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MESTNA OBČINA MARIBOR 

                 MESTNI SVET 

Komisija za priznanja in nagrade 
 
Številka: 0130-159/2022 
Datum: 20. september 2022 
 
 

MESTNI SVET 
MESTNE OBČINE MARIBOR 
 
 
 
 

PREDLOG  
ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD MESTNE OBČINE MARIBOR  

ZA LETO 2022 TER DOLOČITEV DATUMA PODELITVE  
PRIZNANJA MESTA MARIBORA 

 
 

Po 77. členu Poslovnika Mestnega sveta Mestne občina Maribor (MUV, št. 8/2005, 11/2011-
popr., 8/2014, 4/2015, 25/2018 in 10/2019) ter 8. členu Poslovnika o delu komisije za 
priznanja in nagrade mestnega sveta Mestne občine Maribor (MUV, št. 20/1996 in 14/2002) 
predlaga komisija za priznanja in nagrade mestnemu svetu Mestne občine Maribor 
naslednje  

 
 

S  K  L  E  P  E  : 
 
 
Po 15. in 16. členu Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Maribor (MUV, št. 
9/1996, 7/2002 in 15/2008, 4/2022 in 16/2022), 8., 9. in 13. členu Poslovnika o delu komisije 
za priznanja in nagrade mestnega sveta Mestne občine Maribor (MUV, št. 20/1996 in 
14/2002) ter 23. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 7/2014, 12/2019 in 
4/2022) 
 
 
 

I. 
Mestni svet Mestne občine Maribor 

 
p o d e l i    v    l e t u    2022 

 

 
priznanje  

 
ČASTNI OBČAN MESTA MARIBOR 

 
Alfonzu (Alfiju)  NIPIČU 

 v znak zahvale in spoštovanja, za neprecenljivo glasbeno ustvarjanje, s katerim že 60 
let ponosno in uspešno razveseljuje množice ljudi tako doma kot po svetu, s čimer je 

prispeval k prepoznavnosti in ugledu našega mesta v mednarodnem prostoru. 
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II. 
Mestni svet Mestne občine Maribor 

 
p o d e l i    v    l e t u    2022 

 
 

priznanje  
 

 
ČASTNA OBČANKA MESTA MARIBOR 

 
Mimi JAUŠOVEC 

 
v znak zahvale in spoštovanja, za izjemne športne dosežke na največjih teniških 
turnirjih v svetu. S svojim dolgoletnim profesionalnim športnim delovanjem je 

ponesla ime mesta Maribor tudi v svetu športa. 
 

 
III.  

Mestni svet Mestne občine Maribor  
 

p o d e l i    v    l e t u    2022 
 

 
nagrado Mestne občine Maribor 

 
ZLATI GRB MESTA MARIBOR 

 
Bojanu MAROŠEVIČU 

 
za izjemen prispevek na področju kulture, ki jo je s svojim prostovoljnim delovanjem 

približeval širšemu krogu ljudi. Za njegovo sodelovanje pri snovanju dobrodelnih 
predstav, predajanju znanja, organiziranju amaterskih igralskih skupin in širjenju 

prepoznavanja lepote gledališke umetnosti. 
 
 
 
 

IV. 
Mestni svet Mestne občine Maribor 

 
p o d e l i     

 
priznanji in nagrado  

na svečanosti ob prazniku Mestne občine Maribor. 
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O b r a z l o ž i t e v : 
 

Po Odloku o priznanjih in nagradah Mestne občine Maribor in Poslovnika o delu komisije za 
priznanja in nagrade, občinska priznanja in nagrade podeljuje mestni svet s sklepom na 
predlog komisije. Nagrade podeljuje mestni svet vsako leto ob prazniku Mestne občine 
Maribor. Najprimernejši datum podelitve priznanj določi mestni svet Mestne občine Maribor 
na predlog Komisije za priznanja in nagrade.  
 
Komisija za priznanja in nagrade je z javnim pozivom in razpisom, ki sta bila objavljena na 
mariborski spletni strani in v dnevniku Večer, 08. 04. 2022, pozvala v odloku opredeljene 
predlagatelje, da podajo predloge za podelitev priznanja listina mesta Maribora in nagrade 
Mestne občine Maribor (za zlati, srebrni in bronasti grb mesta Maribora) za leto 2022. 
Komisija je prejela  predloge za podelitev priznanja Častni občan in Častna občanka mesta 
Maribora, ki se po odloku o priznanjih in nagradah MOM ne razpisuje in predlog za podelitev 
nagrade Zlati grb mesta Maribor. 
 
Po podrobni obravnavi prejetih predlogov za podelitev priznanj in nagrade je Komisija za 
nagrade in priznanja soglasno oblikovala predloge, da se podelita  priznanji Častni občan in 
Častna občanka mesta Maribora ter podeli nagrada Zlati grb.  
 
V skladu z Odlokom o priznanjih in nagradah MOM komisija predlaga mestnemu svetu tudi 
sklep, da se naj priznanji Častni občan in Častna občanka mesta Maribor in nagrada, 
podelijo na svečanosti ob prazniku mesta.  
 
Soglasno oblikovane predloge komisije za priznanja in nagrade daje mestnemu svetu MOM 
v obravnavo in odločitev.  
 

 
 
 
 
 
 
 

PREDSEDNICA KOMISIJE 
       Zdenka KRIŽANIČ, l.r. 
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PRILOGE 
 
 
 
 
 
 

ČASTNI OBČAN MESTA MARIBORA 
 
Alfonz (Alfi) Nipič se je rodil 17. septembra 1944 v Mariboru v sedemčlanski družini. Prve 
štiri razrede osnovne šole je končal na današnji Osnovi šoli Franceta Prešerna, preostale 
razrede pa na Osnovni šoli Janka Padežnika. Šolanje je nadaljeval na srednji tekstilni šili v 
Mariboru. Le kratek čas je delal kot tekstilni tehnik v Mariborski tekstilni tovarni. Na 
prigovarjanje prijatelja bobnarja Frica Papeža je pustil službo in začel 5. decembra 1962 
prepevati v hotelu Triglav v Kopru. Pevski talent je podedoval po mami Ani. S 1. majem 1963 
se je zaposlil kot pevec v Mariboru in je v kavarni Astoria in Veliki kavarni prepeval pet let. V 
poletnih mesecih je redno gostoval na jadranski obali od Kopra do Dubrovnika. 1. januarja 
1969 se je to pevec zaposlil v hotelu Slavija v Mariboru in prepeval z ansamblom Slavija 5.  
S Popevko Vesele jeseni leta 1969 se je začel njegov hitri vzpon v svet najpopularnejših 
slovenskih in jugoslovanskih pevcev zabavne glasbe. Leta 1970 je na Popevki Vesele jeseni 
zapel legendarno popevko Štajerc, s katero je osvojil srca občinstva in zanjo prejel prvo 
nagrado občinstva. Leta 1971 je zapel popevko Prlek, katero sta občinstvo in strokovna 
komisija nagradili kot najbolj izvirno in vedro popevko festivala. Med legende slovenskih 
popevk, ki jih je zapel Alfi Nipič, sta se uvrstili s tega festivala še popevki Bolfenk in Flosarji. 
V duetu z Vinkom Šimekom pa je zapel večno zeleno popevko Ko toti Štajerc v Dravo pade.  
Oktobra 1973 je postal pevec mednarodno priznanega narodnozabavnega Ansambla bratov 
Avsenik. Z njimi je prepeval osemnajst let, posnel več kot 250 skladb v slovenščini in 
nemščini in prejel 16 zlatih plošč. Z ansamblom je prepotoval Nemčijo, Švico, Avstrijo, Italijo, 
Francijo, Belgijo, Nizozemsko, prav tako je nastopal po Sloveniji in promoviral plošče 
Ansambla bratov Avsenik izdane pri Založbi Helidonu mariborske Založbe Obzorja.  
Ob petju v Ansamblu bratov Avsenik je našel še čas za nastope in snemanje svojih popevk. 
Alfi Nipič je nastopal z Avseniki do leta 1990. Leta 1991 je z njimi v Berlinu posnel še zadnjo 
ploščo.  
Po koncu sodelovanja z Ansamblom bratov Avsenik leta 1990 je Alfi Nipič stopil na 
samostojno glasbeno pot. Ustanovil je lastni narodnozabavni ansambel in z njim prepotoval 
Slovenijo, Avstrijo, Nemčijo in Švico. Ansambel se je uradno imenoval Alfi Nipič in njegovi 
muzikanti. Na začetku samostojne kariere je izdal svojo prvo samostojno avtorsko ploščo z 
naslovom Ostal bom muzikant.  
S svojim ansamblom je gostoval v ZDA in Kanadi. Do leta 2016 je imel sedem glasbenih 
turnej po Ameriki in Kanadi. Dvakrat je bil tudi na več mesečnih turnejah v Avstraliji. 
24. decembra 2014 je predsednik republike Borut Pahor na posebni slovesnosti vročil 
državno odlikovanje »red za zasluge« Alfonzu Alfiju Nipiču ob petdesetletnici neprekinjenega 
uspešnega glasbenega delovanja in za zasluge pri utrjevanju slovenske glasbene tradicije 
med slovenskimi rojaki v zamejstvu in zdomstvu.  
Ena največjih uspešnic pevca Alfija Nipiča, ki je postala zimzelena melodija, je popevka 
Silvestrski poljub. Prvič jo je zapel konec leta 1971 v silvestrski oddaji in z njo so proslavili 
prihod novega leta 1972. Od takrat do danes ne mine nobeno silvestrsko slavje brez 
popevke Silvestrski poljub. 

 
Alfonz (Alfi) NIPIČ 

 
prejeme priznanje 

 

ČASTNI OBČAN MESTA MARIBOR 
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v znak zahvale in spoštovanja, za neprecenljivo glasbeno ustvarjanje, s katerim že 60 
let ponosno in uspešno razveseljuje množice ljudi tako doma kot po svetu, s čimer je 
prispeval k prepoznavnosti in ugledu našega mesta v širšem mednarodnem prostoru. 

 
 
 

 
ČASTNA OBČANKA MESTA MARIBORA 

 
 
Mima JAUŠOVEC je med mladinci leta 1973 osvojila Teniški turnir za Grand slam Odprto 
prvenstvo Francije in leta 1974 Teniški turnir za Grand slam Odprto prvenstvo Anglije. 
Člansko kariero je začela leta 1975. Kot edina slovenska tenisačica je osvojila enega štirih 
turnirjev za Grand slam med posamezniki. Leta 1977 ji je to uspelo na turnirju za Odprto 
prvenstvo Francije z zmago v finalu proti Florenti Mihai, ob tem pa je na istem turnirju še 
dvakrat prišla do finala, v letih 1978 in 1983, ko sta jo v finalu premagali Virginia Ruzici in 
Chris Evert. Na turnirjih za Odprto prvenstvo Avstralije je kot najboljši rezultat dosegla 
uvrstitev v polfinale let 1980, enak uspeh je dosegla tudi na turnirjih za Odprto prvenstvo 
ZDA leta 1976, na turnirjih za Odprto prvenstvo Anglije pa se ji je dvakrat uspelo uvrstiti v 
četrtfinale, v letih 1978 in 1981. Mima Jaušovec je osvojila Odprto prvenstvo Francije tudi 
med ženskimi dvojicami, in sicer leta 1978 v paru z Romunko Virginio Ruzici. Istega leta sta 
skupaj prišli še v finale Odprtega prvenstva Anglije. 22. marca 1982 je osvojila svojo najvišjo 
uvrstitev na ženski teniški lestvici s šestim mestom. Leta 1979 je osvojila zlati medalji med 
posameznicami in dvojicami na sredozemskih igrah. Po petnajstih letih aktivnega igranja, se 
je leta 1988 upokojila z razmerjem zmag in porazov med posamezniki 351 – 248 oziroma 
58,6% uspešnostjo ter petimi turnirskimi zmagami. 
Štirikrat je bila izbrana za Slovensko športnico leta, v letih 1975, 1976, 1977 in 1980. Leta 
1990 je za svoje zasluge prejela Srebrni grb Mesta Maribor. Leta 2012 je bila sprejeta v 
Hram slovenskih športnih junakov. Leta 2017 je prejela mestni pečat Maribora.  
 

Mima JAUŠOVEC 
 

prejeme priznanje 
 

ČASTNA OBČANKA MESTA MARIBOR 
 

v znak zahvale in spoštovanja, za izjemne športne dosežke na največjih teniških 
turnirjih v svetu. S svojim dolgoletnim profesionalnim športnim delovanjem je 

ponesla ime mesna Maribor tudi v svetu športa. 
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ZLATI GRB MESTA MARIBORA 
 
Bojan Maroševič je izjemen umetnik, ki z natančnostjo in resnim pristopom pomembno 
prispeva k sooblikovanju kulture, pa naj gre za gledališče, besedo ali glasbo. Z izjemnim 
smislom za izvedbo kulturnih dogodkov in zanimivimi idejnimi zasnovami si je pridobil veliko 
zaupanje in spoštovanje v mestu Maribor, kot tudi širše.  
Izhaja iz družine, v kateri je bil umetniški poklic prisoten že pred njegovim rojstvom. Bojan 
Maroševič je rojen 5. 7. 2951 na Jesenicah, kjer je tudi obiskoval osnovno šolo. Šolanje je 
nadaljeval na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani in v Mariboru. Diplomiral je na Akademiji za 
gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. 
Z rosnimi sedmimi leti je prvič stopil kot igralec na odrske deske v gledališču Tone Čufar na 
Jesenicah, kjer je kasneje režiral. Leta 1968 je za prvo filmsko vlogo (Sončni krik v režiji 
Boštjana Hladnika) na filmskem festivalu v Nišu prejel nagrado za najboljšega mladega 
igralca v Jugoslaviji. V njegovem opusu je več kot trideset filmskih vlog in televizijskih 
nadaljevank. Sodeloval je z režiserji, kot so Boštjan Hladnik, Jane Kavčič, Rajko Ranfl, Igor 
Šmid, Jure Pervanje, Ivan Hetrich, Stipe Delič, Sam Peckinpach in drugi. 
Od leta 1979 do leta 1990 je bil zaposlen kot igralec-animator v Lutkovnem gledališču 
Ljubljana, od leta 1990 do leta 1997 pa je bil zaposlen na Zvezi kulturnih organizacij Maribor 
kot strokovni svetovalec za gledališko, lutkovno in filmsko dejavnost. Od leta 1997 pa vse do 
danes je zaposlen v Slovenskem narodnem gledališču Maribor, kjer ima status »priznani 
dramski igralec«. 
Več let je bil selektor na gledaliških srečanjih. Predaval je na mnogih gledaliških seminarjih, 
kot mentor je sodeloval z mnogimi osnovnošolskimi, srednješolskimi in odraslimi dramskimi 
skupinami, vodil literarne ter druge kulturne večere in tudi sam nastopal kot igralec. Še 
danes nastopa na mnogih svečanostih, tudi na državnem nivoju in jih tudi vodi. 
Zaradi glasbene izobrazbe je sodeloval s Slovensko filharmonijo in s Simfoničnim orkestrom 
Slovenskega narodnega gledališča Maribor, z orkestrom Slovenske policije ter Slovenske 
vojske in z orkestrom Pošta Maribor. S triom Mefisto je nastopal kot igralec v »Vojakovi 
zgodbi« Igorja Stravinskega. Z mednarodno jazz zasedbo je koncertiral po Sloveniji v jazz 
pesniškem večeru »The World of Music«. S komornim orkestrom SNG Maribor pod taktirko 
Simona Robinsona je nastopal v glasbeni pripovedki »Peter in volk« Sergeja Prokofjeva.  
Sodeloval je z Akademskim pevskim zborom Tone Tomšič in z Akademskim pevskim 
zborom Maribor, ki ga je vodil Simon Robinson. Od samega začetka je vodil koncerte 
pevskega zbora medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov »La Vita«, katere je 
pripeljal tudi v dvorano MČ Nova vas. Njegovo delovanje je povezano tudi z Akademsko 
folklorno skupino Študent.  
Predava retoriko, s ciljem, usposobiti ljudi za korektno in učinkovito komuniciranje. Nekaj 
predavanj retorike je izvedel tudi v lokalnem okolju na sedežu MČ Nova vas.  
Kulturno delovanje Bojana Maroševiča v MČ Nova vas Maribor 
Polega bogatega umetniškega delovanja je vsestransko vpet tudi v kulturno delovanje 
lokalne skupnosti v MČ Nova vas Maribor. Že več kot 20 let poleg svojega rednega dela 
aktivno kreira kulturno delovanje v lokalni skupnosti in plodno vzpodbuja razvoj kulturno-
umetniških praks. S svojim delom navdihuje vse generacije za vključitev v lokalne kulturne 
programe in tudi širše ter izvaja dejanja posebnega pomena.  
Bojan Maroševič je dolgoletni predsednik Odbora za kulturo v MČ Nova vas, dejaven je na 
vseh področjih kulturnega delovanja. S skupnostjo je pripravljen deliti svoje neprecenljive 
izkušnje in znanje. Je človek, ki s svojim talentom, z zagnanim delom in z izjemno umetniško 
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energijo neprecenljivo prispeva k uspešnemu delovanju Odbora za kulturne in družabne 
dejavnosti v MČ Nova vas.  
V okviru delovanja Odbora za kulturo MČ Nova vas je ustanovil tudi amatersko gledališko 
skupino Malo gledališče. Člani Malega gledališča, ki so delovali pod mentorskim vodstvom 
Bojana Maroševiča, so bili prav zaradi njegovega pristopa ustvarjalni, zagnani, polni idej in 
ljubezni do gledališke umetnosti. Pod okriljem Bojana Maroševiča jih je povezovala želja po 
ustvarjanju, želja po novih kulturnih izzivih in znanjih. Na ta način so spoznali odrsko 
govorico telesa, odrsko tehniko, odrski prostor, gledališke zakonitosti in igralske trike, ki jih 
sicer poznajo le profesionalni igralci.  
MČ Nova vas je poklonil izvedbo kar treh samostojnih monodram (Devetsto, Prekleti kadilci 
in General Maister). Za vse te projekte je izvedel lastno režijo, dramaturgijo, scenografijo, 
kostumografijo in jih sam tudi glasbeno opremil. Odzivi lokalnega, kot širšega občinstva, so 
bili izjemni. 
Že nekaj let zapored v božičnem prazničnem času v preobleki enega izmed »dveh dobrih 
mož« pripravlja praznični kulturni program in nagovor za otroke v dvorani MČ Nova vas. 
Zraven pesmi in glasbe s spodbudnimi mislimi najmlajše opomni na vrednosti, ki bi jih naj v 
življenju negovali in spoštovali mladi prebivalci mesta Maribor.  
S pomočjo Bojana Maroševiča smo v dvorani MČ Nova vas gostili številne eminentne 
gledališke, baletne in glasbene umetnike, pisatelje in predavatelje, kot so Milada Kalezić, 
Peter Boštjančič, Rado Pavalec, Marjan Bačko, Irena Varga, Maša Židanik, Mirjana 
Šajinovič, Tim Ribič, Mojca Simonič, Zorica Fingušt, Marin Turcu, Suzuki Hideyuki, Tone 
Partljič, Edvin Fliser, Ivo Mojzer, Renato Ribič, Oto Vrhovnih in številni drugi. Na ta način 
smo dosegli visok nivo izvedbe kulturnih dogodkov v MČ Nova vas in privabili številne 
obiskovalce k negovanju in ohranjanju kulture.  
V času epidemije, ko se je drastično spremenila dostopnost do kulturnih vsebin, je Bojan 
Maroševič dokazal, da je kultura v MČ Nova vas ohranila svoj pomen tudi v kritičnih 
razmerah. Bojan Maroševič je z ustvarjalno voljo in organizacijsko iznajdljivostjo povezal 
kulturnike, umetnike, glasbenike in mlade ustvarjalce, s katerimi je skupaj ustvaril kar nekaj 
virtualnih kulturnih projektov. Na ta način so krajani MČ Nova vas, kakor tudi meščani mesta 
Maribor ohranjali in gojili kulturo kar od doma.  
Organizacijska iznajdljivost ter dolgoletno profesionalno vodenje Odbora za kulturo MČ Nova 
vas, pod vodstvom priznanega dramskega igralca in ljubitelja pisane besede Bojana 
Maroševiča, zagotavljajo kakovostne in dobro obiskane kulturne dogodke v MČ Nova vas. 
Kulturni dosežki predstavljajo skoraj enakovredno vzporednico profesionalnim, poklicnim, 
kulturnim dogodkom, saj se ljubiteljska in poklicna kultura dopolnjujeta in skupaj ustvarjata 
nepogrešljiv kulturni naboj.  
Bojana Maroševiča odlikuje solidarnost, dobro pozna življenjska moralna pravila in ima 
izjemen čut do soljudi, predvsem do tistih v stiski. Deluje tudi v sklopu Rotary kluba Maribor, 
Lions kluba Maribora, sodeloval je tudi na drugih humanitarnih priredivah.  
Zaradi vsega naštetega ima Bojan Maroševič izjemne zasluge, saj je s svojim neprecenljivim 
prispevkom pomembno prispeval k razvoju, promociji in nadgradnji kulture v mestu Maribor. 
Vsa ta leta je kot pomemben dejavnik družbenega razvoja uspešno združeval ljubiteljsko 
kulturo s profesionalno kulturo ter ustvari boljše in prijaznejše okolje za razvoj kakovostnega 
kulturnega dogajanja. V vseh letih plodnega delovanja mu je uspelo povezati ljudi in 
spodbuditi kulturno udejstvovanje in človeško ustvarjalnost. (MČ Nova vas, Mirjana Stiplošek 
Gorza) 
Pisma podpore predlogu za podelitev nagrade Zlati grb mesta Maribor g Maroševiču so 
podali  prof. dr. Erih Tetičkovič, dr. med., Franc Prosnik, Predsednik Sveta invalidov, Milan 
Kotnik in predsednica društva DGNP, Ernestina Savski, Marjan Pungartnik, prof. dr. Marjan 
Toš; Aleš Arih, predsednik DDGM Maribor, Andrej KOCUVAN, predsednik krajevne 
organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Ivan Zagernik – Joco, Klementina Mikec 
Korpič, univ.dipl. muzikologinja in zborovodkinja pevskega zbora La Vita, DMSBČZT 
Maribor, Ksenija Pirš, predsednica DMSBZT Maribor; Andrej Grabrovec Gaberi, konzul 
Harfe in Tone Partljič. 
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  Bojan MAROŠEVIČ 
 

prejme nagrado 
 

ZLATI GRB MESTA MARIBOR 
 

za izjemen prispevek na področju kulture, ki jo je s svojim prostovoljnim delovanjem 
približeval širšemu krogu ljudi. Za njegovo sodelovanje pri snovanju dobrodelnih 
predstav, predajanju znanja, organiziranju amaterskih igralskih skupin in širjenju 

prepoznavanja lepote gledališke umetnosti. 
 


