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Prijazne božično novoletne praznike in veliko lepih dni v 2020.
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V letu 2018 sem kandidiral in 
bil izvoljen za člana sveta MČ 
Studenci. Moj namen je bil 

prevzeti odgovornost za društva, 
obrtnike in podjetnike na Studencih. 
Ugotavljam, da imamo v okviru MČ 
aktivna in neaktivna društva. Želim, 
da vsa delujoča društva strnemo sku-
paj in z njimi obogatimo delo MČ.
Svet MČ se je na konstitutivni seji 
sestal 19. decembra 2018. Zaradi 
nerazumevanja in neaktivnosti zno-
traj vodenja svetnikov smo 12. juni-
ja sklicali izredno sejo in na pobudo 
večine svetnikov sem prevzel krmi-
lo MČ. V tem obdobju sem sklical 3 
redne seje, kjer smo odpravili večino 
nepravilnosti. Imenovali smo pred-
sednike in člane komisij in odbora. 

Sprejeli smo sklep, da organiziramo 
projekt Studenčani – Studenčanom, 
ki je po mnenju prisotnih odlično 
uspel, tako z obiskom kot z nekaj 
novitetami, ki so popestrile projekt. 
Revijo Studenčan pa pravkar prebi-
rate.
Večina društev, vrtcev, osnovnih in 
srednjih šol, predstavniki Doma pod 
gorco so se odzvali na naša dva pro-
jekta. Prepričan sem, da bo tako tudi 
v prihodnje, saj si želimo udeležbo 
na pohodu z lučko miru na Pekrsko 
gorco 24. 12. ob 17. uri. Svečano 
proslavo ob 101. obletnici poučeva-
nja v slovenskem jeziku na Osnovni 
šoli Janka Padežnika bomo prihodnje 
leto organizirali 7. 4. 2020 in naše 
srečanje 8. 10. 2020. Priporočam, da 
te datume vnesete v svoj koledar in 
ste prisotni.
Poslovnik o delu MČ, v katerem so 
opredeljene naloge komisij in delo 
MČ, je javno dostopen in ste dobro-
došli z vašimi predlogi - pobudami. 
Komisije so ustanovljene z name-
nom, da prisluhnejo vašim željam ali 
problemom. 
Moja želja je še, da obudimo dejav-
nost RK. V ustanavljanju je tudi dru-
štvo upokojencev, ki bo zajelo veli-

ko naše starejše populacije. V koli-
kor boste izrazili željo, bom en dan 
v mesecu tudi prisoten na MČ za vaš 
obisk in vaše predloge.
Pred nekaj leti je bil ob domu pod 
Pekrsko gorco postavljen temeljni 
kamen za postavitev dvorane, ki je 
nujno potrebna za delovanje MČ, 
predvsem pa vas, dragi občani, ven-
dar je projekt propadel. Zavzemal se 
bom za izgradnjo večnamenske dvo-
rane. Predlagam, da je ob objektu 
MČ na Erjavčevi ulici, saj si prizade-
vamo za prenos zemljišča iz MOM na 
MČ Studenci. 
Svoje predloge, želje ali zahteve 
lahko posredujete na našo MČ. Preko 
komisij in sveta jih bomo preučili in 
zadeve poskušali urediti. 

Naj pa vam ob koncu svojega zapi-
sa zaželim vesele božične praznike 
in srečno novo leto 2020 in se zahva-
lim vsem funkcionarjem, ki bogatijo 
krajevno aktivnost, tudi v medgene-
racijskem sodelovanju; predvsem pa 
vam želim veliko osebne sreče, dragi 
občani Studencev.

Janez Šauperl, 
predsednik MČ

N a mladih svet stoji. Mladi 
so naše največje bogastvo. 
Vključeni so v našo sku-

pnost, povezani smo z njimi, od nas 
se učijo in mi od njih. Veselijo se 

novih spoznanj in doživetij, njihovih 
dosežkov smo veseli vsi. S svojimi 
družinami so vključeni v našo sku-
pnost, tudi v vrtcih, šolah in društvih. 
V tem predprazničnem času sodelu-
jejo na različnih prireditvah, preizku-
šajo svoje zmožnosti, so ustvarjalni in 
polni presenečenj.
Vsi si želimo prijetno in prijazno 
bivalno okolje, uspešna podjetja in 
odlično skrb za otroke in mladino 
ter kakovostno bivanje za starejše 
občane.
Čeprav ima naša mestna četrt še veli-
ko nerešenih problemov, naj nam bo 
to izziv za njihovo reševanje in spod-
buda za nadaljnji razvoj.

Čakajo nas izzivi precej večje naselje-
nosti, reševati moramo ekološko pro-
blematiko, problematiko premajh-
ne osnovne šole in vrtca, premalo 
pomoči starejšim občanom, komu-
nalne pomanjkljivosti in druge teža-
ve.

Pred nami je 23. številka glasila 
Studenčan. Prelistajte jo in se infor-
mirajte o dogajanju v naši mestni 
četrti. Nova številka izide spomladi 
2020. Prijetne in prijazne praznike 
vam želim.

Urednica: 
Irena Srša Žnidarič

Spoštovane oBČanKe, SpoštovanI oBČanI

pozdravljenI, 
dragI StudenČanI In StudenČanKe
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S tudenška osnovna šola, danes 
OŠ Janka Padežnika Maribor, 
ima več desetletno tradicijo. 

Pisalo se je leto 1876, ko so se na 
Studencih začeli šolati prvi otroci. 
Previharila je mnoge čase, prijazne 
in krute, ki so šoli, njenemu življe-
nju in zgradbam, dale svoj pečat. Pa 
vendar je pomembno življenje v njej, 
dogodki v šolskih klopeh, ki ostajajo 
od generacije do generacije v obli-
ki spominov. Običajno lepih, ki se jih 
mnogi še leta po zaključku osnovne 
šole z nasmehom spominjajo. 
Dvema šolskim stavbama, eni na 
Iztokovi ulici iz leta 1911, drugi na 
Obrežni iz leta 1876, se priključu-
je nova šolska stavba, ki bo beleži-
la letnico 2019. S pridobitvijo novih 
prostorov za pouk računalništva, 
knjižnico s čitalnico, telovadnico in 
urejene zunanje športne površine bo 
njena vloga tudi povezovalna. Ne 
le, da bo povezovala mlajše in sta-
rejše učence, pač pa tudi ljudi iz 
lokalnega okolja. V galerijskem delu 

bodo našla svoj prostor likovna dela 
Studenčanov, ki ustvarjajo v okviru 
društva. Priložnostna srečanja bodo 
našla svoje mesto prav v šoli. Sledimo 
namreč pogostim ponosnim izja-
vam Studenčanov, ko rečejo, da je 
Padežnik njihova, Studenška šola in 
srce mestne četrti. Pa še, da so jo do 
danes obiskovale že mnoge genera-
cije. Tako lahko rečemo, da ima tudi 
povezovalno vlogo generacij.

Danes je šola odprta v širši evropski 
prostor. Ob vsakodnevnem predpi-
sanem pedagoškem delu se vklju-
čujemo v različne projekte, ki boga-
tijo šolski vsakdan, za šolajočega 
otroka pa predstavljajo dodano vre-
dnost. Prav slednje je tisto, kar otroku 
predstavlja pomembno popotnico v 
nadaljnje šolanje in življenje.

Ravnateljica, 
mag. Sonja Filipič 

»Padežnik je naša draga šola, vsem od prijateljstva se 
rola…«. Tako zvenijo besede šolske himne in tako je v 
resnici čutiti na naši šoli. Šola vstopa v svoje 144. leto z 
velikim ponosom in veseljem. Brez prijateljstva in spo-
štovanja med našimi učenci, učitelji in starši, ne bi tako 
mirno prestali, za nas pomembno obdobje investicije, 
ki od oktobra 2018 poteka na  šoli in se počasi zaključu-
je. Brez dvoma gre za velik in dolgo pričakovan projekt. 
Dvanajst let upanja, odrekanja in zavzemanja za izbolj-
šave konkretnih razmer je za nami. Oktobra 2018 smo 
podpisali pogodbo o investiciji in novembra so se začela 
dela. Bilo je potrebno veliko prilagajanja šolskega vsak-
dana, vendar so tako učenci, kot učitelji pokazali dobro 
voljo in strpnost, saj smo vsi z veseljem pričakovali gra-
dnjo nove stavbe, ki bo povezala dve starosti, šolo na 
Obrežni in šolo na Iztokovi ulici. 
Mesec po mesec, počasi je vzniknila veličastna stavba. 
Padežnikovci menimo, da bo sedaj naša šola najlepša v 
mestu, s svojimi mnenji pa temu pritrjujejo tudi številni 
Studenčani, ki  nas obiščejo ali enostavno spremljajo rast 
te pomembne pridobitve za Studence in Studenčane. 
Z novo stavbo bomo dobili avlo z novimi prostori za gar-
derobne omarice, računalniško učilnico in prostorno knji-
žnico, kjer bodo številni učenci končno našli miren koti-
ček za branje, učenje in raziskovanje.
Posebej veseli smo, da bomo že v zimskih mesecih lahko 
uporabljali prenovljeno telovadnico z novimi garderob-

nimi in sanitarnimi prostori. Šolsko dvorišče bo prav tako 
dobilo novo podobo z urejenimi športnimi igrišči, loče-
nim, ograjenim igriščem z igrali za najmlajše učence ter 
učilnico na prostem.
Urejena bodo tudi parkirišča ob šoli ter nova transpor-
tna pot, ki ne bo več potekala čez šolsko dvorišče tem-
več parkirišče. Tako bomo poskrbeli za varno pot v šolo 
ter brezskrbno preživljanje organiziranih oblik varstva po 
pouku.
Vse te pridobitve narišejo nasmeh na naših obrazih in 
prav zaradi njih je bilo lažje premagovati ovire in prilago-
ditve, ki so bile sestavni del našega preteklega leta. 
Z novimi prostori bomo sedanjim in bodočim učencem 
ponudili kvalitetne prostore za delo, v katerih bomo z 
veseljem gostili tudi naše prijatelje iz številnih društev 
Mestne četrti Studenci, saj je šola še vedno pomemben 
povezovalni člen naše skupnosti.
Veseli nas, da nas tako zavzeto spremljate, nam pomaga-
te, nas opogumljate in se veselite skupaj z nami. S tem 
pritrjujete našemu delu, našim prizadevanjem za kvali-
teten razvoj vaših in naših otrok, za boljšo prihodnost. 
Nenazadnje, takšno priznanje si zasluži tudi naša stara 
dama, ki je vzgojila številne generacije in ki bo kmalu 
zasijala v novi podobi. 

Koraljka Čeh, 
pomočnica ravnateljice OŠ Janka Padežnika Maribor

StudenšKa oSnovna šola med StudenČanI

preoBrazBa Stare dame

OŠ Janko Padežnik, preobrazba stare dame
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N a OŠ Janka Padežnika zelo spodbujamo mladin-
sko raziskovalno delo. S takšnim delom imajo 
učenci možnost nadgraditi znanje pridobljeno v 

šoli in svojemu znanju dodati praktično vrednost. Ob tem 
se učijo kritičnega, inovativnega in ustvarjalnega razmi-
šljanja, ki vodi v odgovorne, ustvarjalne in samozavestne 
odrasle osebe. 
Tako že nekaj let sodelujemo v programu Mladi za napre-
dek Maribora, ki poteka pod okriljem ZPM Maribor. Vsako 
leto sodeluje več kot 300 učencev mariborskih osnovnih 
šol, srednjih šol in dijaških domov, ki oddajo več kot 200 
raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov. 
Naši učenci so zelo uspešni raziskovalci in smo vsako 
leto ponosni nanje. Njihovi odlični rezultati so prispeva-
li k temu, da je OŠ Janka Padežnika zadnja tri leta osvo-
jila naziv NAJ OSNOVNE ŠOLE raziskovalcev v Mariboru. 
Veliko nalog se potem uvrsti tudi na državno sreča-
nje mladih raziskovalcev in doseže najvišja priznanja. 
Raziskujejo na različnih področjih življenja in dela znotraj 
šolskega prostora, lokalne skupnosti, občine Maribor in 
družbe kot celote. Teme raziskovanja nakazujejo proble-
me in ponujajo rešitve odnosov v družbi, naravnih dano-
sti in varovanju le – teh, turistične popestritve lokalne 
skupnosti, zgodovinskih, socioloških, geografskih, ekolo-
ških posebnosti znotraj kraja. Učenci raziskujejo procese 
izobraževanja in s svojimi konkretnimi predlogi ponuja-
jo kvalitetne pedagoške in psihološke pristope učenja in 
pomnjenja. 
Mentorji sledimo kompetencam sodobne šole in pri raz-
iskovalcih razvijamo učenje sporazumevanja v mater-

nem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematične, 
naravoslovne kompetence, digitalno pismenost, učenje 
učenja, socialne in državljanske kompetence, samoini-
ciativnost in podjetnost ter kulturno zavest in izražanje.
Razvijanje raziskovanja v osnovni šoli pomeni iskanje 
vprašanj in odgovorov na aktualne dogodke v druž-
bi, katere del so naši mladostniki. Razvoj dovzetnosti in 
senzibilnosti do problemov, iskanje odgovorov in zago-
vor le-teh predstavlja temeljni kamen učenčeve karier-
ne poti.
Vse raziskovalne naloge in inovacijski predlogi so dosto-
pni na spletni strani naše šole.

Suzana Tomšič Mavrič in Ksenija Popošek, 
mentorici raziskovalne dejavnosti

V lanskem šolskem letu smo pričeli z dvoletnim pro-
jektom Erasmus+ Netopir na vulkanu. Koordinator 
projekta je Neue Mittelschule v Stradnu (Avstrija), 

člani projekta iz Slovenije smo vrtec Studenci (Maribor), 
OŠ in vrtec Sveta Ana ter OŠ Janka Padežnika iz Maribora. 
Glavne teme projekta so varovanje okolja, varstvo živa-
li (posebej netopirji), vulkanologija ter geologija (zbirka 
mineralov). 
V okviru projekta smo izvedli že nekaj skupnih aktivno-
stih – npr. delavnice na temo poskusi o vulkanih ter delo 
po učnih postajah na temo netopirji, na šoli smo orga-
nizirali predavanja o netopirjih in vulkanih za učence in 
starše, izmenjali smo trojezični slovar na temo netopirji 
in vulkani, izdelali netopirnice in izvedli še nekaj manj-
ših aktivnosti.
Za dvajset učencev naše šole je bila najbolj zanimi-
va aktivnost tridnevna mobilnost v avstrijskem kraju 
Tieschen (april,2019). Skupaj z učenci partnerskih šol ter 
otroki iz partnerskih vrtcev so učenci aktivno sodelovali 

na različnih delavnicah, kjer so v mešanih skupinah raz-
iskovali živali v bližnjem potoku, preučevali travniške 
rastline, lovili metulje, izdelali netopirnice, poslikali vreče 

razISKovalna dejavnoSt 
na oš janKa padežnIKa marIBor

padežnIKovcI razISKujemo 
netopIrje na vulKanu

NAJ raziskovalci 2019 OŠ Janka Padežnika

Padežnikovci raziskujemo netopirje na vulkanu
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moja puStolovšČIna v vrtcu na maltI

iz  jute, sodelovali pri poskusih ter večernem pohodu čez 
kamnolom in opazovali netopirje na njihovem večernem 
izhodu.
Z vključitvijo v projekt želimo tudi izboljšati poučevanje 

in učenje jezikov, popestriti  pouk ter razvijati pri učencih 
večjezičnost in medkulturnost.

Stanka Emeršič, 
vodja šolske projektne skupine

O bčina Maribor je v sode-
lovanju z Zavodom za 
Novodobno izobraževanje 

našemu vrtcu ponudila možnost tri-
tedenskega bivanja na Malti in aktiv-
no spremljanje dela v vrtcu. Projekt 
je sofinanciran iz evropskih sredstev 
programa Erasmus+.
Rada imam nove izzive in nova zna-
nja, zato sem se odločila za sodelo-
vanje.
Poiskala sem agencijo, ki je sodelova-
la z našo in odpeljali so me v zasebni 
vrtec, kjer so mi bili namenjen nasle-
dnje trije tedne Little Einsteins Malta. 
V sami zgradbi sredi naselja je bilo 50 
otrok tako domačinov kot priseljen-
cev vseh narodnosti. Deloval naj bi 
po programu Montessori. Zakaj sem 
zapisala naj bi, vam bom predstavila 
v nadaljevanju in presodite sami.
Vrtec stane do 600 €, odprt je 24 ur 
na dan, vse dni v tednu in lepo je 
bilo videti spoštovanje, ki so ga kaza-
li starši do vzgojiteljic.
Otroci prve starostne skupine so stari 
od 3 do 14 mesecev. Ponujajo jim 
osnovno oskrbo v mehkem prostoru 
z blazinami in televizorjem, na kate-
rem so se vrtele otroške pesmi s sli-
kovnim prikazom. Otroci so se hra-
nili na rokah, v stolčku ali kjer koli je 
bilo možno. Hrano starši prinesejo v 
posodah. Med temi je bilo poleg pol-
nega hladilnika stekleničk z mate-
rinskim mlekom, veliko nezdravih 
prigrizkov. Za spanje so imeli pose-
ben prostor, jih pa uspavajo tudi v 
mehkem kotičku in kar mi je bilo še 
bolj zanimivo in absurdno, da otroke 
stare tudi eno leto dajo spat v jajčko. 
Starši nimajo vsakodnevnega stika 
z vzgojiteljico, zato pa komunicira-
jo preko knjižice, kjer beležijo kaj in 
koliko je otrok pojedel in spremljanje 
izločanj otroka.
Vhodna vrata so zavarovana tako, da 
lahko zgradbo zapustiš samo s potr-
jeno kartico vzgojiteljice, ki edina 
sprejema otroke na vratih, zaposleni 
pa na prstni odtis.

V drugem starostnem obdobju otrok 
starih od 3 do 5 let, cilji niso bili v 
skladu z razvojem otrok. Delalo se je 
samo na matematiki – štetje, sortira-
nje. Otrokom se tako pozna primanj-
kljaj dela na vseh področjih npr. fina 
motorika. Otroci pri štirih letih niso 
znali uporabljati škarij in vzgojiteljica 
jim tudi ni pokazala prijema in upo-
rabe le teh. Tudi risbe so bile temu 
primerne, pokazala se je razlika med 
našimi otroki in njihovimi v končnih 
izdelkih. Kot lahko vidite na spodnji 
fotografiji izdelek petletnega otroka, 
ki sem ga povabila, da naslika rožo. 
Zanimivo je bilo to, da tudi ko sem 
mu demonstrirala risanje, mu presli-
kava ni šla. Veliko otrok je bilo pri tej 
starosti še vedno v fazi čečkanja, brez 
pravega prijema pisala.

Otroci ne sprejemajo ali težko sprej-
mejo besedo ne, so v večini individu-
alisti in socialne igre ali simbolne igre 
ni bilo opaziti.

V veliki meri jim primanjkuje prav 
gibanje pa tudi počitek, saj so v veči-
ni podivjano tekali okoli, vzgojiteljica 
pa jih je, ko je stvar uhajala iz nadzo-
ra, umirila z risanko na tablici. Nekaj 
otrok je bilo vzgojno zanemarjenih in 
moral si paziti na njihovo varnost ter 

varnost ostalih. 

Zanimivo je bilo spremljati proces 
prehranjevanja. Seveda so starši v 
nahrbtnike pripravili za vse obroke 
primerno hrano, a če si je otrok za 
zajtrk vzel namesto jogurta testeni-
ne namenjene kosilu, vzgojiteljice 
niso odreagirale. Niso jih spodbujale 
k samostojnosti, so pa sedele poleg 
določenih petletnikov in jih hrani-
le. Otroci so pri tej starosti še vedno 
uporabljali stekleničke z dudico.

Otrokom ne berejo zgodbic, podro-
čje jezika je zanemarjeno. Stika z 
naravo ni, gibali smo se lahko na stre-
šni terasi objekta, kjer ni bilo nobe-
nih rekvizitov namenjenih gibanju 
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(razen vrvi, nekaj tulcev in kock, ki jih vidite na fotogra-
fiji).

Torej če lahko na kratko povzamem doživeto, otroci niso 
samostojni, imajo težave z nego telesa, motorično so 
precej nespretni, splošno so nerazgledani, ne poznajo 
živali in nimajo interesa pri čemerkoli novem sodelovati. 
Zadnji dan sem jih nekako uspela navdušiti vsaj s plesom 
ringa raja; prepevala sem v slovenščini. Ni jim bilo všeč. 
Njihova kultura se razlikuje od naše, je pa res, da sem 
dobila občutek, da strokovne delavke zelo malo vedo 
o samem razvoju ter zmožnostih otrok in posledično je 
delo z njimi precej skopo.
Kljub tej izkušnji so otroci kot male odprte dušice vtisnile 
vame močan pečat. Hrepeneli so po stiku, po objemu, ki 

sem jim ga lahko ponudila vsaj teh nekaj tednov, ker jih 
od vzgojiteljic niso dobili.
Ta izkušnja mi je veliko dala tako osebnostno kot profesi-
onalno. Spoznala sem, da je naš sistem kvalitetno nasta-
vljen in smo precej podkrepljeni z znanjem o razvoju 
otrok. Lahko trdim, da smo glede tega na samem vrhu 
in morali bi biti ponosni na naše delo ter negovati uspe-
he naših prednic, ki so pripomogle k temu, da smo to, 
kar smo. 
Toplo priporočam sodelovanje, ki je enkratno in nepo-
novljivo, mene pa drugo leto čaka nova izkušnja na 
Finskem. Verjamem, da bo čisto nasprotje tej izkušnji. Se 
beremo* .
Hvala

Dipl. vzg. Rhiannon Rose Jelen

V   studenški mestni četr-
ti na Valvasorjevi že četrto 
leto deluje Waldorfska šola 

Maribor, ki je v našem mestu pri-
sotna že petnajsto leto. V tem letu 
se šola ponosno pridružuje šolam 
po svetu, ki praznujejo stoto oble-
tnico ustanovitve prve waldorfske 
šole. Septembra 1919 so pod men-
torstvom filozofa, antropozofa, socio-
loga, arhitekta in vsestranskega ume-
tnika ter modreca in človekoljuba 
Rudolfa Steinerja v Stuttgartu odprli 
prvo waldorfsko šolo na svetu.
Waldorfska šola se s svojim pogle-
dom na človekov ustroj, s pedago-
škimi metodami in rešitvami ter učin-
kovitim poznavanjem otrokovega 
razvoja in upoštevanja individualnih 
razvojnih posebnosti kaže iz leta v 
leto bolj zaželena alternativa javne-
mu šolskemu sistemu.
Celovito izobraževanje je za odgo-
vorne starše bolj in bolj privlačno, 
saj šola ne ponuja le pustega golega 
znanja, temveč je le-to celovito, obo-
gateno z občutkom za svet in sočlo-
veka. Otroci se usposabljajo za krea-
tivne in čuteče odrasle, ki bodo zmo-
gli najti pravo mesto v nastajajoči pri-
hodnosti.
Waldorfska pedagogika z izbrani-
mi učitelji že 100 let razvija izjemno 
ustvarjalne načine in pristope za 
uravnoteženo vzgojo in izobraževa-
nje. Učiteljeva drža, odprta in ljube-
ča naravnanost je pri tem izjemnega 

pomena. 
Pedagoške metode temeljijo tudi in 
predvsem na umetniških pristopih 
in izražanju skozi različne umetniške 
jezike: petje, slikanje, ples, modelira-
nje, retoriko itd.
Prav zato smo ob tem pomembnem 
jubileju pripravili umetniški večer v 
Unionski dvorani Maribor, na kate-
rem so se predstavili naši sedanji in 
bivši učenci, delavci šole in starši. Z 

veliko ustvarjalno močjo smo tako 
počastili obletnico in s hvaležnostjo 
ugotovili, da smo na pravi poti, saj 
nam svoje otroke zaupa iz leta v leto 
več staršev, na šoli imamo več kot 
170 otrok, pravljičnih sedem gene-
racij pa je že zapustilo naše šolske 
klopi.

Anita Ivačič

Waldorf 100

Waldorf 100



7STUDENČAN

oBISK KomISarKe vIolete Bulc 
na prometnI šolI marIBor

»promet So ljudje. delamo za ljudI.«

P rometna šola Maribor že več kot 60 let pušča sledi 
v številnih generacijah mladih, ki se izobražuje-
jo pri nas. Petek, 11. oktobra 2019, bo zapisan v 

šolsko kroniko kot poseben dan. Obiskala nas je namreč 
visoka gostja – evropska komisarka za promet v manda-
tu 2014–2019 Violeta Bulc. Namen obiska je bil pogovor 
z dijaki na temo mobilnosti in prometa, hkrati pa je šoli 
podarila številne makete prevoznih sredstev, literaturo in 
druge predmete, ki jih je prejela kot protokolarna darila. 
Dogodek je potekal v šolski knjižnici, kjer smo razsta-
vili prejete eksponate, udeležili pa so se ga nekateri 
zaposleni in dijaki, ki so za gostjo pripravili tudi vpraša-
nja. Komisarka se je izkazala kot odlična sogovornica. 
Dijakom je v uvodu med drugim dejala: »Zaradi svojega 
poklica ne boste najbolj vidni. O prometu se govori le takrat, 
ko je kaj narobe. Vsi predpostavljajo, da bo dobro funkci-
oniral, da bo neviden, da ne bo delal nobenih problemov. 
Upam, da boste aktivno delali v svojem poklicu in šli naprej 
študirat. Bodite ponosni, ker je Slovenija prisotna v mnogih 
razvojnih projektih.«
Izpostavila je tudi dejstvo, da se premalo zavedamo, 
kako pomemben vpliv ima promet na razvoj družbe kot 
celote. Šele z nastopom te funkcije se je zavedela, da 
brez urejenega prometa, brez povezanosti, učinkovito-
sti ni demokratične sodobne odprte družbe. Ko ustvarja-
mo dobre, učinkovite mednarodne prometne povezave, 
namreč postavljamo temelje demokracije, temelje miru, 
da se lahko ljudje povežejo, sodelujejo med sabo. Hkrati 
pa so pomemben element pri konkurenčnosti. 

Na vprašanje, kakšna bi bila po njenem mnenju idealna 
oblika osebnega transporta v prihodnosti, je komisarka 
odgovorila, da je najprej nujno, da se infrastruktura raz-
vija vzporedno z vozili. Izpostavila je predvsem javni pro-
met na dolge razdalje v povezavi z mikro mobilnostjo. 
»V tem trenutku vidimo, da so glavna rešitev vlaki – tako 
za potniški kot tovorni promet. Pospešeno se investira v to 
področje. Do leta 2030 bodo vse države članice EU pove-
zane v skupno mrežo, ki bo dovoljevala hitrosti 180–220 
km/h,« je še dejala komisarka.
Komisarki sta se za njen obisk in čas, ki ga je preživela z 
nami, še posebej pa za vse podarjeno, ob koncu srečanja 
zahvalila direktor Prometne šole Maribor mag. Gregor 
Rak in ravnateljica Mira Jug Skledar. Gostji sta podarila 
nekaj našega, unikatnega – poslikane panjske končnice 
naših dijakov. V preteklem letu smo namreč ob dnevu 
Evrope pripravili na šoli dogodek Evropa na Prometni 
3.0, na katerem smo gostili predsednika Čebelarske 
zveze Slovenije Boštjana Noča. Projekt smo povezali z 
nagrado državljan Evrope, ki jo je prejela Čebelarska 
zveza Slovenije za svojo pobudo za razglasitev svetovne-
ga dneva čebel. V sklopu projekta so naši dijaki pri urah 
umetnosti slikali panjske končnice in tako tudi oni sode-
lovali pri ohranjanju te posebne slovenske kulturne dedi-
ščine. 
Komisarka je bila nad zahvalo vidno navdušena, poslo-
vili pa smo se z željo, da se v prihodnje še kdaj snidemo.

Petra Krajnc

Obisk komisarke Violete Bulc na Prometni šoli Maribor.
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zgodBa o nagrajenI urBanI KlopI

100 let športnega društva StudencI

P ri praktičnem pouku gozdarstva in lesarstva so 
dijaki naše šole izdelali urbano klop in info sme-
tnjak, ki krasi učilnico na prostem pod Pohorjem. 

Klop je bila nagrajena prav zaradi nizkega ogljičnega 
odtisa, ki je nastal tekom izdelave klopi. Od mesta, kjer so 
bila drevesa posekana, do delavnice je namreč le nekaj 
kilometrov. Vse komponente lesene urbane klopi in info 
smetnjaka so bile narejene iz lokalnega lesa. Uporabljen 
je bil kostanjev les, ki je trajen in odporen na zunanje 
vremenske pogoje. Prepeljan je bil do dvorišča šole, kjer 
je bil na mobilni žagi razrezan na dimenzije, ki so bile 
potrebne za nadaljnjo predelavo. Šola se tako ponaša s 

kratko gozdno-lesno verigo, ki je lahko vzorčen primer 
v Sloveniji.
Klop je bila nagrajena v okviru 2. letnega foruma EUSALP 
v Innsbrucku, 20. in 21. novembra 2018. 15 občin in orga-
nizacij z območja Alp je prejelo priznanja za »Stavbe & 
urbano pohištvo narejeno iz lokalnega lesa«. Priznanja 
so bila razpisana v okviru projekta Carbon Smart 
Communities (CaSCo), ki ga financira EU. Projekt podpira 
kratke lesne verige z nizkim ogljičnim odtisom, ki pozitiv-
no prispevajo k ublažitvi podnebnih sprememb in oživi-
tvi lokalnega gospodarstva.

Mateja Kišek, mag. inž. gozd.

Š portno društvo Studenci 
Maribor letos obeležuje 100 let 
od ustanovitve (12. 10. 1919), 

ko je kot Sokolsko društvo Studenci 
Maribor predstavljalo jedro slovenstva 
in kulturne ter športne dejavnosti v 
takratnem mariborskem predmestju. 
V 100 letih svojega neprekinjenega 
delovanja se je društvo dvakrat pre-
imenovalo, in to po vojni v »Partizan 
Studenci«, danes pa nosi ime Športno 
društvo Studenci.  
Sokolski dom Studenci je bil center športa, kultu-
re, izobraževanja in zabave vseh generacij in zato za 
Studenčane velika vrednota. Aktivnost Sokolov pred 
drugo svetovno vojno je predstavljala center narodnoza-
vednih buditeljev, ki so v sokolskem gibanju videli prilo-
žnost za krepitev in utrjevanje načela »zdrav duh v zdra-
vem telesu«. Ideja sokolstva se je po drugi svetovni vojni 
v drugačnih družbenih razmerah nadaljevala, društvo 
pa je ves čas sledilo vrednotam ustanoviteljev in postalo 
športni in rekreacijski center, ki združuje vse generacije, 
v katerem svoj prostor najdejo tako rekreativci kot aktiv-
ni in vrhunski športniki. Mladim telovadkam in telovad-
cem danes privzgajajo vrline, ki jih lahko pridobijo samo 
s športom; vrline, ki so jih gojili ustanovitelji in ki so tako 

zelo pomembne na vseh področjih in v 
vseh življenjskih obdobjih. 
V zadnjih 50 letih je društvo preje-
lo številna priznanja, med njimi tudi 
Listino mesta Maribor, Priznanje OF 
1969, Zlata plaketa KS Franc Zalaznik-
Leon, Bloudkova plaketa 1976, Listina 
mesta Maribor 1979, Red zaslug za 
narod s srebrno zvezdo 1979, Cizljeva 
plaketa 1980, Prehodna zastava mar-
šala Tita za najboljše društvo Partizan v 

letu 1981, Priznanje Gimnastične zveze Slovenije za naju-
spešnejše društvo v množičnem programu 1991, Bronasti 
znak MČ Studenci 2006, Srebrni znak MČ Studenci 2009, 
Cizljeva plaketa tehnični ekipi za pripravo večjih gim-
nastičnih tekem 2012, Zlata plaketa Gimnastične zveze 
Slovenije 2012. Navedena priznanja kažejo na širše druž-
beno priznanje delovanja in aktivnosti Športnega dru-
štva Studenci.
Po prejemu Listine mesta Maribor 1979 se je društvo 
razvilo v širši gimnastični center in na športnem podro-
čju doseglo številne vrhunske športne rezultate, pred-
vsem pa danes predstavlja rekreacijski center, ki zdru-
žuje vse generacije ter načrtno dela z mladino na špor-
tno rekreacijskem področju. Od leta 2012 Športno dru-
štvo Studenci nosi naziv panožnega regijskega centra 

Urbana klop je krasila šolo, dokler je niso odpeljali v učilnico na prostem.



9STUDENČAN

turIStIČno društvo StudencI – 20 let oBStoja

v ženski športni gimnastiki. Danes v Športnem društvu 
Studenci pod vodstvom strokovno usposobljenih trener-
jev in vodnic vadi preko 300 otrok v rekreativni gimnasti-
ki. V programih rekreativcev v različnih skupinah aktivno 
deluje okoli 200 občanov in občank, ki v društvu pridobi-
vajo moči za telo in duha.
V tekmovalnem programu aktivno tekmuje 57 tekmo-
valk, ki dosegajo odlične rezultate na mednarodnih tek-
movanjih v športni gimnastiki.
V gimnastični telovadnici pod vodstvom društvenih  tre-
nerjev trenirajo tudi športniki drugih disciplin (smučar-
ji, atleti, tenisači, ...), med njimi Ilka Štuhec, Filip Flisar, 
Boštjan Kline in drugi.
Društvo vsako leto organizira tekmovanje v športni gim-

nastiki za Pokal ŠD Studenci in Memorial Cirila Hočevarja 
v športni akrobatiki (imenuje se po ustanovitelju društva 
Cirilu Hočevarju), sodeluje pa tudi pri organizaciji drugih 
državnih in mednarodnih tekmovanj na tem področju, za 
kar je med drugim prejelo Cizljevo plaketo 2012.
Odličnost društva in njegova skrb za dobro poču-
tje Mariborčanov in prebivalcev širše regije se kaže 
v dobrem sodelovanju društva s sorodnimi društvi iz 
Maribora in okolice, kot so ŠD Center, DŠR Železničar, ŠD 
Ruše in drugi, ki se tako ali drugače ukvarjajo z mladino; 
Taborniški rod Ukročena reka in PGD Studenci. 

dr. Fanika Krajnc Vrečko

V sako leto v glasilo naše Mestne četrti (MČ) 
Studenčan prispevamo kratek zapis o delu naše-
ga Turističnega društva Studenci (TDS); naj si bo 

to povzetek dela v tekočem letu ali poročilo o pomemb-
nem dogodku ali pa seznanimo članstvo in krajane o 
katerem izmed naših tradicionalnih izletov. Letošnji pri-
spevek pa posvečamo praznovanju okrogle obletnice 
delovanja TDS.  
Prehodili smo 20 let od ustanovitve. Čeprav 20 let ne 
pomeni veliko, smo lahko na opravljeno delo pono-
sni. Društvo se je v tem obdobju dokaj dobro uvelja-
vilo tako med člani kakor tudi krajani oz. v sami MČ in 
širše. Program dela smo iz leta v leto dopolnjevali in širi-
li. Dosegli smo dobro sodelovanje z vsemi društvi, ki so 
vključena v MČ. »Soliranje« posameznikov nam je tuje, 
zato težimo k sodelovanju in medsebojnem razume-
vanju. Upamo, da bo tak način dela prevladoval tudi v 

bodoče.
Pobudo za ustanovitev društva je dalo nekaj zanese-
njakov, katerim gre zasluga, da je prišlo do ustanovitve 
TD. Imenovali so iniciativni odbor, ki ga je  vodil Avgust 
Ploh, tudi sicer zelo aktiven mož v naši MČ. Oblikovali so 
program dela, ki v osnovi velja še danes. Poudarek je bil 
na posebnostih kraja, za katere so menili, da jih je treba 
predstaviti krajanom ter bližnji in širši okolici. Mednje 
sodita obuditev nekoč velikega praznovanja – jožefo-
vanja, 19. marca, in prikaz pranja perila na starodoben 
način ob Jožefovem studencu, v bližini Marijine kapeli-
ce. Kot krajevna znamenitost Studencev pa velja Cerkev 
Sv. Jožefa iz l. 1728 z značilnim, nekoliko nagnjenim zvo-
nikom.
Z leti smo program društva dopolnjevali. Za namen 
pohodništva in izobraževanja je bila urejena gozdna 
učna pot v studenškem gozdu, ki je plod sodelovanja TDS 
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z Lesarsko šolo. Z OŠ J. Padežnika je bila podpisana listi-
na o »posvojitvi« Jožefovega studenca v okviru projekta 
UNESCO (Dediščina v rokah mladih). V programu dru-
štva je še soorganizacija pohoda z lučko miru na Pekrsko 
gorco na sveti večer, organizacija in soorganizacija sre-
čanja krajanov Studencev, organizacija enodnevnih izle-
tov dvakrat letno, kakor tudi organizacija miklavževanja. 
Naše društvo se povezuje s sorodnimi društvi v okolici in 
širše. Tako npr. s taborniškim rodom Ukročena reka vsako 
leto organiziramo martinovanje s krstom vina.
Glede na navedeno je naše društvo s svojimi člani aktivno 
vpeto v različne dejavnosti na Studencih. Pohvalimo se 
lahko, da smo za svoje uspešno delo pri razvoju turizma 
že l. 2010 prejeli priznanje Turistične zveze Slovenije, to je 
bronasti znak. Ob letošnji svečani obeležitvi 20. obletnice 
društva je Stanislav Kozar, predsednik Občinske turistič-
ne zveze Maribor, društvu podelil srebrni znak občinske 
zveze. Priznanje TDS za 20-letno aktivno delo v društvu 

pa so prejeli ustanovni člani: Stanislav Koler, Nevenka 
Kaučič, Marjan Kovač, Anton Tement in Hinko Kovač. 
Prejemnika srebrnega znaka za prispevek k razvoju turi-
stične dejavnosti v kraju sta bila Marjan Kovač in Božo 
Kumperščak, zlatega pa Stanislav Koler, ki je bil letos na 
zboru občanov ponovno izvoljen za predsednika TDS. 
Z raznolikimi dejavnostmi naše društvo bogati življenje 
Studenčanov in jim omogoča kvalitetno preživljanje pro-
stega časa. Zato nas najbolj veseli, če so z našim delom 
člani in krajani Studencev zadovoljni. Pri tem je dobro-
došla pomoč vsakogar, ki želi sodelovati in se vključiti v 
društvo, še posebno si želimo mladih. Prepričani pa smo, 
da bi delo TDS kakor tudi MČ bilo še boljše, če bi Mestna 
občina Maribor držala svojo že večkrat dano obljubo, 
da bo zgradila dom krajanov, ki ga na Studencih najbolj 
pogrešamo.

Hinko Kovač, 
član UO in Nada Holc, tajnica TDS

Dobitniki priznanj in zahval ob 20. obletnici  TD Studenci (Foto: N. Holc)

B iti gasilec ni le hobi, je način življenja! S to trdi-
tvijo živimo tudi Studenški gasilci. Pred novo 
izvoljenimi funkcionarji društva v letu 2018 je 

bila pomembna naloga vodenja društva. Začetki so po 
navadi težki, a lahko rečemo, da je novo vodstvo za delo 
poprijelo pridno in odgovorno. Zaradi odličnega vodenje 
v preteklih letih pa je naloga bila toliko lažja.
V lanskem in letošnjem letu smo uspeli realizirat nekaj 
pomembnih projektov. Na novo smo asfaltirali plato pred 
gasilskim domom. Do konca smo uspeli opremiti naše 
vozilo PV-1, ki smo ga z novim modularnim sistemom 
preimenovali v VGV – 1, večnamensko gasilsko vozilo. 
Vozilo je tako postalo operativno za več vrst nesreč na 
katerih lahko posredujemo. Z zamenjavo vozila GVM smo 

pridobili sodobno vozilo za prevoz moštva in varen pre-
voz naše mladine. Nabavili smo tudi večje število lahkih 
dvodelnih tehničnih oblek, nekaj novih zaščitnih oblek 
po sodobnih merilih, detektor plina, nov defibrilator, 
set za prvo pomoč z jeklenko za kisik, opremo za delo z 
vrvno tehniko. Skrb za urejen gasilski dom, ki je lahko v 
ponos nam in našim krajanom pa je še zmeraj na prvem 
mestu. Za vse to smo porabili ogromno finančnih sred-
stev in ponovno so nam bila v veliko pomoč sredstva, 
ki nam jih namenjate naši krajani ob novoletni nabiral-
ni akciji. Tudi studenški obrtniki in podjetniki so v lan-
skem letu izdatno pomagali z donacijami našemu dru-
štvo. Ponovno velja velika zahvala vsem Studenčanom, ki 
razumete in podpirate naše prostovoljno delo.

proStovoljno gaSIlSKo društvo 
marIBor – StudencI
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podelItev plaKete ČaStnega predSednIKa 
pgd marIBor StudencI

Statistika dela operativnih članov v letu 2018 je slede-
ča. Sodelovali smo na 27 intervencijah, od tega na 19 
požarnih in 8 tehničnih intervencijah. Na intervencije se 
je odzvalo 313 gasilcev, ki so opravili 359 delovnih ur. 
Odzivnost operativcev na intervencijah je tako bila tra-

dicionalno zelo dobra. Ob naravni katastrofi v Črnomlju 
pa sta se dva naša gasilca pridružila ekipi Gasilske zveze 
Maribor, ki je šla na pomoč. Z vpisanimi dogodki v delo-
vodnik smo tako člani zbrali 158 dogodkov, na katerih 
je sodelovalo  994 članov in so za to porabili 2.039 ur. 
Realno gledano pa bi lahko to številko nekajkrat pomno-
žili, saj se aktivnosti dogajajo vsak dan. Delo z mladi-
no je še zmeraj naša prioriteta, saj so oni naša priho-
dnost. Zahvala gre vsem našim članom, da naše osnovno 
poslanstvo, pomoč drugemu v nesreči, jemljejo skrajno 
resno in odgovorno. 
Z veseljem ugotavljamo, da smo v začetnem obdobju 
mandata, delo opravili zelo dobro. Seveda se s tem ne 
smemo zadovoljiti. Postavljanje novih  ciljev je naloga, ki 
si jo moramo vedno zadat! Ob sebi pa imet prijatelje in 
podpornike, ki razumete naše delo in ste nam pripravlje-
ni pomagati. Hvala, da ste z nami!
Z novimi idejami, a spoštovanjem do tradicije in zgodovi-
ne bomo nadaljevali tudi naprej. 

Anton Klemenčič, 
predsednik PGD Maribor Studenci

T ovariš Maks Lešnik je 
v gasilske vrste PGD 
Maribor Studenci vsto-

pil pred 70 leti kot pionir. Svoje 
življenje je posvetil delu v gasil-
ski organizaciji. Dolgoletna pri-
sotnost na operativnih in orga-
nizacijskih funkcijah na nivoju 
GZ Slovenije in GZ Maribor je 
le del tega, kar je v svoji bogati 
gasilski karieri ustvaril. Večji del 
njegovega poslanstva pa je bilo 
delo v domačem gasilskem dru-
štvu. Posebej v letih od leta 1998 
do 2018, ko je bil predsednik 
društva. Vodenje društva kot je 
PGD Maribor Studenci ni niti naj-
manj lahka naloga. A opravljal 
jo je neumorno vseh 20 let. Z 
društvom je delil vse slabo in 
vse dobro. Kot dober kapitan je 
zmeraj znal ladjo obrniti v pravo 
smer. V lanskem letu se je odločil, 
da bo predsedniško mesto zapu-
stil, a je ostal kot namestnik predsednika društva. Svoje 
znanje sedaj prenaša na nas naslednike!
Tovariš Lešnik je prejemnik številnih priznanj v Sloveniji 
in tujini. Je prejemnik najvišjega priznanja GZ Slovenije, 
kipca Matevža Haceta. V lanskem letu je v Državnem 
svetu prejel priznanje kot naj prostovoljec leta, za kate-
rega je bil predlagan s strani GZ Maribor in GZ Slovenije.
V zahvalo za vso opravljeno delo in spodbudo za naprej 

smo tako tovarišu Maksu Lešniku gasilci PGD Maribor 
Studenci, po sklepu UO društva, na Občnem zboru 
podelili plaketo in naziv Častnega predsednika društva. 
Iskrene čestitke.

Anton Klemenčič, GČ II. stopnje, 
predsednik PGD Maribor Studenci

Podelitev plakete častnemu predsedniku PGD Studenci, Maksu Lešniku.

Požar v Waldorfskem vrtcu.
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prI uKroČenI reKI je vedno neKaj novega…

ČeBelarSKo društvo 
peter moČnIK StudencI – peKre

L eto je naokrog in vsepovsod že diši po pečenem 
kostanju. Kot vsako leto smo tudi letos v rodu 
Ukročena reka Maribor priredili druženje otrok 

s starši na čolnarni Drava center. Ob tabornem ognju 
je bilo povedanih veliko zgodb in obujanje spominov 
otrok, staršev ter ostalih članov rodu. Med letom imamo 
pestro dogajanje in tempiran program, tako da si vsaj 
enkrat na leto vzamemo čas za sprostitev in druženje s 
starši. 
»In kam ste letos šli na taborjenje? Saj vem, da hodite v 
Puntiželo, ampak z mladino?«, je bil radoveden stric, ki je 
stal ob meni. Malo pobrskam po spominu in mu rečem: 
»Letos smo šli v Deskle.« »Deskle?«, začudeno odgovori. 
»Da, to je majhen kraj, vendar poln prijaznih ljudi, z mno-
gimi izletniškimi točkami ter možnostjo idealne izved-
be taborniškega programa, za dodatek pa je zraven še 
smaragdna reka Soča.« »Za kopat je bila premrzla kaj?!« 
še doda. »Ne, ne, bila je kar topla. Vsak dan smo se kopa-
li,« se nasmehnem. »Res?«, je začuden. Jaz pa samo poki-
mam in se vrnem v spomin; poln avtobus otrok in opre-
me je julija oddrvel proti Desklam, kjer smo imeli čudovit 
in nepozaben letni tabor. 
Čez ramo slišim glas naše dolgoletne tabornice: »Vesna, a 
je res, kaj pravijo?« »Ne vem, kaj mislite?» rečem previdno. 
»Da je pri vas vedno nekaj novega,« mi namigne. Jaz pa: 
»To je pa res. Letos se je pomladila rodova uprava, imamo 
novega starešino (Sašo Belšak) in načelnico rodu (Anja 
Fekonja).« »A res? No, pa še nekaj sem slišala. Da je izšla 
prva knjiga taborniške mladinske zbirke Dogodivščine 
na Galebjem otoku! In ti si avtorica!« Rdečica mi švigne v 
lica: «Ja, res je.« »Daj, povej malo o knjigi,« me pregovarja. 
Malce sramežljivo pričnem: »Pisana druščina tabornikov 

se prvič sama odpravi na celotedensko dogodivščino. 
Kam gredo in kaj bodo počeli, bodo izvedeli šele preko 
skrivnih namigov ter sporočil, ki jih bodo našli na določe-
nem kraju. Uporabiti bodo morali vso taborniško znanje, 
iznajdljivost in združiti skupne moči, da bodo preživeli ter 
uspešno opravili vse naloge. Soočali se bodo z različnimi 
strahovi in nepredvidenimi situacijami, a takšni kot so, se 
bodo znašli in se ob tem zabavali. Za vse, ki pa niso tabor-
niki je zraven priložen vodič po knjigi in nekaj osnov-
nih taborniških znanj.« Pogledam jo. »Bravo!« zaploska. 
zahvalim se in dodam: »V decembru pripravljamo tabor-
niški božični bazar, otroci se že sedaj pripravljajo nanj in 
izdelujejo lesene ter druge izdelke. Priredili bomo tudi 
ples za otroke in pa kulturni program, ki bo obogaten 
z igro; ta bo izsek iz taborniške knjige Dogodivščine na 
Galebjem otoku. Vabljeni vi in vsi Studenčani!«

Vesna Novak, 
namestnica starešine rodu 

Č as se hitro obrača, tako je minilo že skoraj dve leti, 
odkar smo čebelarji ČD Peter Močnik Studenci – 
Pekre za Studenčana opisali svoje delo.

V letu 2018 in 2019 je v društvo včlanjenih od 54 do 56 
članov. Čebelarimo tudi z okoli 800 družinami na obmo-
čju od Starš, pa do Zg. Kungote, Činžata, Radvanja, pre-
važalci pa prevažajo čebele na pašo tudi po drugih delih 
Slovenije, predvsem v Prekmurje na akacijevo in repično 
pašo.
Zadnja leta so za čebelarje težka, saj so vremenske raz-
mere v letu 2018 vzele vsaj polovico pridelka, v letu 
2019 pa tudi do več kot dve tretjini. Tako smo čebelarji 
v letošnjem maju zaradi slabega vremena čebele hrani-
li, namesto da bi točili prvi cvetlični med. Tudi akacijevo 
in kostanjevo pašo je v glavnem pobralo slabo vreme. 
Nekaj medu so konec poletja dobili čebelarji, ki imajo 
čebele bližje gozdu – gozdni med. Da pa je mera polna, 
je ta med trdil že v satju tako, da ga več kot polovico ni 
bilo mogoče iztočiti. Seveda pa so čebele opravile svojo 

osnovno nalogo, to je opraševanje rastlin. 
Razen dela s čebelami, ki je nam, čebelarjem, prvo opra-
vilo, pa sodelujemo tudi v svojih okoljih. Tako smo pri-
sotni pri prireditvah v MČ Studenci kakor tudi na obmo-
čju mesta Maribor. Vsako leto sodelujemo tretji petek v 
novembru pri akciji »slovenski zajtrk« v vrtcih in šolah. 
Na OŠ Janka Padežnika in na Lesarski šoli sta organizira-
na tudi čebelarska krožka. Mladi iz teh šol se vsako leto 
udeležujejo državnega prvenstva mladih čebelarjev, kjer 
dosegajo lepe uspehe.
V letu 2018 smo čebelarji praznovali prvi svetovni dan 
čebel, ki je na pobudo slovenskih čebelarjev in Republike 
Slovenije bil razglašen leta 2017 v OZN. Prvi svetovni dan 
čebel smo praznovali v Breznici na Gorenjskem, rojstnem 
kraju čebelarja Antona Janše, ki ga je Marija Terezija pro-
glasila za dvornega čebelarja. Zato se svetovni dan čebel 
vsako leto praznuje 20. maja na rojstni dan Antona Janše. 
Drugi svetovni dan čebel v letu 2019 je bil na Ravnah na 
Koroškem.
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StudenČanI StudenČanom

Kljub vse slabšim pogojem za čebelarjenje se bomo čebelarji še naprej trudili za obstoj naše kranjske sivke in da se 
zagotovi glavni namen čebele, to je opraševanje rastlin. Prav tako bomo še nadalje z veseljem sodelovali v svojih oko-
ljih z ozaveščanjem o pomenu čebel.

Gabrijel Stavbar, 
tajnik ČD Peter Močnik, Studenci Pekre

V četrtek popoldan, 17. okto-
bra, nas je pričakal prija-
zen popoldan, ko smo se 

Studenčani družili s Studenčani. 
Otroci vrtca Studenci, učenci OŠ 
Janka Padežnika in Waldorfske šole, 
dijaki Srednje lesarske šole, gostje 
iz KS Limbuša so se predstavili s kul-
turnim programom. Gospa Jana 
Hartman Krajnc je predstavila nekaj 
pesmi iz svojega pesniškega cikla o 
Studencih. 
Prireditev je z nagovorom pričel 
predsednik mestne četrti Studenci g. 
Janez Šauperl. Med drugim je omenil 
pomen 100 let poučevanja v sloven-
skem jeziku, ki so ga obeležili v OŠ 
Janka Padežnika, 100 let od ustano-
vitve prve Waldorfske šole in 100 let 
od ustanovitve Športnega društva 
Studenci. 
Brina in Janez, učenca 8. razreda, 
ki nastopata v šestčlanski zased-
bi šolskega benda Waldorfske OŠ 
sta povedala, da pogosto nasto-
pajo in igrajo tudi avtorsko glasbo. 
Obiskovalce prireditve so razveselili 
z dvema skladbama.
Taborniki ukročene reke Studenci, 
Športno društvo Studenci, 
Čebelarsko društvo Peter Močnik, 
Dom pod gorco, Kulturno društvo 
Studenci, pa so se predstavili s svo-
jimi izdelki in dejavnostjo. Zveza slo-
venskih častnikov enota Studenci 
je za prisotne pripravila kislo juho, 
nabavo pa je organizirala Mestna 
četrt Studenci. Razstava likovnih 
ustvarjalcev KD Studenci je zaokro-
žila prizorišče dogajanja na Erjavčevi.
Rajonski policist Boštjan Petrič, vodja 
policijskega okoliša Studenci, me je 
seznanil z rednim mesečnim sode-
lovanjem z mestno četrtjo Studenci 
in preventivnimi dejavnostmi za 5. 
razred osnovne šole. Učence opo-
zarjajo na nevarnosti v prometu, na 

smučiščih in v kopališčih ter pri upo-
rabi pirotehnike, o neprimernosti 
medvrstniškega nasilja in o pomenu 
varnosti. V temnejšem času leta sve-
tuje uporabo odsevnih teles in sve-
tlih oblačil. Želi si, da bi ga krajani 
poznali in z njim sodelovali.
Gospa Zdenka in gospa Zdravka, 
oskrbovanki Doma pod gorco, sta 
s svojo delovno inštruktorico go. 
Suzano razstavljali izdelke delov-
ne terapije, ki ohranja psihofizič-
no zdravje ljudi tudi v poznih letih. 
Njihovo skupino poznamo po izde-
lavi 50 punčk za otroke onkološkega 
oddelka, ki jih 3. oktobra, na dan sta-
rejših, podarijo otrokom v procesu 
zdravljenja. Na njihovi stojnici smo 
si ogledali tudi druge izdelke in se 
posladkali z okusno pito.
Turistično humanitarno društvo 
Glas se je predstavilo s svojimi izdel-
ki, ponujali pa so tudi zeliščni čaj 
in pekli kostanj. Za obiskovalce so 
postavili rusko kegljišče. Z organiza-
cijo srečanja ljudskih pevcev in god-
cev, druženjem pod brajdami, z luč-

kami miru na Pekrsko gorco, iska-
njem jajčk na velikonočni ponede-
ljek, obnovo in skrbjo za kapelico pri 
Beli zastavi ohranjajo ljudsko tradici-
jo. S prostovoljnimi prispevki iz svo-
jih akcij so kupili invalidski voziček, ki 
ga posojajo v uporabo.
Otroci in vzgojiteljice vrtca Studenci 
so iz naravnega in odpadnega mate-
riala izdelovali strašila in duhce. 
Ustvarjanje in ustvarjalnost ne 
poznata meja. Pogovor z ravnateljico 
pa se je usmeril v skrb za potrebe po 
večjih kapacitetah, saj je vrtec poln, 
prav tako sosednji vrtci, prebivalstvo 
pa se bo s priseljevanjem v studen-
ške novogradnje bistveno poveča-
lo. Občina Maribor je trenutno v fazi 
iskanja primerne lokacije za novo-
gradnjo vrtca.
Lepo vreme in prijazno razpoloženje 
je medgeneracijskemu druženju na 
prireditvi Studenčani Studenčanom 
dodalo piko na i in že se veselimo 
naslednjega, ki bo 8. oktobra. 2020.

Irena Srša Žnidarič  

Iz prireditve Studenčani Studenčanom
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jeSenSKo medgeneracIjSKo druženje 
v meStnI ČetrtI StudencI

StudenšKI faranI So praznovalI

V mesecu oktobru smo se iz 
Doma pod gorco udeležili 
medgeneracijskega druženja, 

ki so ga organizirali v okviru Mestne 
četrti Studenci.
Eden izmed pomembnejših dejavni-
kov, ki vplivajo na kakovost življenja, 
je medgeneracijsko povezovanje. Pri 
medgeneracijskem povezovanju gre 
za povezovanje vseh treh generacij, 
saj takšno druženje sestavlja nepre-
cenljivo vrednoto. 
Del tega medgeneracijskega pove-
zovanja so letos predstavljali otroci 
iz vrtca Studenci, učenci OŠ Janka 
Padežnika, različna prostovolj-
na društva od čebelarskega, gasil-
skega do taborniškega- Ukročena 
reka Studenci, krajani Mestne četrti 
Studenci in tudi stanovalci in zapo-
sleni Doma pod gorco.
Ob prihodu na druženje nas je pri-
čakala prijetna glasba, dišalo je po 

pečenem kostanju, dobri kisli juhi in 
domačem čaju. K okusnim dobrotam 
smo svoj »piskrček« pristavili tudi mi 
z našo okusno tradicionalno jabolč-
no pito, ki smo se je vsi zelo raz-
veselili. Stanovalki ga. Galun in ga. 
Bilodjerić sta uživali v sončku in pri-
jetni družbi, ki jima je ogrela srce in 

privabila nasmeh na obraz.
Ko smo se odpravljale proti domu, 
smo soglasno sklenile, da naslednje 
leto spet pridemo, saj nam je bilo 
lepo.

Suzana Žnidarič, 
delovna inštruktorica

V torek, 27. 8. 2019 so se fara-
ni veselili ob sveti maši, ki 
je bila posvečena g. župniku, 

patru dr. Vinku Škafarju, ki je na ta 
dan prestopil osemdeset let svojega 
plodnega, ustvarjalnega in blagoslo-
vljenega   življenja. Rodil se je  leta 
1939 v Beltincih. Teologijo je študiral 
v Zagrebu in Ljubljani. Podiplomski 
študij je nadaljeval v Rimu, kjer je 
doktoriral leta 1977. Leta 1990 se 
je preselil na Studence. Izdal je več 
knjig in publikacij, ki bogatijo cer-
kvene zapise. Od leta 1996 je skrb-
nik nad farani studenške Jožefove 
cerkve. Njegovo delo v župniji Sv. 
Jožefa je vidno v vseh porah MČ 
Studenci. G. Vinku Škafarju želimo še 
veliko zdravih let. Množica ljudi, ki je 
bila prisotna, je slavljencu pripravila 
med mašo veliko presenečenje  in ob 

koncu maše slavljencu stisnila roko 
v lepih željah, da ga bog še dolgo 
ohrani med nami. Vsi prisotni so še 

dolgo v noč ob bogati mizi obujali 
spomine.

Janez  Šauperl
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O d malih nog sem imela zelo rada živali. Rada 
ni pravi izraz. Občudovala sem njihovo samo-
svojost in njihov odnos do nas, ljudi. Pa to, koliko 

so nam dovolile, da se jim približamo.
Živimo na robu mesta. Med naše domače ljubljenčke je 
spadala kokoška Pipa, muce, vse po vrsti Mukiji in naza-
dnje Miša, ki danes po mačje kraljuje na dvorišču. Tudi 
morski prašički so bili in so še sedaj v naši družini.
In moralo je preteči še nekaj let, da je hčerka posta-
la najstnica, ko smo pripeljali še psa, nemškega ovčarja 
Freddija; ime je dobil po Freddiju Mercyriju.
Kdor nikoli ni živel s psom, težko razume tistega, ki živi s 
psom. Mislim na življenje v sožitju in spoštljivosti obeh, 
psa in človeške družine. Nihče nas nima tako brezpogoj-
no rad in nam oprošča slabo voljo kot pasji prijatelj. Je 
pa res, da imeti psa pomeni tudi odgovornost in skrb. 
Mogoče se ravno tega marsikdo ustraši. Nekateri pa se 
preprosto bojijo psov in jih zato ne marajo.
Zdaj pa bom pripovedovala o naši psički Piki, ki je nasle-
dila Freddija. Ko umre štirinožni prijatelj, nastane veli-
ka praznina. Tudi pri nas je bilo tako. Pa smo se odločili 
posvojiti mešanko, podobno manjšemu zlatemu prina-
šalcu.
Pika je imela zelo rada ljudi. Bila je nežna do vnukov, 
prava terapevtka za otroke in vse, ki so se bali psov.
Naslednja dogodivščina s Piko mi je segla do srca. Bilo je 
septembra in zobala sem grozdje z brajde ob ograji. Stala 
sem tako zakrita za zelenjem ob ograji, ko je do ograje 
pritekla Pika. Zalajala je kot po navadi v pozdrav, potem 
pa utihnila. Takrat pa zaslišim fantovski glas: »Veš, psič-
ka, danes pa nisem tako žalosten, kot sem bil zadnjič. Se 
spomniš, ko sem ti pripovedoval…Vesel sem, zelo vesel.«
Stopila sem izza brajde in pozdravila srednješolca; blizu 
nas je lesarska šola. Previdno sem ga vprašala, zakaj je 
danes tako vesel. Povedal mi je, da je končno naredil 

popravni izpit in gre naprej v višji letnik.
»Z vašo psičko se velikokrat pogovarjam. Zelo je prijazna, 
vedno me posluša in tudi pobožam jo lahko. Zelo srečni 
ste, gospa, da jo imate.«
Poslovila sva se. Jaz pa sem še dolgo razmišljala o tem, 
kako osamljen je moral biti fant, ki je svojo žalost in vese-
lje lahko zaupal samo Piki.
Pika je živela z nami štirinajst srečnih let. Sedaj počiva 
pod velikim drevesom v gozdu, kamor je tako rada hodi-
la na sprehode.
In kdo me gleda tako pričakujoče in maha z repom ter me 
vabi ven, v naravo? Ja, Pika, Pika dve.

Danica Zlatar, članica literarno- recitacijske skupine 
Vedrina pri KD Studenci

pIKa, alI veš…

Tišina tako in drugače

Poslušam tišino,
v meglici se oglaša 

nad krošnjami dreves,
mehko objema svet

in se pritajeno smehlja,
kot zna le tišina dreves…

Kostanj začuti vznemirljivo drhtenje,
smreka srečno občuduje

lepoto ponosnega hrasta,
ko pošilja šumeče misli lepotici brezi…

Včasih pa slišim tišino
s kričečimi glasovi,

tukaj in tam, vsepovsod,
kot množica tonov,

ujetih v čudno glasnost…

Vseeno poslušam in vem,
da bo kostanj spet začutil vznemirljivo drhtenje…

Danica Zlatar

Oblak in Pohorje

Velik bel oblak
se je zataknil za vrhove Pohorja,

tam ždi potuhnjen in čaka…
Obstal je v času kot misel v glavi.

In ne gre nikamor.

Težak, še bolj bel oblak
se je zataknil za vrhove Pohorja.

Kot okrogla mačka čepi tam,
z zaprtimi očmi,

a vedno na preži.
Očarljiva je njena mehka čuječnost.

Veliki oblak objema Pohorje
in pošilja puhaste poljube v dolino…

Danica Zlatar
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na StudencIh So oBIralI grozdje In pelI

T uristično humanitarno društvo je v 
soboto, 21. septembra 2019, orga-
niziralo trgatev.

Prireditev je bila posvečena 20- letnici delo-
vanja našega društva, v soorganizaciji TZS 
in v sklopu trgatve na Lentu. Posebno 
pozornost smo namenili potomki stare 
trte, ki jo lastnik ohranja že 15 let.
Čast za obiranje potomke je tokrat pripadla 
članici našega društva gospe Eriki Črnko iz 
Limbuša in predsedniku DU Lenart gospo-
du Francu Belšaku, ki nas je obiskal s skupi-
no ljudskih pevk iz Lenarta. Posebna nalo-
ga tretarja je ponovno pripadla gospodu 
Frančku Rihtarju iz Damiševega naselja, ki 
skrbi tudi za spomladanski rez naše trte. 
Pohojeno grozdje smo spravili v kadi, kjer 
bo tri dni čakalo na prešanje.
Po trgatvi je ponovno zadonela ljudska 
pesem. Nastopili so: Kulturno- umetni-

ško društvo Pernica, Društvo upoko-
jencev Selnica ob Dravi, Društvo upo-
kojencev Lenart, Društvo upokojen-
cev Tezno, Kulturno-umetniško dru-
štvo Lipovci, Društvo upokojencev 
Maribor – Center in Društvo upokojen-
cev Limbuš – Pekre.
Predsednik društva Janez Šauperl je v svo-
jem govoru povedal, da se srečujemo dva-
krat na leto, spomladi na Cvetno soboto 
in v jeseni na trgatvi. Prvo srečanje smo 
organizirali leta 2005. Leta 2007 pa smo 
lovili Guinnessov rekord, ko smo gostili 
99 skupin in imeli preko 1000 nastopa-
jočih. Omenil je tudi, da smo na veliko-
nočni ponedeljek na Pekrski gorci organi-
zirali iskanje jajčk, z bogatimi nagradami 
za otroke. Naše društvo predstavljamo na 
sejmih, ki jih organizira Štajerska turistična 
zveza, in v Ljubljani na sejmu Alpe Jadran. 

Veliko pozornosti posvečamo tudi kapelici, 
ki smo jo pred leti obnovili.
Z nami je bila tudi podpredsednica Mestne 
četrti Studenci Neva Golob, ki je pozdravila 
aktivnosti društva skozi celotno obdobje in 
nam zaželela še nadaljnje uspehe.
Ob koncu prireditve smo družno zapeli En 
hribček bom kupil in se pogostili ob bogato 
obloženi mizi.
S prireditvijo smo se poklonili svetovnemu 
dnevu turizma.

Rolanda Šauperl

Kulturno društvo StudencI - marIBor

V letu 2018, 28. novembra, je Kulturno društvo sve-
čano praznovalo 95.obletnico društva. Leto 2018 
je bilo zelo uspešno leto delovanja društva. V dru-

štvo je včlanjenih čez sto članov, ki se s kulturno dejav-
nostjo ukvarjamo ljubiteljsko v naslednjih petih likovnih 
sekcijah: STIL, LISE, ZARJA, LANA in KIPARJI ter v literarno-
-recitacijski sekciji VEDRINA.

Likovne sekcije 
Izvedli smo likovno kolonijo v sodelovanju vseh likov-
nih skupin z naslovom STUDENCI. Razstava je bila posta-
vljena ob praznovanju obletnice v Domu pod gorco in 
v Vetrinjskem dvoru v Mariboru. Izdali smo tudi kata-
log slikarskih in kiparskih del iz kolonije z naslovom 
STUDENCI II, z zapisom mnenja o teh likovnih delih ume-
tnostne zgodovinarke Pavline Grošelj. Sodelovali smo 
na Sofijinem sejmu Waldorfskega vrtca Studenci. Denar 
od prodanih slik smo podarili kot donacijo društvu " 
UP-ornik Maribor". Pripravili smo tudi avkcijo slik, ki smo 
jih podarili člani/članice društva. Denar od prodanih slik 
smo donirali Osnovni šoli Janka Padežnika. Namenili so 

ga pomoči potrebnim otrokom za šolo v naravi. Postavili 
smo eno tematsko društveno razstavo Primavera v tednu 
ljubiteljske kulture 2018 v galeriji RRRudolf. 
Pripravili smo še 11 razstav posameznih sekcij društva, 14 
samostojnih razstav članov ter sodelovali na 21 likovnih 
razstavah in likovnih kolonijah drugih organizatorjev. V 
letu 2018 smo realizirali 621 izobraževalnih ur na sedežu 
društva, veliko število ur pa smo namenili delu na tere-
nu (priprava razstav, likovnih kolonij) ter likovno kolo-
nijo Ustvarjajmo skupaj - Jeruzalem. Kiparji so zaključili 
"Stensko kompozicijo" za postavitev pred Lesarsko šolo 
v Mariboru.

Literarno-recitacijska sekcija Vedrina 
Ob 95.obletnici društva smo izdali zbornik Studenški izvi-
ri 3, krajša predstavitev je bila na proslavi obletnice dru-
štva, glavna predstavitev pa 16. februarja 2019 v Kazinski 
dvorani Maribor. Izdali smo tudi knjigo petih avtoric - 
pesnic z naslovom Pesmi petih.

Rozika Ogoreuc


