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Š e ni dolgo, 
ko smo 
z a k l j u č i -

li aktivnosti za 
izdajo 21. šte-
vilke naše revi-
je Studenčan, ki 
je izšla v jesen-
skem obdobju. 
V našem pravil-
niku je zapisano, 
da revija izide v 
okviru praznova-

nja praznika Mestne četrti in temu 
sledijo tudi naše aktivnosti. Po raz-
pisu za prispevke ste tokrat, razen 
redke izjeme, bili odlični. Uredniški 
odbor je za preteklo glasilo dal pobu-
do, da damo poudarek na Osnovno 
šolo Janka Padežnika, ki je lani pra-
znovala sto let- v šoli spregovorjene 
slovenske besede, v smislu poučeva-
nja. Za to številko pa je bil namen, da 
se predstavi Svet in komisije MČ, v 
nadaljevanju pa vsi ostali. Upam, da 
nam je to uspelo, čeprav pogrešam 
slike naših svetnikov – pa kdaj dru-
gič. Tisti, ki so se odzvali, jih seveda z 
veseljem predstavljamo. 
Iz aktivnosti svetnikov MČ naj nani-
zam, da so se sestale vse komisije, 
odbori in seveda Svet na svoji peti 
redni seji. Proučili smo delo komi-
sij, končno uredili inventuro skladno 
z načeli dobrega gospodarja, skle-

nili vse pogodbe o sodelovanju in 
pogodbo z najemnico na Erjavčevi. 
Veliko napora vlagamo v pridobitev 
prepotrebnega doma, žal brez uspe-
ha doslej. Upam, da ne bo ostalo pri 
temeljnem kamnu, ki je zakopan v 
zemlji ob Domu pod Pekrsko gorco. 
V nadaljevanju vam predstavljamo 
program z datumi in urami aktivnosti 
MČ skozi luč naših društev, predvsem 
ob našem prazniku. Imamo povabi-
lo za včlanitev v RK in Društvo upo-
kojencev Studenci; povabilo RK za 
koriščenje prostih cenovno ugodnih 
kapacitet na morju za mladino in 
odrasle.
Naj pa nadaljujem s praznovanjem 
praznika MČ. Leta 1997 je Svet MČ 
Studenci odločil, da bo praznovanje 
MČ posvečeno 7. aprilu leta 1919, ko 
je bil prvi šolski dan slovenske bese-
de v šoli na Studencih, ko so učitelji v 
takratni osnovni šoli pričeli poučeva-
ti v slovenskem jeziku. 
In če preletim vsebino: v začetku se 
najdejo predsedniki komisij znotraj 
sveta in ostali člani, ki se ukvarjamo 
predvsem s problemi naših obča-
nov. Velik problem je, da opravljam 
tudi funkcijo tajnika oz. sem dekli-
ca za vse. Sledi program društev, ki 
je zanimiv za naše občanke in obča-
ne skozi letošnje leto. Uspeli smo ob 
prazniku aktivirati društva za aktiv-
nost, posvečeno prazniku, prepričan 

sem, da se bomo na teh aktivnostih 
srečali v čim večjem številu, le tako 
damo podporo društveni dejavnosti 
in priznanje za njihovo aktivnost. V 
nadaljevanju so prispevki naših dru-
štev, vrtcev, šol, prispevek g. župnika 
in rajonskega policista, povabilo za 
sodelovanje z RK in DUS. Posebej naj 
omenim zapis naše urednice o okro-
gli mizi, ki smo jo organizirali in kjer 
so nanizani problemi, ki vas pestijo. 
Na zadnji strani pa imate posnetek 
meje naše MČ. Moja želja je čim večja 
pokritost občank in občanov v aktiv-
nih društvih. 
V letošnjem letu se bo število obča-
nov v naši MČ povečalo za cca. 2300 
občanov, predvsem mladih družin 
z malimi otroki, žal pa po mojem 
še nihče ne razmišlja o kapacitetah 
v šoli in vrtcih - to pa je skoraj 40% 
sedanje populacije v MČ, o tem pa v 
naslednji številki Studenčana. 
V letu 2019 so Športno društvo, 
Waldorfska šola in Osnovna šola 
Janka Padežnika praznovali 100 let 
svoje aktivnosti; vsi trije prejmejo 
posebno priznanje - iskrene čestitke 
tudi vsem ostalim prejemnikom.
Spoštovani občani: iskrene čestit-
ke ob 22. prazniku MČ Studenci.

Janez Šauperl,
odgovorni urednik

S mo kra-
jani MČ 
Studenci , 

M a r i b o r a , 
S l o v e n i j e , 
Evropske unije, 
našega plane-
ta … Pogosto se 
navadni obča-
ni počutimo kot 
brezzobi tigri, ki 
sicer lahko pove-

mo svoje mnenje, postavljamo vpra-
šanja in izražamo želje, ne dobimo 
pa odgovorov in nič se ne spremeni. 

V začetku pomladi je okolica vide-
ti uborna, čeprav so prvi znanil-
ci pomladi že tukaj. Bogato zele-
nje pomladi bo prekrilo marsikate-
ro umazanijo in pomanjkljivost tudi 
na Studencih. O dosežkih posa-
meznikov in organiziranih skupin 
Studencev boste prebrali v tej šte-
vilki. Predstavili vam bomo delo sve-
tnikov ter komisij in odborov Mestne 
četrti Studenci, delo in dosežke lokal-
nih društev ter vzgojno izobraževal-
nih ustanov. Prebrali boste o medso-
sedskih druženjih in tudi nesoglasjih. 
Našli boste tudi nasvete, kako učin-

kovito reševati nekatere probleme, s 
katerimi se srečujemo v svoji soseski. 
Prijazno vas vabim tudi na različ-
ne prireditve na Studencih, program 
boste našli v tem glasilu.
Prva številka glasila Studenčan je 
izšla leta 1997, pred vami je 24. šte-
vilka.
Prelistajte Studenčana in upam, da 
nam pomlad prinese sveže ideje in 
rešitve. 
Veliko dobre volje in medseboj-
nega spoštovanja želim vsem 
Studenčanom.

Irena Srša Žnidarič

Spoštovane oBČanKe, SpoštovanI oBČanI

nagovor glavne urednIce

mesec datum dogodek ura dan

Januar 4. 1. Osankarica – pohod na bojišče Pohorskega bataljona sobota

Marec 19. 3. TDS Jožefovanje četrtek

4. teden Izid glasila Studenčan 30. in 31. 3.

April  3. 4. RUR  prikaz taborniške dejavnosti - Erjavčeva 15.00 petek

4. 4. THD Srečanje Ljudskih pevk in pevcev 17.00 sobota

5. 4. ČD dan odprtih vrat - Andrejev čebelnjak 11.00 nedelja

6. 4. KD Studenci Razstava slik in kiparskih del - v šoli 15.00 ponedeljek

7. 4.  proslava in podelitev priznanj – MČ 17.00 torek

8. 4.  Srečanje z  varuhinjo bolnikovih pravic           10.00 sreda

9. 4. Srečanje z predsednikom v muzeju strojnih instalacij 10.00 četrtek

10. 4. Okrogla miza z predsedniki MČ in KS        17.00 petek

11. 4. PGD dan odprtih vrat – Gasilski dom 10.00

13. 4. THD Iskanje jajčk na Pekrski Gorci  10.00 ponedeljek

22. 4. RUR Dan tabornikov - akcija očistimo okolje 10.00 sreda

Maj 22. 5. TD Tekmovanje v splakovanju perila             16.00 petek

Junij 13. 6. ZSČ Gustekov pohod 8.00 sobota

September 19. 9. THD Glas, trgatev in srečanje godcev  16.00 sobota

Oktober 8. 10. MČ projekt Studenčani Studenčanom 15.00 četrtek

December Zaključek leta 2020, MČ 18.00

24. 12. Pohod na Pekrsko gorco z lučko miru 17.00 četrtek

program mČ StudencI za leto 2020

 ČlanI Sveta mČ StudencI 2018 – 2022

Društva imajo še dodatno svoj program za svoje člane, ta program pa je vključen v program MČ.

JANEZ ŠAUPERL predsednik sveta MČ – zadolžen za komisijo za društva in prireditve, varnostni kolegij

NEVA GOLOB
podpredsednica sveta – zadolžena za komisijo za lokalno samoupravo 
in komisijo za priznanja

ANTON PERŠAK podpredsednik sveta MČ – zadolžen za komisijo za socialno skrbstvo

ŽELJKO VOGRIN član sveta – zadolžen za komisijo za komunalo

ALOJZ MARKOVIČ član sveta – zadolžen za komisijo za vzdrževanje

IRENA SRŠA ŽNIDARIČ članica sveta - zadolžena za odbor za revijo Studenčan

MIHA RECEK član sveta   

AMADEJA PRAJNC članica sveta

ANDREJ EMERŠIČ član sveta   

DANILO FILIP KRIŽMAN  član sveta

MARIO MEHMEDOVIČ član sveta   

FRANC DOBAJ član sveta   

NIKO KOLAR član sveta   

MIHAELA SENEKOVIČ referentka MČ (začasna)

Če se želite občani povezati  in razrešiti svoj problem, vam posredujemo imena članov sveta oziroma komisij, 
za katere so zadolženi znotraj MČ.
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K akovostno okolje je vredno-
ta, kateri je potrebno posve-
čati posebno pozornost, saj 

zagotavlja kakovost bivanja, dvigu-
je privlačnost kraja in kot najbolj 
pomembno prispeva k zdravju obča-
nov. Nesporno je, da je obreme-
njevanje okolja v naši mestni četr-
ti previsoko. Večje okoljske zahte-
ve za gradnjo in obnovo objektov 
bo potrebno uvesti v zavest, nalož-

be, akte in ravnanje ne le občin-
ske uprave, ampak tudi občanov in 
podjetij. Pri prostorskem načrtovanju 
bodo morale pristojne službe večjo 
pozornost nameniti nam, občanom 
mestne četrti, in ne le slepo sledi-
ti zahtevam investitorjev, posebno 
skrb pa bo potrebno nameniti tudi 
izboljšanju prometne problematike.
 Že več let se na območju naše 
mestne črti veliko gradi, število pre-
bivalstva se povečuje, področje 
komunalne in prometne infrastruk-
ture pa ostaja nespremenjeno oziro-
ma se celo poslabšuje. 
Mestna četrt Studenci že več let opo-
zarja pristojne službe Mestne občine 
Maribor na problematiko na podro-
čju komunalne infrastrukture in 
cestnega omrežja.
Pereče zadeve, na katere opozarjamo 
že vsa leta, so naslednje:

 � izgradnja t. i. Limbuške obvoznice 
( podaljšek Ceste proletarskih bri-
gad v smeri Limbuša ), saj je tran-
zitni promet proti zahodu čeda-
lje bolj obremenjujoč za stanoval-

ce ob Limbuški cesti in Erjavčevi 
ulici, kakor tudi ostalih vzporednih 
cestah,

 � sanacija gudronske jame, ki je loci-
rana na vodovarstvenem območju 
in lahko ogrozi vodne vire,

 � zamenjava dotrajanih salonitnih 
vodovodnih cevi,

 � slabo vzdrževanje in posledično 
slabo stanje cest in cestne infra-
strukture,

 � slabo vzdrževanje zelenih površin,
 � degradirana zemljišča, na katerih 

so nastala neurejena parkirišča.

Kljub prizadevanjem in vsakoletnim 
opozarjanjem na opisano problema-
tiko občinska uprava ne najde poslu-
ha za naša opozorila.
Komisija bo nadaljevala z aktivnost-
mi iz preteklih let in glede na potrebe 
dodajala nove.

Željko Vogrin, predsednik Komisije za 
komunalo, promet, varstvo okolja in 

urejanje prostora

K omisija je bila imenovana na 2. redni seji MČ 
po sklepu št. 30/2 dne 3.7.2019 v sestavi: Alojz 
Markovič - predsednik, Ivan Kolarek, Edi Dežman, 

Valentina Plemenitaš in Božo Kumperščak. Imeli smo 2 
redni seji prvo 31.7. 2019 in drugo 25.9. 2019, na kate-
rih smo dali pobude za potrebna dela na objektih na 
Erjavčevi 43 ter Šarhovi 53a.

Opravljena so bila naslednja dela:
 � Zamenjava ključavnice na malih vratih na Erjavčevi.
 � Zamenjava zastav na obeh objektih.
 � Pleskanje skulpture na Erjavčevi in table pri Jožefovi 

cerkvi.
 � Odstranitev dveh suhih dreves ter žaganje suhih vej 

na lipi na Erjavčevi.
 � Požagane so bile smrekove veje in eno suho drevo na 

Šarhovi.
 � Obrezovanje žive meje na vzhodni in južni strani 

Erjavčeve.
 � Obrezovanje žive meje na Šarhovi.
 � Opravljene so bile štiri košnje zelenice na Erjavčevi.
 � Obrezovanje grmovnic na Erjavčevi in Šarhovi.

 � Popravilo in montaža poštnega nabiralnika ter klju-
čavnice na Erjavčevi.

 � Ureditev manjkajoče ograje na glavnem vhodu na 
Erjavčevi - zasajena je bila srebrna cipresa.

 � Ureditev cvetličnih korit na Šarhovi in Erjavčevi.
 � Urejen pokrov in jašek za cisterno s kurilnim oljem na 

Šarhovi.

podroČje Komunalne InfraStruKture prometa, 
varStva oKolja In urejanje proStora

 poroČIlo o delu KomISIje za vzdrževanje 
oBjeKtov v letu 2019

KomISIja za loKalno Samoupravo

KomISIja za odlIKovanja In prIznanja

dejavnoSt KomISIje za organIzIranje In Sode-
lovanje prI organIzacIjI KulturnIh, športnIh 

In drugIh prIredItev, proStovoljna društva In 
druga IntereSna združenja – SKrajšano KomI-

SIja za organIzacIje

 � Opravljen je bil servis oljnega gorilnika na Šarhovi.
 � Opravljen je bil pregled in polnitev gasilnih aparatov 

na Erjavčevi in Šarhovi.
 � Opravljen je bil ( trikrat) kamionski odvoz materiala na 

deponijo - ob pomoči g. Kolareka.
 � Montirana je bila električna napeljava z vtičnico na 

Erjavčevi – klet.
 � Nabavljena je bila kosilnica ter ročno orodje za hišna 

opravila.

 � Nabavljen in montiran je bil kompostnik na Erjavčevi.
 � Nabavljena je vrtna sedežna garnitura za Erjavčevo.

VSEM, KI SO KAKOR KOLI PRISPEVALI PRI DELU, SE 
ZAHVALJUJEM IN PROSIM ZA NADALJNO SODELOVANJE.

Lojze Markovič

K omisija v prejšnjih mandatih ni delovala v naši MČ, 
zato bo potrebno v delovanje komisije vložiti več 
truda. V tem mandatu smo njeni člani Nevenka 

Golob, Miha Recek in Beno Knez. Vsi vemo, da je pro-
bleme treba reševati skupno zaradi skupnega življenja, 
nas, prebivalcev na ustreznem območju. Ustavne določ-
be, ki se nanašajo na lokalno samoupravo, so sicer skope, 
vendar dajejo temelje v MČ za njeno delovanje.
Pravica državljanov sodelovati pri opravljanju javnih pro-
blemov je ena od glavnih demokratičnih načel, ki so sku-
pna vsem v državi. Ta pravica pa se lahko najbolj nepo-

sredno uresničuje prav na lokalni ravni. Naloge, ki jih 
je treba opravljati v lokalni skupnosti, so nujno potreb-
ne naloge, ki se na sodobni stopnji družbenega razvo-
ja morajo opravljati; po eni strani zaradi interesov ljudi 
samih, po drugi strani pa tudi zaradi interesa celotne MČ. 
Glede na to, da smo v komisiji samo trije člani, vas vabi-
mo, da se nam pridružite, če imate malo časa in veliko 
volje.              

Predsednica komisije:
Nevenka Golob

K omisija deluje po ustaljenem in veljavnem pra-
vilniku MČ Studenci. Obravnava predloge kandi-
datov za odlikovanja in priznanja, ter odloča po 

veljavnih kriterijih. Predlagatelji za podelitev priznanj so 
lahko občani, društva ter druge organizacije in skupnosti. 
Priznanja MČ se podeljujejo za večletno delo in dejanja, 
ki imajo velik pomen za MČ in z namenom, da z njimi 
spodbujamo prizadevanja zavodov in drugih organiza-
cij, skupnosti, organov, društev in posameznikov pri ure-
sničevanju napredka, ugleda in uveljavljanja MČ v širšem 

prostoru ter zasluge pri sodelovanju v MČ.
Komisija za priznanja (Nevenka Golob, Miha Recek, Franc 
Dobaj, Irena Srša in Mario Mehmedovič) bo na podlagi 
prispelih predlogov na seji pripravila seznam dobitnikov, 
ter ga dala v potrditev svetu MČ.
Priznanja bodo podeljena na prazniku mestne četrti 
7. aprila 2020.

Predsednica komisije
Nevenka Golob

K omisija za organizacije se je sestala trikrat in 
na svoji prvi seji potrdila za predsednika komi-
sije Janeza Šauperla, za podpredsednika Boža 

Kumperščaka, člana Marjana Kovača in Nevenko Kaučič. 
Na prvi seji smo ugotavljali vzrok, zakaj se ni pristopilo k 
organizaciji praznovanja praznika MČ, posledično izda-
je glasila Studenčan. Dogovorili smo se, da skličemo vse 
zastopnike društev, sprejeli smo program komisije za 
leto 2019 – program je naravnan tako, da velja za vsa leta 

naprej. Dogovorili smo se za datum projekta Studenčani 
Studenčanom, ki smo ga z določenimi dodatki zelo uspe-
šno izvedli. Dogovor je še bil, da se na Studencih glede 
na število upokojencev ustanovi Društvo upokojencev. 
Na drugi seji, ki je bila sklicana pred samim projektom 
Studenčani Studenčanom, smo se seznanili z vsemi aktiv-
nostmi, ki so se odvijale v okviru te prireditve. Ugotovili 
smo, da bodo sodelovala skoraj vsa društva, enako vrtci 
in šole, program bo dokaj pester. Prisotnim društvom, 
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šolam in vrtcem smo ponudili, da se predstavijo s svoji-
mi eksponati, prisotnim pa smo ponudili pečene kosta-
nje in kislo juho.
Tudi v letošnjem letu smo se sestali in razpravljali o pra-
znovanju MČ, ki bo v novi telovadnici Osnovne šole 
Janka Padežnika. Šola bo pripravila kulturni program, na 
proslavi bomo zaslužnim na predlog društev in organi-
zacij podelili priznanja, tokrat prvič pa bomo imenovali 
častnega občana Studencev – iskrene čestitke, članom 
moje komisije pa zahvalo za opravljeno delo.

Janez Šauperl,
predsednik komisijeNastopajoči na prireditvi Studenčani Studenčanom

O dbor glasila Studenčan sestavljamo: predsedni-
ca odbora Irena Srša Žnidarič, podpredsednica 
Vlasta Areh Račečič, članica Danica Zlatar in čla-

nica Anka Kante.
V tem mandatu smo pripravili 2 številki Studenčana, prva 
je izšla decembra 2019, drugo berete sedaj. Tematsko je 
bila prejšnja številka posvečena obletnicam društev, šol 
in posameznikov v MČ Studenci ter aktualnim člankom 
šol, vrtcev in društev Studencev. Odbor je na treh sejah 
določil časovnico obveznosti, od povabila piscem član-
kov, do distribucije Studenčana. Z go. Danico Zlatar smo 
se dogovorili za lektoriranje besedil. Določili smo tudi 

obseg, naklado, izbrali oblikovalca in tiskarja ter distribu-
terja, ki vam je brezplačen izvod prinesel domov. Naših 
sestankov se je udeleževal tudi predsednik MČ Studenci, 
ki je po svoji funkciji tudi odgovorni urednik Studenčana. 
Vse delo smo opravili brezplačno.
Hvala vsem vzgojno izobraževalnim ustanovam, dru-
štvom in drugim asociacijam Studencev ter posamezni-
kom, še posebej pa piscem člankov in avtorjem fotografij, 
da ste nas popeljali po zanimivih dogodkih in dosežkih 
okolja, v katerem živimo.

Irena Srša Žnidarič, 
predsednica odbora glasila Studenčan

delo odBora glaSIla StudenČan

oKrogla mIza oBČanov mČ StudencI 18. 12. 2019 

polIcIja Svetuje: ne pozaBIte na varnoSt!

V prostorih mestne četrti Studenci je potekala okro-
gla miza na temo problemov občanov, predvsem 
obvladovanje prometa, varnost prometa, ekolo-

ške in druge teme. Predsednik MČ Janez Šauperl je pova-
bil rajonskega policista Boštjana Petriča, ki je odgovarjal 
na zastavljena vprašanja občanov in sprejemal pobude.
MČ Studenci leži na severu do reke Drave, na vzhodu 
do Črtomirove, na jugu do RTV centra in na zahodu do 
Lesarske šole.
Predsednik MČ je nanizal pereče probleme, prisotni obča-
ni pa predlagajo skupno nastopanje z MČ. Izpostavili so 
naslednje probleme: 

 � vpliv Ecolaba na okolje, peticija, najava direktorici za 
sestanek,

 � preverjanje legalnosti špedicije Unuk na Občinski ulici,
 � nadstreški in lope na občinskem zemljišču Valvazorjeva 

80,
 � moteč otok nasproti Waldorfske šole,
 � kategorizacija občinske ceste med Ruško in 

Valvazorjevo, 
 � nepravilno parkiranje na Kotnikovi ulici – šolska pot,
 � dotrajani odtočni jaški na Limbuški cesti,
 � umirjanje prometa v Adamičevi ulici,
 � odstranjene cestne ovire za umirjanje prometa ob 

Domu pod gorco,
 � poizvedba za avtobusno povezavo s trgovskim cen-

trom - občasno, 
 � moteče zadrževanje ljudi ob Domu pod gorco in oskr-

bovanih stanovanjih,
 � druženje občanov – izgradnja dvorane, športnih igrišč, 

načrti so,
 � cestne ovire na Obrežni za umirjanje prometa,
 � vlomi v objekte,
 � pločnik na Obrežni je neuporaben in nevaren,
 � betonski bloki na pločniku v Krpanovi ulici 19, 
 � tudi na Ruški cesti so nastavljene skale, ki so nevarne 

in kazijo okolje, 

 � omejitev hitrosti v Kamenškovi ulici,
 � na Sokolski ulici je že več let zapora na pločniku zaradi 

dotrajane strehe, 
 � železniški nadhod, ki povezuje Limbuško in Sokolsko 

ulico, propada, še vedno je možen dostop do proge,
 � Gudronska jama ob Lesarski cesti je ekološka bomba 

Maribora in vodnih zajetij na Bresterniškem platoju,
 � prodaja droge na več lokacijah Studencev.

Rajonski policist je z večino zadev seznanjen – tudi ukre-
pali so že – je pa potrebno razmejiti delo med policijo, 
redarstvom in inšpekcijo.
Komisija za socialo pri MČ pa razmišlja:

 � prevoz starejših občanov je potrebno urediti,
 � edini park na Studencih pri Jožefovi cerkvi je degra-

diran,
 � medgeneracijski center oz. dom krajanov je dolgole-

tna potreba Studenčanov,
 � igrišč za mladino na Studencih ni,
 � parkov in javnih klopi na Studencih ni.

Odgovori:
Probleme s hrupom, nepravilnim parkiranjem pred lokali 
rešujejo prebivalci ob pomoči redarstva, inšpekcij in poli-
cije. Stanovalci ob podjetju Ecolaba vidijo rešitev v prese-
litvi Ecolaba, stanovalci se bodo najavili vodilnim, priso-
tnost je zagotovil tudi predsednik MČ. 
Preverja se lastništvo zemljišča, na katerem parkira svoja 
vozila Unuk. Problem je hrup, lastnik je izvedel snemanje 

širše okolice podjetja brez soglasja. 
Uničevanje Sokolske ceste s težkimi tovornjaki, prevelika 
hitrost, enako na Obrežni, predvsem v smeri elektrarne. 
Policija bo umirjala promet tudi z radarskimi kontrolami 
hitrosti.
Na območju Valvazorjeve ulice nezakonito postavljene 
nadstreške, lope in cestne ovire morajo stanovalci odstra-
niti, o zadevi je že seznanjen inšpektor. 
Na Obrežni cesti je problem širina cestišča, ki je minimal-
na, neustrezna postavitev pločnikov, ki so zato neupo-
rabni oz. nevarni.
Promet je potrebno umiriti in s tem zagotoviti večjo var-
nost tudi s cestnimi ovirami. Nekateri občani tem oviram 
nasprotujejo. 

 � Za nepravilno parkiranje je odgovorna redarska služ-
ba.

 � Za hitrostne ovire se občani obračajo na Urad za 
komunalo, promet in prostor.

 � Za kršenje reda in miru je pristojna policija.
Občani naj svoje prijave pošiljajo na MČ Studenci (MČ 
ima zato pristojno komisijo, ki jo vodi g. Željko Vogrin) in 
odgovornim službam, saj imamo združeni večje možno-
sti za učinkovito reševanje tovrstnih problemov, ne naza-
dnje bomo zbirali protestne podpise.
MČ Studenci bo oz. je že na MOM naslovila pobude in 
vprašanja, ki tarejo občane Studencev. Marsikateri pro-
blem pa lahko občani z odgovornim ravnanjem rešimo 
tudi sami.
Problemi, ki se že kažejo zaradi gradnje novih stanovanj-
skih objektov:

 � prešibka infrastruktura za povečanje prebivalstva iz 
okrog 7.500 za okrog 2.800 občanov, predvidoma mla-
dih družin.

 � že sedaj je premalo prostora v vrtcih in osnovni šoli; 
manjkajo vrtčevske in šolske kapacitete. 

Občani so se razšli relativno zadovoljni, saj so imeli prvič 
na MČ možnost izpostaviti svoje probleme, možnost sli-
šati še druge in si izmenjati informacije.
Veliko stanovalcev Studencev meji na industrijsko ali 
obrtno cono, zato je usklajevanje interesov zelo težavno 
in nezadovoljstva v zvezi s tem veliko. 
Zaključek je, da naj na Studencih vse asociacije nastopajo 
skupno ves mandat in naj odgovorni ne iščejo podpore 
volivcev samo v času pred volitvami.

Irena Srša Žnidarič 

T akoj na začetku bi vas rad seznanil, da naloga poli-
cije ni samo iskanje storilcev kaznivih dejanj in 
prekrškov, temveč tudi preventivna dejavnost, s 

katero želimo skupaj z vami doseči, da bo takih dejanj 
čim manj in da se bom lahko počutili čim bolj varno.
 
Zato bi vas rad v nadaljevanju opozoril na pogoste nevar-
nosti in okoliščine v vsakdanjem življenju, pri katerih 
lahko postanete žrtev kaznivega dejanja ali prekrška. 
Storilci ta dejanja poskušajo storiti čim hitreje in s čim 

manj posledicami, zato že vnaprej izberejo najprimer-
nejši kraj in žrtev. Pri tem pa predvsem izkoriščajo vašo 
nepazljivost.

KAJ STORITI?
 � Bodite pozorni na neznane ali znane osebe, ki se poja-

vljajo v vašem okolju brez razloga.
 � Bodite pozorni na osebe, katere nekoga iščejo in si ob 

stiku z vami izmislijo neznan priimek, opravljajo različ-
no prodajo po domovih
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 � Bodite pozorni na osebe, ki opazujejo vozila, objekte 
ali brez razloga dalj časa sedijo v vozilu.

 � Zabeležite si registrske številke sumljivih vozili.
 � Na varnost bodite še posebej pozorni sedaj, v času 

prihajajočih dopustov, in storite vse potrebno za vašo 
varnost in varnost premoženja.

Delavci policije si prizadevamo izboljšati delo ob prijavi 
kaznivega dejanja, pri izvajanju nujnih ukrepov za zava-
rovanje dokazov in iskanju storilca ter okrepiti odnos do 

oškodovancev in prijaviteljev, saj je moje poslanstvo , kot 
poslanstvo vseh policistov, da vam pomagamo in skrbi-
mo za vašo varnost in varnost premoženja.

POMAGAJTE SEBI IN TAKO VAM BOM LAHKO POMAGAL 
TUDI JAZ!
ŽELIM , DA ŽIVITE VARNO!

Boštjan Petrič,
vodja policijskega okoliša 

Svetovanje In podpora prI demencI

SKupIna za SamopomoČ vIta

turIStIČno 
humanItarno društvo »glaS« marIBor

pogovor z dolgoletno predSednIco KomISIje 
za Komunalo, promet, varStvo oKolja In ureja-

nje proStora prI mČ StudencI, marto drozg

V MČ Studenci imajo občani že tretje leto na raz-
polago svetovanje na področju demence. 
Namenjeno je vsem, ki se pri sebi ali drugih soo-

čajo s pojavom demence, ali skrbijo za osebo z demen-
co. V programu lahko občani pridobijo različne informa-
cije za vsakodnevno življenje in komunikacijo z osebo 
z demenco, prepoznavanje in zadovoljevanje njihovih 
potreb, ali npr. prepoznavanje zgodnjih znakov demence 
za zgodnjo postavitev diagnoze, kar lahko bistveno vpli-

va na njen potek. Svetovanje se izvaja kot osebni pogo-
vor ali predavanje v skupini. Svetovanje poteka v prosto-
rih MČ Studenci na obeh lokacijah Šarhova ulica 53a in 
Erjavčeva ulica 43. Urnik je objavljen sproti. Več informa-
cij pri strokovni vodji programa Lidiji Breznik, mag. soc. 
geront., na telefonski številki 031 026 858 ter spletni stra-
ni in FB strani Zavoda Aloja, Maribor. 
Udeležba je brezplačna.

Lidija Breznik

V okviru Medgeneracijskega društva za samopo-
moč Drava sva v mesecu oktobru 2013  ustanovili 
skupino starih ljudi za samopomoč Vita. Skupina 

se srečuje enkrat tedensko, ob torkih od 10.00 do 11.30, 
v prostorih Mestne četrti Studenci, Erjavčeva 43. Veseli 
smo vsakega novega člana, zato vas vabimo, da se nam 
pridružite. S seboj lahko pripeljete kakšnega prijatelja, 
prijateljico, soseda ali znanca. 

Kdo smo in kaj počnemo?
Skupina starih ljudi za samopomoč je skupina naključ-
no zbranih posameznikov, z namenom postati prijatelj-
ska skupina. Skupina šteje do 10 članov, starih praviloma 
nad 65 let, skupaj z usposobljenim voditeljskim parom. 
Temeljna dejavnost skupine je pogovor, ki se nanaša na 
različne teme, velikokrat vnaprej pripravljene. Učinki sku-

pine se kažejo pri reševanju osamljenosti ljudi, zmanjše-
vanju socialnih stisk, razvijanju samopomoči, solidarno-
sti, medsebojne pomoči in kar je v življenju najpomemb-
nejše - širjenju socialne mreže.

V skupini upoštevamo naslednja pravila vedenja: negu-
jemo kulturo poslušanja, ki je pogoj za poglobljen pogo-
vor, v pogovoru sodelujemo z izkušnjami, ne moralizira-
mo, ne poučujemo, ne kritiziramo, ne dokazujemo in ne 
prepričujemo druge v svoj prav. Kar si v skupini povemo, 
ostane v skupini, torej si zaupamo in o tem izven skupi-
ne ne govorimo. 
Pravila vedenja veljajo za vse v naši skupini Vita in jih 
upoštevamo.
Pripravili: Pepca in Elen Blanka Kositer,

predsednica MDS Drava

T uristično humanitarno društvo je bilo ustanovlje-
no leta 1999, torej praznuje 20 let svojega delova-
nja. Ob ustanovitvi je društvo imelo humanitarno 

noto, predvsem je bilo organizator pridobivanja sanite-
tnega materiala, ki smo ga (3 kontejnerje) poslali na Kubo 
in s tem reševali marsikateri problem znotraj te države. 
Zbirali smo tudi računalnike in jih podarili vsem, ki so 
takrat potrebovali takšno opremo. Invalidskemu društvu 
ILCO smo pomagali z materialnimi prispevki. Izdelana 
je bila krožna pešpot (tudi za kolesarje) od Jožefovega 

studenca preko Pekrske gorce skozi Pekre in Limbuš, od 
tam pa k Dravi (Dravsko nabrežje) in ob njej nazaj do 
Jožefovega studenca. Spomladi na cvetno soboto in v 
jeseni ob trgatvi organiziramo srečanje ljudskih godcev, 
pevk in pevcev. Ponosni smo predvsem na leto 2007, 
ko smo gostili 99 ekip oz. 1080 nastopajočih. Redno se 
udeležujemo na dnevih gastronomije v Ptuju. Nekaj let 
smo bili organizator božičnega koncerta v cerkvi svete-
ga Jožefa. Na Gregorjevo radi spuščamo osvetljene ladji-
ce po Dravi , v zadnjih letih pa po Pekrskem potoku pod 

Pekrsko gorco. Smo tudi redni obiskovalci GTZ in aktiv-
nosti TZS. Predsednik društva je že drugič član NO TZS. 
Aktivni smo na vseh sejmih v organizaciji OTZ Maribor 
in ŠTZ. Redno smo na stojnicah v Merkatorju in na sejmu 
Alpe Adrija v Ljubljani. V skladišču imamo invalidski vozi-
ček, ki ga je že uporabljalo kar nekaj nepokretnih občank; 
v slučaju potrebe po tem vozičku nas kontaktirajte. Nekaj 
otrok smo popeljali na letovanje na otok Pag. Zelo pono-
sni smo na projekt, ki smo ga izvedli, in sicer leta 1952 so 
nasilno odstranili – porušili kapelo, ki smo pa jo na novo 
zgradili in g. župnik, naš častni član, je kapelo blagoslovil 
ob veliki udeležbi 15. 8. 2014. Seveda je potrebno ome-
niti, da je s pridobivanjem vseh mogočih dovoljenj bilo 
potrebno veliko časa in volje. Ponosni smo na pridobitev 
turistično – kulturno zgodovinskega sakralnega objek-
ta. Vse pomembne dogodke smo zapisovali v Zbornike 
in obeležili z razstavami. To naj bo dovolj za zgodovinski 
zapis. Poglejmo še nekaj pomembnih aktivnosti v letu 
2019. V januarju smo obiskali bojišče Pohorskega bata-
ljona. Bili smo aktivni na sejmu Alpe – Adria v Ljubljani. V 
marcu smo bili na rezu stare trte na Lentu. Na Gregorjevo 
smo po Pekrskem potoku spustili ladjice. Bili smo na 

skupščini TZS. Trije člani smo bili v Bruslju. Obeležili smo 
tudi materinski dan. Na cvetno soboto smo bili organi-
zator srečanja ljudskih godcev, pevk in pevcev. Na veli-
konočni ponedeljek smo organizirali pohod na Pekrsko 
gorco z iskanjem jajčk, ki pa so jih otroci spremenili v 
zaklad. Prvega maja smo v ulici sodelovali na kresovanju. 
Pri Janezu smo organizirali predavanje na zdravstveno 
temo. Naš predsednik je aktiven tudi v MČ, kjer je pre-
vzel predsedniško mesto v Svetu MČ, s tem pa niz dru-
gih zadolžitev in obveznosti. Bili smo prisotni ob visokem 
jubileju našega studenškega župnika. V septembru smo 
organizirali že tradicionalno srečanje ljudskih godcev in 
prikaz trgatve. V oktobru smo bili aktivni na prireditvi 
Studenčani Studenčanom s stojnico in ponudbo peče-
nega kostanja. Naša Mara že nekaj let skrbi za sakralni 
objekt s čiščenjem, notranjo ureditvijo, predvsem v času 
velike noči, adventa in božiča. Bili smo v Ljubljani na GTZ 
in posvetu TZS. Ob koncu leta na božični večer pa smo 
brezplačno ponudili kuhančka pohodnikom na Pekrsko 
gorco z lučko miru iz Betlehema.

Rolanda Šauperl

Z apišem še zadnje vprašanje in 
zaprem beležko. Le kako bom 
85 zelo aktivnih let življenja 

spravila na list papirja. Ta bo pa težka, 
pomislim in se odpravim od doma.
Gospa Marta Drozg je sredi lanskega 
leta praznovala 85. rojstni dan in ko 
sedeva za mizo, se zavedam, da bo 
glede na pripravljene papirje pouda-
rek najinega pogovora potekal o nje-
nem delu na Studencih.

Gospa Marta, povejte nam nekaj o 
vašem otroštvu, mladosti.
Rojena sem na veliki kmetiji v 

Hošnici, to je kraj med Poljčanami 
in Laporjem, kot nezakonska hčerka 
Alojzije Mlakar. Mama je bila gospo-
dinja, a zelo napredna in razgledana. 
Igrala je v Sokolih, dramski skupini, 
in pela v zborih, tudi v cerkvenem. 
Ker sama ni hodila v šole, je mene pri 
tem zelo podpirala. Tako sem se leta 
1949 v Ljubljani vpisala v prvi štiri-
letni program gradbeni tehnik. Pri 
šolanju mi je po smrti strica poma-
gala njegova žena, za kar sem ji hva-
ležna. Tako je bila moja prva služba v 
Celju, nato Tolminu, Ajdovščini in leta 
1962 v Mariboru pri Stavbarju, kjer 
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sem bila do upokojitve. To so bili skromni, a lepi časi. Bili 
smo mladi in velikokrat smo kakšno tudi ušpičili. V času 
službovanja sem opravljala dela na vzdrževanju objek-
tov, nato na gradbiščih, tehničnih oddelkih in v Stavbarju 
po ustanovitvi projektive v projektivnem biroju.

Ko ste se preselili na Studence in si zgradili hišo, ste se 
leta 1969 vključili v delo KS Pohorskega bataljona. Na 
katerem področju ste delali?
Vključila sem se v delo samoupravnih organov, bila v 
komisiji za okolje in v svetu OŠ Janka Padežnika.

16 let spremljamo vaše delo predsednice Komisije za 
komunalo, promet, varstvo okolja in urejanje prosto-
ra. Ste imeli dela veliko?
Seveda. Z gradnjo mostu je bilo povezanih veliko proble-
mov. MČ je razdelil na dva dela. Veliko nerganja krajanov 
je bilo zaradi preobremenitve Erjavčeve ulice. Rešitev bi 
bila južna obvoznica, ki je še nimamo. Na območju nekoč 
studenškega pokopališča se je izgradil Dom pod gorco, 
uredila se je kapelica s kostnico. Vse to so bili veliki posegi 
v prostor in potrebno je bilo slediti tudi zakonodaji, pred-
vsem okoljski, ki se je ves čas spreminjala.
Tu je še nedokončano kanalizacijsko omrežje, vzdrževa-
nje prometne infrastrukture…
Vse čas sem tvorno sodelovala s predsedniki in tajnicami 
MČ Studenci, za kar se jim zahvaljujem. Vsi smo delali s 
ciljem - prispevati k razvoju kraja.

Na Studencih ostaja še veliko nerešenih vprašanja. Če 
bi imeli v roki čarobno paličico, kaj bi izboljšali?
(Smeh.) Tega je kar veliko. Če bi imela dovolj veliko 
čarobno paličico, bi najprej posegla v sam vrh države. 
Ustanovila bi Ministrstvo za razvoj Slovenije. V njem bi 
bili strokovnjaki iz različnih področij, urbanizma, pro-
meta, komunale… Usklajeno bi skrbeli za enakomeren 
razvoj države. Tako pa je veliko problemov na terenu, ker 
se dogovarjamo z vsakim ministrstvom posebej, ker stva-
ri niso usklajene. 
Na Studencih pa so problemi: gudronska jama, plaz na 
Obrežni ulici, Limbuška obvoznica, dotrajane salonitne 
vodovodne cevi, vzdrževanje zelenih površin, avtobu-
sne povezave. Na našem območju je po planskih doku-
mentih MOM predvidena širitev - razvoj mesta, zato je v 
fazi obdelave več prostorskih aktov. Kljub širitvi mesta na 
naše področje in s tem povečanjem števila prebivalcev 
ter obljubam MOM še vedno nimamo Doma krajanov, v 
katerem bi se razvijala kulturna in društvena dejavnost, ki 
bi skrbela za zdrav humani razvoj mladih in ostalih prebi-
valcev. Imeli smo sicer načrtovano gradnjo Doma kraja-
nov z vso potrebno dokumentacijo, to je projektno doku-
mentacijo z gradbenim dovoljenjem in vsemi soglasji, ki 
so bila potrebna. Stroške za vso projektno dokumenta-
cijo je plačala MČ Studenci z vednostjo vodstva MOM. 
Do realizacije ni prišlo, ker je bila finančna konstrukcija v 
investicijskem programu za organe MOM nesprejemljiva. 

Sedaj sem kot članica odbora za komunalo, promet, 
varstvo okolja in urejanje prostora predlagala, da poda 
svet MČ Studenci pobudo za spremembo odloka, da se 
zemljišče na degradiranem delu ob Erjavčevi ulici med 
Kamenškovo in objektom bivše KS Pohorskega bataljona 
rezervira za kasnejšo gradnjo. To je zadnje zemljišče na 
Studencih, ki ustreza za takšno gradnjo, ki je namenjena 
za centralne dejavnosti. 
Dovolj dela bodo imeli še naši zanamci.

Gospa Marta bili ste zaposleni, ste žena in mama. 
Kako ocenjujete življenje nekoč in danes?
Način življenje se je zelo spremenil, trend je živeti tako, 
da mi je lepo, brez večjih obveznosti do drugih. Mi 
mobinga na delovnem mestu nismo poznali. Povedali 
smo drug drugemu, kar nam ni bilo všeč, se dogovorili 
in delali naprej. Danes pa se svet vrti preko računalnikov, 
mobilnih telefonov. Ljudje se med seboj ne pogovarjajo, 
se ne družijo. Otroci so hiperaktivni, mi smo rekli, da so 
živahni. Kam to pelje?

Leta 1989 ste se upokojili in na plan je prišlo vaše 
veselje iz otroštva- slikanje. 
Tako je. Začela sem na Andragoškem zavodu pod men-
torstvom Martine Golja, nato v Mariborski knjižnici pod 
vodstvom Ane Krajnc in z njo do nedavnega nada-
ljevala na Studencih v Kulturnem društvu. Na sedežu 
MČ Studenci imamo tudi urejen razstavni prostor in v 
tem prostoru sem imela prva razstavo pod vodstvom 
Andragoškega zavoda Maribor in mentorice Ane Krajnc. 
V tem razstavišču se je zvrstilo veliko razstavljalcev in 
vsak je poklonil sliko za arhiv MČ Studenci. To je njihov 
prispevek in tudi naš, članov KD Studenci- Maribor, v 
zahvalo za uporabo prostorov. 
Sicer pa mi delo in slikanje v KD Studenci- Maribor pome-
ni sprostitev in način druženja. Veliko slikam tudi doma in 
to mi je prava terapija za dušo. Želim si zdravja, da bom 
lahko ustvarjala še naprej.

Gospa Marta tudi mi, Studenčani in Studenčanke, vam 
želimo dosti zdravja, čestitamo vam za vaših 85 let in se 
vam zahvaljujemo za vaše dolgoletno delo na Studencih. 

Vsi, ki poznamo gospo Marto, vemo, da je delovna, 
odločna oseba, brez dlake na jeziku. (Povedala mi je, da 
je karakter podedovala po babici.)
Delo, ki ga je veliko let opravljala prostovoljno, je stro-
kovno obvladala do potankosti, zato je ni bilo strah sogo-
vornikov.
Toda kljub njeni odločnosti in trdnosti je tam nekje 
globoko, nežna in ranljiva duša. Srčna in dobra. In če 
bi gospo Marto poznal Mali Princ bi rekel tudi nam: » 
Če hočete videti gospo Marto, morate gledati s srcem, 
bistvo je očem nevidno.«

Pogovor zapisala, Nevenka Kaučič

uSpešno leto za Kulturno društvo StudencI

aKtIvno  Kulturno društvo StudencI - marIBor                     

L eto 2019 je bilo za Kulturno 
društvo Studenci zelo uspe-
šno. Naše poslanstvo je spod-

bujanje ljubiteljske kulture med člani 
društva, zviševanje ustvarjalnosti in 
kakovosti z različnimi izobraževanji, 
se medgeneracijsko družiti in se čim 
več vključevati v lokalno skupnost 
MČ Studenci, kjer društvo domu-
je. Tako se aktivno vključujemo v 
dogodke MČ Studenci in drugih dru-
štev iz bližnje okolice mesta Maribora 
in širše. Obiskujemo galerije in raz-
stave skupinsko ali kot posamezni-

ki v Mariboru (UGL, DLUM, muze-
ji, Galerija RRRudolf ...), Ljubljani 
(Narodna galerija, Moderna galerija, 
Narodni muzej Slovenije), Lendavi, 
Albertini na Dunaju (Albrecht Dürrer 
in Pierre Bonnard - Barva spomi-
na) in druge kulturne dogodke. 
Udeležujemo se literarnih delavnic 
in literarnih večerov v Literarni hiši 
Maribor in drugje. Svoje znanje si 
nenehno nadgrajujemo, čeprav nas 
je večina članov že v tretjem življenj-
skem obdobju.

Že večkrat smo izpostavili, kako 
nujno bi v Mestni četrti Studenci 
potrebovali dvorano, kjer bi imeli 
več prostora za svoje delo in razne 
predstavitve in razstave. Predvsem 
zato, da bi na naše prireditve lahko 
prišlo večje število krajanov in bi z 
njimi delili vse naše dogodke, hkra-
ti pa bi lahko odprli vrata še dru-
gim kulturnim prireditvam. V mesecu 
decembru 2019 je Literarno recita-
cijska sekcija VEDRINA izvedla pred-
stavitev knjige VEDRINKE v prosto-
rih DCA na Taboru, ker je razstavišče 
Studenček v MČ premajhno. Naselja 
bivalnih objektov na Studencih pa 
se v zadnjem času močno širijo in 

pričakujemo lahko, da se bo število 
prebivalcev v prihodnje zelo pove-
čalo. Kljub vsemu pa – če je verje-
ti medijem – si lahko svoj kulturni 
dom prej obetajo na Radvanju kot 
na Studencih. 

Kulturno društvu Studenci-Maribor 
šteje 102 člana, ki se s kulturno dejav-
nostjo ukvarjamo ljubiteljsko, in to 
v petih likovnih sekcijah: STIL, LISE, 
ZARJA, LANA in KIPARJI ter Literarno-
recitacijski sekciji VEDRINA. Kot že v 
začetku omenjeno, je bilo društvo 
lansko leto zelo uspešno. Likovne 
skupine so pripravile ali sodelovale 
na 61 razstavah/kolonijah/samostoj-
nih razstavah. Sodelovali smo na vse-
slovenskem tednu ljubiteljske kul-
ture TLK. Izvedli smo 2. kolonijo KD 
Studenci- »MARIBORSKI PARK - 150 
LET«; premierna razstava nastalih slik 
bo v OŠ Janka Padežnika 6. apri-
la 2020. Literarno recitacijska sekci-
ja VEDRINA je izdala knjigo kratke 
proze »VEDRINKE«. Upamo, da bomo 
za Studenčane  pripravili še kaj lepe-
ga. 

Rozika Ogorevc, 
predsednica društva

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

štvu 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 Literarno-
recitacijska sekcija 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 - poklonili Osnovni šoli Janka Padežnika. 

Namenili so ga pomoči potrebnim otrokom za šolo v 
naravi. Postavili smo eno tematsko društveno razsta-
vo 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. letnici 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.
Izvedli smo 9 literarnih večerov in večje število nastopov 
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članov Literarno-recitacijske sekcije VEDRINA na otvori-
tvah likovnih razstav društva in prireditvah drugih dru-
štev. Člani bralne skupine so se srečevali enkrat mesečno 
in se pogovarjali o prebranih knjigah slovenskih avtorjev 
ter njihovih delih. Študijska srečanja skupine so poteka-
la tedensko, štirinajstdnevno ali mesečno, realizirali so 
180 ur izobraževanja na sedežu društva. Odpotovali smo 
na literarno potovanje v Prekmurje na srečanje kjer so 
se odvijali dogodki opisani v romanih Dušana Šarotarja 
in Ferija Lainščka. Z vsakim avtorjem smo se pogovar-
jali o njunem literarnem ustvarjanju. Prisrčno srečanje s 
priznanima literatoma je vse prehitro minilo, nas pa je 
napolnilo z občudovanjem preprostosti in topline velikih 
slovenskih umetnikov.

Ogled razstav
Ogledali smo si razstave v Narodni galeriji v Ljubljani 
Ivane Kobilice in druge, v Lendavi razstavo porcelana, 

v Umetnostni galeriji Maribor razstavo naše maribor-
ske akademske slikarke Vlaste Zorko in druge v Galeriji 
DLUM, v Albertini - Claude Monet na Dunaju, posa-
mezniki pa tudi v drugih galerijah v Sloveniji in tujini. 
Sodelovali smo z MČ Studenci in ostalimi društvi v MČ 
Studenci na prireditvi Studenčani Studenčanom. 
Hvala vsem, Studenčanom in Studenčankam, ki ste kakor 
koli sodelovali pri ustvarjanju našega programa in se 
udeležili naših dogodkov. Lepo sodelovanje z vami nam 
je v veselje. Tega si zelo želimo tudi v bodoče. Brez vas 
vseh, ki ste kakorkoli prispevali k prepoznanju našega 
društva, še posebej pa vsem, ki ste sodelovali na avkciji 
slik v humanitarne namene se še enkrat se zahvaljujem 
in želim, da bi se tudi v bodoče udeležili bodisi na razsta-
vah, recitalih ali pri naših humanitarnih akcijah. 

Rozika Ogorevc, 
predsednica društva

Stalna razStava rezBarIj 
pred leSarSKo šolo marIBor

proStovoljno gaSIlSKo društvo 
marIBor – StudencI

»društvo IzBrancev« - taBornIKI uKroČene reKe 
marIBor pIšemo zgodovIno!

V okviru Kulturnega društva Studenci - Maribor 
je bila leta 2003 ustanovljena sekcija likovne-
ga oblikovanja lesa in gline - rezbarska sekcija. 

Postopoma so se izpopolnjevali in pridobivali znanje in 
dodatne izkušnje s področja rezbarstva in danes jih lahko 
s ponosom imenujemo ljubiteljski kiparji. Zadnjih 5 let 
jim je pri ustvarjanju pomagala in jih usmerjala mentori-
ca akademska kiparka Vlasta Zorko.
Svoja dela so doslej večkrat predstavili v okviru sku-
pnih razstav Kulturnega društva Studenci - Maribor in 
na samostojnih razstavah sekcije. Leta 2013 je bil v avli 
Lesarske šole Maribor postavljen relief Drevo za življenje, 
ki so ga izdelali člani sekcije, dva študenta višješolskega 
programa in trije dijaki te šole. Relief ponazarja dejavnost 
šole in vsebino lesarskega poklica ter si ga je vsekakor 
vredno ogledati. 
Po uspešni realizaciji tega projekta se je sodelovanje s 
šolo nadaljevalo. Prišlo je do ideje o izvedbi večjega sku-
pnega projekta, ki pa je zahteval več priprav in usklajeva-
nja, tako na likovnem kot tudi organizacijskem področju. 
Končno jim je ob obilni pomoči mentorice Vlaste Zorko 
to tudi uspelo. 

Na dan suverenosti Slovenije, 25. oktobra 2019, je bila v 
Lesarski šoli Maribor v počastitev praznika svečana pro-
slava, kateri je sledila otvoritev stalne razstave rezbarij 
na zidu pred šolo. Razstavljeni reliefi so rezultat večle-
tnega medgeneracijskega sodelovanja kiparske sekcije 
Kulturnega društva Studenci - Maribor in Lesarske šole 
Maribor. Skozi študijski proces nastajanja desetih rezbarij 
v lesu jih je vodila želja prikazati področja dela na Srednji 
lesarski in gozdarski šoli ter Višji strokovni šoli za les in 
oblikovanje. Z glinenim reliefom pokojnega ravnatelja 
gospoda Likavca pa ohranjajo spomin nanj in na njegove 
zasluge za razvoj Lesarske šole Maribor. 
Pri izvedbi stenske kompozicije so z izdelavo rezbarij 
sodelovali Ivan Komelj, Vekoslav Jalušič, Marjeta Fatur, 
Rudi Zobec, Radovan Gros, Franc Leskovar in Oto Reš. 
Razstava kompozicije je stalna, zato vam predlagamo in 
vas vabimo, da si jo ogledate. Za izvedbo likovnih krea-
cij je bilo potrebnega veliko truda in zagnanosti, da so 
se predstavitve razstavljenih oblik uresničile v čudovitih 
lesnih površinah.

Jožef Marinšek

S odobni trendi življenja danes prostovoljstvo 
postavljajo na veliko preizkušnjo. Zato studenški 
gasilci zelo razmišljamo o tem, kako našo tradicijo 

in poslanstvo obdržati na trdnih temeljih, kot je to bilo v 
preteklosti. Z načrtnim delom se trudimo in upamo, da 
nam bo uspelo v naslednjih letih v naše operativne vrste 
pridobiti dodaten mlad, strokovni kader, ki bo verjel v 
vrednote našega dela. Glede na pospešeno rast prebival-
stva na našem požarnem območju z gradnjo novih blo-
kovskih naselij pa bo potrebno v prihodnosti razmišljati 
tudi o sodobnejši gasilski tehniki in glede na našo pro-
storsko stisko tudi o novem sodobnejšem in bolj prostor-
nem gasilskem domu.
Da nesreča nikoli ne počiva, je pokazalo tudi leto 2019. 
Studenški gasilci smo sodelovali na 29 intervencijah. 
Požarnih intervencij je bilo 22, tehničnih 5, sodelovali pa 
smo tudi na dveh intervencijah pri varovanju območja 
in evakuaciji prebivalstva ob najdbi dveh bomb iz druge 
svetovne vojne. Na intervencije se je odzvalo 293 gasil-
cev, ki so za to opravili 2.760 ur. Smo pa v letu 2019 na 
kar nekaj intervencijah opazili, da smo bili alarmirani zelo 
pozno, ko so požari ob našem prihodu bili že zelo razviti, 
kar se v preteklosti ni dogajalo tako pogosto. Zato velja 
poziv vsem občanom, da vsak sum nastanka požara takoj 
prijavijo na Regijski center za obveščanje na številko 112.
Po nekaj letih premora, zaradi zasedenosti Gasilske šole 
na Igu, nam je lani uspelo dodatno izobraziti večje 
število mlajših gasilcev za več gasilskih specialnosti. 
Usposabljanja in vaje vsako sredo pa so že nekaj let naša 
stalnica. Prav usposobljenost in vaje dajejo vsakemu ope-
rativnemu gasilcu več znanja in samozavesti, ki jo potre-
buje na intervencijah. Znanje pridobivamo gasilci tudi 
na različnih tekmovanjih. Predvsem naša mladina, ki ves 
trud mentorjev in vodstva poplača z res odličnimi uspehi 

in naše vitrine polni s številnimi pokali. Tudi starejši gasil-
ci se udeležujejo različnih tekmovanj, ki pa za njih pome-
nijo predvsem druženje. PGD Maribor Studenci pa smo v 
lanskem letu za starejše gasilce pripravili že 21. tekmova-
nje za memorial Maksa Lešnika starejšega.
V zadnjih nekaj letih nam je uspelo skoraj v celoti obno-
viti naš vozni park. V letu 2019 smo uspeli nabaviti nekaj 
sodobnih gasilskih zaščitnih oblek. Naša želja je, da s 
sodobno osebno zaščitno opremo v doglednem času 
opremimo vse naše gasilce. 
V letošnjem letu šteje naša starost 99 let. V Mariboru ne 
sodimo med najstarejša gasilska društva. Smo pa pono-
sni na našo zgodovino in se z veseljem pripravljamo 
na naš 100. rojstni dan, ki ga bomo praznovali v nasle-
dnjem letu skupaj z našimi prijatelji, občani in podporni-
ki. Verjamem, da se boste naše okrogle obletnice veselili 
skupaj z nami!

Anton Klemenčič
Predsednik PGD Maribor Studenci

Prijatelja sta se pogovarjala:
 »Ti, a veš, kdo smo mi – taborniki?« je vprašal Timi Mihca.
 »Kako, da ne! Seveda vem! Društvo izbrancev, ki bo pisa-
lo zgodovino!« mu je pogumno odgovoril Miha.
 »Kaj takega še pa nisem slišal! Kako to misliš?« je bil začu-
den Timi.
 »A veš, koliko je približno vpisanih otrok v osnovnih in 
srednjih šolah?«
 »Ne!« je zmajal z glavo Timi.
 »V osnovnih je bilo leta 2018 vpisanih 181.000 učencev, 
v srednjih pa 87.000.«
 »In kaj mi bo ta podatek?« je bil malo nejevoljen Timi.
 »Poslušaj me do konca!« ga je spodbujal Miha in nada-
ljeval: 
 »A veš, koliko je tabornikov v Sloveniji? Okrog 10.000, 

morda malo manj.«
 »Torej?« je bil neučakani Timi.
 »Ja, teh nekaj izbrancev pišemo zgodovino! In to zara-
di realnih dogodkov in dogodivščin, ki se nam pripetijo! 
Recimo: koliko ljudi ima možnost hoditi po žerjavici? Ali 
pa: iti na nočni pohod, preživetje v naravi ali na bivak v 
tujini, kjer srečaš gozdne živali, kot so: lisica, divja svinja, 
medved?!«
 »Samo res!« je bil navdušen Timi:
 »Na to sploh nisem pomislil! In potem je tu še cel kup 
dogodkov, ki nas letos še čakajo! Greš ti tudi na Evropski 
Jamboree - izlet evropskih tabornikov in skavtov?« ga je 
vprašal.
 »Seveda! Veš, da tega edinstvenega dogodka ne smem 
zamuditi! Saj nas bo približno 15.000 in morda spoznam 
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kakšnega novega prijatelja. Ogromno bomo doživeli in 
seveda delali v duhu svojega mota Taborniki ustvarjamo 
boljši svet! In že komaj čakam!« mu je odgovoril Miha.
 »Pa ne bi raje tudi tukaj, doma, kaj takega počel?« ga je 
vprašal Timi.
 »Kaj si pozabil?« ga je opomnil Miha.
 »Taborniki Ukročene reke prirejamo veliko studenško oz. 
skoraj mariborsko čistilno akcijo, ki bo potekala v soboto, 
25. 4., z naslovom: Ne smeti, v Mariboru si!«.

 »Do takrat je še nekaj časa, ampak če boš slučajno poza-
bil, bo vse objavljeno na naši obnovljeni spletni strani, ki 
bo delujoča od marca naprej na www.ukrocenareka.si.«
 »A tako! A torej želite preseči lanskoletni rezultat, nabrati 
več kot 25 kg smeti?« je radovedno vprašal Timi.
 »Veš, želim si, da bi bilo smeti čim manj, da začnemo res 
ohranjati svoj planet!« je zaključil Miha.

Vesna Novak,
namestnica starešine

teKmovanje v francIjI

ČeBelarSKo društvo 
peter moČnIK StudencI – peKre

T okrat vam predstavljamo naš vrtec. Vrtec Studenci 
Maribor, enoto Poljane, ki je hkrati tudi vaš, saj je 
umeščen v samo središče mestne četrti Studenci. 

Enota je ena izmed večjih, obsega jaslice in vrtec in ima 
prostorno in opremljeno igrišče, kjer se otroci radi zadr-
žujejo in jim omogoča kvalitetno preživljanje časa na 
prostem. V prvem starostnem obdobju biva v treh oddel-
kih 38 otrok, v drugem pa v petih 90. Tudi letos se bo več 
staršev odločilo vpisati svojega otroka v naš vrtec, zato 
vas vabimo, da nas nekoliko spoznate.
V vrtcu Studenci Maribor, organizacijski enoti Poljane, 
smo v letošnjem šolskem letu zraven rednega programa 
predšolske vzgoje vključeni v številne projekte. Projekt 
Ekošola in Zemlji prijazna šola/vrtec z naslovom Jezik 
živali, ki zajemata področje narave in ekologije.
Skozi projekt Pasavček starše in otroke seznanjamo o 
pravilni uporabi varnostnih sedežev in varnostnih pasov, 
strokovni delavci pa projekt obogatimo tudi z varnostjo 
otrok v prometu. 
Otroke še dodatno spodbujamo h gibanju in ozavešča-
mo o pomembnosti izvajanja rednih telesnih aktivnosti 
ter pozitivnem vplivu na zdravje v okviru projekta Mali 
sonček. 
V sklopu področja družbe sodelujemo v Unicefovem pro-
jektu Punčka iz cunj. 
Ne smemo pa pozabiti na mednarodni projekt Erasmus+ 
»Fledermaus uf dem vulkan«, preko katerega otroci spo-
znavajo življenje in življenjski prostor netopirjev ter se 

povezujejo z drugimi vrtci in šolami v Sloveniji ter tudi 
mednarodno. 
Otroci predšolskih skupin so vključeni v delavnice 
Muzejskega abonmaja. Namen projekta je spoznavanje 
običajev ob praznovanjih, ogled razstav in mesta Maribor 
ter ustvarjanje.
Ne smemo pozabiti še potujočega Knjižnega nahrbtnika, 
s katerim že vrsto let skušamo vplivati na bralno kulturo 
v družinah otrok.
Pedagoško delo v vrtcu obogatimo z vključevanje otrok 
v dodatne dejavnosti, kot so pevski zborček in plesne 
urice. Ob petkovih skupnih druženjih pa za otroke pri-
pravimo lutkovne igre ter pravljične in pevske dopol-
dneve. Otroci se imajo tako možnost predstavljati z ume-
tniškim pevskim in plesnim izražanjem tudi izven vrtca. 
Omenimo naj samo prireditev, ki vsakoletno poteka ob 

T ekmovalke in trenerji Športnega društva Studenci 
smo se v Francijo odpravili z društvenim kombi-
jem v četrtek, 23. januarja, ob 4h zjutraj. Prvi dan 

smo si ogledali Monte Carlo in Menton. V Monte Carlu 
smo odšli v največji cirkus na svetu, kjer smo se imele 
zelo lepo. Drugi dan smo se odpeljali v Nimes, kjer smo 
še isti dan imele trening. Po treningu pa smo se odpra-
vili na večerjo. Naslednji dan je sledila tekma, zato smo 
morale hitro spat. Ko smo se zbudile, smo odšle na zaj-
trk, po tem pa smo se pripravile za tekmo. S tekmo smo 
dobro opravile. Na tekmi so prodajali različno gimnastič-

no opremo in drese, za katere smo si vzele ker nekaj časa 
in si jih dobro ogledale. Pred razglasitvijo smo šli v še v 
areno, katera je bila zelo velika in zanimiva. Tam smo si 
kupili spominke in se kasneje še sprehodili po mestu. Po 
dolgi noči smo se zelo zgodaj odpravili v mesto Cannes. 
Po poti smo se ustavili pri akvaduktu in si ga ogledali. V 
Cannesu smo si ogledali mesto in mestne znamenitosti. 
Zvečer smo se pogovarjale v sobi in se odpravile spat. V 
ponedeljek pa nas je čakala dolga pot domov. Tega poto-
vanje po Evropi ne bom nikoli pozabila. 

Lara Zagradišnik, 13 let

V sakokrat, ko napišem ime našega društva, ugoto-
vim, da je ime kar dolgo. Kako je prišlo do njega?
Letos bo minilo 75 let, odkar so leta 1945 takratni 

čebelarji ustanovili Čebelarsko družino Pekre, ustanov-
ni sestanek je bil na Osnovni šoli Pekre. Med ustanovni-
mi člani je bil tudi Peter Močnik. Po približno šestih letih 
delovanja so člani ime Čebelarske družine Pekre spre-
menili v Čebelarsko družino Studenci – Pekre, to pa zato, 
ker je bila večina članov doma na Studencih. S privolitvi-
jo g. Petra Močnika se je 17.02.1972 preimenovala naša 
Čebelarska družina v Čebelarsko družino Peter Močnik 
Studenci – Pekre. In kdo je bil Peter Močnik?
Rojen je bil 17.02.1887 v Strpni vasi (občina Šmihel pri 
Pliberku) kot sin kmečkih staršev. Osnovno šolo je obi-
skoval v Šmihelu pri Pliberku, učiteljišče pa v Celovcu 
(umrl je leta 1973).
Po maturi leta 1906 je Peter Močnik julija dobil dekret za 
podučitelja v Kotljah in je potem služboval kot prosvetni 
delavec v različnih krajih na Koroškem.
Po plebiscitu leta 1920 se je moral kot zavedni Slovenec 
in izobraženec umakniti v takratno Kraljevino SHS (Srbov, 
Hrvatov in Slovencev). V svoji novi domovini je do druge 
svetovne vojne opravljal razna dela v prosveti. Leta 1941 

ga je okupator izselil v Zavidoviče v Bosni in ob tej prili-
ki je Peter Močnik izgubil vse svoje premoženje. Po osvo-
boditvi se je z družino vrnil v Maribor in kmalu nato kot 
šolski nadzornik odšel v pokoj.
Vse njegovo izvenšolsko delo je bilo usmerjeno v raz-
cvet čebelarstva in sadjarstva, pod njegovim vplivom so 
bile ustanovljene podružnice čebelarskih in sadjarskih 
društev. Po osvoboditvi je bilo v Mariboru znova usta-
novljeno čebelarsko društvo za Maribor in okolico. Peter 
Močnik je bil iniciator in njegov prvi predsednik ter ostal 
na tem mestu in v vodstvu vse do leta 1970. Zaradi svoje 
strokovne sposobnosti je postal član glavnega odbora 
Slovenskega čebelarja, svoje strokovno znanje o čebe-
larstvu je objavil tudi v čebelarski knjigi Sodobno čebe-
larstvo. Zanimive, poučne in vedno aktualne članke je 
objavljal v pedagoških revijah, v Sadjarju in vrtnarju, v 
Slovenskem čebelarju. Za svoje delo je bil večkrat odliko-
van. Živel je v svoji hiši na Studencih, v Stritarjevi ulici 5. O 
njegovem delu in življenju bi bilo mogoče še veliko pove-
dati in napisati, vendar za tokrat naj bo dovolj.

Gabrijel Stavbar
Vir: Bruno Krištof, O Petru Močniku

vrtec poljane Se predStavI
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zaključku leta, Studenček zapoj in zapleši z menoj in 
uspešne predstavitve pevskega zborčka enote Poljane na 
reviji Ciciban poje in pleše.
Vrtec se veliko povezuje z lokalno skupnostjo in širše. Na 
te načine se družbeno okolje otrok širi in njihova sociali-
zacija še utrjuje. Uspešno že vrsto let sodelujemo z raz-
ličnimi zunanjimi ustanovami. S Prostovoljnim gasilskim 
društvom Studenci vsako leto sodelujemo pri izvedbi 
vaje evakuacije. V jeseni pa smo v njihovih prostorih izve-
dli jesensko srečanje staršev in otrok. Le ti so se seznanili 
z delom gasilcev. 
V Knjižnici Studenci prijazne knjižničarke pripravijo za 
otroke pravljične urice.
 Z Domom pod gorco že vrsto let poteka medgeneracij-
sko sodelovanje, ki je nam in otrokom ter varovancem 
doma v posebno zadovoljstvo in vezi z veseljem ohranja-
mo. Poteka v obliki praznovanja rojstnih dni, nastopov 

ob otvoritvah likovnih razstav in drugih priložnostih, v 
decembru pa nas stanovalci obiščejo v vrtcu, kjer se dru-
žimo ob branju pravljic in petju pesmic.
V času tradicionalnega slovenskega zajtrka nas obišče 
čebelarska družina Peter Močnik Studenci-Pekre ter zeli-
ščarka.
Športno društvo Studenci nam skozi vse šolsko leto omo-
goča izvedbo gimnastičnih telovadnih uric.
Vsako leto pa s predšolskimi otroki obiščemo tudi osnov-
ni šoli Janka Padežnika in France Prešeren. 
Omeniti moramo še dolgoletno sodelovanje z Zavodom 
PET; zavodom za posredovanje s pomočjo psa. Naša stro-
kovna delavka je kot prostovoljka Zavoda in aktivni tera-
pevtski par vrsto let v svoje delo vključevala tudi svojo 
terapevtsko psičko Laro, s pomočjo katere so se otroci 
seznanjali s pravilnim in spoštljivim odnosom do živali. V 
jesenskem času pa z otroki predšolskih skupin obiščemo 
Biotehniško šolo.
Ena izmed prednostnih nalog v letošnjem šolskem letu 
zajema področje matematike v povezavi z naravo, kar 
pomeni, da se otroci skozi najrazličnejše dejavnosti in 
igre seznanjajo z osnovami matematike. 
Pri izvajanju vseh naštetih dejavnosti nam šolsko leto 
mineva vse prehitro. Otroci se v vse dejavnosti vključu-
jejo preko ustvarjalne igre. Vabimo vas, da pokukate v 
naše prostore med dnevi odprtih vrat, ki bodo v mesecu 
marcu, ko bo potekal tudi vpis v naš vrtec.

vzgojiteljici 
Marta Muršec in Nataša Savec

S KnjIgo v novo deSetletje

uČenje za žIvljenje

nova telovadnIca na oSnovnI šolI janKa 
padežnIKa marIBorP adežnikovci smo v novo desetletje vstopili zares 

veličastno. Ne samo, da smo končno dobili čudo-
vito, novo stavbo, ki povezuje dve starejši, temveč 

smo dobili knjigo, v kateri je delno ovekovečenih 144 let 
delovanja znotraj šolskih prostorov. Naša upokojena uči-
teljica Jana Hartman Krajnc, ki ima za seboj že 13 knjig, 
je v svoji novi knjig Cvet tulipanovca ovekovečila svoj 
delovni vsakdan in dogajanja povezana s šolo. Knjigo 
je posvetila delavcem šole, literarni večer pa je bila prva 
javna prireditev v na novo odprti avli. 
Tako nekdanji kot sedanji učitelji in učenci so z zanima-
njem prisluhnili avtorici Jani Hartman Krajnc in povezo-
valki programa Danici Zlatar, prav tako naši upokojeni 
učiteljici. Dogodek so popestrile učenke Zala Žižek in 
Ajda Potecin, ki sta prebrali nekaj odlomkov iz romana, 
ter Anja Koritnik s flavto. Bil je to izredno prijeten večer, v 
katerem so si vsi, ki se niso udeležili slavnostne otvoritve 
novih prostorov, lahko ogledali nove hodnike in garde-
robe, knjižnico in računalniško učilnico ter prenovljeno 
telovadnico. 
Predstavitev knjige naše upokojene učiteljice sloven-
ščine lahko razumemo kot nadaljevanje prizadevanj za 
ohranjanje ljubezni do maternega jezika, ki sega že več 
kot sto let nazaj, ko so v šoli prvič izvajali pouk v sloven-
skem jeziku. Ta ljubezen se ohranja še danes, o čemer 
pričajo številni učenci, veseli novih prostorov knjižnice. 

Vsakodnevno poiščejo svoj kotiček med knjigami in v 
družbi ali sami vpijajo znanje iz knjižničnih zakladov.
Verjamemo, da smo z novimi prostori dodatno odpr-
li šolo za sodelovanje s skupnostjo, saj je literarni večer 
predstavljal simboličen začetek kulturnega zbiranja vseh, 
ki živijo s Studenci in Studenčani.

Koraljka Čeh, prof.
pomočnica ravnateljice

N a naši šoli se zavedamo 
pomena trajnostnega uče-
nja, učenja za življenje. Prav 

tako se nam zdi pomembno, da izko-
ristimo naravne in geografske dano-
sti mesta, ki nam ponuja številne pri-
ložnosti. Vsak otrok je edinstven in 
se uči na svoj način, pa vendar sta 
učenje in vzgoja veliko bolj prije-
tna, če kurikulum udejanjamo in spo-
znavamo na konkreten način. Veseli 
smo, kadar nam različna podjetja 
ali ustanove odprejo svoja vrata in 
lahko učence popeljemo in jim omo-
gočimo učenje na konkreten način. 
Kultura se sicer začne doma, pa ven-
dar lahko delček vzgoje pristavi tudi 
šola. Obiski gledaliških in lutkovnih 
predstav so postali že kar stalnica. 
Tudi Umetnostna galerija, muze-
ji in druge razstave, nam niso tuje. 

Zavedamo se namreč, da nimajo vsi 
otroci enakih možnosti za obisk kul-
turnih ustanov v okviru družine, jim 
pa to lahko omogoči šola. S takšnimi 
aktivnostmi namreč otroke vzgajamo 
v duhu kulture in kritične odrasle. Ob 
družboslovnih smernicah pa skuša-
mo pri učencih razvijati čim več kom-
petenc in jim vzbuditi raziskovalne-
ga duha. Odkrivanje naravoslovnega 
sveta podkrepimo z mnogimi dejav-
nostmi, ki jih ponuja Maribor z okoli-
co. Aktivnosti, kot je obisk elektrarne 
Fala, ogled tovarne SOVEN, Botanični 
vrt, terarij in druge, so dodana vre-
dnost k učenju. Pomemben korak 
pri ozaveščanju otrok k ohranjanju 
narave in da voda ni nekaj samo-
umevnega, je spoznavanje krožne 
poti vode – od Mariborskega vodo-
voda do Centralne čistilne napra-

ve. Učenci dodobra ozavestijo od 
kod prihaja voda, kako prispe do 
naših pip in kaj se z vodo in drugimi 
odplakami zgodi, ko »poniknejo« v 
odtokih. Spoznajo, da čiščenje voda 
ni enostavna stvar in da opozorila 
glede ločevanja odpadkov niso kar 
tako. Mnogi učenci začnejo veliko 
bolj skrbno delati z vodo in posta-
nejo pravi ozaveščevalci, ki jih skrbi 
za naš planet. Zato se trudimo, da 
Padežnikova šola živi in učencem 
daje znanje za trajnostni razvoj na 
vseh področjih. 

Tamara Škafar Vogrin in 
Petra Lebar Kac, 

učiteljici 5. razreda

S tara, dotrajana telovadnica je le dočakala preno-
vo, in to temeljito. Prav tako je nova tako rekoč 
vsa športna oprema, s katero bomo lahko kvalite-

tno popestrili športno vadbo na naši šoli. Popolnoma so 
obnovljena tudi vsa zunanja igrišča, s preplastitvijo tal in 
novimi igrali. Pridobitvi sta tudi nova steza za tek na 60m 
in bazen za skok v daljino.
Športu na naši šoli posvečamo veliko pozornosti od 
rednih ur športa, interesnih dejavnosti, neobveznih izbir-
nih predmetov, gibanja v razširjenem programu, špor-
tnih tekmovanj, šol v naravi in športnih dni.
Zavedamo se, da otroci vedno več časa preživijo za raču-
nalniki, pred televizijo, s telefoni, na družbenih omrežjih, 
zato jih želimo čim bolj športno aktivirati. V današnjem 
hitrem in stresnem tempu življenja je treba dati pouda-
rek tudi medsebojnemu druženju, sprostitvi, to pa šport 
nedvomno omogoča.
Šport pa je povezan tudi z zdravim načinom življenja, kar 
pa je še najbolj pomembno za mladostnike in kasneje 
delovno aktivne odrasle ljudi.

Matjaž Popošek,
učitelj športa 
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OB JUBILEJU OSNOVNEGA ŠOLSTVA NA STUDENCIH

V aprilu leta 1919 se tudi šolstvo tujstva je osvobodilo,
na Studencih je v slovenski jezik šol življenje spremenilo,

da so učenci se snovi lahko v jeziku maternem učili,
in da v šoli kot doma so povsod slovensko govorili. 

In slovenski jezik na šoli je učencem narodnost budil,
jih zavednosti in domoljubja v otroštvu že učil,

da od otroštva razvijali domovinsko so zavest lahko,
kako ljubiti treba je slovenstvo s srcem in z dušo vso.

Skozi šolstva na Studencih zgodovine se mnogokaj je spremenilo,
v novejših časih po učencu šole, v vojni padlem, je ime dobilo,
je učiteljev, delavcev strokovnih in pa učencev kolektiv ubrani, 
generacij mnogih o šoli tej spominov mnogih so anali zbrani.

Kdo ve kje po domovini in tujini so nekdanji šole te učenci razpršeni,
v poklicih mnogih, strokah povsem različnih in dejavnostih so razmeščeni,

eni v nadaljevalnih šolah, drugi v poklicih ustvarjalno so dejavni,
mnogoteri so v pokoju, a vsi s spomini na otroške dni v šoli slavni.

Naj šola v čas prihodnji s koraki se po sodobnosti poteh razvija,
naj za življenje ustvarjalnost učencev nadebudnih se odvija,

da glas Osnovne šole Janka Padežnika širom kraja bo poznan,
šolarjem pa znanja temelj za življenje prepotreben v obilju dan. 

Marec, leta 2020

Franjo Šauperl

rItem In praznovanja v waldorfSKI pedagogIKI 
zImSKI šolSKI praznIK waldorfSKe šole marIBor
"Moderni človek ni našel duha v umetnosti in v znano-
sti. Zato je postala njegova življenjska praksa rutina, ki je 
duhovno prazna."
Rudolf Steiner
Šolski prazniki, igre in druga praznovanja, so pomem-
ben element, ki izgrajuje waldorfsko skupnost. Povezani 
so z letnimi časi, spremembami v naravi in kulturnim 
izročilom okolja, v katerem živimo. Pri učencih zavestno 
spodbujamo doživljanje letnih časov, katerih izmenja-
va je eden najdaljših ritmov, ki imajo pomembno vlogo 
v našem življenju. Na zavedanju, da je ritem bistvo vseh 
življenjskih procesov, ne le fizičnih, tudi kognitivnih, 
temeljita naša vzgoja in poučevanje. V waldorfski peda-
gogiki namreč ne razvijamo zgolj intelekta, izobražujemo 
glavo, srce in roke, povezavo med slednjimi pa predsta-
vlja umetnost. 
Prazniki prinašajo občutek ritma in pričakovanja, so 
nekaj, kar vsako leto dočakamo, pa vendar je vselej nepo-
novljivo in edinstveno. Tako je tudi v petek, 31. 1., kot 
vsako zimo, Waldorfska šola Maribor priredila zimski šol-
ski praznik, namenjen učencem, učiteljem, staršem, osta-
lim podpornikom waldorfske pedagogike in vsem, ki bi 
nas radi spoznali. Ta dan je namreč v šoli potekal tudi dan 
odprtih vrat.
Na naših šolskih praznikih nastopajo prav vsi učenci, vsak 
razred izvede točko, ki je povezana z razvojnim obdob-
jem otrok. Učenci so se predstavili z rajalnimi igrami, rit-

mičnimi vajami, petjem, igranjem inštrumentov, evritmij-
skimi točkami, pesmimi v tujih jezikih, skečem in dram-
sko uprizoritvijo. Nastopala sta tudi šolska zbora, zbor 
učiteljev in staršev, šolski band, s skupno deklamacijo 
Prešernovega Krsta pri Savici pa smo nastopili tudi vsi 
delavci šole.
Praznik sta otroški in mladinski pevski zbor zaključila s 
prepevanjem »we are the ones who make a brighter day, 
so let's start giving«*, vsi pa smo se poslovili v prijetnem 
vzdušju in polni vtisov, ki nas zbližujejo in nam prijetno 
obarvajo zimske dni.
* mi smo tisti, ki razsvetlimo dan, začnimo dajati  

Eva Krajnc, 
učiteljica Waldorfske šole Maribor

našI televIzIjSKI prISpevKI na tv marIBor

T V studio Maribor je vse osnov-
ne in srednje šole povabil k 
sodelovanju. Šolam je bila 

dana možnost, da pripravijo novi-
narski TV prispevek, ki ga bodo na TV 
Maribor umestili v posebno rubriko 
v okviru petkove oddaje Tele M. Na 
povabilo se je odzvalo osem osnov-
nih in srednjih šol, z naše šole sta 
postali mentorici tega sodelova-
nja profesorici Mateja Kišek in Maja 
Čebulj. 

Na uvodnem sestanku na RTV 
Maribor so nam obrazložili osnovne 
zahteve: lahko pripravljamo temati-
ko po lastni izbiri, pripravimo scena-
rij, vse posnamemo in zmontiramo 
sami, na TV Maribor bodo dodali le 
telope (podnapise). Prispevki smejo 
biti dolgi med minuto in pol ter tremi 
minutami. Šole smo bile zaprošene 
tudi, da podamo tri predloge za ime 
oddaje. Z metodo viharjenja mož-
ganov so dijaki posameznih letni-
kov predlagali ime oddaje, nato pa 
smo tri izbrane predloge poslali na 
RTV Maribor. Izbrali so naš predlog in 
oddaja je dobila ime Mladi so zakon. 
Prva oddaja je bila na sporedu v 
začetku decembra.
Na kratkem izobraževanju na RTV 
Maribor so mentorjem predstavili, 
kako nastaja TV prispevek, na kaj 
moramo paziti pri novinarskem delu, 
pri snemanju in sami montaži pri-
spevka. Smo edina šola, ki je pripra-
vila dva prispevka v mesecu decem-
bru, in sicer Izkušnja spreminja in 
Drevesa v prazničnem času. Vabimo 
te, da si televizijska prispevka ogle-

daš na naši spletni strani pod ikono 
Šola in podstrani Šola v medijih. 

Maja Čebulj, prof.

Izjava mentorice Maje Čebulj
»Televizija Maribor nam je postavila 
izziv z možnostjo priprave novinar-
skih prispevkov in na naši šoli smo 
ga z veseljem sprejeli. Ob nastaja-
nju prispevka pa ugotavljali, da vse 
skupaj sploh ni tako enostavno, a z 
dobro ekipo dijakov in vseh sode-

lujočih se lahko vse izpelje. Pri tem 
je treba posebej izpostaviti preda-
no in ustvarjalno delo Nika Horvata 
iz 1. A, ki je oba prispevka zmontiral 
in tudi snemal. Nato Miho Goloba iz 
1. A, ki je prvemu prispevku »poso-

dil« svoj glas in posnel večino film-
skega materiala za drugi prispevek. 
Odlično so se odrezali tudi govor-
ci: Lea Dogša iz 1. A, pa Valentina 
Šmid in Miha Polanšek iz 3. A. Veseli 
smo sodelovanja s študentko Tino 
Bunderla, ki je povezovala pogovor 

v prispevku o prazničnih smrečicah. 
Vse govorce je jezikovno usposablja-
la profesorica Tatjana Perić. Sicer pa, 
kdo bi verjel, da smo morali vsi sode-
lujoči za dobre tri minute dolg pri-
spevek vložiti okoli 35 ur dela: od 
idejne priprave, oblikovanja sceno-
sleda, priprave prizorišč, govornega 
usposabljanja, snemanja in na koncu 
montaže posnetkov in animacije. 
Vsekakor je bilo delo za nas ustvar-
jalno in nam je omogočilo, da smo 
se naučili veliko novega na nam do 
sedaj neznanih področjih dela.«
 
Niko Horvat, 1. A, snemalec in 
montažer naših TV prispevkov
Samo nastajanje posnetka je vse prej 
kot enostavno. Najprej je potrebno 
izbrati temo, nato pa zbrati vse infor-
macije o temi in jih spraviti v obliko 
besedila, ki ga bo nekdo v posnet-
ku predal gledalcem. To besedilo je 
nato potrebno podlagati s posnetki, 
ki vsebinsko ustrezajo govorjenemu. 
Na ta način izdelamo načrt snema-
nja, določimo snemalne kadre, ki jih 
bomo uporabili, in najdemo sode-
lujoče. Ko pride čas za snemanje, 
je potrebno vso opremo prinesti in 
pripraviti set. To vključuje kalibraci-
jo mikrofonov, kamer in ostalih pri-
pomočkov pri snemanju. Samo sne-
manje ponavadi traja veliko dlje, kot 
pričakujemo, zato poskušamo tako 

tudi načrtovati snemanja. Po uspe-
šnem snemanju pa ostane še veli-
ko ur montaže, popravkov zvočnih 
posnetkov in animacije.       

Niko Horvat, 1. A LT
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medgeneracIjSKo društvo - drava

pSI nISo le mahajoČ rep, ČujeČa ušeSa 
In vohljajoČ SmrČeK    

V okviru Medgeneracijskega društva za samopo-
moč Drava sva v mesecu oktobru 2013 ustanovili 
skupino starih ljudi za samopomoč Vita. Skupina 

se srečuje enkrat tedensko, ob torkih od 10. do 11.30 ure, 
v prostorih Mestne četrti Studenci, Erjavčeva 43. Veseli 
smo vsakega novega člana, zato vas vabimo, da se nam 
pridružite. S seboj lahko pripeljete kakšnega prijatelja, 
prijateljico, soseda ali znanca. 

Kdo smo in kaj počnemo?
Skupina starih ljudi za samopomoč, je skupina naključ-
no zbranih posameznikov, z namenom postati prijatelj-
ska skupina. Skupina šteje do 10 članov, starih praviloma 
nad 65 let, skupaj z usposobljenim voditeljskim parom. 
Temeljna dejavnost skupine je pogovor, ki se nanaša na 
različne teme, velikokrat v naprej pripravljene. Učinki 

skupine se kažejo pri reševanju osamljenosti ljudi, zmanj-
ševanju socialnih stisk, razvijanju samopomoči, solidar-
nosti, medsebojne pomoči in kar je v življenju najpo-
membnejše - širjenju socialne mreže.

V skupini upoštevamo naslednja pravila vedenja: negu-
jemo kulturo poslušanja, ki je pogoj za poglobljen pogo-
vor, v pogovoru sodelujemo z izkušnjami, ne moralizira-
mo, ne poučujemo, ne kritiziramo, ne dokazujemo in ne 
prepričujemo druge v svoj prav. Kar si v skupini povemo, 
ostane v skupini, torej si zaupamo in o tem izven skupi-
ne ne govorimo. 
Pravila vedenja veljajo za vse v naši skupini Vita in jih 
upoštevamo.

Pepca in Elen

K ako bi na kratko opisali psa? 
Najboljši človekov prijatelj, zvesta žival, čuvaj, dru-
žabnik za igro, spremljevalec na izletih, odličen 

vohljač, tolažnik osamljenih, kosmat družabnik… 
Vse to in še več so naši pasji prijatelji, ki pomenijo vsa-
kemu od nas nekaj drugega, vedno pa so čisto nekaj 
posebnega.

Pasji poklici
Psi so enkratna bitja, s katerimi smo že v prazgodovini 
sklenili »sporazum«, da nam bodo v zameno za hrano in 
topel kot pomagali pri našem delu in ga tudi kdaj opra-
vili bolje in hitreje, kot bi ga lahko sami. Ob tem pa so še 
pravi in zvesti prijatelji, ki to počnejo z veseljem in z vsem 
srcem. Začelo se je s pomočjo pri lovu, čuvanju imetja in 
čred, obrambe pred zvermi, nadaljevalo pri vojnih poho-
dih in bitkah, iskanju ranjencev, dobili so nalogo policij-
skih psov in psov za iskanje drog, imenitno se odrežejo 
kot pastirski psi, nepogrešljivi so pri iskanju pogrešanih 
oseb, tako zasutih pod snegom ali ruševinami, izgublje-
nih v naravi, pa tudi pri iskanju v vodi. V športu blestijo 
kot plavalci, tekači, v agilityju in podobnih spretnostnih 
disciplinah, nekateri pa so namenjeni predvsem za lepo-
tna tekmovanja, ki prinašajo veliko prestiža. V sodobnem 
času pa so psi vedno bolj cenjeni tudi kot psi vodniki, 
pomočniki, terapevtski psi, psi za odkrivanje in nakazo-
vanje raznih bolezni in stanj.

V SLO-CANISu- izšolali že 32 psov pomočnikov
V desetih letih delovanja društva smo inštruktorji SLO-
CANIS usposobili 32 psov pomočnikov: 17 psov vodni-
kov, 8 psov pomočnikov, štiri pse terapevte in tri pse dru-
žabnike. Naši psi so v pomoč invalidom ne le v Sloveniji, 
ampak tudi v Avstriji, Nemčiji, Srbiji in celo Turčiji.

Psa pomočnika je mogoče v javnosti prepoznati po tem, 
da je opremljeni z oprtnico, ki pove, da je to pes pomoč-
nik. Pes in uporabnik imata tudi posebno licenčno iden-
tifikacijsko kartico. Šolanje psa pomočnika traja dve leti 
in je izjemno zahtevno. Pes gre od 'male šole' do 'fakul-
tete' in samo najboljši vzdržijo šolanje. Po koncu šolanja 
mora pes pomočnik vsaj 95 odstotno uspešno opravi-
ti vse naloge. V SLO-CANIS šolamo izključno labradorce. 

Združenje inštruktorjev, center za šolanje psov pomočni-
kov SLO-CANIS, je edino akreditirano društvo v Sloveniji, 
ki je hkrati član Svetovne zveze psov vodičev (IGDF), 
Evropske zveze psov vodnikov (EGDF) in Svetovne zveze 
psov asistentov (ADI) in ima status humanitarne organi-
zacije. Zavzemamo se za strokovno delo, ki se dokazu-
je z mednarodnimi certifikati in licencami. V Sloveniji že 
tri leta deluje ekspertna skupina pri Slovenskem inštitu-
tu za standardizacijo, zadolžena za pripravo evropske-
ga standarda iz tega področja, odgovorne institucije pa 
kljub dobronamernim opozorilom povsem spregledajo, 
da je na sceni nov evropski standard za pse pomočnike 

CEN TC 452. Nov evropski standard je razvit na podlagi 
že obstoječih evropskih standardizacijskih dokumentov 
iz leta 2012.

Strokovno usposabljanje psov pomočnikov je pomemb-
no zato, ker v nasprotnem lahko pride do tega, da si inva-
lidi zaradi slabih izkušenj z ne dovolj usposobljenimi psi 
pomočniki le-teh v prihodnosti ne bodo več želeli imeti. 
Kar bi bila izjemna škoda, kajti psi pomočniki invalidom 
zelo spremenijo življenje na bolje in jim prinesejo veliko 
sreče in veselja

Psi za aktivnosti in terapije
Morda je tovrstni pasji poklic javnosti še premalo poznan, 
oziroma blagodejni učinki, ki jih ima na uporabnika kon-
takt in interakcija z ustrezno izšolanim psom. Predvsem 
so ti psi izredno socializirani in priljudnega značaja, uži-
vajo pri stiku z ljudmi, so po potrebi umirjeni, aktivni, 
spodbujevalni ali pa le točka zanimanja, na kateri gradi-
mo kasnejše delo za doseganje ciljev. Za lažje razumeva-
nje pa najprej opredelitev, kdaj govorimo o aktivnostih in 
kdaj o terapijah s psom. 

Aktivnosti s pomočjo psov ali Animal Assisted Activity 
(AAA) so srečanja, ki temeljijo na stiku človeka s psom, 
cilj ni točno določen, vendar pa se dvigne kakovost življe-
nja posameznika ali skupine, kjer deluje par vodnik-pes. 
Aktivnosti s psom so namenjene tudi več uporabnikom 
hkrati ter so prilagojene željam, posebnostim, potrebam 
in sposobnostim udeležencev. Prisotnost strokovnega 
osebja ni nujno potrebna. 

Terapija s pomočjo psov ali Animal Assisted Therapy 
(AAT) je ciljno usmerjeno posredovanje, pri katerem so 
ustrezno izšolani psi pomemben del terapevtskega pro-
cesa. Vsebino programa - delovne terapije s pomočjo 
psov- pripravljajo za to usposobljeni strokovni delav-
ci (delovni terapevti, fizioterapevti, psihologi, socialni 
delavci, logopedi…), vodnik psa pa osmisli način, kako 
bo vključil psa v program ter ga predhodno pripravi na 
razne naloge. Pes je motivator, pomočnik in družab-
nik. Program srečanja je skrbno načrtovan in prilagojen 
enemu ali več uporabnikom. Sproti se spremlja in beleži 
izvajanje programa ter napredek. Srečanja trajajo podob-
no kot aktivnosti (30-40 min), vendar z vmesnimi premo-
ri za psa, saj je to delo zanj dosti bolj zahtevno. Terapije 
s pomočjo psa so namenjene pospešenemu izboljšanju 

človekovega fizičnega, socialnega, čustvenega in misel-
nega stanja - upoštevajo posameznika in njegovo stanje 
ter vplivajo na več področij hkrati. 

Terapevtsko delo
V SLO-CANISU že dobro desetletje šolamo pse pomočni-
ke vseh vrst in njihove inštruktorje. Redno izvajamo pro-
grame za ohranitev ali izboljšanje zdravja oseb s poseb-
nimi potrebami in drugih ljudi. Vodimo in organiziramo 
razne terapevtske skupine - za uporabnike, ki koristi-
jo naš dodatni program »pet terapij«. Pričeli smo tudi z 
aktivnostmi za avtiste, za kar mislimo, da bo v prihodnjih 
letih tudi v Sloveniji pomembno področje, kjer bodo psi 
nepogrešljivi. 

Primera dobre prakse
 � Mladinski dom 

To je ustanova, kjer vsaj med tednom, nekateri pa tudi ves 
čas, bivajo otroci in mladostniki s težavami pri odnosu z 
okoljem. Nekateri imajo vedenjske probleme, so agresiv-
ni do vrstnikov, se ne vključijo v družbo, prihajajo iz dru-
žin, kjer so imeli slabe materialne pogoje, slabe odnose 
z družino, so doživeli razne zlorabe, imajo samopoško-
dovalne nagibe,... Zanje so aktivnosti s psi zelo primer-
ne, saj se lahko otroci fokusirajo navzven, imajo občutek 
sprejemanja, spodbuja se empatija, socializacija, obču-
tek pripadnosti, poleg tega, da so aktivnosti sproščujoče, 
zabavne in drugačne. V aktivnosti se vključijo prostovolj-
no in te so vsakokrat drugačne. Na srečanjih je običajno 
en ali sta dva psa, ob posebnih temah tudi po 5 ali več s 
svojimi vodniki. Priprava na aktivnosti zajema izbor teme, 
njeno vsebinsko opredelitev, uskladitev s cilji socializaci-
je in programa, način vključitve psa v aktivnosti, pripra-
vo rekvizitov, pripravo psa na vaje, izvedbo, poročilo in 
pridobitev povratnih informacij. Krepimo: samopodobo, 
izražanje čustev, ročne spretnosti, koncentracijo, skupin-
sko pripadnost, miselne igre, spoznavamo dejstva o psih, 
širimo kompleksnost razmišljanja in širino znanja, spod-
bujamo pozornost in natančnost, sodelovanje, zaupanje 
drugim, komunikacijo, odgovornost in socializacijo. 
Pri vsem tem je pes povod za sprostitev, delo, igre, točka 
usmeritve pozornosti, priložnost za telesni stik, izziv za 
opravljanje nalog, nagrada za dobro delo / obnašanje. 
Otroci radi počnejo nekaj novega, ne počutijo se nadzo-
rovane, saj poteka vse brez prisile, vključujejo se po svo-
jih željah, ob ustrezni spodbudi. Že po nekaj srečanjih 
je bilo opazno povečano število otrok, ki so bili aktivni 
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na srečanjih, ki so iskali stik, želeli še več. Kar nekaj jih je 
uspešno premagalo strah pred psom, saj so psi izredno 
socializirani in dobrodušni. Odzivi na aktivnosti so odlič-
ni, tudi vzgojitelji opažajo razliko v vedenju otrok.

 � Dom starostnikov
Na oddelku demence v Domu starostnikov delujemo 
že drugo leto. V skupini so uporabniki z nižje izraženi-
mi stopnjami demence, razlike med njimi pa so vseeno 
precejšnje. Nekateri niso več povsem samostojno gibljivi 
(voziček, bergle), določeni so bolj otopeli, nekateri spra-
šujejo, določeni pa so tudi zelo aktivni (sprašujejo, se 
igrajo s psi, jih sprehajajo) Pri večini pa je opaziti pove-
čano pozornost, ko pridemo, željo po božanju, iskanju 
stika. Vsem pa predstavlja naš obisk dodatno razvedrilo, 
fiziološke prednosti in mentalno stimulacijo, tolažbo in 
veselje. Koordinator v domu sporoča, da se še nekaj dni 
za obiskom spominjajo psov, aktivnosti in se pogovarja-
jo o njih. 
Pri izboru aktivnosti skrbimo, da so prilagojene njiho-
vim fizičnim sposobnostim, umskemu stanju in trenu-
tnemu počutju, pa tudi vremenu. Ob lepem gremo na 

krajši sprehod do parka, kjer psi hodijo ob vozičku in 
jih uporabniki držijo, oz. peljejo na sprehod, jim mečejo 
žogice, ki jih psi prinašajo, skrivajo igračke, da jih poišče-
jo. Poudarek imamo na telesnem stiku, božanju, česanju. 
Uporabniki so tudi precej aktivni, se sklonijo po rekvizit 
ali pobožajo, pripnejo psa. Krepimo spomin, spodbuja-
mo govor, fino motoriko. Vedno počnemo kaj zabavne-
ga, da se sprostijo in jim je zanimivo. Uvajamo didaktič-
ne igre, kjer razmišljajo, prepoznavajo barve in oblike, 
teksture in jih primerjajo s psom. Po aktivnostih so bolj 
sproščeni in dovzetni za naslednje aktivnosti strokovne-
ga osebja v domu. 

Lokalno okolje
V občini Slovenska Bistrica, s katero sicer že vrsto let 
uspešno sodelujemo na raznih predstavitvah, ob tednu 
mobilnosti, srečanjih v osnovnih šolah…, bomo z vese-
ljem razširili svoj krog ustanov, kjer s psi pripomoremo k 
izboljšanju zdravja in počutja.

Darinka Lečnik-Urbancl, SLO-CANIS

varuhInja BolnIKovIh pravIc

BIlo je ČudovIto…

Iz Krpanove ulIce

KnjIga, ljuBezen moja

P ri delu na področju sociale oz. demence vidim, da 
pogosto prihaja do razkoraka med storitvijo, ki jo 
uporabniki potrebujejo in pričakujejo ter dejan-

sko izvedbo. S podobnim razkorakom se srečujemo tudi 
v zdravstvu. Tako ocenjujem kot uporabnica zdravstvenih 
storitev ali pa, ker se lahko pogovarjam z ljudmi, kot varu-
hinja bolnikovih pravic. Funkcijo varuhinje bolnikovih 
pravic opravljam neprofesionalno. Pri delu želim delovati 
povezovalno med bolniki in izvajalci. Pri domnevnih krši-
tvah bolnikovih pravic običajno največkrat »rešujemo« 
odnos in komunikacijo in posledično porušeno zaupa-
nje, med uporabnikom in izvajalcem. Sicer pa v obravna-
vi preverjamo domnevne kršitve pravic, kot npr. pravice 
do spoštovanja pacientovega časa, pravice do primerne, 
kakovostne in varne zdravstvene obravnave, pravice do 

obveščenosti in sodelovanja ter druge. 
Po predhodni najavi sem v pisarni varuha, na naslo-
vu Ulici Heroja Tomšiča 2 na voljo za osebne razgovore 
vsako sredo od 13. do 17. ure, strokovna »sodelavka«, 
Manja Habjanič, univ.dipl.prav. pa je dosegljiva v pisar-
ni vsak dan- osebno, po telefonu na tel. številki 02/2201-
634 ali preko elektronske pošte: varuh.bp-mb@maribor.si 

Možnost osebnih razgovorov želimo v pisarni varuha 
bolnikovih pravic ponuditi tudi bližje ljudem. Občasno, 
enkrat ali dvakrat na mesec smo prisotni na različnih 
lokacijah izven sedeža pisarne, tudi v domovih za starej-
še. V MČ Studenci načrtujemo obisk v času krajevnega 
praznika.

Lidija Breznik

V časopisu Večer sem prečital, da mariborska opera 
vabi Mariborčane na že tradicionalni večer oper-
nih arij v mestnem parku. Zaželel sem si, da bi 

bil med obiskovalci. Pred mnogimi leti sva bila s pokoj-
no ženo redna obiskovalca mariborske opere, baleta in 
drame. Obolele noge mi niso dovolile daljšega sedenja. 
Zadovoljiti sem se moral s prenosi na televiziji. 
Že nekaj mesecev sem varovanec najlepšega doma sta-
rostnikov v Mariboru – Doma pod gorco. Tu sem našel 
prijazne, prijetne in srčne ljudi in svoj mir. Tukaj so mi ure-
sničili skrivno željo. Skupaj z varuhinjo Marijo in s še peti-
mi varovanci smo bili izbrani, da se koncerta udeležimo. 
Zvečer nas je taksi zapeljal na prizorišče v mariborskem 
parku. Pričakalo nas je prijazno dekle, ki nas je vodi-
lo do sedežev. Gledalcem se je nudil veličasten pogled 

na množico ljudi v osrčju visokih dreves mariborske-
ga parka. Po pozdravu direktorja slovenskega narodne-
ga gledališča in proglasitvi priznanja ob 100. obletnici 
Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru je direktor 
gledališča zaprosil predsednika vlade gospoda Marjana 
Šarca za besedo. Gospod Šarec je svoj nagovor zaključil s 
čestitko ob 100 letnici Slovenskega narodnega gledališča 
v Mariboru, Mariborčanom pa je zaželel nadaljnji uspešni 

razvoj. Kmalu za tem je zadonela prva skladba. Po vsaki 
odpeti ariji se je ploskanje in skandiranje stopnjevalo. 
Zadnji akord izvedene arije je publiko dvignil s sedežev 
in z mogočnim ploskanjem in vzkliki bravo, bravo nagra-
dilo nastopajoče in operni zbor z gosti. 
Hvala vodstvu doma, da nam je omogočilo prisotnost na 
veličastnem dogodku v lepem mariborskem parku. 

Jože Debevc, stanovalec

O bčani Krpanove ulice so se že sedmič zbrali na 
kostanjevem pikniku. Sestajajo se vsako leto 
spomladi, ko praznujejo delavski praznik, še 

enkrat na uličnem pikniku v mesecu maju in v jeseni na 
kostanjevem pikniku. 
Na kostanjevem pikniku ni manjkalo peciva, ki so ga 
pripravile skrbne gospodinje, manjkalo tudi ni žlahtne 
kapljice in kisle juhe, ki jo vedno za to srečanje pripra-
vi ga. Milena. G. Vili je uradni fotograf za ulični spomin, 
skupaj s kolegom sta izdelala tudi Bilten stanovalcev 
Krpanove Ulice. Vse to seveda pripravlja organizacijski 
odbor, ki ga vodi Marjan Lesjak.
Ob prijetnem klepetu in sladkih kostanjih je beseda tudi 
nanesla na prihodnje srečanje, ki bo verjetno 30. aprila 
2020.

Janez Šauperl

N e morem verjeti. A je vendarle res: na knjižni 
polici mariborske knjižnice stoji drobna knjiži-
ca z naslovom Pesmi petih. Ena od avtoric sem 

tudi jaz s skromnim prispevkom desetih pesmi; o bivanju, 
hrepenenju, ljubezni, občutenju narave in vsega, kar nas 
obdaja. Zelo sem vesela.
Ljubezen do knjige mi je bila tako rekoč položena v zibel-
ko. Že v rosnih letih sem poslušala besede, da je znanje 
človekovo največje bogastvo. In to bogastvo je shranjeno 
v knjigah. Mama in ata, odraščajoča med obema vojna-
ma, nista imela možnosti za šolanje. A oba sta bila tako 
željna znanja!
Ata je spoznal mamo, ko je fotografiral pomembne 
dogodke, poroke, rojstva, smrti, po koroških domačijah 
in slike tudi sam razvijal. Danes se to sliši preprosto, a 
takrat to ni bilo. Mama je gospodinjila pri trški gospodi 
v Dravogradu. Bila je najstarejša od petih otrok. Ko jim je 
umrl oče, je imel najmlajši tri leta.
Kadar sem v knjižnici, velikokrat pomislim na starše. 
Spomnim se naslednje mamine zgodbe. Bila je huda 
zima in starši so ji prepovedali v šolo zaradi snežnih 
zametov. Kaj hujšega bi se ji moglo zgoditi, kot to, da ne 
bo mogla priti do knjig. Ker to ji je bilo omogočeno samo 
v šoli. Njena dobra učiteljica ji je celo posojala svoje knji-
ge. Tako je na skrivaj odprla okno, do katerega je segal 
sneg, in se po torbi zapeljala po hribu navzdol do ceste in 
jo nato mahnila na dolgo in naporno romanje proti šoli in 

knjigam. Ampak možnosti za nadaljnje šolanje ni bilo. Po 
smrti očeta je pomagala skrbeti za mlajše sestre in brata.
Ko se tako sprehodim med knjižnimi policami s strokov-
no literaturo, pa pomislim na očeta. Zanj bi bila tu Indija 
Koromandija. Uspelo mu je dokončati le štiri razrede 
osnovne šole, potem je bilo treba delati za preživetje. Po 
vojni je bila stiska z denarjem in skrb za družino je pre-
vladovala. A vendar je bila želja po branju in znanju tako 
velika, da si ni kupoval malice za v službo in tako prihranil 
kak dinar za knjige. Tako je sam doma napravil radio. Res 
smo poslušali samo štiri postaje, toda bil je naš prvi radio 
in » narejen iz knjige«.
Sprehodim se mimo police z glasbo. Nežno pobožam z 
očmi razno tematiko in predvsem pesmarice. V spomin 
mi prikliče večere, ko je ata igral na citre. Ali pa je na glas 
bral mami, medtem ko je ona šivala ali pletla.
Pogosto se ustavim pri policah s tujo literaturo in slovar-
ji. Tudi tu me spremlja moj ata. Sam se je naučil štiri tuje 
jezike. Angleščino je obvladal tako dobro, da je lahko 
pomagal sestri pri maturi v srednji šoli. Spomin mi zapla-
va na klop pod brajdami, kjer mi je ata med drugim bral v 
francoščini Alico v čudežni deželi in sproti prevajal.
Zelo rada zahajam v knjižnico. Toliko spominov se zbudi 
v meni, ko hodim med knjižnimi policami. Kje so že leta, 
ko sem prebirala našo in tujo literaturo za izpite v štu-
dentskih letih.
Na tisoče in tisoče besed je zbranih v knjigah. In besede, 
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verjamem, imajo čudežno moč. Tako zbrane v knjigah 
mi predstavljajo neko večnost, povezavo med generaci-
jami, prenašanje in ohranjanje znanja in modrosti skozi 
tisočletja. 
Pa še enkrat pogledam tisto drobno knjižico in pomislim, 
kako ponosna bi bila name mama in ata.

In vem, da sta.
Danica Zlatar,

članica Literarno- recitacijske sekcije Vedrina, KD Studenci,
povezovalka pogovorov v bralni skupini

BELA ZASTAVA

Bela zastava, Studencev simbol,
kapela krajanom v ponos in v bol,

čase premnoge kraj je krasila,
je v časih povojnih ji ura odbila.

Mnoga je leta premnogim v uteho bila,
pred njo položena hrepenenja srca,

in upanja križpotje pesnik opeva,
čakanje na srečo ob njej še odseva .
Le v meglici se vidi nje stara še slika,

ni znana podoba svetosti več lika,
a  rodov jo obilo je v srcu po svetu nosilo,
ko ob slovesih krajanov se oko je rosilo.

Kot feniks podoba  drugačna nje vznika,
belino v temino prinaša nova nje slika,
Marije zdaj kip v njej krajanom reči želi,

za vas srce materinsko v meni skrbi.
Bi rada bila vam v veselje in v uteho,

ko novo med vami ste zgradili mi streho,
naj mir bo med  vami in sreče obilo,

da nebo bo Studencem blagre delilo.
Bela zastava naj miru bo simbol,

soglasja krajanov neskončen idol,
naj v čase prihodnje spremlja krajane,
v ljubezen spreminja  naj boli in rane.

Franjo Šauperl

jožefov Studenec

Jožefov studenec je pokrit dvoprekatni pretočni stude-
nec v predelu Maribora, imenovanem Studenci. Zgrajen 
je bil leta 1930, leta 2002 pa je bil obnovljen. Je le eden 
od številnih studencev, ki so jih ustvarili potoki in hudo-
urniki, ki pritečejo s Pohorja in se izlivajo v reko Dravo. Po 
njih je ta predel Maribora tudi dobil ime. Na tem mestu 
so leta 1878 še stale stope, papirni mlin in tovarna lepen-
ke. V preteklosti je studenec služil kot pralnica, danes pa 
pri njem lokalno turistično društvo vsako leto prireja tek-
movanje peric.

StudenšKa župnIja Sv. jožefa 

predStavItev delovanja ozSČ marIBor 
enote StudencI v letu 2019

L eto 2019 je bilo blagoslovljeno tudi v župniji sv. 
Jožefa na Studencih, saj smo čutili Božje varstvo 
in Božjo pomoč na župnijski in tudi dekanijski 

ravni. Ponovno so nas presenečali dobri ljudje in pred-
vsem tisti Studenčani in naši župljani, ki so se čutili del 
naše župnijske skupnosti in so se zato radi zbirali v cerkvi 
sv. Jožefa: eni na velike praznike, kot so božič, velika noč 
in Jožefovo, drugi ob praznovanju krstov, prvih obhajil, 
birm, porok in pogrebov, tretji pa tedensko, predvsem 
k nedeljski maši, manjše število pa celo ob delavnikih. 
Pred kratkim je dr. Jože Magdič, znan psihiater in psiho-
terapevt, v pogovoru »Religioznost je psihoterapevtska«, 
dejal zase: »Sem aktiven kristjan, ki gre vsako nedeljo v 
cerkev, med mašo preprosto napolnim svoj transcen-
dentalni akumulator, počutim se dejansko srečnega, ker 
zmorem preložiti bremena vsakdanjika«. 
Človek ni samo oblikovalec in ustvarjalec snovnega sveta 
(homo faber), tudi ni samo razumsko ali ekonomično 
bitje (animal rationale vel homo economicus), tudi ne 
samo turistično ali športno bitje (homo turisticus vel 
sportivus), ne samo politično bitje (homo politicus), kar 
je vse dobro in pozitivno, ampak je predvsem religiozno 

bitje (homo religiosus), ki je sposoben Stvarnika častiti in 
zato upati v prihodnost človeštva.
Bog, ki ima po svetu mnogo imen in pri ljudeh veliko 
obrazov, ki ga zato ljudje častijo na različne načine, toda 
on ostaja vedno z ljudmi. Med našimi cerkvenimi obredi 
in bogoslužjem zato Boga prosimo za vse Studenčane, še 
tako različnih verskih ali drugih prepričanj, da bi bili sreč-

ni in da bi verovali v končno zmago ljubezni, odpuščanja 
in dobrega. Studenški duhovniki in tudi učiteljici verouka 
(katehistinji Fani in s. Zdenka) smo hvaležni vsem, ki ste 
nam naklonjeni in svoje otroke pošiljate k verouku. 
Letos, 1. februarja 2020, smo imeli redovnice in redovniki 
v naši studenški cerkvi letno srečanje, ki ga je vodil mari-

borski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, kar se, vsaj delno, 
vidi na priloženem posnetku. 
Veselimo se vsakega srečanja z vami, dobrodošli.

Vinko Škafar, 
studenški župnik 

V nadaljevanju članka bi vam želel predstaviti sesta-
vo in delovanje našega združenja. Člani združenja 
smo častniki in podčastniki še iz časov TO in tudi 

podporni člani, kot so naši prijatelji in sorodniki.

Dejavnost našega združenja je predvsem udeležba na 
strokovnih predavanjih in tudi tradicionalnih pohodih, 
ki jih organizirajo enote slovenskih častnikov po vsej 
Sloveniji. Tako so se naši člani kar v lepem številu ude-
ležili strokovnih predavanj, katere je organizirala OZSČ 
Maribor. 
Naši člani so se udeležili naslednjih pohodov in priredi-
tev: 

 � Triatlona, katerega organizira enota Pekre, smo se 
udeležili z dvema moškima ekipama in posamezno 
ženske, kjer smo dosegli kar lepe rezultate.

 � Pohoda v Dupleku se je udeležilo 20 članov. Tudi tukaj 
smo v tekmovanju v streljanju z zračno puško in v 
metu ročne šolske bombe dosegli lepe rezultate.

 � Na prireditvi ob pekrskih dogodkih, katero organizira-
ta MO Maribor in TD Pekre, je bilo prisotnih 10 članov 
naše enote.

 � Spusta z rafti po reki Kolpi , v organizaciji enote ZSČ iz 
Metlike, se je udeležilo 15 članov.

 � Pohoda po poteh Soške fronte v organizaciji ZSČ 
enota Nova gorica se je udeležilo nekaj naših članov. 
Pohod je potekal v redu, kljub temu da je bila trasa 
dolga 8 km.

 � Posamezni člani pa so se udeležili srečanja veteranskih 
organizacij in proslave ob dnevu državnosti

Vsako leto naša enota v sodelovanju z enotami Pekre 
in Limbuš organizira pohod na Marinovo – Gustekov 
pohod. Pohod je dobil naziv po prvem predsedniku 
enote Studenci, žal že pokojnem našem sokrajanu g. 
Avgustu Plohu. Pohoda se je udeležilo 45 pohodnikov 
iz vseh treh enot organizatork in člani iz enot Tezno, 
Slivnica in Radvanje.
Pohod smo začeli z nagovorom predsednikov udeležen-
cem pohoda. Nato smo nadaljevali s športnimi tekmo-
vanji v streljanju z zračno puško, metom ročne bombe 
in ruskim kegljanjem. Tekmovanja so potekala v Pekrah 
pred Domom kulture. Tekmovanja so se udeležili skoraj 
vsi udeleženci pohoda. Po končanem tekmovanju smo 
se odpravili na pohod do domačije Potočnik. Po kratkem 
počitku smo se vrnili na zbirni mesto v Pekre. Sledila je 
razglasitev rezultatov tekmovanja, s podelitvijo pokalov 
in priznanj. Nato smo nadaljevali druženje ob dobri hrani 
in pijači. 
Udeležili smo se tudi streljanja z zračni puško, katerega 
organizira mestna četrt Nova vas, kjer smo dosegli posa-
mezno prva štiri mesta in prvo mesto kot ekipa. 
Sodelovali smo tudi na prireditvi, katero organizira 
mestna četrt Studenci – Studenčani Studenčanom, s 
kuhanjem kisle juhe. 
Pri naših dejavnostih, predvsem pa na pohodu, se nam 
pridružite. Ne bo vam žal. Letos organiziramo pohod 
13.6.2020 s pričetkom ob 8 uri pred Domom kulture v 
Pekrah. Vabljeni!

Marijan Kovač,
predsednik OZSČ Maribor Enota Studenci

Jadranska c. 24, 2000 Maribor
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želi ponovno obuditi delovanje Krajevnega odbora RK na Studencih, 
zato vabimo vse prebivalce in prebivalke Studenc, 

ki bi želeli aktivno pomagati drugim, da nas kontaktirajo. 

Na voljo smo vsak delovni dan med 8.  in 12. uro 
Kontaktni podatki: 

Telefon: 02/234 40 00
Elektronski naslov: info@rkmb-drustvo.si

Pridružite se nam, da bomo lažje pomagali tistim, 
ki pomoč potrebujejo. 

Metod Dolinšek, sekretar RKS

na StudencIh Smo uStanovIlI 

društvo upoKojencev StudencI - SKrajšano duS, 

rdeČI KrIž SlovenIje – oBmoČno združenje 
marIBor

vsi ki ste zainteresirani za članstvo pokličite na 041/ 409 653 za podrobnejše informacije in prijavo – 
ali pa pričakujemo vaš kontakt na: janez.sauperl@siol.net. 

V okviru društva predvidevamo najrazličnejše aktivnosti in sicer: 
igranje šaha, rusko kegljišče, izletništvo, pohodništvo, sodelovanje v aktivnostih MČ Studenci. 

To pa pomeni, da lahko svoj prosti čas zapolnite z aktivnostmi, ki jih pred upokojitvijo niste uspeli. 
Prisrčno vabljeni.

Janez Šauperl




