
Faber Teater (ITA)

21.00 CIRKUS NA PEDALA 
Jakob Bergant

20.15 D-CONSTRUCTION 
Compagnie Dyptik (FRA)

22.30 QUADRO: REZERVNI TERMIN

21.45 SMUČARSKA ODISEJA 
Bratři v tricku (CZE)

20.15 THE ACT OF LOVE  
Dana Auguštin

21.00 MISIJA ŠOTOR 
Mismo Nismo

21.45 SLADKO SLANO  
Circo Carpa Diem (ITA)

20.30 Glavni trg – Trg Leona Štuklja: 
34. FOLKART – povorka  

(ARG, BRA, CHI, ESP, PHI, POL, SLO)

11.30 Glavni trg:  
34. FOLKART V MESTU (ARG, CHI, ESP)

18.00 Mestni park:  
34. FOLKART V PARKU (POL)

19.00 Glavni trg:  
34. FOLKART V MESTU (ARG, CHI, ESP)

11.30 Glavni trg:  
34. FOLKART V MESTU (BRA, PHI, POL)

19.00 Glavni trg:  
34. FOLKART V MESTU (BRA, PHI, POL)

19.30 Miklavž na Dravskem polju:  
34. FOLKART GOSTUJE (ESP)

11.30 Europark Maribor:  
34. FOLKART – povorka  

(ARG, BRA, CHI, PHI, POL, ESP)

11.00 Glavni trg:  
34. FOLKART V MESTU  

(ARG, BRA, CHI, PHI, POL, ESP)

21.30 Trg Leona Štuklja:  
34. FOLKART – otvoritev  

(ARG, BRA, CHI, PHI, POL, ESP, SLO)

20.30 Dvorana Union:  
34. FOLKART – zaključek  

(ARG, BRA, CHI, PHI, POL, ESP, SLO)

18.00 MIZA #1 – NEJC PUCKO 18.00 MIZA #2 – JAKOB SEVER KLASINC 18.00 MIZA #3 – URBAN SENEKOVIČ 18.00 MIZA #4 – MATIC KOMEL 18.00 MIZA #5 – PETJA GOLEC HORVAT 
+ BREZ ODRA 18.00 MIZA #6 – DIJANA DAJČMAN

14.00–19.00 Benetke:  
PREDSTAVITEV POTAPLJANJA 

IN LENT PLAŽA
17.00–19.00 ŠRC Ra-ta-ta:  

LASERMAXX

14.00–19.00 Benetke:  
PREDSTAVITEV POTAPLJANJA 

IN LENT PLAŽA
17.00–19.00 ŠRC Ra-ta-ta:  

STRELJANJE S PIŠTOLO MK LR22

14.00–19.00 Benetke:  
PREDSTAVITEV POTAPLJANJA 

IN LENT PLAŽA
17.00–19.00 ŠRC Ra-ta-ta:  
MINI BOWLING • CURLING

14.00–19.00 Benetke:  
PREDSTAVITEV POTAPLJANJA 

IN LENT PLAŽA
16.00–20.00 Benetke:  

PREDSTAVITEV ŠOLE JADRANJA
17.00–19.00 ŠRC Ra-ta-ta:  

ČLOVEŠKI NAMIZNI NOGOMET XXL

14.00–19.00 Benetke:  
DEMONSTRACIJA POTAPLJANJA 

NA VDIH
16.00–20.00 Benetke:  

PREDSTAVITEV ŠOLE JADRANJA

10.00–20.00 Benetke:  
PREDSTAVITEV ŠOLE JADRANJA

14.00–19.00 Benetke:  
PREDSTAVITEV POTAPLJANJA 

IN LENT PLAŽA

00.00–24.00 Ograja Muzeja 
NO Maribor:  

Razstava ZAČELO SE JE NA LENTU …
19.00-23.30 Minoritska cerkev:  

Projekcija UTRIP FESTIVALA LENT
19.00–24.00 Hiša Stare trte:  

VINSKO LENTANJE

00.00–24.00 Ograja Muzeja 
NO Maribor:  

Razstava ZAČELO SE JE NA LENTU …
19.00-23.30 Minoritska cerkev: 

Projekcija UTRIP FESTIVALA LENT
19.00–24.00 Hiša Stare trte:  

VINSKO LENTANJE

00.00–24.00 Ograja Muzeja 
NO Maribor:  

Razstava ZAČELO SE JE NA LENTU …
19.00-23.30 Minoritska cerkev: 

Projekcija UTRIP FESTIVALA LENT
19.00–24.00 Hiša Stare trte:  

VINSKO LENTANJE

00.00–24.00 Ograja Muzeja 
NO Maribor:  

Razstava ZAČELO SE JE NA LENTU …
19.00-23.30 Minoritska cerkev:  

Projekcija UTRIP FESTIVALA LENT
19.00–24.00 Hiša Stare trte:  

VINSKO LENTANJE

00.00–24.00 Ograja Muzeja 
NO Maribor:  

Razstava ZAČELO SE JE NA LENTU …
19.00-23.30 Minoritska cerkev:  

Projekcija UTRIP FESTIVALA LENT
19.00–24.00 Hiša Stare trte:  

VINSKO LENTANJE

00.00–24.00 Ograja Muzeja 
NO Maribor:  

Razstava ZAČELO SE JE NA LENTU …
19.00-23.30 Minoritska cerkev: 

Projekcija UTRIP FESTIVALA LENT
19.00–24.00 Hiša Stare trte:  

VINSKO LENTANJE

gi člani folklornih skupin, ki so priš-
li na Folkart. Splavarski krst so vendar-
le izvedli, vendar namesto junija šele 
29. septembra 1991.
Leta 1992 je Turistično društvo Maribor 
zadnjič nastopilo v vlogi organizatorja 
Poletnih prireditev Lent, ki so se junija 
tega leta začele s splavarskim krstom pri 
Vodnem stolpu in se raztegnile čez vse 
poletje z raznimi prireditvami, od kon-
certov in operet do predstav, projekcij in 
razstav na številnih prizoriščih, mnoge od 
teh na novo odkrite. 
Ekipa, ki so jo med drugim sestav-
ljali »veterani« Janez Jerman, Ivan 
Verboten, Črt Mesarič, Bojana Tihec 
Razdevšek, Milan Razdevšek, Vlado 
Čurin, Miro Šebart, Rado Lebar, Boris 
Cizej, Željko Frkovič, Majda Struc, Jože 
Jagodnik, Edi Kegl, Zlatko Jesenik, 
Ervin Pušnik ... je predala organizaci-
jo poletnih prireditev ekipi novoustano-
vljenega Narodnega doma pod vodstvom 
Vladimirja Rukavine Gogota.
Septembra 1992 je namreč mestna ob-
čina ustanovila javni zavod Kulturno-
prireditveni center Narodni dom Maribor, 
ki je sprva imel prostore v mestni hiši 
Rotovž, 8. februarja 1993 pa se je prese-
lil v prostore Narodnega doma (nekda-
njega doma JNA). S splavarskim krstom 
na glavnem odru na Dravi in v organiza-
ciji Narodnega doma se je tako 26. junija 
1993 pričel prvi Festival Lent.

D. P.

Zaposlenih v Narodnem domu v času prvega Festivala Lent leta 1993 (ta je bil od sobote, 
26. junija, do petka, 9. julija) je bilo osem: Vladimir Rukavina, Metka Čurman, Štefka Rajšter, 
Alenka Klemenčič, Tina Vihar, Boris Hojnik, Marjan Rajbenšu in Andrej Borko.
Na fotografiji zgoraj pa so organizatorji lanskega Festivala Lent.

A
rhiv Festivala Lent
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Tomo Podstenšek (1981) je maribor-
ski prozaist srednje generacije, ki je izdal 
že sedem romanov in tri zbirke kratkih 
zgodb. V njih tematizira predvsem medo-
sebne odnose, ki jih prinaša sodobni čas, 
pa tudi tiste, ki so pereči v vseh obdobjih. 
Ob tem pa v svojih delih na nazoren na-
čin, pogosto skozi neobičajne, a učinko-
vite perspektive, razgalja družbene ano-
malije in abotnosti. O njegovi kvaliteti 
nedvomno pričajo kar štiri nominacije za 
nagrado kresnik, ki se podeljuje za naj-
boljši slovenski roman, in sicer za romane 
Sodba v imenu ljudstva (2012), Papir, ka-
men, škarje (2016), Kar se začne z nasme-
hom (2020) in Površinska napetost (2021). 
Slednji je bil za kresnika nominiran letos. 
Za zbirko zgodb Ribji krik (2017) pa je bil 
nominiran za najboljšo kratkoprozno kn-
jigo leta – nagrado »novo mesto«. Redno 
objavlja v domačih in tujih literarnih revi- jah, več njegovih besedil je bilo nagraje-

nih na različnih natečajih in predvajanih 
na nacionalnem radiu. Nekaj knjig je pre-
vedenih v hrvaški, srbski in poljski jezik, 
posamezne zgodbe pa tudi v angleščino, 
makedonščino, nemščino in madžarščino.
V svojem aktualnem romanu, Površinska 
napetost (Litera, 2021), se loti tipičnega 
ljubezenskega trikotnika, mož–žena–lju-
bica, in iz tega izhajajoče precej običaj-
ne situacije: mož se noče ločiti, ljubica je 
ogorčena, žena nič ne sluti. V tem konk-
retnem romanu se ljubica odloči ukrepati, 
napiše pismo ljubimčevi ženi, a nato izve, 
da je ta neozdravljivo bolna, ljubica nato 
skuša ženi prihraniti šok, a pismo je že 
poslano in izkaže se, da ga ne bo nič kaj 
enostavno dobiti nazaj. Pri tem se sooča 
sama s sabo skozi premisleke svojih de-
janj in okoliščinami, ki jo pogosto spravl-
jajo ob živce. Pričujoči odlomek je odlična 
ilustracija tega njenega prizadevanja.

N. F.

Ljubezenski trikotnik
Tomo Podstenšek: Površinska napetost

Odlomek iz knjige:
»Potem sem na kuhinjskem pultu zagledala kuverto in se v trenutku odločila – 
oddala jo bom na pošto! Pograbila sem pismo in stekla iz stanovanja.« 
»Torej ste ga v resnici poslali iz maščevanja?«
»Kaj? Ne, iz obupa, saj sem vam razložila!«
»Napisali ste ga morda iz obupa, poslali pa ste ga zaradi maščevanja,« 
poštar trmasto vztraja.
Prišla sva do visoke stolpnice in zaradi dela morava spet prekiniti pogovor. 
Delim reklame in se jezim sama nase, ker ga očitno nisem uspela niti malo 
omehčati; še več, zdi se, da ga zgodba sicer zanima, a mi ni nič bolj naklon-
jen kot na začetku.
Poskušam se spomniti vsega, kar sem mu povedala. Poskušam stopiti v njegove 
težke črne čevlje z debelim gumijastim podplatom in si predstavljati, kaj bi si na 
njegovem mestu mislila o ženski, ki bi mi pripovedovala zgodbo, kot je moja.
Ne gre, pojma nimam, kaj je v njegovi glavi; moja stopala so premajhna, 
nožni prsti nevedno tipljejo po temni praznini prevelikih moških čevljev, ki 
mi vsakič, ko se hočem prestopiti, zdrsnejo z nog. Morda niti nočem vedeti, 
ali me pomiluje, obsoja ali prezira; se mu zdim smešna, nora, patetična, 
naivna ali samo neumna …
Poštar med prsti podrži modro-belo kuverto in pritisne na enega od zvoncev.
»Priporočena pošiljka za gospoda Obrehta,« zatuli v hreščavi domofon in čez 
kakšno minuto pride po stopnicah plešasti moški v razvlečeni trenirki.
»Kaj dobrega ste pa prinesli?« zateglo vpraša.
»To pa ne bi vedel, gospod. Tukaj vpišite datum, dan in mesec z besedo, spodaj 
levo podpis, lepo prosim,« mu poštar s pisalom na dveh mestih označi majhna, 
komaj vidna križca.
»Samo malo, kdo pa to pošilja?«
»Menda je s sodišča, saj vidite, kaj piše.«
»Tega ne bom sprejel,« stopi moški korak nazaj in prekriža roke na prsih, kakor 
da bi se bal, da ga bo poštar sicer zagrabil za zapestje in prisilil v podpis.
»Ste vi gospod Obreht?«
»Ja, ampak tega pisma ne bom sprejel.«
»Kako ne boste sprejeli?«
»Tako, kot ste slišali! Ker me ni doma.«
»Gospod, če vas ni doma, vam bom vrgel obvestilo o poskusu dostave v 
nabiralnik in boste morali po pismo na pošto. Za vse je bolj enostavno, če ga kar 
zdaj prevzamete …«
»Če sem vam rekel, da me ni doma. In tudi na pošto ne mislim ponj, ker v 
naslednjih petnajstih dneh ne bom odpiral nabiralnika in tako ne bom videl 
obvestila. Ampak vi pa kar naredite, kar morate …« se moški nasmehne in se 
ritensko umakne skozi vrata nazaj v stavbo, poštar pa začne z glasnim vzdihom 
izpolnjevati obrazec, ki ga nato odvrže v nabiralnik.
»Kaj je bilo pa to?« previdno vprašam.
»Sklepam, da je dobil vabilo na sodno razpravo ali kaj podobnega. Verjetno 
poskuša na različne načine zavlačevati, da bi zadeva zastarala. Ljudje si 
izmišljujejo najbolj nore stvari. Vidijo pri politikih, pa ponavljajo kot papige. 
Najprej se izogibajo prevzemanju pošte, potem njihovi odvetniki prelagajo 
obravnave zaradi lažnih zdravniških opravičil in vseh možnih izgovorov, vmes 
poskusijo doseči še izločitev sodnika zaradi domnevne pristranskosti …«
»Pa mislite, da bo temu uspelo?«
»Kako naj to vem? Po občutku bi rekel, da najbrž ne, to je mala riba, takšne se 
bolj težko izmuznejo. Zanimive so te pravniške mreže s svojimi zakonskimi 
luknjami, a ne? Res ene čudne luknje – velike ribe gredo skoznje, male pa ne … 
Ampak ali ste zdaj videli, s čim vse imam opravka? Eni so jezni, če jim nič ne 
prinesem, drugi nočejo sprejeti pošte, ki jim je namenjena, tretji hočete nazaj 
tisto, kar ste poslali …«
»Glede mojega pisma imate mogoče prav,« rečem, da bi ga pomirila in mu dala 
vedeti, da sva na isti strani. »Mogoče sem pismo res oddala v jezi, da bi se 
maščevala. Ne njej, o njej takrat niti nisem razmišljala, bolj njemu. V vsakem 
primeru sem bila čustveno vznemirjena. V stanju zmanjšanje prištevnosti, bi 
rekli temu na sodišču. Se vam ne zdi, da bi lahko to upoštevali kot olajševalno 
okoliščino, zaradi katere imam pravico preklicati svojo odločitev in zahtevati, 
da mi vrnete pismo nazaj?«
»Gospa, jaz nisem sodnik, ampak poštar. Dobim pošiljko, dostavim pošiljko. To 
je vse.«

Foto: Sim
on Černelč

Tine Bohak Adam je uredila 
posebno knjigo ob osemdesetletnici 
pedagoga, zborovodje, skladatelja, 
organizatorja in publicista Toneta 
Žuraja (tekste so prispevali še Viljem 
Babič, Leon Stefanija, Franci Pivec, 
Anja Ivec, Vlasta Stavbar in Melita 
Forstnerič Hajnšek). Knjiga je več 
kot dve leti nastajala v popolni 
tajnosti in je izšla prav na slavljenčev 
80. rojstni dan, 23. maja  letos. 
Družina mu je prvi izvod izročila 
na slavnostni akademiji v Kazinski 
dvorani SNG Maribor ob prisotnosti 
vseh njegovih glasbenih sestavov. 
Skupaj so družno ugotovili, da so 
se vsi postarali, le njihov profesor 
ostaja večno mlad.
Knjiga je izšla pri Založbi Pivec.

TINA BOHAK ADAM (UR.)

P O R T R E T  T O N E TA  Ž U R A J A

Jas
sn čüja

ftiča peti

Jas sn čüja ftiča peti
Portret Toneta Žuraja

Foto: Jaka A
rbutina

Dialogi so revija, ki so jo ustvarjale šte-
vilne generacije mariborskih izobražen-
cev in literatov. Leta 1994, ko je njihov 
izdajatelj postala Založba Aristej, so se 
pričeli razvijati kot intelektualna revija, 
usmerjena v slovenski in mednarodni 
prostor. Uredništvo objavlja in vzpod-
buja kritično misel s področja različnih 
umetnosti, humanistike in družboslov-
ja, upoštevajoč posebej civilno družbo, 
neodvisno kulturo in angažirane inte-
lektualce. Revijo vsebinsko oblikujejo 
področni uredniki Igor Bašin za glasbo, 
Primož Jesenko za scenske umetnosti, 
dr. Meta Kordiš za neodvisno kultu-
ro, Nataša Kovšca za vizualne umetno-
sti, Ciril Oberstar za družboslovje, dr. 
Matic Majcen za film, dr. Boris Vezjak za 
kritično misel, dr. Jasmina Založnik za 
feministične pristope in Petra Kolmančič 
za literaturo. Nad revijo kot odgovor-
na urednica že 28 let skrbno bdi Emica 
Antončič, ki ji vsekakor veljajo vse 
zasluge, da se Maribor lahko pohvali s 
kvalitetno in aktualno revijo za kulturo 
in družbo, ki v svojih številkah prinaša 
odlično refleksijo sodobnega družbenega 
dogajanja na različnih področjih. 

Dialogi so ena najstarejših kulturnih 
revij na Slovenskem. Kakšno vlogo 
imajo za lokalno skupnost in kakšno 
na nacionalni ravni?
Dialogi niso samo ena najstarejših slo-
venskih kulturnih revij, ampak so tudi 
eden najstarejših kulturnih programov 
(zunaj javnih zavodov) v našem mes-
tu. Ustanovljeni so bili leta 1965, torej 
letos izhaja že 58. letnik. Če upošteva-
mo še predhodnico, revijo Nova obzorja 

(1948−1964), so Dialogi dokaz, da je bila 
v Mariboru vse od druge svetovne vojne 
naprej dejavna včasih močnejša, včasih 
šibkejša skupina kulturnikov in razum-
nikov, ki je čutila potrebo po izdajanju 
takšne revije. Odvisno od vsakokratne-
ga uredništva je bila revija usmerjena 
bodisi bolj literarno bodisi širše kulturno 
in družbenokritično. Slednje je posku-
sil že prvi glavni urednik France Filipič, 
za njim v drugi polovici šestdesetih let 
Bruno Hartman in Janez Rotar, sre-
di osemdesetih pa Vili Vuk. Vendar 
niso dolgo vzdržali – glavni problemi 
so bili pomanjkanje kritičnih intelektu-
alcev v mestu, vmešavanje politike in 
ljubiteljstvo: omenjeni uredniki so bili 
vsi nekje zaposleni, revijo pa so ureja-
li v prostem času. Danes smo osrednje 
slovenske kulturne revije v glavnem 
profesionalizirane, sama pa z uredni-
ško politiko sledim tej širši tradiciji, zato 
imajo Dialogi tudi podnaslov »revija za 
kulturo in družbo«.
Revija prinaša refleksijo kulturnega in 
družbenega polja, ob tem pa še litera-
turo in kritiko. Kako poteka vsebinska 
zasnova revije, kako se odločate, kate-
re teme boste načenjali?
Kot uredniška ekipa želimo s svojim de-
lom predvsem prispevati k bolj demokra-
tični, svobodomiselni družbi, osvobojeni 
predsodkov, stereotipov, ukalupljenega 
mišljenja in rigidnosti. Predlagamo teme 
in jih predebatiramo. Na osnovi tega na-
stane čisto konkreten program za najmanj 
leto in pol naprej. Večina številk ima svo-
jo rdečo nit. Glede na odziv bralcev smo 
pri tem očitno uspešni. Naj omenim samo 
nekaj najbolj odmevnih tem iz zadnjih 

let: kulturni sistem, spol in nasilje, kan-
tavtorji na Slovenskem, arhitekturna kri-
tika, kritični pogled na Netflix, skrajšan 
delovni čas. Tudi literarni del postopoma 
pomikamo v ločene tematske številke. 
Ker kritika iz osrednjih medijev izginja, 
je izjemno pomembno, da jo ohranjamo 
vsaj v kulturnih revijah.
Kakšen je po vašem mnenju intelektu-
alni potencial mesta danes na področju 
družboslovja, humanistike in ustvar-
jalni na področju literature?
Kot kaže letošnja spomladanska številka, 
za katero smo povabili mariborske litera-
te, da nam pošljejo odlomke iz del, ki jih 
trenutno pišejo, je literarno ustvarjanje 
zelo živahno, za družboslovje in humani-
stiko pa bi po ustanovitvi Filozofske fa-
kultete pričakovali, da ju bo v mestu več 
čutiti. Žal se zdi, da sta zaprta v kabinete. 
V mestu imamo malo javnih kritičnih 
intelektualcev; tisti, ki se ves čas iz-
postavlja, filozof Boris Vezjak, je pa tako 
že vrsto let naš urednik za kritično misel.
Revija je že davno prerasla sloven-
ski nacionalni prostor in se vklju-
čila v evropski prostor, kako po-
teka to sodelovanje?
Dialogi so se leta 1999 kot prva revija 
iz Slovenije pridružili Eurozinu, mre-
ži evropskih kulturnih revij s sedežem 
na Dunaju, ki povezuje več kot 90 revij 
iz skoraj vseh evropskih držav, omogo-

ča medsebojno izmenjavo in na spletni 
strani objavlja članke na aktualne teme. 
Ker imamo izjemno močno lastno pro-
dukcijo, smo v glavnem »izvozniki«, kar 
pomeni, da manj prevajamo tuje tekste v 
slovenščino, več pa ponujamo naše izbra-
ne tekste, prevedene v angleščino, mre-
ži. Tako široko evropsko intelektualno 
javnost seznanjamo s Slovenijo in njeno 
kulturo. Predvsem vzhodnoevropske in 
balkanske revije so se zelo zanimale za 
slovenske vstaje 2012/13 in članki Borisa 
Vezjaka o tem so bili večkrat prevedeni. 
Sama sem na primer v sklop o feminizmu 
prispevala pregled pravic, ki so danes za 
ženske v Sloveniji samoumevne, dobile 
pa smo jih v času Titove Jugoslavije, ko 
so ženske v Zahodni Evropi lahko samo 
sanjale o njih. Med zahodnoevropskimi 
intelektualci je še zmeraj precej vzvišenih 

stereotipov o Vzhodu, kamor uvršča-
jo tudi Slovenijo. Nobenega razloga ni, 
da bi pristajali nanje, zato jih je tre-
ba stalno razbijati.
Katere so težave, s katerimi se so-
očate? Vam mesto in država nudi-
ta dovolj podpore)?
Država ja, mesto ne. Naj najprej pojas-
nim, da nobena kulturna revija v Evropi 
ne more preživeti na trgu oziroma brez 
sofinanciranja. Po tradiciji sta si sofinan-
cerska deleža za Dialoge država in občina 
delili na pol, vendar se je to podrlo leta 
2013 v času župana Kanglerja, ko je bila 
Dialogom odvzeta polovica dotedanjega 
letnega sofinanciranja. Od takrat v vseh 
prijavah na občinske razpise opozarjam 
na to, a nam stare pravde ni uspelo več 
doseči. Naš problem je, da zato v pri-
merjavi z drugima osrednjima revijama, 
ljubljansko Literaturo in Sodobnostjo, 
izdamo približno enak obseg vsebin z 
bistveno manj denarja. Vendar naše-
ga dela ni podcenila država, ampak 
kar domača občina.

Nino Flisar

Zoper ukalupljeno mišljenje in rigidnost
Emica Antončič, urednica Dialogov

V Dialogih tako lahko preberete 
poglobljene intervjuje z domačimi in 
tujimi osebnostmi ter ocene domačih 
in tujih umetniških dogodkov, tudi 
takšnih, ki so v množičnih medijih 
zaradi prevladujoče komercialnosti 
pogosto spregledani, ob tem pa v njih 
najdete tudi tudi izvirno in prevodno 
leposlovje.

Nagrada  
Milanu  
Deklevi
Na jubilejnem, 25. literarnem festivalu 
Slovenski dnevi knjige v Mariboru – 
Ko te napiše knjiga, so med drugim 
podelili tudi novo literarno nagrado, 
in sicer nagrado Vasje Cerarja. Dobil 
jo je Milan Dekleva za prevod slikanic 
v verzih Rachel Bright: Lev v srcu in 
Veveričji prepir. Predala mu jo je Tanja 
Petrič, predsednica Društva sloven-
skih književnih prevajalcev.
Festival Slovenski dnevi knjige v 
Mariboru organizira MKC (Mladinski 
kulturni center Maribor). Korenine 
ima v pobudi Tomaža Brenka, Boruta 
Gombača in Zdenka Kodriča, prvič pa 
so ga izvedli  leta 1997. Danes se lahko 
pohvalimo, da MKC gosti največji 
literarni festival v regiji, pravi Marja 
Guček, direktorica MKC-ja.
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Gabrijel Majcen (1858–1940) je večji del 
svojega raziskovanja posvetil Štajerski in 
Mariboru. Rodil se je pri Mariji Snežni 
(Zgornja Velka) v Slovenskih Goricah. 
Po poklicu in poslanstvu je bil učitelj, 
to je izkazoval na vseh področjih svo-
jega dela. Pisanje je namenjal širokemu 
(ljudskemu) bralstvu, tako v smislu tem, 
ki jih je izbiral za opisovanje, kakor tudi 
načina podajanja zbranega gradiva, jezi-
ka. Napisal je več zvezkov Šolskih pesmi 
(notirano), predlagal metodo za pouk 
nemščine v slovenskih ljudskih šolah, 
napisal Metodiko zemljepisnega pouka 
v ljudski šoli in 1928 izdal Prvo čitanko 
za slovenske osnovne šole. Kot zgodovi-
nar in narodopisec je raziskoval prihod 
Slovencev, kraj Skoke in njegovo pove-
zavo z Uskoki ter leta 1926 objavil še 
Kratko zgodovino Maribora. 

Odigral je pomembno vlogo pri nasta-
janju Države SHS, saj se je z dr. Franom 
Kovačičem leta 1919 udeležil Pariške mi-
rovne konference in potem sodeloval pri 
nastajanju novega slovenskega osnovno-
šolskega kurikuluma. Med zanimivostmi 
naj omenim še Majcenovo dolgoletno 
vodenje pevskega zbora Slovanske čital-
nice v Mariboru in pripravo pevske pro-
slave ob obletnici kosovske bitke (1889), 
kot je napisal Franjo Baš v Majcenovem 
nekrologu leta 1940.

Prenapreden
Gabrijel Majcen, sicer oče nesrečnega 
mariborskega pesnika Stanka Majcena, 
je postavljal temelje slovenskemu mu-
zeju v Mariboru v okviru Zgodovinskega 
društva, predvsem njegovega narodopis-
nega dela. Leta 1906 je na željo druš-
tva sestavil več kot sto strani obsegajoče 
vprašalnice za preučevanje (štajerskega) 
življenja (»Navod o narodopisni zbirki«). 
Z devetsto vprašanji je zajel najrazlič-
nejša področja (Človek v raznih dobah, 
Obitelj in žlahta, Nekrvna žlahta, Pravo, 
Stanovanje, Red in snaga, Skrb za lepo-
to telesa, Izobrazba, Počitek, Zabava, 
Poezija, Modrovanje ipd.). S stališča so-
dobne etnologije je bil Majcen takrat 
»prenapreden« za vplivnega dr. Karla 
Štreklja ―  jezikoslovca, zbiratelja slo-
venskih ljudskih pesmi, ki mu je očital, 
da je v vprašalnicah preveč materialen, 
pojaven, premalo pa ga zanima duhov-
ni svet naroda, ki se razkriva s predme-
ti in artefakti. Štrekelj je z dominant-
no ekspertno kritiko ustavil mariborski 
projekt, zato si lahko samo predstavlja-
mo, kako dragoceno bi lahko bilo danes 
tako izčrpno gradivo. 

Gabrijela Majcena lahko z gotovostjo 
prištevamo med najpomembnejše (mari-
borske) intelektualce na prehodu iz de-
vetnajstega v dvajseto stoletje, vendar je 
bil mogoče, podobno kot Rudolf Maister, 
preveč meščanski, da bi ga resno je-
mali tudi v drugi polovici 20. stoletja. 
Majcenovo ustvarjanje je dobro eviden-
tirano in deloma preučeno. Skoraj pov-
sem spregledano je njegovo zaniman-
je za naravoslovje in kulturno ekologijo, 
s čimer je daleč presegel svoje sodob-
nike, ki so živali in rastline obravnava-
li mimogrede kot del kmečkega inven-
tarja. Le bežno je zapisan podatek, da 
si je Gabrijel Majcen edini prizadeval, 
da bi mariborski muzej imel tudi priro-
dopisni oddelek. Naravoslovni muze-
ji sicer v takratnih evropskih prestolni-
cah znanosti niso bili nič novega, toda 
v Mariboru ga nimamo tudi zato, ker o 
njem sploh ne razmišljamo. 

Sploh nereflektirana je ostala njegova kn-
jiga Zgodovina domačih živali in pitomih 
rastlin, ki je izšla leta 1927 pri Književni 
zadrugi »Goriška matica«. Z vprašan-
ji sobivanja ljudi in živali, z udomačitvi-
jo in podobnimi temami so se slovenski 
etnologi začeli resneje ukvarjati šele v 
devetdesetih letih dvajsetega stoletja, ko 
se je spet javno zaostrila okolijska kriza 
in je »narava« znova postala predmet ču-
denja in vrednotenja.
Knjiga Zgodovina domačih živali in pi-
tomih rastin je danes prava redkost, le 
nekaj knjižnic dovoljuje njeno izposojo, 
sam pa sem jo našel pri zasebnem anti-
kvarju na portalu Bolha. V uvodu knjige 
izvemo, da je namenjena (tedaj večinske-
mu) kmečkemu prebivalstvu Slovenije, 
da bi se poučilo o izvoru domačih žival-
skih pasem ter rastlinskih vrst. Pisana je 
poljudno in brez resnega znanstvenega 
aparata. Poimensko navaja le dva avtorja, 

V Sv. pismu je vse jasno, 
v znanosti pa ne
Gabrijel Majcen, pionir slovenske etnološke zoologije in botanike

Sošolci iz klasične 
gimnazije:  

Gabrijel Majcen, 
Anton Svetina, 

Ivan Zupanič

Otroci Gabrijela Majcna: Stanko, Anica in GabrijelDiplomatski potni list Gabrijela Majcna za sodelovanje na pariški mirovni konferenci (29. decembra 1918)

Varuh gradiva je Pokrajinski arhiv M
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sicer pa nobene enote literature, obenem 
pa je knjiga podatkovno izjemno bogata 
in v skladu z znanstvenimi spoznanji te-
danje in mnogokje še sedanje arheologije, 
antropologije, zgodovine, biologije, zoo-
logije in botanike. 

»Krotitve« rastlin in živali
Zgodovino udomačevanja živali in rast-
lin je razvrstil v sedem zgodovinskih ob-
dobij: a) do 10.000 pred Kristusom; b) od 
10.000 pr. Kr. do 1500 pr. Kr.; c) od 1500 
pr. Kr. Do 500 po Kr.; č) od 500 po Kr. 
do 1500 po Kr.; d) od 1500 do 1750; in 
e) od 1750 do danes. Pri izboru obrav-
navanih rastlin in živali je upošteval le 
tiste, ki jih je zaznal v tedanjih ali pre-
teklih slovenskih kmečkih in kmetijskih 
gospodarstvih, zato lahko knjiga danes 
služi kot register v družbo vključenih ne-
človeških vrst. Poudarek je izključno na 
gospodarskih rastlinah in živalih, avtorja 
še niso zanimali recimo hišni ljubljenčki 
v (mestnih) domovih, botanični vrtovi in 
podobno. Število evidentiranih kulturnih 
rastlin je v seštevku večje od števila do-
mačih delovnih in drugače koristnih ži-
vali, kar je ekosistemsko logično.
V prvem obdobju in začetku drugega še 
ni bilo udomačenih rastlin in živali. Med 
prvimi je bil udomačen pes, ki ga Majcen 
poveže z azijskim šakalom, pri čemer 
se sklicuje na Karla Linneja, švedskega 
botanista in zoologa iz 18. stoletja. 
Sledovi psa so vidni v tleh starih evrop-
skih mokrišč, zato ga (še vedno) ustrezno 
imenuje mali šotni pes. Pozneje pridejo 
udomačeni potomci vzhodnoperzijskega 
volka, ki so se kot pastirji razširili sku-
paj z ovčerejo. Sledijo pasme iz Afrike, 
potem doge – potomke tibetanskega vol-
ka, med Rimljani priljubljene za varo-
vanje doma in lov. Psom v knjigi pripada 
prav posebno mesto. 
Večina vseh prvotnih domačih rastlin in 
živali (govedo, svinje, koze, ovce, ječ-
men, pšenica, proso, lan, leča, grah, bob, 
mak, korenje, jabolka) je bila udomače-
na v času med okr. 8000 – 3000 pr. n. št., 
v naše kraje pa so prihajala z zamikom 
in s preseljevanjem blaga in ljudi iz Azije 
ter Bližnjega vzhoda. Načeloma Majcen 
sicer ugotavlja, da smo največ sort in pa-
sem dobili iz Azije, veliko iz Amerike in 
nič iz Avstralije. V tem smislu je bila »za 

vsako evropsko pokrajino … tujina po-
membnejša od domačije.« Vsako sprejetje 
udomačene rastline in živali je povečalo 
količino družbeno razpoložljive energi-
je, ugotavlja Majcen.
Po letu 1500 pr. n. št. v Aziji udomači-
jo kure in konje, rž in piro, konopljo in 
bučnice, po letu 500 pr. n. št. se pojavi-
jo domači repa, hmelj, čičerika, vrtni-
ce, race, pavi, golobi itd. Po letu 650 še 
mačka, ajda, ogrščica. Tempo »krotitve« 
rastlin in živali se sicer ustavi, namesto 
reje pa vse bolj prevladuje goja (»po-
seganje v zarod«, »vedenje o dedovan-
ju lastnosti«, torej križanje in ohranjan-
je vrst ter pasem).  V obdobju 500–1500 
smo iz Afrike dobili potomca divjega 
osla, ki mu je pri nas premrzlo in vlažno. 
Od Arabcev in Osmanov smo v tem času 
dobili sviloprejko, to veliko Kitajsko an-
tično skrivnost. Z odkritjem Amerike pri-
dejo udomačeni potomci divjega purana, 
paradižnika, koruze itd.

Slovenec na Dunaju uči Nemce 
čebelarstva
Po letu 1750 je bilo najpomembnejše uva-
janje in pospeševanje krmilnih rastlin 
(detelja), Angleži pa so imeli velike us-
pehe s križanjem svojih svinj s kitajskimi 
(jorkširska in berkširska pasma). Ob tem 
pripomni, da je slovenska svinjereja nje-
govega časa prav tako »na visoki stopnji«. 
Tradicionalna ovčereja Srednje Evrope 
in Sredozemlja je stavila na pasme, ki so 
dajale veliko mesa, medtem ko z volno 
bogate merinovke omogočajo Avstraliji 
prevlado na svetovnem trgu. »Vse pitome 
ovčje vrste imajo mnogo daljšo volno dla-
ko nego njihove divjače,« piše Majcen. 
V obdobju po letu 1750 v poglavju o 
čebelah omeni, da je »Slovenec Anton 
Janša na željo cesarice Marije Terezije 
»na Dunaju učil Nemce čebelarstva«. 
Majcnova knjiga Zgodovina domačih ži-
vali in pitomih rastlin ponuja obilico za-
nimivih podatkov in opisov, ki jih na tem 
mestu ne morem povzeti.
V sestavinah in besedišču Majcnove kn-
jige lahko prepoznamo teme in besediš-
če tedanjega časa. Piše o pasmah (ljudje 
v preteklosti so bili različnih pasem, ki 
so se med seboj mešale; ne razlikuje med 
raso in pasmo; namesto o rasah danes raje 
govorimo o prilagoditvah ali fenotipih), 

piše o človeku (posplošena oznaka, ki 
vključuje vse ljudi oz. posameznike sveta, 
skupnosti in njihove zgodovine; enosmer-
na kulturna evolucija je danes ovržena), 
o Arijeevropcih (migracije organizacij-
sko in tehnološko superiornejših skupin iz 
»Prednje Azije« (Mezopotamija, Iran), ki 
so v temelju spremenila evropsko družbo 
po okr. 8000–5000 pr. n. št. z uvajanjem 
novih institucij (pokop) in tehnologij, ide-
ologije, vrst in pasem (še veljavno). 
Bolj kot se Majcen v opisih približuje 
sodobnosti, bolj etno-političen postaja: 
Nemce omenja v zvezi s prihodom pod 
njihov »jarem« (745–1918), ko smo »do-
bivali le drobtine«. Potem so Madžari 
»presekali povezavo med Slovani«, Turki 
so zasedli Carigrad in »niso razvija-
li kulture, ampak so ropali pri sosedih«, 
»turški vlastelini« pa niso cenili korist-
nih, ampak so »čislali lepotne rastline«. 
Evropa je v tem času odkrila Ameriko, 
zato so od tam v naslednjem obdobju pri-
šle »mnoge koristne in lepotne rastline«.
Majcen šteje čas s Kristusom. Opozarja, 
da je v Sv. pismu vse jasno (Abel in 
Kajn), v znanosti pa ne. Pri oblikovanju 
pogojev za udomačitev Majcen tako sle-
di velikim geološkim časovnim obdob-
jem (njihov avtor je sicer Charles Lyell: 
Principles of geology, 1833), ne pa bib-
ličnemu času. Majcenovo potrebo, da bi 
»prosvetlil« prebivalstvo in njegovo ne-
navajanje virov, danes v znanosti težko 
najdemo, lahko pa ju razumemo z vidi-
ka znanstvenih standardov med obema 
svetovnima vojnama.

Prvič v slovenščini
V zaključku ugotavlja, da je bil človek 
pred udomačitvijo svoboden in mu ni 
bilo treba veliko delati, zdaj pa je pri-
klenjen na eno mesto. Znova alternativna 
Majcenova misel za staro jugoslovansko 
kmetijsko državo in celo za (ekološko) 
antropologijo, ki je to pogojno sprejela 
nekje sredi dvajsetega stoletja.
Tovrstnih zgodovinskih pregledov udo-
mačevanja in sobivanja rastlin ter živali 
danes v znanstveni in poljubni literatu-
ri ne manjka, vseeno pa je bil Gabrijel 
Majcen prvi, ki se je tega lotil v sloven-
ščini, in to skoraj stoletje pred drugimi 
našimi »narodopisci« in antropologi. 

Dr. Peter Simonič

Stanko Majcen (1888, Maribor – 1970, 
Maribor) je bil najstarejši sin Gabrijela 
Majcna. Njihov družinski prijatelj je bil 
študent bogoslovja Anton Korošec, ki 
je kasneje Majcnu pomagal pri karie-
ri. Po gimnaziji in vojaščini je Majcen 
na željo staršev na Dunaju študiral pra-
vo (sam je želel študirati jezike) in dobil 
službo v Gradcu. Po prvi vojni se je za-
poslil v diplomatski službi v Ljubljani, 
po Koroščevem vstopu v jugoslovan-
sko vlado leta 1924 je bil okrajni gla-
var v Mariboru, leta 1928 pa je po-
stal šef kabineta notranjega ministra 
Korošca v Beogradu. Od 1935 do 1941 
je bil v Ljubljani podban Dravske bano-
vine, po italijanski okupaciji je bil urad-
nik okupacijske uprave ter od leta 1943 
pomočnik in kasneje namestnik Leona 
Rupnika. Tik pred koncem vojne se je 
njegov edinec Fedor, študent medicine, 
rojen leta 1922, pridružil četnikom in ob 
koncu vojne izginil. Majcen mu je po-
svetil pesemski cikel Kočevski Rog.
Leta 1948 so izselili Majcna in ženo 
Klaro iz stanovanja v centru Ljubljane 
in preselila sta se v Maribor, v hišo 
Majcnovih staršev, kjer je živela 
Majcnova sestra z možem. Majcnova 
žena se je zaposlila pri komunal-
ni upravi, sam pa je na vrtu pridelo-
val zelenjavo in gojil kokoši ter po po-
srednici prodajal na tržnici in živel 
umaknjen iz javnosti.
Največ zaslug za Majcnovo vrnitev v 
slovensko književnost ima dr. Marja 
Borštnik, leta 1970 pa so ga člani ured-
ništva revije Dialogi (Andrej Brvar, 
Vladimir Gajšek, Drago Jančar, Tone 
Partljič) povabili na literarni večer, ki se 
ga je udeležil. Istega leta je umrl in na 
njegovo željo so ga pokopali pri Mariji 
Snežni v Slovenskih goricah, kjer so ži-
veli njegovi predniki.
Povojna oblast ga ni obsodila niti zapr-
la, četudi je bil Rupnikov namestnik. 
Uganka ostaja tudi, zakaj so oblasti tole-
rirale njegove stike s slovensko politično 
emigracijo v Argentini, ki mu je objavl-
jala literarna dela.
O Stanku Majcnu je Tone Partljič na-
pisal knjigo z naslovom Starec za plo-
tom (elegija v prozi). Izšla je leta 
1995 pri Založbi Obzorja Maribor 
in ima 135 strani.

M. G.

Stanko Majcen

Zgodovina domačih živali in pitomih rastlin, 1927Fotografija iz osebnega fonda Majcen Gabrijel
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prepoveduje. Gorsko kolesarjenje in 
ježa sta dovoljena le na označenih 
gozdnih vlakah in gozdnih poteh.

 Pešpoti v gozdu nas vodijo in nam 
odstirajo zanimivosti iz zakladnice 
narave. Uporabljajte jih in ne hodite 
po brezpotjih. Kažipote, oznake, 
ograje, klopi in druge naprave oh-
ranite nepoškodovane za prihodnje 
obiskovalce gozda.

 Gozd je za lastnika vir dohodka.
 Ne uničujte rastja. 
 Smeti in odpadkov ne puščajte v 

gozdu. Odnesite jih v smetnjak 
oziroma na urejeno odlagališče. 
Bodite prijazni do narave in 
odnesite še morebitne druge smeti.

 Gozdne živali so zelo plašne 
in se pred človekom umaknejo. 
Ne vznemirjajte jih s hrupom 
po nepotrebnem. Psi morajo biti 
pod skrbnim nadzorom.

 V gozd ne hodimo v močnem vetru. 
Veter lahko z dreves lomi veje ali 
pa celo podira drevesa. Padajoča 
veja nas lahko močno poškoduje ali 
celo ubije, če pa na nas pade drevo, 
so po vsej verjetnosti poškodbe 
usodne. Ravno tako se v gozd ne 
odpravimo, kadar nastaja žled ali 
pada moker sneg. Moker sneg in 
žled močno obremenita drevesa, ki 
lahko pod težo popustijo. Lomijo se 
veje in podirajo drevesa.

 Gozdne sadeže nabiramo tako, da 
ne poškodujemo rastlin. Nabiramo 
jih v zmernih količinah in le toliko, 
kolikor jih bomo dejansko porabili. 
Pri nabiranju se običajno gibljemo 
izven poti, zato moramo biti še bolj 
pozorni na klope in hoji posvetiti 
posebno pozornost, da se ne poško-
dujemo. Posameznik lahko v gozdu 
za lastne potrebe na dan nabere: 
največ 2 kg gob, kostanja, malin, 
robidnic, jagod, brusnic, mahov ter 
1 kg čemaža in zelnatih rastlin.

Hedvika Jenčič

Gozd je zdravje
Kdaj ste bili nazadnje v gozdu? Ali ste vedeli, da se lahko v gozdu tudi »okopate«?

Spoznavanja gozda v 
spremstvu gozdarja 
Po gozdni poti se lahko sprehodite 
sami. Obisk gozdnih učne poti ali 
gozda v spremstvu gozdarja pa je 
posebno doživetje.
Doživljajsko vodenje za skupine 
(najmanj 10 oseb) je možno po 
predhodnem dogovoru.
Informacije in rezervacije 
za vodenje po gozdu:
Zavod za gozdove Slovenije, OE 
Maribor, Tyrševa 15, 6200 Maribor,
T: +386 (0)2 234 16 15,  
E: oe.maribor@zgs.si; www.zgs.si

Naravoslovna pot  
Mariborski otok
Pot po otoku je krožna, speljana 
po sprehajalni poti, nezahtevna in 
primerna za družine, čeprav je zaradi 
bližini reke nujno potrebna nenehna 
pozornost. Mariborski otok je naravni 
otok, največji rečni otok v Sloveniji 
in naravni spomenik, kopališče na 
otoku pa je kulturni spomenik. Seznam 
rastlin, ki so jih našli na otoku, obsega 
več kot 330 vrst. Na otoku se mešata 
subpanonska in alpska vegetacija. Na 
otoku so popisali tudi okoli 70 vrst 
ptic, od katerih jih približno polovica 
na otoku gnezdi. Na otoku so našli 
in popisali več kot 350 različnih vrst 
gliv (v sodelovanju mestne občine, 
medobčinskega urada za varstvo okolja 
ter gobarskega društva Lisička), med 
njimi so evropske redke vrste. Značilna 
rastlina za otok je zimska preslica, 
ki se masovno pojavlja na zahodnem 
delu otoka. Pri vstopu na otok pa nas 
pozdravita dva mogočna hrasta–doba.
Medobčinski urad za varstvo okolja 
in ohranjanje narave je leta 2013 izdal 
zloženko o poti po otoku. Najdete 
jo na okolje.maribor.si ali na spletni 
strani visitmaribor.si.

Naravoslovna pot  
Kalvarija–Piramida
Pravijo, da so Kalvarija–Mestni vrh –
Piramida štajerski Triglav. Na vsakega 
od gričev se lahko povpnete posebej, 
vsaka pot traja približno pol ure in je 
nezahtevna ter polna lepih razgledov. 
Lahko pa startate v mestnem parku in 
po naravoslovni učni poti obiščete vse 
tri griče naenkrat. Pot je ena najlepših 
poti v bližini mesta in odkriva 
značilnosti in pestrost Slovenskih 
goric. Vinogradi, sadovnjaki, travniki 
na južnih legah, gozdovi na hladnih 
severnih legah. Zloženka z natančnim 
načrtom poti in tudi predstavitve točk 
na naravoslovni poti so na omenje-
nih spletnih straneh.

Cerebralna paraliza je bila dolga leta tabu 
tema in otroci z njo so bili celo skriti pred 
očmi, zaprti med domače ali institucional-
ne stene. Lidija Šestak Zorič, danes pred-
sednica društva Sonček Maribor, je o ce-
rebralni paralizi prvič slišala pred 22 leti. 
Ob rojstvu sina s cerebralno paralizo.
Danes je slika popolnoma drugačna iz več 
razlogov, tudi ljudje s cerebralno parali-
zo so popolnoma drugače sprejeti. Lidija 
Šestak Zorič: »Na to so verjetno imele ve-
lik vpliv tudi mednarodne organizaci-

je in konvencija o pravicah ljudi z invali-
dnostjo, ki so jo Združeni narodi sprejeli 
leta 2006, Slovenija pa jo je ratificirala 
dve leti kasneje.«

Od leta 1982
Društvo Sonček – Mariborsko društvo za 
cerebralno paralizo so vpisali v register 
in uradno ustanovili 9. decembra 1982 
na pobudo staršev ter s podporo zdrav-
nikov. Podpisniki so bili Erika Udovič 
Dovnik, Taras Poljanec, Tanja Plemenitaš, 
Angela Mitič, Marija Golob, Tatjana 
Radisavljevič, Božena Radolič, Franc 
Prosnik, Evgen Lutarič in Alenka Bezget. 
Že naslednje leto sta mariborsko in go-
renjsko društvo ustanovila Zvezo društev 
za cerebralno paralizo Slovenije.
Leta 1994 je bil ustanovljen Varstveno de-
lovni center, enota Maribor, ki je najprej 

Sončkovih 40 let
20 plesalcev na vozičkih in 20 hodečih soplesalcev

Dosedanji predsedniki društva 
Sonček Maribor: Taras Poljanec, Sonja 
Jovanovič, Boris Gašperin, Bogdan Ploj, 
Vasiljka Prosnik, Gabriela Florjančič, 
Peter Bračič in sedanja predsednica 
Lidija Šestak Zorič.  

Mariborčanom so gozdovi dostopni ob 
vsakem času, z njimi živimo tako rekoč 
vsak dan, od naših domov so oddaljeni 
10 ali 30 minut hoje. Možnosti za 
sprehod, oddih, stik z naravo in mir 
najdemo v gozdovih na območju 
Treh ribnikov, Kalvarije, Piramide, 
Mariborskega otoka, Studenškega in 
Betnavskega gozda, Mariborskega 
Pohorja ter v Stražunu.
Za človeka so pomembne predvsem 
koristi, ki jih dobivamo iz gozda. 
Materialne koristi se nanašajo na dob-
rine, ki jih neposredno pridobivamo iz 
gozda. Mednje uvrščamo les in druge 
gozdne proizvode, kot so plodovi, med, 
gobe, zelišča, smola itd.
Nematerialne koristi gozda so 
tiste, ki vplivajo na človekovo bivalno 
okolje. Varujejo tla in brežine pred 
erozijo, prehitrim odtekanjem vode, 
izsuševanjem, vetrovi, plazovi. 
Gozd blaži klimatske ekstreme. 
Fotosinteza v gozdu obnavlja zrak in 
zračno vlago, zato je gozd prijetno in 
privlačno okolje za oddih, rekreacijo 
ter regeneracijo zdravja.

Zelena kopel
Gozdovi ponujajo številne 
mirne kotičke, kamor hrup ne seže. 
Omogočajo nam, da se sprostimo, 
pozabimo na vsakdanje skrbi in 
zaznamo gozd z vsemi čutili.
Gibanje in dejavnosti v gozdu ali samo 
počivanje v njem okrepijo naše zdravje, 
povečajo ugodje, prijetne občutke in 
poskrbijo za sprostitev. To je »zelena 
kopel«, ki ugodno vpliva na naše 
počutje. Na naše zdravje dobro vpliva 
že kratek čas, preživet v gozdu. 
Gozd je zelen, zelena barva nas 
pomirja, je barva rasti, novega 
življenja. Slovenija je v svetu pre-
poznana kot gozdnata država, 
Slovenci smo gozdni narod.
Na obiskih gozdov opazujmo drevesa, 
njihovo rast, spremembe v različnih 
letnih časih, dotaknimo se njihovih 
listov – iglic, pobožajmo jih po 
skorji. Opazujmo rastline, gobe 
in živali. Prisluhnimo različnim 
zvokom in miru v gozdu. 
Drevesa imajo zdravilne moči, 
občutimo jih. Če smo izčrpani, nas 
bo sprostitev pod smreko napolnila 
z energijo, če smo neodločni in polni 
dvomov, nas bo bukev pomirila.

Gozdni bonton
V gozdu bodimo prijazni in obzirni 
gostje, spoštujmo gozdni bonton:

 Vsak gozd ima lastnika.
 Vožnja je v gozdu dovoljena le po 

cestah, če poseben znak tega ne 
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Pešpoti po Sloveniji
Gozdne učne in urejene sprehajalne 
poti so v Sloveniji začeli urejati že 
v sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja, v zadnjih letih pa postajajo 
vedno popularnejše in pogoste v ra-
znih krajih. Naravnost idealne so za 
prijeten enodnevni družinski izlet. 
Veliko jih lahko najdete na raznih 
spletnih straneh, poleg omenjenih 
visitmaribor.si in okolje.maribor.si še 
na gozd-les.com, na strani zavoda 
za gozdove zgs.si, slovenia-outdoor.
com, nekaj zemljevidov je tudi na 
strani planinske zveze, sicer pa 
jih je veliko raztresenih tudi med 
stranmi oziroma blogi, ki jih pišejo 
posamezni pohodniki, in nekaterimi 
občinskimi spletnimi stranmi.

Rozkina gozdna učna pot
Zelo zanimiva gozdna pot na vrhu 
Mariborskega Pohorja je bila speljana 
leta 1981 pod idejnim vodstvom dipl. inž. 
gozdarstva Rozke Debevec – Lesjak. Pot 
ravnokar obnavljajo. Je krožna, začetek 
je pri zgornji postaji pohorske vzpenjače 
oziroma pri cerkvici Bolfenk, po njej vas 
vodijo smerokazi in oznake. Je lahka, 
primerna za vse obiskovalce, ki lahko 
hodijo po razgibani gozdni poti. Dolga je 
3 kilometre, čas obhoda pa je približno 
ura. Na poti je 6 postaj. Na njih spoznate, 
kako pomembno je znanje o gozdu in 
kako pomemben je gozd za naše zdravje; 
zgodovino cerkvice svetega Bolfenka; 
kako nastane gozdni med; vpliv kremena 
na gozdove in vse o zelenem steklu; 
pomen gob – gliv in najznačilnejše vrste 
na Pohorju; vpliv gozda na krogotok 
vode in na naše življenje. Posebnosti: 
večdebelna bukev, tako debela (525 
cm), da je trije ljudje ne morejo objeti; 
najvišje rastoči pravi (domači) kostanj, na 
severnem robu gozda ob cerkvici svetega 
Bolfenka, dvodebelni kostanj ima obseg 
464 cm, njegovi plodovi nikoli ne 
dozorijo; razgledni stolp, s katerega lahko 
opazujete okolico s perspektive, kot jo 
vidijo ptice; Trbisova jelka, najmogočnej-
ša jelka na Pohorju, obseg 330 cm, višina 
36 metrov, starost 170 let.

Meranovo – Dom na Pečkah
Zelo lepa pot, udobna in nezahtevna, 
primerna tudi za otroke, vodi po široki 
stezi skozi prekrasen, večinoma listnat 
gozd. Najbolj enostavno je pustiti avto 
na urejenem parkirišču na Meranovem 
in nadaljevati peš po cesti mimo 
Andrejevega čebelnjaka in mimo 
kmetije, kjer markirana pot zavije v 
gozd. Dolga je približno 4 kilometre, 
traja približno eno uro, na Pečkah je 
okrepčevalnica, ki je odprta do večera 
vse dni v tednu, razen ponedeljka. Tam 
so tudi igrala za otroke, v neposredni 
bližini pa markirana pot proti Glažuti, 
Arehu in naprej (od Pečk do Ruške koče 
na Arehu je približno dve uri hoje).

Limbuš – Meranovo
Pot se začne pri osrednjem krožišču v 
Limbušu (križišče cest Ob Blažovnici 
in Pod gričem, v bližnji okolici najdete 
tudi parkirišče za avto). Že ob vstopu v 
gozd so smerokazi in table, markacije 
pa so rumeno–bele, ki označujejo 
tematske poti. Pohodniška pot, ne-
zahtevna in primerna za družinske 
izlete, je dolga približno 4 kilometre 
(višinska razlika je 270 metrov), traja 
približno eno uro in je polna čudovitih 
razgledov. Meranovo je zibelka 
sodobnega štajerskega vinogradništva, 
s posestvom danes upravlja Fakulteta 
za kmetijstvo in biosistemske vede. 
Poleg okrepčevalnice (odprta vsak 
dan popoldan in do večera, razen 
ponedeljek in torek) je na Meranovem 
tudi vinska klet in spominska soba 
Nadvojvode Janeza, v okrepčevalnici 
pa imajo poleg vin tudi sokove in 
likerje iz lastne proizvodnje, pa tudi 
narezke, gibanice in jedi na žlico.

deloval na Trubarjevi ulici, od leta 1998 
pa deluje na Pobrežju. Na Strossmayerjevi 
je pričela delovati stanovanjska skupi-
na za osebe s težko gibalno oviranostjo, 
ki danes deluje v hiši na Pragerskem. 
Mariborčani poznamo tudi Dobrodelno 

trgovino Sonček, ki od leta 2012 deluje na 
Vetrinjski ulici v centru mesta, kjer pro-
dajajo društvu podarjena oblačila in iz-
delke za dom. V prodajnem programu so 
tudi ročno izdelani izdelki, ki nastajajo v 
varstveno-delovnih centrih po Sloveniji.

Cerebralna paraliza
Niti dva posameznika 
nimata enakih težav
Če ima otrok cerebralno paralizo, 
potem del otrokovih možgan ne dela 
pravilno ali pa se ni normalno razvil. Do 
poškodbe možganov pride nava-
dno pred, med ali kmalu po rojstvu. 
Najpogostejši vzrok je možganska 
krvavitev ali pomanjkanje kisika, drugi 
vzroki so še infekcija v nosečnosti, 
genske motnje, nezgode ali bolezni. 
Prizadeto področje je običajno eno od 
tistih, ki nadzoruje mišice in določene 
gibe telesa. Pri nekaterih ljudeh je ce-
rebralna paraliza komaj opazna, drugi 
so bolj težko gibalno, nekateri tudi 
senzorično in intelektualno ovirani.  
Več: www.soncek-maribor.si

Plesalci
Društvo Sonček izvaja programe, ki 
so namenjeni članom s cerebralno pa-
ralizo in njihovim svojcem: zdravstve-
no terapevtske kolonije, delavnice 
za starše, podpora pri vključevanju v 
okolje. Od januarja leta 2019 je dru-
štvo tudi izvajalec osebne asistence po 
zakonu o osebni asistenci. Predvsem 
si prizadevajo za življenje v skupnosti. 
Na društvu so se na praznovanje čas-
titljive obletnice pripravljali že ne-
kaj časa. Osrednja prireditev je bila 
konec maja v Centru Sonček Vrtiče 
pri Zgornji Kungoti, kamor je iz vse 
Slovenije prišlo več kot 600 članov z 
družinami in spremljevalci. Posebni 
prireditvi sta se odvili na drugi ju-
nijski petek, v Amfiteatru II. gimna-
zije in dan kasneje na Glavnem trgu, 
ko je pod vodstvom plesnega učitelja 
Andreja Novotnya zaplesalo 40 plesal-
cev za 40 let društva, 20 plesalcev na 
vozičkih in 20 hodečih soplesalcev. 

Andrej Lasbaher

Betnavski gozd
Betnavski gozd je ostanek nekdanjega 
nižinskega hrastovega gozda. Na 
jugu ga omejujejo kmetijske povr-
šine, na severu in zahodu pa ceste. 
Vzhodni del gozda je ograjen kot 
območje prve vodovarstvene cone, 
celotno območje gozda pa je zaščiteno 
vodovarstveno območje. 
V vzhodnem delu gozda prevladuje 
mlajši gabrov gozd, sicer pa je homo-
gen, odrasel gozd hrasta, bukve, belega 
gabra, rdečega bora in smreke. Ob 
glavni, utrjeni poti skozi gozd opazite 
izjemno drevo, beli gaber, ki ima »čip-
kasto« deblo. Gozd leži v neposredni 
bližini gosto poseljenega območja. V 
naselju ni urejenih parkovnih površin, 
zato je gozd priljubljen zlasti pri 
bližnjih prebivalcih. Tla v gozdu so 
zaradi intenzivne rekreacije močno 
steptana, kar v veliki meri onemogoča 
naravno pomlajevanje gozda. Zato je 
zelo pomembno, da po gozdu hodimo 
po utrjenih in že uhojenih poteh. Leta 
2021 je bila v njem obnovljena in 
urejena tudi trim steza, v jugozaho-
dnem delu Betnavskega gozda pa je 
urejen pustolovski park, priljubljen tudi 
kot kraj različnih praznovanj za otroke.

Stražun
Podobno kot Betnavski gozd je tudi 
Stražun priljubljen kraj za oddih in 
rekreacijo mestnega prebivalstva. 
Sega v območje Pobrežja in Brezja 
in je zadnji večji ostanek primestnih 
mariborskih gozdov. V njem prevla-
dujejo bukev, rdeči bor, hrast in gaber. 
Zavarovan je kot naravni spomenik. 
Izoblikovan je na nanosih proda, ki 
jih je odlagala Drava ob koncu ledene 
dobe, to je pred več kot 10 tisoč leti. 
Za otroke je v Stražunu urejena gozdna 
učna pot, kjer na devetih informativnih 
tablah netopir Bogomir razlaga gozdne 
skrivnosti in posebnosti. Denimo, 
bukev, ki je eno najpogostejših dreves 
v Stražunu, njen žir pa je ozimnica za 
gozdne miši, polhe, veverice in druge 
glodalce, so cenili že stari Kelti. V 
njihovem koledarju, ki je imel obliko 
letnega drevesnega kroga, je bil 22. 
december njen dan.

Studenški gozd
Gozd je na območju krajinskega parka 
Mariborsko jezero, prepreden je s 
sprehajalnimi potmi, skozi njega pa 
pelje tudi del mednarodne kolesarske 
poti Drava Bike. Malo naprej po cesti 
pri lesarski šoli (kjer je tudi parkirišče) 
pa se začne Lesarska gozdna učna pot. 
Poteka po ravnini, dolga je 2 kilometra, 
krožna in nezahtevna, primerna za 
družine, traja pa približno uro. Na poti 
so table, ki pojasnjujejo najpogostejše 
vrste mešanega nižinskega gozda 
in njihove lastnosti. Pot ima daljšo 
in krajšo različico (obe pa imata isti 
začetek in konec), zloženka pa je na 
spletni strani visitmaribor.si.
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Pomen čebel je enormen. Med, ki ga pro-
izvajajo, služi mnogim namenom, tako 
v prehrani kakor zdravstvu. V zadnjem 
času veliki uspehi prihajajo s področja 
apiterapije, do sedaj v slovenski javnosti 
dokaj redko omenjene.

Pod Pohorjem
Apiterapija je stara že 5000 let. Takrat so 
ljudje prvič začeli podrobneje raziskovati 
čebelji med in strup ter vpliv le-teh na člo-
veško telo z namenom zdravljenja bolečin 
in celjenja ran. Tedaj se je tudi prvič zače-
lo zdravljenje otrok z medom, kar danes 
spada že kar v zvrst domače medicine.
Ena izmed naprav, skozi katero pridejo do 
izraza zdravilni učinki apiterapije, je t. i. 
api komora, ki vključuje vdihavanje čebe-
ljega zraka. Eno teh komor, ki je redno v 
uporabi, najdemo tudi pod Pohorjem.

Od leta 2006
Apiterapija se v Mariboru prvič pojavi-
la leta 2006 na predlog Čebelarske zveze 
društev Maribor. Leta 2014 je bila usta-
novljena sekcija apiterapevtov Slovenije. 
V sedmih letih si je pridobilo certifikat 
kar 260 posameznikov in v letošnjem letu 
prihaja že osma generacija apiterapevtov.

Društvo apiterapevtov so ustanovili leta 
1952 v Ljubljani. Dolga leta ga je vodil 
nekdanji direktor Medexa Aleš Mižigoj. 
Dokaz, da gre za pomembno stvar, do-
kazuje Svetovni dan apiterapije, ki je 
posvečen dr. Filipu Terču (30. marca, na 
njegov rojstni dan).

Apiterapevti
Od januarja letošnjega leta je poklic 
apiterapevta pri nas uradno priznan. V 
Mariborsko čebelarsko  zvezo je včlanje-
nih 23 društev iz 17 občin, s preko 800 
člani. Sekcijo apiterapevtov Slovenije pri 
čebelarski zvezi društev Maribor vodi 
Vlado Pušnik, ki je zadolžen tudi za uspo-
sabljanje novih generacij.
Izobraževanje apiterapevov traja eno leto 
s pričetkom jeseni, natančneje oktobra. 
Gre za dve soboti oziroma nedelji meseč-
no, odvisno od zaposlenosti ljudi, saj gre 
za osebe iz celotne Slovenije ter tudi s 
Hrvaške, iz Bosne, Avstrije ipd. Trajanje 

celotnega izobraževanja je približno 70 ur 
predavanj, 42 ur delavnic in dve ekskur-
ziji (enodnevna po Sloveniji in 3 oziroma 
5-dnevna v tujino). V izobraževanje za 
poklic apiterapevta sta vključena še dva 
simpozija, spomladanski v mesecu marcu 
in jesenski v mesecu oktobru.
Pogoj za sodelovanje na izobraževanjih 
je srednja šola s priporočenim znanjem iz 
računalništva. Vzporedno poteka še izo-
braževanje čebelarstva. Včasih je apitera-
pija bila lahko zgolj dopolnilna dejavnost 
čebelarstva. Od priznanja poklica apitera-
pevt/apiterapevtka pa je možno pridobiti 
nacionalno poklicno kvalifikacijo.

Luka Drašler Florjančič

Lani jeseni so predstavniki Čebelarske 
zveze Slovenije opozorili, da je bila se-
zona v čebelarstvu izjemno slaba, morda 
celo najslabša v zgodovini, vsekakor pa že 
tretja slaba letina zapored.
Predsednik zveze Boštjan Noč je povedal, 
da je bila sezona najslabša tudi v zgodovi-
ni meritev. V povprečju ena čebelja druži-
na pridela od 15 do 20 litrov medu. Lani 
je bila ta številka le 1,3 kilograma, kar je 
po besedah predsednika zveze prava kata-
strofa. Običajna letina medu, ki ga nabe-
rejo avtohtone slovenske kranjske sivke, 
je okoli 2000 ton (v najboljših letinah tudi 
do 3000 ton). V zadnjih letih ga natočijo 
med 600 in 1200 ton.
Slovenija sicer spodbuja čebelarstvo za-
radi velikega pomena čebel za kmetijstvo 
oziroma njihove vloge v opraševanju in 
Slovenija je dobro znana v svetu po dejav-
nostih v čebelarstvu, tudi zaradi razgla-
sitve 20. maja za svetovni dan čebel, kar 
je bila zamisel čebelarjev iz naše države. 
Ministrstvo za kmetijstvo finančno poma-

Število čebelarjev 
se povišuje, 
sezone pa so slabe
Slovenija je dobro znana v svetu po  
dejavnostih v čebelarstvu

ga čebelarjem in tudi število čebelarjev v 
Sloveniji se v zadnjih letih povečuje.
Poleg tega so bili lani znani tudi rezultati 
monitoringa divjih čebel v letu 2021 – po-
kazali so, da je čmrljev petkrat manj kot 
leto prej! Tudi to je bila zelo slaba novica 
za kmetijstvo in naravo, saj so tudi čmrlji 
med najpomembnejšimi opraševalci.
Med glavnimi razlogi za katastrofalno se-
zono sta slaba paša in pozeba oziroma 
podnebne spremembe. Vremenski ekstre-
mi, ki se kažejo kot zgodnje pomladi, ki 
jim sledijo pozebe in dolgotrajne poletne 
suše, namreč uničujejo prehranske vire 
opraševalcev. Poleg tega je tudi zaradi 
opuščanja tradicionalnih travnikov in pre-
zgodnjih košenj vse manj cvetočih travni-
kov, tako na podeželju kot v mestih.
V Sloveniji poleg kranjske čebele živi še 
preko 500 vrst divjih čebel (čmrljev in če-
bel samotark). Vsaj polovico opraševa-
nja v kmetijstvu opravijo divji opraševalci 
(tudi muhe, metulji, nekateri hrošči in ose)
.                                                           M. G.

Maribor, Meka 
apiterapije
Apiterapija je stara že 5000 let

– Po razpadu Jugoslavije so v 
Narodnem domu obrnili spominsko 
ploščo in na njej našli tekst o tem, kdo 
je ustanovil Narodni dom. Eno izmed 
imen je bilo tudi ime dr. Filipa Terča.

– Pri Čebelarski zvezi društev Maribor 
so izdali knjigo Apiterapevtski nasveti. 
Knjiga je zbirka nasvetov, ki so jih pod 
strokovnim vodstvom Vlada Pušnika 
pripravili udeleženci usposabljanja 
apiterapevtov.

– Čebelji strup so poznali že stari Grki, 
Egipčani, Rimljani in Arabci, z njim so 
zdravili revmatizem že za časa Karla 
Velikega in Ivana Groznega.

Čebela na cvetu jablane. Fotografija je prejela prvo nagrado na svetovnem čebelarskem kongresu v 
Melbournu v Avstraliji leta 2007.Čebela v letu. Fotografija je bila nagrajena na svetovni razstavi čebelarske fotografije v Španiji.

Zvone Vodušek je čebelar od petnajstega 
leta starosti. V osnovni šoli je bil odlič-
njak, vse prihranke od nagrad za šolske 
uspehe pa je investiral v čebelarjenje in si 
leta 1974 kupil dva panja. Za čebelarjenje 
ga je navdušil sosed v Pekrah, ki je bil 
tedaj že starejši gospod. 
Od začetnih dveh panjev do danes je 
Zvone zbral 80 panjev, ki jih ima na dveh 
lokacijah, v Selnici ob Dravi in v Bresnici 
v Prlekiji. V Selnici z njegovimi čebelami 
dobijo v glavnem gozdni oziroma kosta-
njev, včasih pa tudi hojev med, v Prlekiji 
pa večinoma akacijev in lipov med. Na 
lanskem sejmu Agra je Zvone dobil dve 
zlati medalji za cvetlični med in srebrno 
medaljo za akacijevega, letos pa srebrno 
za cvetlični med. Kostanjevega medu 
praviloma ne pošilja na ocenjevanje in 
razstavo, ker ga toči šele konec julija.

Klima in človek
Seveda so čebele zelo ogrožene, na 
kratko odgovarja Zvone. V največji meri 
jih ogrožajo klima oziroma podnebne 
spremembe in človek. Nalivi in poletne 
suše so uničujoči za cvetoče rastline in 
drevesa, pa tudi spremenljivo vreme, kot 
so denimo hladni vali aprila ali maja. 
Drugi dejavnik, ki ga neposredno povzro-
čamo ljudje in ki ogroža čebele, pa je 
škropljenje. Zakonodaja sicer prepoveduje 
sadjarjem, da škropijo pri belem dnevu, in 
ti se tega večinoma držijo, saj jim čebele 
oprašujejo sadno drevje. Čebelarji sicer 
pravijo, da čebele umrejo, ne poginejo.

Ni dobrega medu za štiri evre
Posebni problem, na katerega opozarjajo 
Zvone in slovenski čebelarji, je tudi 
povezan z ogrožanjem zdravja in človeško 
lakomnostjo – to je poplava ponarejenih 
medov v supermarketih. Kvalitetnega 
medu ni mogoče prodajati po ceni štiri 
evre za kilogram. V glavnem so to le 
sladkorne raztopine neizsledljivega izvora 
in z nejasnimi sestavinami. Certificiran 
slovenski med pa je sicer po kvaliteti v 
špici svetovne proizvodnje.

D. P

Tovarne pod nebom
Čebelarji pravijo, da čebele umrejo, ne poginejo

V enem panju je približno 60 tisoč 
čebel. Deset tisoč čebel ponavadi 
nabere za 6 kilogramov medu.

Izgube
Čebele se zaradi neugodnih razmer 
v zadnjih letih soočajo s primanj-
kljajem hrane in pridelane količine 
medu glede na prejšnja leta dosegajo 
precejšnjo izgubo. Na vse to vplivajo 
nalivi, pozebe, toče in povečana 
vročina, ki škodi pridelku. K pojavu 
škodljivih vremenskih pojavov bot-
ruje onesnaženje površja. Čebelarska 
zveza je zaradi pomanjkanja hrane 
prosila, da se čebele hrani z na-
menom, da imajo vsaj možnost preži-
vetja. Kot primer naj navedemo, da je 
za približno 40.000 čebel potrebnih 
najmanj 7 kilogramov hrane. 

Filip Terč se je rodil 30. marca 1844 v 
vasi Prapořištĕ (Šumava, Češka) in umrl 
28. oktobra 1917 v Mariboru. Medicino je 
študiral na Dunaju in leta 1875 z družino 
prišel v Maribor, kjer se je posvetil zdrav-
niški praksi, hkrati pa je bil velik ljubitelj 
čebel. Postal je predsednik mariborske po-
družnice Štajerskega čebelarskega društva 
ter aktivno sodeloval v mariborskem 
kulturnem življenju kot predavatelj, pisec, 
planinec ... Bil je tudi član Slovanske 
čitalnice in mariborske filharmonije ter 
med ustanovitelji Narodnega doma (član 
upravnega odbora posojilnice).
Na podlagi svojih izkušenj je neodvi-
sno od raziskovalcev v drugih državah 
pričel raziskovati zdravilnost čebeljega 
strupa. Tako je od prvih poskusov v letu 
1879 pa vse tja do leta 1912 zdravil 660 
revmatikov, od katerih jih je s pomočjo 
čebeljega strupa ozdravelo 82 odstotkov, 
za vse pa je veljalo, da jim ni pomagalo 
nobeno drugo zdravilo.
Klinične izkušnje, ki jih je opisal v 
strokovno-medicinski literaturi, so mu v 
čebelarskem svetu prinesle laskavi naziv 
»očeta apiterapije«. Z razglasitvijo 30. 
marca, rojstnega dne dr. Filipa Terča, 
za Svetovni dan apiterapije so njegova 
strokovna prizadevanja dobila ustrezen 
epilog, čeprav za časa življenja vsaj 
znotraj medicinskih krogov te potrditve ni 
bil deležen.

Njegovo življenje 
s čebelami
Knjiga humanista 
in strokovnjaka

Franca Šivica je prevzelo čebelarjenje, 
ko je bil star šest let. V gimnaziji je že 
imel svoj čebelnjak na domačem vrtu za 
Bežigradom. Danes je eden najbolj znanih 
slovenskih čebelarjev. Govori več tujih je-
zikov, je odličen organizator čebelarskih 
srečanj in ekskurzij ter povezovalec če-
belarjev po svetu, avtor mnogih tekstov o 
čebelarjenju in povezanosti ljudi z naravo. 
Je začetnik apiturizma in velik zagovor-
nik apiterapije ter dobitnih številnih pri-
znanj doma in v tujini za fotografije, po-
vezane s čebelami. Ima veliko zaslug, da 
je po uspešno izpeljanem svetovnem čebe-
larskem kongresu Apimondia v Ljubljani 
leta 2003 Slovenija postala ena vodilnih 
čebelarskih dežel. Svoje vedenje je strnil 
v knjigi Moje življenje s čebelami.
V navdušeni recenziji kritičarke Barbare 
Sosič je ta med drugim zapisala: Knjiga 
je odlična, takšne na področju čebelarstva 
še nisem zasledila – ne gre le za strokov-
no čebelarsko, ampak tudi za zanimi-
vo leposlovno delo z živo pripovedjo in z 
mnogimi dialogi v živahnem, včasih tudi 
humornem jeziku. Prav zgodbe, dogod-
ki, peripetije, številne anekdote in srečna 
naključja, kjer sta povezovalna elementa 
čebele in čebelarstvo, so naredili to knjigo 
posebej privlačno.
Franc Šivic: Moje življenje s čebelami:  
Avtobiografija. Ljubljana: 
Samozaložba, 2020, 222 strani.
Cena hvaljene knjige je 20 evrov, kupite 
jo lahko pri avtorju, njegov spletni naslov 
je franc@silvaapis.si.

Dr. Filip Terč
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GREGOR PIVEC

FILIP TER^
za~etnik moderne apiterapije

Dr. Filip Ter~, zdravnik ~e{kega rodu, ki ga je ‘ivljenjska pot
pripeljala v Maribor, je gojil veliko ljubezen do ~ebel in ~ebelarstva.
Pri zdravljenju svojih bolnikov je ves ~as iskal nove poti. ^ebele in
~ebelji produkti, predvsem ~ebelji strup, so mu bili pri tem sredstvo,
na osnovi katerega je iskal nove mo‘nosti zdravljenja. Klini~ne
izku{nje, ki jih je opisal v strokovno-medicinski literaturi, so mu
zato v ~ebelarskem svetu prinesle laskavi naziv »o~eta apiterapije«.
Z razglasitvijo 30. marca, rojstnega dne dr. Filipa Ter~a, za Svetovni
dan apiterapije so naposled njegova strokovna prizadevanja dobila
ustrezen epilog, ~eprav za ~asa ‘ivljenja vsaj znotraj medicinskih
krogov te potrditve ni bil dele‘en.

Mednarodni simpozij o apiterapiji, ki se je marca 2012 odvijal na
gradu Hompo{, je bil povod za nastanek knjige o njegovem ‘ivljenju
in delu skozi o~i strokovne literature, arhivskih virov ter pri~evanja
dru‘inskih ~lanov. Dr. Gregor Pivec, sam zdravnik in ljubiteljski
~ebelar, obenem pa strokovnjak na podro~ju zgodovine medicine, je
v knjigi predstavil pomen dela, ki ga je zastavil dr. Filip Ter~ in ki
je vplivalo na razvoj apiterapije po vsem svetu. Na prvih straneh
predstavi za~etke apiterapije in spregovori o simbolni vlogi ~ebele
v zgodovini ~love{tva. Sledi osrednji del, ki je namenjen ‘ivljenjski
poti, strokovnemu medicinskemu delu, ~ebelarstvu, pedago{ki in
poljudnopublicisti~ni dejavnosti, dru‘beni aktivnosti in dru‘abni
dejavnosti dr. Filipa Ter~a. Poudari ve~plastnost njegove osebnosti,
ki ne zadeva samo njegovih strokovnih podro~ij, ampak tudi ob~e
~love{ke vrednote.

Ali ste vedeli?
Manj je vode v medu, boljši je, ker 
kasneje kristalizira. To lahko dosežemo 
tudi s hranjenjem na hladnem, npr. v 
zmrzovalniku. Prav tako med ne sme 
biti na svetlem, zatorej mora biti vaša 
posoda z medom dobro zaprta, da 
med ne oksidira. S segrevanjem nad 
40 stopinjami celzija lahko med izgubi 
zdravilne lastnosti.

L. D. F.

Ena najboljših v mestu
Trgovina Jana pri Čebelarskem centru 
Maribor (ob Betnavskem gradu) je ena naj-
boljših trgovin v mestu; trgovina stare šole, s 
pultom in osebjem, ki priskoči na pomoč, če 
je treba, ter seveda odlično založena. V prvi 
vrsti je namenjena čebelarjem in pripomoč-
kom ter opremi za čebelarjenje, imajo pa tudi 
številne druge koristne reči, od najrazličnej-
ših kozarcev in steklenic s pokrovi do darilne 
keramike, medenih pijač za odrasle in izdel-
kov iz medu za otroke ter seveda slovenski 
med preverjene kakovosti. Čeprav je vseka-
kor vredna obiska, ima tudi spletno prodajo 
na cebelarski-center.si.

Travnik s  cvetočim regratom pod cerkvico na Jamniku (kraj med Dražgošami in Kropo na Gorenjskem). 
Fotografija Franca Šivica je bila nagrajena s prvim mestom na svetovnem čebelarskem kongresu v 
Franciji leta 2009.

Začetnik moderne 
apiterapije
Mednarodni simpozij o apiterapiji, 
ki se je marca 2012 odvijal na gradu 
Hompoš, je bil povod za nastanek 
knjige o življenju in delu dr. Filipa 
Terča skozi oči strokovne literature, 
arhivskih virov ter pričevanja dru-
žinskih članov. Dr. Gregor Pivec, sam 
zdravnik in ljubiteljski čebelar, obenem 
pa strokovnjak na področju zgodovine 
medicine, je v knjigi predstavil pomen 
dela, ki ga je zastavil dr. Filip Terč 
in ki je vplivalo na razvoj apitera-
pije po vsem svetu.
Knjiga (120 strani, trda vezava) je izšla 
pri Založbi Pivec in je na prodaj po 
akcijski ceni na spletni strani založbe.

Njegov rojstni dan je 
Svetovni dan apiterapije
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Dobro o dobrem 
Všeč mi je svetopisemska prilika o 
semenih, ki padejo na različna tla. Ena 
vzklijejo, druga ne. Tako je z vsem, kar 
opravljamo: »Al bo kal pognalo seme, 
kdor ga seje, sam ne ve,« pravi Prešeren 
v svojih Gazelah. Ko so me povabili v 
uredništvo mestnega časopisa, sem bila 
sprva negotova. A če lahko tako naredim 
kaj dobrega za svoje mesto, bom posku-
sila, sem si rekla.
Tudi ostali, ki so bili povabljeni v uredni-
ški odbor, so prišli s podobno motivacijo. 
Smo različnih poklicev, starosti, izkušenj, 
z novinarskimi izkušnjami le eden, a smo 
hitro našli skupni imenovalec.
Najprej – nihče izmed nas niti približno 
ni hotel postati del kakega županove-
ga trobila, kot so nam napovedovali, in 
želeli smo iskati in osvetliti predvsem 
dobre plati mesta. Pri pisanju in urejanju 
Časopisa za prijazen Maribor imamo 
povsem proste roke. Nihče nam nikoli 
ni namignil, o čem in kako naj pišemo. 
Glede dobrih zgodb pa – ni jih treba kaj 
dosti iskati, ponujajo se nam na vsakem 
koraku – okoli nas je toliko imenitnih, 
ustvarjalnih ljudi, toliko dobrih zgodb, 
kopica odličnih projektov, vsakič teče čez 
rob. Največja težava pri vsaki številki je 
preveč materiala in premalo strani.
Ljudje smo različni – če bi na primer 
dobili pismo, bi se eni posvetili vsebini 
pisma, se veselili dobrih sporočil, drugi 

bi iskali predvsem napake, nekateri pa bi 
zaradi packe na sicer dobro napisanem 
pismu zavrgli pisanje z avtorjem vred. 
Dolgoletne izkušnje – tako pri poučeva-
nju in tudi sicer – so me naučile, da če z 
dobrim nagovoriš dobro v ljudeh, največ-
krat naletiš na pozitiven odziv.
Vesela in ponosna sem, da nam je uspelo 
osvetliti nekatere pomembne mariborske 
zgodbe, sledili smo predvsem aktual-
nim, nekatere smo znova priklicali v 
spomin. Posebej imenitno se mi zdi, da 
smo k pisanju povabili izvrstne, priznane 
avtorje, da smo precej prostora namenili 
umetnosti, predvsem literaturi. Zelo sem 
hvaležna za sodelovanje z ekipo odličnih, 
ustvarjalnih sodelavcev (ena je medtem 
postala ministrica), predvsem pa za iz-
kušnjo delati pod vodstvom odgovornega 
urednika Dejana Pušenjaka. Tudi za bolj 
izkušene časnikarje, kot smo mi, bi bilo 
sodelovanje z njim dragocena izkušnja. 
Levji delež dela je seveda opravil on, nas 
je pa – novinarski as, kakršnih je malo – 
jemal kot enakovredne sodelavce.
Morda bomo z delom še nadaljevali, mor-

Pri Mladinskem kulturnem centru 
Maribor julija in avgusta pripravljajo 
kopico zanimivega dogajanja za otroke in 
mlade. Med 25. in 29. julijem ter 22. in 
26. avgustom se bodo v prostorih MKC 
Maribor (Ob železnici 16, Maribor) odvile 
že tradicionalne počitniške kuharske 
delavnice za otroke od 1. do 7. razreda 
osnovne šole, na katerih se bodo udele-
ženci spoznavali in urili svoje kuharske 
veščine.  Vsak dan po zajtrku bodo 
ustvarili kaj kreativnega in zabavnega ali 
pa se bodo šli potepat po Mariboru, nato 
pa skupaj z mentoricami pripravili celotno 
kosilo za vse udeležence.
Po kosilu bodo s skupnimi močmi 
pospravili za seboj, se umirili, sprostili 
in popoldansko vročino preživeli ob 
družabnih igrah in drugih aktivnostih. 
Zaradi omejenih kapacitet je za udeležbo 
potrebna prijava, ki jo lahko starši 
opravijo na spletni strani www.mkc.si.

Sto mladih iz vse Evrope
Za prav posebno dogajanje za mlade pa 
bodo pri MKC Maribor poskrbeli ob kon-
cu poletja – med 5. in 9. septembrom se bo 
v Mariboru pod okriljem mednarodnega 
projekta COHERENT zbralo okrog 100 

Vsak dan nekaj kreativnega
Poletno dogajanje za otroke 
in mlade v MKC Maribor

mladih iz vse Evrope, ki bodo svoj obisk 
namenili povezovanju, medsebojnemu 
spoznavanju ter najrazličnejšim aktivnos-
tim in vsebinam za višanje kompetenc na 
najrazličnejših področjih od e-pismenosti 
in medsebojne komunikacije do varovanja 
okolja in zelenega razvoja, popoldneve pa 
preživeli ob odkrivanju mesta, njegovih 
znamenitosti in skritih lepot ter – seveda 
– prijetnem druženju.

V začetku počitnic bodo delavnice po-
tekale v Mestnem parku, v okviru Art 
kampa, od 4. julija naprej pa bodo v 
Domu ustvarjalnosti mladih (DUM) vsak 
delovni dan med 8.00 in 16.00 na voljo 
brezplačne likovne ustvarjalne delavni-
ce, igralnica, družabni in bralni koti-
ček ter klubska soba.
Na brezplačnih tematskih delavnicah za 
mladostnike pa ponujajo vsebine z raz-
ličnih področij umetniškega izražanja – 
snemanje igranega filma, didžejanje, ple-
sanje, igranje na bobne in glasbene cevi, 
učenje angleščine, oblikovanje gline in 
umetniško recikliranje. Posamezni sklopi 
tematski delavnic bodo od ponedeljka do 
petka, med 9.30 in 12.30.
V počitniško varstvo se lahko vključijo 
otroci od 1. do 5. razreda osnovne šole, 
ki imajo stalno bivališče na območju 
Mestne občine Maribor. Otroka je možno 
prijaviti samo za ves teden in za največ 
dva tedna, le v primeru prostih mest tudi 
več. Prispevek za tedensko varstvo, ki 
vključuje program, malico in kosilo, je 
55 evrov, prispevek za varstvo s sredinim 
izletom pa 75 evrov.
Počitniški program z naravoslovnimi in 
športnimi vsebinami se bo od 22. do 24. 

avgusta, med 7.45 in 16.15, odvijal na 
Domu Miloša Zidanška na Pohorju, na-
menjen je mladim od 12. do 15. leta. Cena 
za tridnevni program je 80 evrov in vklju-
čuje razne dejavnosti, vožnjo z gondolo, 
malico in kosilo.

Počitnice s prijatelji
Pri Zvezi prijateljev mladine pisan počitniški  
program do 31. avgusta

Podrobnosti in informacije so na 
spletni strani zpm-mb.si. Za vse 
počitniške dejavnosti, tudi brezplač-
ne (razen na delavnice v Mestnem 
parku), je obvezna prijava.  
Informacije in prijave: INFO-DUM, 
Razlagova ulica 16,  
02 229 94 50, 040 433 511, 041 532 
119, info.dum@zpm-mb.si.

da ne. Maribor se pospešeno razvija in se 
bo razvijal še naprej in gotovo potrebuje 
mestni časopis, (dolgo je bil ena redkih 
občin, ki ga ni imela). Bilo bi fino, če 
bi lahko izhajal pogosteje in bolj redno. 
Upam, da smo upravičili pričakovanja 
bralcev in da bo v bodoče lažje. In upam, 
da smo pokazali, da ne moremo in ne 
želimo tekmovati z dnevnikom ali tedni-
kom, nasprotno, skupaj delujemo za bolj 
prijazen in optimističen odnos do mesta, 
ki ga imamo radi. 
Zahvaljujem se bralcem, naklonjenim in 
dobronamernim, pa tudi tistim bolj kri-
tičnim. Želim si, da bi mesto čim večkrat 
uzrli »v soncu vse in v luči«, kot ga je 
opisal Janko Glazer v pesmi Maribor 
z mosta. In da bi čim več naših semen 
padlo na plodna tla.

Zora A. Jurič

Po odloku o ustanovitvi, ki ga je spre-
jel mariborski mestni svet, Časopis za 
prijazen Maribor ne bo izhajal v času 
volilne kampanje za lokalne oziroma 
županske volitve.

Upam, da smo upravičili pričakovanja bralcev

Vesel sem in ponosen, da sem lahko 
sodeloval v uredniškem odboru, v sku-
pini ljudi, ki so strokovnjaki na svojih 
področjih, radi začenjajo nove stvari, 
so odgovorni, držijo besedo in so se 
stalno pripravljeni naučiti kaj novega. 
Predvsem smo si prizadevali pokazati, 
da je Maribor ustvarjalno in na mnogih 
področjih uspešno mesto, če se le z 
angleških ekranov ozremo naokoli.

Dr. Peter Simonič

Kdo bi si mislil, da lahko takšen 
časopis delaš brez prostorov, brez 
opreme, zgolj z občasnim druženjem in 
elektronsko komunikacijo in se ob tem 
še zabavaš in imaš občutek, da delaš 
mesto prijaznejše in boljše. (No, upam, 
da ni zgolj občutek.) 

Nino Flisar
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ADLA Diego - argentinski šahist, APT - mestece sev. od Marseillesa, GAIGER Janez Adam, 1667-1722, sl. zgodovinar, LACIT - siva prodorniba, NAAN - indijski kvašeni kruh, RATH Claudia, nem.mnogobojka, VIEBIG (Clara 1860 do 1952) nem. a pisateljica  
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Vemo, kaj hočemo in kam gremo

Ko sem po maturi leta 2004, med man-
datom župana Borisa Soviča, zapustila 
Maribor in odšla v Ljubljano, kjer je župa-
novala Danica Simšič, me, roko na srce, 
ni kaj prida zanimalo, kako deluje mesto, 
kakšne so naloge mestne občine oziroma 
kako lokalna samouprava ter državna upra-
va oblikujeta pogoje za moje izobraževalno, 
športno, kulturno, socialno idr. življenje. 
Maribor je vsekakor zadovoljeval vse moje 
dotedanje srednješolske potrebe. 
Leta 2006 sta tako Maribor kot Ljubljana 
dobila nova župana. Maribor Franca 
Kanglerja in Ljubljana Zorana Jankoviča. 
Ker sem v Ljubljani ostala do leta 2016, 
sem bila priča razvojno naravnanim man-
datom župana Jankoviča. S Tromostovja so 
naenkrat izginile »trole« in siva Ljubljana 
je začela postajati vedno bolj »bela«. 
Intenzivnemu urejanju infrastrukture in 
centra mesta je sledil preporod najrazlič-
nejših družbenih, kulturnih in umetniških 
vsebin, Ljubljana je znala pritegniti turiste 
in zase lahko rečem, da sem se v njej poču-
tila zelo dobro ter seveda opazila, kaj po-
meni dobro upravljanje mesta. Maribor je v 
tem obdobju doživljal turbulentne družbe-
no–politične čase, ki se jih, prav zaradi od-
sotnosti, ne spominjam prav dobro. Kar mi 
po eni strani še danes pride prav. V domače 
mesto sem se namreč vrnila neobremenje-
na. Neobremenjena s pogledom na politično 
preteklost, brez razočaranj, ki jih je to mes-
to natrosilo marsikomu, brez kolektivnega 
spomina na EPK 2012, proteste in še kaj.

Svetilnik regije
20. decembra 2018 je na konstitutivni seji 
uradno prevzel naloge in dolžnosti nov 
župan Mestne občine Maribor Aleksander 
Saša Arsenovič. Kot del županove ožje 
ekipe, s katero smo tvorili volilni štab, 
sem prevzela vodenje kabineta župana. 

Vzpostavitev kabineta je bila vse prej kot 
lahka. Pomembno je bilo najti prave sodelav-
ce, spoznati sistem javne uprave – še posebej 
za nas, ki smo na občino prišli po večini iz 
gospodarstva – in jasno začrtati pot do ciljev, 
ki smo jih obljubljali v volilnem programu.
Na kabinet župana še danes gledam kot na 
majhno, strnjeno in kompaktno organizacijo 
kriznega štaba. Za dobro polovico sodelav-
cev kabineta delovnik daleč presega ustaljeni 
delovni čas. S funkcionarji smo na voljo ob 
popoldnevih, večerih, vikendih, praznikih. 
Naše delo je vsekakor zelo pestro in zaokro-
ža obsežen pregled celotne vsebine delovanja 
mestne občine. Nekak »ptičji pogled« na 
dnevni ravni. Organizacijsko smo ločeni od 
mestne uprave in smo ključni pri opravlja-
nju nalog, vezanih na župana in podžupane. 
Službe v kabinetu skrbijo za administra-
tivno podporo funkcionarjem, za odnose z 
javnostmi, protokol, medmestno in mednaro-
dno sodelovanje. V kabinetu župana bdimo 
nad realizacijo zastavljene vizije vodenja 
mestne občine, nad politično koordinacijo 
župana v mestnem svetu ter nad odnosi med 
Mestno občino Maribor in Vlado Republike 
Slovenije. Župan je že na začetku mandata 
dal jasno vedeti, da bo Maribor okrepil svo-
jo vlogo v regiji oziroma se pozicioniral kot 
»svetilnik regije«, zato smo bili še posebej 
ponosni, ko je 5. maja 2021 postal oziroma 
bil izvoljen za predsednika Razvojnega sveta 
kohezijske regije Vzhodne Slovenije. 

V ponos mestu
Sama z vidika svoje pozicije na Mestni obči-
ni Maribor bolj kot v upravljanje verjamem 
v služenje mestu. Zato sem ob velikih infra-
strukturnih projektih, za katere je županova 
projektna ekipa vsekakor dokazala, da jih 
zna pripraviti, voditi in realizirati, ponosna 
na tiste druge, mestotvorne projekte, ki smo 
jih vodili prav v kabinetu župana. 

Če začnem v naših mikro lokalnih okoljih, 
so bili to obiski župana in ekipe v mestnih 
četrteh in krajevnih skupnostih, ki smo jih 
med mandatom ponovili trikrat. Izjemnega 
mestotvornega pomena je projekt 
Participativni proračun, ki poziva k oddaji 
še zadnjih predlogov, da aktivno prispeva-
te k izboljšanju kakovosti življenja. Veseli 
smo bili pohval in veselja ob okrasitvah 
mesta v času Čarobnega decembra in izje-
mne udeležbe na pohodih ob praznovanju 
praznika, 20. oktobra, ob Dnevu Maribora. 
V minulih letih smo s službo za protokol in 
mednarodno sodelovanje izpeljali številne 
protokolarne proslave in dogodke, za katere 
si prizadevamo, da jih pripravljamo v ponos 
županstvu in mestu.
Obnovili smo stike s pobratenimi mesti, 
njihove predstavnike gostili v Mariboru, 
prav tako tudi predstavnike veleposlaništev 
v Sloveniji. V času mandata smo struktu-
rirano in jasno nagovarjali in gostili vsa 
ključna ministrstva bivše vlade. Rezultat 
tega dela je obsežen dokument Odprtih za-
dev med Mestno občino Maribor in vlado, 
ki smo ga že predstavili novemu predsedni-
ku vlade dr. Robertu Golobu. Maribor v od-
nosu do države tako jasno nastopa kot po-
nosno in v prihodnost zazrto mesto. Vemo, 
kaj hočemo in kam gremo, za nadaljni ra-
zvoj pa potrebujemo tudi posluh in pomoč 
države. Nenehno si prizadevamo za tran-
sparentno komunikacijo, zato smo se tudi 
lotili in realizirali obsežen projekt prenove 
spletnega mesta www.maribor.si, v skladu 
s heraldičnimi pravili smo spremenili grb 
in zastavo mesta Maribor in ne nazadnje 
ustanovili Časopis za prijazen Maribor. 
Dejstvo je, da smo Maribor premaknili 
naprej in da nam doseganje nadaljnih ciljev 
razvoja in kvalitetnega bivanja v mestu lah-
ko uspe le skupaj. 

Jelka Vrečko

Strnjen pogled na prehojeno pot v ekipi kabineta župana v minulih  
štirih letih. Minila so kot tren

Ena najmarkantnejših mariborskih 
zgradb je bila po načrtih arhitekta Lea 
Czernyja zgrajena leta 1913. Poimenovali 
so jo Theresienhof, delovala pa je kot tr-
govsko-gostinski center. Njen najvitalnej-
ši del je bil kavarna, ki se je po prvi sve-
tovni vojni v skladu s slovenizacijo mesta 
preimenovala v Veliko kavarno, a vsebina 
je ostala ista, šlo je za prestižni meščan-
ski družabni prostor.

Z okusom urejeno
Po drugi svetovni vojni je ohranila ime, 
ob njej so uredili okrepčevalnico s prep-
rostejšimi jedmi, a kavarna ni izgubila 
meščanskega pridiha, v njej se je tudi v 
socializmu odvijalo družabno in kulturno 
življenje. Leta 1979 so Veliko kavarno 
zaprli, čez desetletje pa je v njej začel 
delovati casinò, ki je po dvajsetih letih 
končal v stečaju. Prostor je nato sameval, 
vse dokler se leta 2012 v okviru EPK niso 
v njem zvrstile štiri razstave, vključno z 
najbolj odmevno Maribor in Nemci.
Oblikovalca te razstave sta začutila 
potencial zgradbe na Glavnem trgu in 
skupaj s skupino kreativnih somišljeni-
kov so z veliko entuziazma in delovnega 
elana poleti 2013 odprli Salon uporabnih 
umetnosti, ki je postal neslutena zgodba 
o uspehu. Fenomen, ki je s svojim interi-
erjem in programom ponudil meščanom 
to, kar so potrebovali – z okusom ureje-
no zbirališče v strogem središču mesta, 
kjer so se lahko družili, se zabavali in 
se predajali čarom izbrane kulturno-
-umetniške ponudbe.

Dokument pestrega prostora
V šestih letih delovanja se je zvrstilo čez 
800 dogodkov. Ekipa je dogodke pospre-
mila z umetniškimi plakati grafičnega 
oblikovalca in fotografa Matjaža Wenzla, 
ki je nastopajoče umeščal v salonski 
interier in ustvaril učinkovito plakatno 
poetiko. Isti avtor je bil tudi pobudnik za 
nastanek knjige Salon: knjiga obdobja, 
ki prinaša vrhunsko oblikovalsko za-
snovo in obilico ilustrativnega fotograf-
skega materiala o delovanju Salona, ob 
tem pa še poglobljene razmisleke 14-ih 
uglednih avtorjev o pomenu te samo-
nikle »inštitucije«.
Gre za, kot poudarja sourednik knji-
ge, Zdravko Duša, izjemen dokument 
pestrega obdobja nekega prostora, ki 
je s svojim duhom zaznamoval mestno 
življenje. Leta 2019 je Salon zaradi sple-
ta neugodnih okoliščin žal prenehal s 
svojim delovanjem.
Več na: www.milimeter.si
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