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Zdravo,  
sosed

Joan Baez ima prekrasno pesem 
Hello in there. Govori o zakoncih, 
ki sta na stara leta sama v stanova-
nju sredi mesta. Žena vse dni sedi 
ob oknu in gleda na dvorišče, mož 
pa včasih pomisli, da bi poklical 
Rudija, s katerim sta delala nekoč 
skupaj, a se boji, da bi mu na vpra-
šanje, kaj je novega, moral reči nič. 
Zato, poje Baezova, ob starejšem 
sosedu ne glejte stran, kot da vam 
ni mar, ampak recite zdravo, kako 
ste. Pesem je napisal fenomenalen 
pevec in kitarist John Prine. V 
začetku aprila letos je po desetih 
dnevih na respiratorju zaradi 
koronavirusa umrl v starosti 73 let.
Med vsakimi prazniki rastejo stiske, 
med temi pa še posebno. Pravijo, 
da zato, ker še nobena generacija 
po drugi svetovni vojni ni stala 
pred tako megleno prihodnostjo, 
kakršna se kaže danes. Še nikoli ni 
bilo dan za dnem toliko slabih vesti. 
Pisana življenja so se zreducirala 
na kode iz dveh števk, nič in ena. 
V ljudeh se vse maje in lomi in 
vsem se majejo tla pod nogami, ker 
kronani osel lahko zabrusi profe-
sorju, da nima pojma, in bedarija 
ima status resnice.
Ampak – drži kot pribito, da je 
v vsakem slabem nekaj dobrega. 
Prihodnost delamo zdaj. Z malim, 
denimo, s kako ste kaj, lahko na-
redimo veliko. To pa je že odlična 
priložnost. Iz malega raste veliko in 
vse novo raste iz starega. Preden se 
reči postavijo v red, je zmeraj kaos. 
In besede imajo moč.

Dejan PušenjakFo
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Glasilo Studenčan je doživelo četrt 
stoletja svojega obstoja. Skozi 
njegove prispevke občani in drugi 

enkrat na leto predstavijo, kaj so poče-
li skozi preteklo leto. Leto 2020 si bomo 
seveda zapomnili po desetmesečnem 
popolnem zaprtju, po velikih preizku-
šnjah, ki smo jih občani v Sloveniji doži-
vljali. To nam seveda ni vzelo poguma in 
volje do prostovoljnosti. Naša društva so v 
večini, skladno z zahtevami NIJZ, opravlja-
la svoje zadane naloge, veliko aktivnosti 
pa smo morali žal odpovedati. Prepričan 
sem, da jih bomo lahko v letošnjem letu 
nadoknadili, čeprav žal še vedno ne 
smemo v popolnosti izvajati naših aktiv-
nosti, sem pa prepričan, da bo druga polo-
vica leta ugodnejša. V naši MČ imamo 
sedemnajst več ali manj aktivnih društev. 
Krajanke in krajane naprošam, da se prija-
vijo v delo RK, ki je bilo v preteklosti v treh 
bivših KS izredno aktivno, pristopno izja-
vo lahko dobite na mojem mailu. V mislih 
imam namreč našo starejšo populacijo, ki 
jim lahko sledimo le preko tega društva in 
Društva upokojencev. Vendar mi bi želeli 

imeti direktni kontakt, da jih lahko enkrat 
na leto vsaj obiščemo, jim pomagamo, če 
so pomoči potrebni. 
Sestavki v tem glasilu so informacije od 
skoraj vseh društev, šol in vrtcev. Mesečno 
pa vam sporočam vse informacije o delo-
vanju in zgodovini našega kraja. Da bi 
lahko te informacije posredovali sleher-
nemu krajanu, vas prosim za vaš e-mail in 
vas bomo vključili v adremo prejemnikov 
novic. Mail pošljite na moj naslov janez.
sauperl@siol.net. Pa tudi za vse druge 
informacije sem vam na razpolago. V želji, 
da se čim prej poslovimo od zlohotnega 
virusa, vas pozdravljam in želim, da osta-
nete zdravi.
Moram pa žal dodati, da tudi letos ne 
bomo organizirali proslave, ker ni dovo-
ljeno zbiranje nad deset oseb. Lahko pa 
društva, ki so prijavila aktivnosti v pro-
gram MČ Studenci, če imajo aktivnost, ki 
ni vezana na 10 oseb, izvedejo svoj pro-
gram. O aktivnostih pa vas bodo društva 
obvestili.

Predsednik MČ Studenci
Janez Šauperl

pred vami je 25. številka glasila 
Studenčan. Čudno se je zasukalo 
življenje v letu 2020. Nepričakovano, 

skoraj nerazumljivo, za mnoge zelo stre-
sno, tudi žalostno. Mnoge gospodarske 
panoge so utrpele veliko finančno škodo, 
domovi za ostarele so pokazali vso svojo 
ranljivost, kadrovsko podhranjenost, lju-
dje iz zdravstva so rekli, da so na robu 
zmogljivosti, šolstvo se je zbliževalo z 
učenci na daljavo. Res nenavadno. Drugi 
val, ki se je pričel jeseni, je bil v mesecu 
novembru še posebej krut. Preteklo leto 
je minilo v smislu preizpraševanja o smislu 
in prevrednotenju vrednot. Prehod v leto 
2021 je, ob upoštevanju protikoronskih 
ukrepov, potekal bolj mirno. Sedaj živi-
mo v upanju, da se življenje vrne v znane, 

normalne tirnice in da vseh 17 društev, ki 
delujejo v naši mestni četrti, zadiha s pol-
nimi pljuči, da se otroci vrnejo v vrtce in 
šole, odrasli pa k svojemu delu. Uživanje 
v lepem nam še primanjkuje, ustvarjalci 
pa so nam kljub vsemu postregli s svoji-
mi umetninami. Z nekaj utrinki njihovega 
dela, tudi na naslovnici, vas bomo razva-
jali v našem in vašem glasilu Studenčan.
Studenci se v vsem tem času obnavlja-
jo, gradijo se nova naselja, hiše, soseske. 
Morda o tem kaj več v naslednji številki.
Hvala vsem, ki ste poslali svoje članke in 
fotografije, ter tudi vam, ki se boste z njimi 
seznanili. 
Bodite zdravi in polni energije, 

urednica 
Irena Srša Žnidarič 

Spoštovane krajanke, Spoštovani krajani!

Spoštovani krajani Studencev, proStovoLjno GaSiLSko društvo 
MariBor – Studenci

70 Let deLovanja taBorniškeGa rodu 
ukroČena reka MariBor

Studenški gasilci v letu 2021 vstopamo v 100. oble-
tnico našega obstoja. Studenci so bili v letu 1921 
vas na robu mesta Maribora. Alojz Kaloh je z nekaj 

somišljeniki v tem letu ustanovil gasilsko društvo. V 
začetku delovanja je bila oprema skromna, a z leti se je 
društvo opremljalo po najboljših močeh ter se razvilo v 
sodobno opremljeno gasilsko enoto. 

Leto 2020 je bilo tudi za nas posebno. Zaradi ukrepov je 
odpadla večina načrtovanih dejavnosti. Odpadla so vsa 
tekmovanja in posledično vse priprave na njih, delo v 
gasilskem domu pa se je omejilo le na nujno potrebno. 
Odpovedati smo morali tudi naše tradicionalno memo-
rialno tekmovanje za veterane. Ena redkih svetlih točk v 
delovanju društva v lanskem letu je bila orga-
nizacija gasilskega mladinskega letovanja v 
Izoli. To letovanje je bilo zraven redkih druženj 
z otroki edina aktivnost, ki smo jo lahko nudili 
našemu podmladku. 
Leto 2020 se je za nas začelo delovno, saj smo 
novo leto pričakali na večji požarni intervenci-
ji. Na srečo pa je bila statistika intervencij v lan-

skem letu veliko boljša kot v preteklih letih. Sodelovali 
smo na 16 intervencijah, kar je skoraj pol manj kot v pre-
teklih letih. So pa po večini intervencije bile večje in zah-
tevnejše.
Z gradbenim posegom smo pridobili dodatne prostore 
v garaži. Sedaj imamo pod streho vsa vozila. Letos načr-
tujemo tudi zamenjavo še zadnjega starejšega vozila v 
našem voznem parku ter obnovo našega najbolj obre-
menjenega vozila GVC 16/25. Tako bomo za daljše obdo-
bje končali vlaganja v vozila. Sodobna oprema in moder-
ni standardi pa nam narekujejo, da bomo tudi mi morali 
začeti razmišljati o novem sodobnem gasilskem domu, v 
katerem bomo lahko neomejeno opravljali svojo dejav-
nost, saj so prostori v gasilskem domu enostavno pre-
majhni za sodobno tehniko.
Vso našo zgodovino smo se gasilci na Studencih zana-
šali na pomoč občanov, da smo svojo dejavnost sploh 
lahko opravljali. Decembrski obisk s koledarjem gasilcev 
na domu, ko nam občani namenite tudi donacije, smo 
morali prilagoditi. Naši pomisleki, da prisiljena spremem-
ba ne bo sprejeta med občani, so bili zaman. Občani, 
podjetja ter samostojni podjetniki ste pokazali veli-
ko razumevanja in ste nas kot vsa leta podprli s svojimi 
donacijami. Velika hvala vsem za izkazano razumevanje 
in podporo naši humanitarni in prostovoljni dejavnosti.
Kljub nejasnim razmeram se pripravljamo na nekatere 
aktivnosti za praznovanje našega 100. rojstnega dneva. 
Že zdaj vemo, da se bomo morali odpovedati 100. 
Občnemu zboru društva v mesecu februarju. Ostaja pa 
naše upanje za izboljšanje razmer in tako se pripravljamo 

na svečano skupščino, gasilsko vajo na obmo-
čju Studencev, na gasilsko parado ter proslavo 
z gasilsko veselico v mesecu juniju. Upamo, da 
bomo lahko takrat skupaj z vami našo obletni-
co dostojno praznovali!

Anton Klemenčič
Predsednik PGD Maribor - Studenci

Taborništvo mi je bilo položeno v zibelko, saj sta bila 
tako oče kot mati dolgoletna tabornika. Od njiju 
sem lahko izvedela nekaj več o zgodovini in delova-

nju našega rodu. Zdi se mi, kot bi bilo včeraj, ko sem pre-
stopila prag taborniške sobe, ki je takrat bila na Obrežni 
ulici 1, pa vendar je minilo že skoraj 30 let. V tem času 
so se naši društveni prostori večkrat menjali. Bili smo 
na Šarhovi ulici, sedaj smo pa v prostorih MČ Studenci 
na Erjavčevi 43. Od takrat pa do danes mi je zgodovina 
poznana, saj sem še vedno aktivno vpletena v delova-
nje rodu. 
 Ob prebiranju domačih albumov smo našli fotografije 
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turiStiČno društvo Studenci  
oBiČaj pranja periLa »na roko« iZtrGaLi poZaBi 

judo kLuB, ki Sanje SpreMinja v reSniČnoSt – 
inkLuZivni judo v 

judo kLuB ŽeLeZniČar MariBor

iz prvih rodovih taborov, ki so bili v Banjolah pri Puli na 
Hrvaškem. Kako so plavali na bližnji otok, prestajali vešči-
no »Robinzona«, spoznavali prve ljubezni, imeli skupna 
tekmovanja in druženja z drugimi taborniki v kampu itd. 
Ja, marsikateri član bi lahko še kaj več povedal o teh pri-
godah in spominih na letne tabore. 
 Zimske tabore smo po navadi preživljali na Pohorju, v 
naši koči na Glažuti. Zelo smo ponosni nanjo, saj se le 
malokdo lahko pohvali s kočo, ki je stara vsaj 100 let, in je 
bila del naselbine slovenskih steklarjev, ki je v najboljših 
časih, v 19. stoletju, zaposlovala 566 ljudi. Radi se druži-
mo v njej, saj ima ta koča prav posebno dušo.
 In potem je tu še naš prelepi Bohinj. Bili smo res »sreč-
neži«, da smo v Ribčevem lazu imeli taborni prostor, kjer 
smo vrsto let taborili. Jezero nikoli ni bilo premrzlo, četu-
di je poleti imelo 17 stopinj. To nas ni odvrnilo, da bi se 
skopali v njem. Velikokrat smo s kanuji preveslali jeze-
ro po dolgem in počez, si nabirali kondicijo in prehodili 
okoliške gore. Nič takšnega ni bilo, če je naš MČ-ek, star 7 
ali 8 let, šel čez Komarčo do Triglavskih jezer … Tudi spo-
min na srečanje z divjimi živalmi je še kako živ ter nočni 
»boj« kuharice, ki je preganjala lisice z metlo in metala 

drva vanje, je bila skoraj stalnica. Stalnica Bohinja pa je 
bila tudi gospa Cveta Hočevar. Moj prvi stik z njo je bil 
zelo nenavaden, ker sem jo slišala, kako je kričala na lisi-
ce in klicala policijo, ker so ji odnesle čevlje izpred hiše. 
Seveda je nas zadolžila, da smo šli v gozd za lisico iskat 
njene čevlje. Še veliko zanimivih zgodb bi lahko spisa-
la na temo: Cveta Hočevar. Zelo rada je imela svojega 
»ateka«, kot mu je pravila, gospoda Cirila Hočevarja. 
 Njemu se taborniki RUR lahko zahvalimo, da obstajamo, 
saj je on leta 1951 ustanovil naš taborniški rod (takrat 
odred) Ukročena reka Maribor. 
Zato se ob 70. obletnici delovanja želimo pokloniti 
tako ustanovitelju kot vsem članom taborniškega dru-
štva, kot tudi vsem studenškim društvom, ustanovam, 
vsem Studenčanom, simpatizerjem in prijateljem, ker 
nas podpirate in cenite, kar delamo v taborniškem duhu: 
»Taborniki ustvarjamo boljši svet!«
Vabljeni, da se nam pridružite v soboto, 19. junija, pri 
Srednji lesarski šoli, z nami podelite svojo izkušnjo ali 
zanimivo zgodbo in se z nami spominjajte »starih« časov.

Vesna Novak, namestnica starešine

Judo klub Železničar je eden izmed starejših judo klu-
bov v Sloveniji. Svoje prostore imamo na Studencih, 
v Jam-centru na Miklavčevi ulici 7. Od ustanovitve 

leta 1954 do danes smo v našem klubu izoblikovali vrsto 
vrhunskih borcev – športnikov, ki so posegali po najvišjih 
domačih in mednarodnih uspehih.
V našem klubu že dlje časa uspešno izvajamo vadbo v sku-
pinah judo vrtca, osnovno šolskih, srednješolskih otrok, 
članov in judo rekreacijo. 
Leta 2019 smo kot prvi in edini klub v podravski regiji usta-
novili skupino za otroke, mladostnike in tudi mlajše odra-
sle s posebnimi potrebami. Skupino vodi trenerka Mojca 
Antolinc, tudi mag. prof. ped. (UN) in dipl. soc. (UN). V sku-
pini brezplačno trenirajo posamezniki, z zmanjšanimi inte-
lektualnimi sposobnostmi, kot so otroci z avtizmom, otro- ci z downovim sindromom, katerih je tudi največ, otroci s 

cerebralno paralizo in vsi ostali, ki se v redne skupine zara-
di svojih posebnosti ne zmorejo enakovredno vključiti.
Cilj naše skupine je, da vsakemu posamezniku ponudi-
mo možnost, da se razvija in napreduje v skladu s svoji-
mi sposobnostmi, ob temu pa mu omogočimo, da doži-
vlja uspeh, razvija samozavest in se počuti sprejetega. 
Naš klub si želi, da bi se posebni otroci počutili enakovre-
dne ostalim, zato veliko poudarka namenjamo druženju 
v okviru skupnih treningov, otroke redno vključujemo v 
vse klubske aktivnosti in dogodke. Posameznike, ki kljub 
svojim posebnostim lahko sledijo tempu rednih trenin-
gov, vključimo v redne skupine. Posameznike s posebnimi 
potrebami smo tako vključili v redne treninge judo vrtca 
in ostale starejše skupine. Vsako leto se udeležimo tudi 
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državnega prvenstva v inkluzivnem judu, prav tako pa 
organiziramo interne turnirje znotraj kluba. 
V našem klubu smo izjemno ponosni, da so člani rednih 
skupin inkluzivno skupino sprejeli za enakovredno, da so 
vedno pripravljeni pomagati in sodelovati na skupnih tre-
ningih. Za nas je vsak, ki stopi na klubski tatami, pomem-
ben in enakovreden član kluba. Med seboj se spoštujemo, 
si pomagamo, sodelujemo, navijamo in se ponosno vese-
limo vsakega dosežka.

Vse, ki bi se radi seznanili z našim delom in lepotami judo 
športa, vas vabimo v naš klub in telovadnico na Miklavčevi 
ulici 7 na Studencih (nasproti BUMBAR PARKA), ko jo 
bomo po epidemiji lahko spet odprli ter začeli z vadbo 
naših članov. Pridružite se nam. Naš moto in slogan je: " Mi 
smo ŽELEZNI in judo je naš ČAR". Ko bo vadba spet dovo-
ljena, nas lahko obiščete vsek dan od 17.00 naprej.

Člani in članice JK Železničar Maribor 

Turistično društvo Studenci (TDS) je leta 2019 obe-
ležilo 20. obletnico obstoja in za svoje delo preje-
lo številna priznanja, med drugim za ohranjanje 

kulturne dediščine v svojem okolju. Tako jim je uspelo iz 
preteklosti obuditi dva stara običaja: vsakoletno jožefo-
vanje 19. marca ob cerkvi sv. Jožefa in ročno pranje peri-
la pri Jožefovem studencu. TDS si je za svoj simbol, ki ga 
najdemo tudi v društvenem grbu, izbralo studenec, kar 
ni naključje. Vendar ne gre za vodnjak – ime se nanaša na 
številne studenčke in izvire bistre čiste vode, ki priteče 
izpod Pohorja in pod cerkvijo privre na dan. Predel prvo-
tnega naselja se zato še danes imenuje »Ob izvirkih«. Po 
njih je kraj tudi dobil ime – Studenci. Kot pomnijo starejši 
Studenčani, je voda pri izvirkih imela tudi pozimi 20 0C, 
kar so ljudje izkoristili za ročno pranje perila.

Na enem takšnih javnih perišč je l.1930 olepševalno dru-
štvo s pomočjo vojnih ujetnikov iz 1. svetovne vojne 
postavilo urejeno pralnico in korita pokrilo z nadstrešni-
cami; nižje korito je bilo namenjeno pranju perila, višje 
pa splakovanju. Tako pokrit dvoprekatni pretočni stu-
denec so poimenovali po patronu bližnje cerkve Jožefov 
studenec. Sem so prihajale prat perice s Studencev, pa 
tudi okoliške, npr. iz Peker. Pranje je bilo nuja; družina je 
morala biti čista, posebno za večje praznike, kot sta božič 
in velika noč, se je moral v hiši čutiti vonj svežine in čisto-
če. Lepo oprano perilo je bilo ogledalo gospodinje! Sredi 
80-ih let 20. st. pa je pralni stroj s svojim prihodom odpra-
vil poklic peric in studenec je začel propadati. Leta 2002 
so ga na pobudo TDS in s pomočjo MČS, MOM, podjetja 
Helios in Mariborskega vodovoda lepo obnovili. Ta edini 
še ohranjeni studenec je postal krajinska znamenitost 
Studencev, običaj pranja perila na starodoben način pa 
dragocena kulturna dediščina. K skrbi zanjo so se poleg 
TDS obvezali tudi učenci bližnje OŠ Janka Padežnika, ki 
so leta 2013 v okviru UNESCO projekta Dediščina v rokah 
mladih podpisali listino o »posvojitvi« Jožefovega stu-
denca. 

TDS vsako leto že tradicionalno organizira tekmova-

nje peric. Prireditev je lep etnografski prikaz starega 
običaja pranja naših babic, nekdanjih Studenčank / 
Brunndorferk, ki so prale perilo »na roko« v hladni, teko-
či vodi. Vsakokrat se udeleženci prireditve odpravijo po 
strmi poti do Jožefovega studenca, po kateri so nekoč 
perice potiskale svoje težke vozičke in škafe, natovorje-
ne s perilom. Kakor so si nekoč delo popestrile s prepe-
vanjem in vaškimi čenčami, je tudi dandanes pomemb-
no druženje: roka stisne roko, srečajo se znanci, sošolci, 
sosedje, zvoki harmonike pa ogrejejo srce. 
TDS vsako leto z razpisom povabi turistična društva iz 
okoliških krajev k sodelovanju z eno 3-člansko ekipo. 
Le-ta mora oprati štiri različne kose »starinskega« perila 
(npr. rjuho, prevleke za blazine, spalno srajco, dolge spo-
dnje hlače – gate). V starinska oblačila oblečene ekipe se 
opremijo s starimi vozički, lesenimi škafi »žehtarji« in s 
pripravami za ročno pranje, kot je deska »rifelj« (im. tudi 
riflenka, riplanka) ter z doma narejenim milom. Potem 
se lotijo težaškega dela udarjanja perila, mencanja, spla-
kovanja in ožemanja, dokler »žehta« ni čista. Posebna 
komisija vse to oceni, upošteva pa tudi izvirnost. Doslej 
so sodelovale ekipe iz TD Bistrica ob Dravi, TD Breza 
Pragersko, TD Miklavž na Dravskem polju, TD Studenci, 
TD Radvanje, TD Ajda iz Gaja in učenke OŠ J. Padežnika z 
mentorico Andrejo Mirt. Po končanem »pranju« sledi kul-
turni program s podelitvijo nagrad najboljšim ekipam. 

Jožefov studenec, ki je dolga leta služil svojemu name-
nu, je danes skoraj pozabljen. Voda sicer še vedno žubori 
kot nekoč, tudi odžejate se lahko brez skrbi, saj je priklju-
čen na mariborski vodovod. Le peric ni več. Zob časa pač 
neusmiljeno briše stare sledi in piše nove zgodbe. Da pa 
»staro« ne bo povsem tonilo v pozabo, bi bilo treba pri 
mladih vzbuditi željo po raziskovanju domače zgodovi-
ne. Pomembno je, da vemo, kdo smo, da smo ponosni 
na svojo preteklost in dosežke civilizacije in da kultur-
no dediščino dojemamo kot del naše lokalne identite-
te. Prireditev, kot je pranje peric, je lahko za mlade tudi 
osebno doživetje ob srečanju s pričami preteklosti. Tako 
»riflenka« za današnjega mladostnika, če jo bo videl v 
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muzeju, ne bo več le kos lesa brez pomena, ker jo bo 
povezal z zgodbo o pranju perila, kot je bilo nekoč.

Minulo leto 2020 nam je korona veliko vzela, predvsem 
svobodo gibanja in druženja, tako da je pranje peric 
odpadlo. Tudi sicer je prireditev vedno težje izvesti: peri-
ce v društvih so si ponekod naložile že osmi križ, mlade 

pa je težko pridobiti. Kljub temu bo TDS to edinstveno 
izročilo naših dedov še naprej ohranjalo za naše zanam-
ce in tudi v bodoče vabilo krajane k Jožefovemu studen-
cu, da skupaj obudimo živahno dogajanje ob nekdanjem 
perišču.

Nada Holc,
tajnica Turističnega društva Studenci

poBuda ČLana turiStiČneGa društva Studenci

kuLturno društvo Studenci MariBor
Studenci v peSMi in SLiki

preGLed deLa Čd peter MoČnik Studenci – pekre 
v Letu 2020                                                

V statutu Turističnega društva Studenci (TDS) so 
med cilji delovanja zapisani tudi naslednji:

 � krepitev turistične dejavnosti in s tem povezane 
ponudbe,

 � krepitev prepoznavnosti kraja,
 � varovanje okolja in narave in kulturne dediščine,
 � vzpodbujanje vzgoje in izobraževanja prebivalstva in 

mladine.

Izvajanje navedenega in v statutu podrobneje opisanih 
dejavnosti pa ni v celoti odvisno od TDS. Naj navedeno 
podkrepim z mojimi ugotovitvami. Na Studencih so se 
pred časom pričela obsežna gradbena dela, ki še traja-
jo. Njihov začetek je na področju zahodno od Doma pod 
gorco, nadaljujejo pa se še v večjem obsegu južno od 
Šarhove ulice in severno od Supernove.

Med krajani tik ob gradbiščih je mnogo nevolje, pa tudi 
drugi tukaj živeči imamo vrsto razlogov, da smo slabe 
volje. Sicer smo zadovoljni, da so gradbišča ograjena oz. 
urejena in da se dejavnost opravlja na dovoljenih povr-
šinah. Z novogradnjami bomo namreč pridobili vsi (eni 

stanovanja, MČ oz. kraj modernejši izgled in nove stano-
valce, itd.) 
Kar pa me moti, je to, da izven gradbišča nastaja škoda 
na obstoječi infrastrukturi, kot so ceste, pločniki, zelenice, 
kanalizacija itd. (To so moje ugotovitve). Na ta način kraj 
oz. okolica gradnje izgublja kvaliteto. Škodo, ki pri tem 
nastaja, pa na koncu plačamo vsi.
Na MČ oz. v TDS, kjer delujemo, nimamo možnosti, da 
bi to preprečili ali zahtevati popravilo ali obnovo. Ta 
možnost mora biti opredeljena v pogodbenih razmerjih 
med naročnikom, investitorjem in izvajalcem. Omenjeno 
infrastrukturo izven gradbišča pa mora varovati občina in 
na ta način podpreti krajane v njihovem prizadevanju za 
lepše, čisto in negovano okolje. Kako drugače pa naj sami 
pričakujemo od krajanov, da skrbijo za okolje, če dopu-
ščamo, da se v imenu napredka uničuje že obstoječe.

Nismo in ne bomo obupali. Prosimo samo, da odgovorni 
pomagajo nam in drugim skupnostim, kjer imajo ali pa še 
bodo imeli podobno stanje.
Hvala odgovornim za razumevanje.

Henrik Stanislav Kovač,
član UO Turističnega društva 

Leto 2020 je bilo posebno za vse državljane, poseb-
no pa tudi za vse čebelarje. Komaj smo izvedli redni 
občni zbor v februarju 2020, že nas je doletela 

karantena zaradi bolezni covid 19. Najprej smo upali, da 
bo bolezen hitro prešla, vendar se je razvila v epidemijo, 
prepovedana so bila in so še srečanja, osebni stiki, kar še 
traja sedaj. Tako so odpadla mesečna srečanja čebelarjev 
in vsa ostala druženja.
Kljub temu smo se čebelarji posvetili svojim čebelam. 
Pomladni razvoj čebel in vegetacije je kazal dobro, 
čeprav je pričetek vegetacije tako kot že vsa zadnja leta 
prehiteval. Po dobrem začetku pa je v aprilu ponovno 
prišla zmrzal, ki je oklestila pridelek akacijevega medu. Ta 
pozeba se je v zadnjih 10 letih pojavila kar 5 krat. Zaradi 
slabih vremenskih pogojev smo čebelarji tako v maju 
svoje čebele hranili, namesto da bi točili že prvi cvetlič-
ni med. Čakali smo na zadnjo, kostanjevo pašo. Razvoj 
kostanja v gozdovih je bil dober, zagodlo pa ga je vreme 
v času cvetenja, saj je kostanj najobčutljivejši na vremen-

ske razmere v času cvetenja. Tako se donosi na kostanju 
zadnja leta manjšajo. Kljub temu pa smo čebelarji dobi-
li od svojih čebel toliko medu, da se lahko posladkamo v 
zimskih dneh in s tem dvignemo svojo odpornost proti 

boleznim današnjega časa. Tu nam pomagajo tudi osta-
li čebelji pridelki, kot so cvetni prah, propolis in matični 
mleček. Iz voska, ki ga pridobimo od čebel, pa smo lahko 
za novo leto izdelali kakšno svečko ali okrasek. Prav tako 
pride vosek prav za izdelavo domačih zdravilnih mazil.
V preteklem letu sta nas zapustila dva člana društva. 
Marca je umrl Ismet Čenanović, čebelar, ki je med dru-
gim bil tudi mentor čebelarskega krožka na OŠ Janka 
Padežnika. Maja, na svetovni dan čebel, pa je odšel 
Bruno Krištof, dolgoletni predsednik našega društva ter 
ustanovitelj in mentor čebelarskega krožka na OŠ Janka 
Padežnika. Krožek je bil ustanovljen že leta 1972. 

Ob obnovi OŠ Janka Padežnika je bil odstranjen stari 
čebelnjak, tako da bi bilo potrebno za nadaljevanje krož-
ka poskrbeti za drugega. Ob smrti Bruna Krištofa sta se 
njegovi hčerki Maja in Suzana odločili, da očetov čebel-
njak s čebeljimi družinami podarita šoli. Tako nas čaka 
naloga, da pomladi prestavimo čebelnjak na lokacijo pri 
šoli in da se bo delo čebelarskega krožka nadaljevalo, saj 
je predvsem zaradi epidemije zelo omejeno.
Upamo, da bomo kmalu premagali covid, da se bomo 
lahko srečevali in si povedali vse o čebelah, saj je to tema, 
za katero ne zmanjka snovi.

Gabrijel Stavbar

Meseca maja je zagledala luč sveta pesniška zbir-
ka z bogatimi ilustracijami o Studencih. To je 
knjižica, ki je posvečena predmestju STUDENCI, 

kjer domuje naše društvo. V pesmih so opisane pomemb-
ne značilnosti tega naselja, ki se je s časom zelo spremi-
njalo. Pesniška zbirka nosi naslov Studenci v pesmi in sliki.
In kako je nastal ta projekt?
Naša članica Jana Hartman Krajnc je v galeriji RRRudolf 
na otvoritvi razstave članov likovnih sekcij Mariborske 
vedute maja 2016 in na srečanju krajanov Studenčani 
Studenčanom 2019 brala svoje pesmi o Studencih. 
Nekateri krajani Studencev so jo takrat spraševali, če 
lahko kupijo to knjigo. Dopovedovala jim je, da je to 
samo ciklus pesmi o njihovem kraju in da pesmi niso 
izdane v knjigi. To je bil izziv za likovnike KD Studenci in 
ustanovili so odbor za izdajo pesniške zbirke Studenci v 
pesmi in sliki. Janinim pesmim so ponudili svoje slike sli-
karji: Marta Drozg, Vincenc Holc, Nada Jemenšek, Jelisava 
Jelka Leskovar, Viktor Markuš, Manja Miketič, Milena 
Mavsar, Nada Namestnik, Rozika Ogorevc, Anka Pečovnik, 
Peter Plavčak, Jolanda Pušnik, Draga Reichenberg, Mira 
Senekovič, Ivan Šalamon, Anica Vrezner, sodeloval pa je 
tudi kiparski del s svojo skulpturo Drevo življenja: Marjeta 
Fatur, Slavko Jalušič, Ivan Komel, Franc Leskovar, Oto 
Reš, Rudi Zobec, Radovan Gros. Za naslovnico je pri-
spevala sliko Cenka Lah. Vse to je poslikal mag. Gerhard 
Angleitner in nastale so bogate ilustracije umetniških del 
k pesmim. Knjigo je uredila Rozika Ogorevc, lektorirala pa 
Nada Holc. Izšla naj bi meseca aprila in naj bi bila pred-
stavljena ob razstavi slik Mariborski park v novem razsta-
višču OŠ Janka Padežnika, in to 6. aprila ob 23. prazniku 
MČ Studenci. 
Toda naenkrat se je pojavila neznana pošast korona, pan-
demija, ki je preprečila izdajo knjige v planiranem roku. 
Kot da se je svet ustavil. Vse dejavnosti so prenehale. A 
zdaj je izšla! Imamo jo, knjigo o Studencih! Na kratko vam 
jo predstavljamo.
Iz spremne besede mag. Francija Pivca:
»Iz predmetne vasi na desni obali Drave, ki je dobila ime po 
toplih studencih in od koder je najlepši pogled na Maribor, 
je prišlo nesorazmerno veliko kulturnih ustvarjalcev, znanih 

vsem Slovencem: slikarja Anton Polak in Bojan Golija, kipar-
ja Vlasta Zorko in Slavko Tihec, gledališčnika Polde Bibič 
in Jože Babič, godbeniki Hartmani in Schönherrji, pisatelji 
Ana Wambrecht Sammer, Smiljan Rozman, Drago Jančar 
itd. To se ne zgodi samo od sebe in močno sumim, da je bila 
pomembna Vrančeva osnovna šola, velika tovarna z dela-
vsko kolonijo, morda kaj malega kapucini, nedvomno pa 
zelo dejavno sokolsko in kulturno društvo.«

Na ovitku je besedilo, ki ga je o pesnici Jani Hartman 
Krajnc napisala mag. Nada Holc. Kratek izvleček iz tega:
Rojena je bila 1943. leta v Mariboru. Diplomirala je na VGŠ 
v Grobljah pri Domžalah iz gospodinjstva, na PA v Mariboru 
pa iz slovenskega jezika in književnosti. Od leta 1976 je pou-
čevala slovenščino na Osnovni šoli Janka Padežnika na 
Studencih v Mariboru. Napisala je 13 samostojnih knjig. 
Zadnji roman Cvet tulipanovca je izšel leta 2019 z letnico 
2020, v katerem opisuje svoje 21-letno življenje ob službo-
vanju na OŠ Janka Padežnika. Studenci so ji prirasli k srcu, 
od tod tudi pesmi o njih.

Rozika Ogorevc, 
predsednica KD Studenci Maribor
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ko knjiGe preBudijo SpoMine na Studencih So oBiraLi GroZdje in peLi

Ljudje v StiSki So S SvojiMi ZGodBaMi poMaGaLi naM

V literarno- recitacijski sekciji Vedrina deluje tudi 
bralna skupina, v okviru KD Studenci. Zaupali so mi 
vlogo povezovalke in usmerjevalke pogovorov na 

naših srečanjih in izbiro teme. Beremo slovenske avtorje 
in izbira teme sama po sebi ni problem. Problem je izpo-
soja knjig v knjižnicah. Ker varčujemo tudi pri naročanju 
knjig. Namreč, včasih je res težko dobiti 12 do 15 izvodov 
iste knjige.
Tu pa moram izraziti globoko hvaležnost go. Dragici 
Mlakar, naši prijazni knjižničarki v knjižnici Studenci. 
Pokliče v knjižnice v Mariboru in okolici in nam tako zago-
tovi izvode. Potem jih prinese v knjižnico na Studencih, 
tam jih dvignem ali pa grem sama po njih naokoli v knji-
žnice.
V teh dneh, ki so malo drugačni kot prejšnja leta, včasih 
kar težko začnem jutro z nekim posebnim navdihom. To 
je zame žalostno dejstvo, saj imam zelo rada jutra. Takrat 
imam občutek, da se vse začenja znova.
Dan je pred mano in vse možnosti so še odprte pred 
menoj. Ampak te dni se vprašam:
»Bo ta dan spet »tak« dan….«

 V času korone pa si z bralkami in bralci dopisujemo po 
elektronski pošti. Tako naša bralna skupina še vedno 
deluje. Res pa je, da močno pogrešamo druženje in 
pogovor v živo, ki je le drugačen. Saj beseda da besedo 
in misli kar preskakujejo.
Prav prevzame me, koliko spominov prebudijo knjige v 
nas. Vsaka po svoje. Popeljejo nas v otroštvo, v odrašča-
nje, na mile in nemile postanke in preizkušnje našega 
življenja. In potem si mnogokrat zaupamo svoja doživlja-
nja. Ni pa nujno, naše razmišljanje izpovemo tudi skozi 
opise literarnih oseb in njihovih pripovedi. 
Ena od knjig, o kateri smo se pogovarjali, je bila knjiga 
Marice Škorjanec-Kosterca Med Piramido, Meljskim hri-
bom in Kalvarijo. Zelo me je prevzela iskrena pripoved o 
njenem trdem otroštvu, o šolanju v pomanjkanju, a z veli-
ko voljo in željo po znanju.
Ja, prevzela me je njena težka mladost, skromnost, pre-
našanje mraza v tesnih dijaških sobicah. Ta mraz!

Preselim se v preteklost.
»Danica, vstani,« kliče mama iz kuhinje.
 Kava divka že diši, peč na drva prijetno greje. Sem dija-

kinja 2.letnika II. gimnazije v Mariboru. Zavzeta dijakinja, 
z mamo vred, ki zelo uživa, ko se doma učim na glas, ne 
glede na predmet.
Zaspana prilezem iz postelje. Nekam mrzlo je danes. Ni 
čudno, saj je že druga polovica novembra.
»Danes pa ne boš šla s kolesom,« reče mama. »Je vse 
belo. Ponoči je bila slana. Diši že po snegu.« 
Imela sem novo pony kolo. Denar zanj sem si prislužila s 
počitniškim delom na bencinski črpalki.
 Vsak dan sem se namreč iz predmestja vozila v šolo v 
mesto.
 Na hitro sem se umila v mrzli kopalnici in pohitela v kuhi-
njo k toplemu štedilniku. Do polovice sem popila kavo in 
že hitela ven.
»Mama, mudi se mi, moram s kolesom.«
Mama je pograbila lonček s preostankom tople kave in 
pohitela za menoj. Pri ograji me je čakal sošolec. Nikoli 
ne bom pozabila njegovi besed: 
»Veš, meni še nikoli nihče ni zjutraj skuhal kave. Tvoja 
mama pa jo nese celo za tabo do ograje.«
Za trenutek smo bili v zadregi vsi trije, potem pa je z užit-
kom popil ostanek moje tople kave.
In sva se odpeljala .Vožnja do šole je traja slabe pol ure.
»Joj, je res hladno, » sem pomislila.
Plašček sem si neuspešno vlekla čez kolena. Bil je čas mini 
mode. Moja kolena so počasi spreminjala barvo, postaja-
la so zelo rdeča, rdeče modra. Uf, me je zeblo. Toda sto-
pala pritiskajo in pritiskajo, da bi pognala kri po telesu in 
ogrela žile.
Pripeljem do šole in vsa trda od mraza stopim s kolesa.
Tistega dne sem komaj čakala, da bo konec pouka. V 
dobrih dveh mesecih sem z vožnjo s kolesom prihranila 
kar nekaj denarja, ker mi ni bilo treba kupiti avtobusnih 
vozovnic. Vozila sem se tudi v dežju, ogrnjena s pelerino.
Zakaj sem se veselila konca pouka?
Ker sem vedela, da pri DZS razprodajajo knjige, in sicer 
po kilogramih. Cena je bila na kg, in to dokaj ugodno! 
Spomnim se, da sem kupila 2 kg Jenka, 1kg Kosovela, 1kg 
Murna in Ketteja, ostalih se ne spomnim več. 
Bila sem neizmerno srečna. V naši družini so knjige 
pomenile bogastvo.
Ko sem težki vreči knjig tovorila domov, je bilo premago-
vanje mraza in dežja poplačano.

Danica Zlatar

Naše Turistično humanitarno društvo Glas je v 
soboto, 26. septembra 2020, organiziralo nav-
kljub korona virusu 19. trgatev in srečanje ljud-

skih godcev, pevk in pevcev.
Tudi letos smo posebno pozornost namenili potom-
ki stare trte, ki jo lastnik ohranja že 16 let. Pred leti je 
namreč po spletu okoliščin polovico trte odmrlo, sedaj 
pa je spet kot nova. Že dve leti je v polni rodnosti.
Čast za obiranje potomke je tokrat pripadla vsakoletni-
ma udeležencema srečanja Anici in Francu Letonji. 
Posebna naloga tretarja je ponovno pripadla gospodu 
Frančku Rihtarju iz Damiševega naselja, ki skrbi tudi za 
spomladansko rez in sladkobno merjenja grozdja.
Pohojeno (tretano) grozdje smo spravili v kadi in ga tre-
tji dan spremenili v sladki sok oz. mošt, danes je to vino. 
Ker smo upoštevali navodila NIJZ, smo tokrat sprejeli 
samo 5 ekip, in sicer: Društvo upokojencev iz Selnice ob 
Dravi - skupina UP, Društvo upokojencev Lenart - sku-
pina Pevke ljudskih pesmi iz Lenarta, Prosvetno dru-
štvo Vinko Korže Cirkovci - skupina Ljudske muzikant-
ke Vesele Polanke, Društvo upokojencev Tezno - sku-
pina Štiriperesna deteljica in zakonca Anica in Franc 
Letonja tudi iz Cirkovc. Vsaka skupina je zapela oz. odi-
grala dve ljudski pesmi, vsak posameznik pa je prejel spo-
minsko steklenico s pridelkom žametne črnine (potomko 
stare trte) z etiketo in priznanjem o udeležbi. 
Predsednik društva Janez Šauperl je v svojem nagovo-
ru povedal, da se srečujemo 2x na leto. Spomladi nam 
je to kovid 19 onemogočil, srečanje pa je drugače spo-
mladi na cvetno soboto in v jeseni na trgatvi. Prvo sreča-
nje smo organizirali leta 2005. Naše društvo se še vedno 

predstavlja v Ljubljani na sejmu Alpe Jadran. Kar običaj-
no pa smo tudi v Mercatorju, kjer se predstavljajo društva 
Mariborske in Štajerske turistične zveze in drugi iz regi-
je v organizaciji TZS. Veliko pozornosti posvečamo tudi 
kapelici, ki smo jo pred leti obnovili, za njo skrbi prosto-
voljka skrbnica Marija Vlahek, ki je za opravljanje tega 
dela prejela pisno bronasto priznanje MČ Studenci.

Z nami je bila tudi predsednica Kulturnega društva 
Studenci Maribor Rozika Ogorevc, ki je navzoče poz-
dravila, zaželela vse dobro in seveda pomagala obirati 
grozdje. Ob koncu prireditve smo se pogostili ob bogato 
obloženi mizi.

S prireditvijo smo se poklonili svetovnemu dnevu turiz-
ma, ki je bil 27. 9. 2020 pod motom: Turizem in razvoj 
podeželja, v TZS deluje 360 društev in preko 30 tisoč 
prostovoljcev, med katerimi smo tudi mi.

Rolanda Šauperl

Župnijske Karitas Sv. Jožefa na Studencih se je preiz-
kušnja covida-19 močno dotaknila. Pa vendar, tudi 
v obdobju soočanja s tem virusom je Karitas poka-

zala, kako hitro in organizirano lahko odgovori na izziv.
Vedno bolj se kaže, da ljudje v tem času negotovosti, 
strahu in nenehne ogroženosti  potrebujejo pomoč, tako 
v materialni obliki, kakor tudi psihosocialno. Z drugo 
besedo: iščejo nekoga, ki jih bo slišal in komur bodo 
lahko zaupali svoje težave.

Malo je potrebno za povrnitev upanja; treba je človeka 
opaziti, ga sprejeti, mu prisluhniti, samo tako se bo poču-
til sprejetega, razumljenega in spoštovanega. Človek 
ni nikoli številka, je oseba, zato mu je treba iti naproti. 
Pomoči potrebni so  otroci, mladi, družine, starejši….
Ker pa smo ljudje prevečkrat zaprti vase in je naše srce 
otopelo, vidimo in slišimo le sebe in nam manjka pogu-
ma, da bi izstopili iz sebe….in slišali veliko glasov ljudi, ki 
živijo odrinjeni, v trpljenju, materialni in še bolj duhovni 
revščini. Premalo se sliši glas o dobroti, ljubezni, sočutju, 

solidarnosti,….., ki poraja upanje. Dobroti, ki je odprta 
za različne plati življenja in predstavlja alternativo vsake-
mu zapiranju, ki ob sebi ne prepozna drugega v njego-
vih potrebah.

V ŽK Sv. Jožefa želimo biti blizu ljudem s tem, kar imamo. 
Največkrat so to paketi s hrano, oblačila, nakup šolskih 
potrebščin, denarna pomoč,…A ne le to, delimo tudi svoj 
prosti čas, dobro besedo, veselje, pogum, zdravstvene in 
pravne nasvete. Ljudi ne navezujemo nase, temveč jih 
usmerjamo na samostojno pot. 

Želimo, da bi bilo ljudem manj neprijetno obrniti se k 
nam po pomoč - prenizke pokojnine, izguba dela zara-
di korona krize, nezmožnost zaposlitve, bolezen,…-   ni 
sramotno stanje, temveč odraz časa in družbe, v kateri 
živimo.

Vedno globlje stiske naj nas ne zapirajo med štiri stene in 
nam vzamejo ime, vrednost in dostojanstvo.
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Darujmo za pomoči potrebne in družine v hudi sti-
ski, ozrimo se okoli sebe in če nič drugega podarimo 
nasmeh, ki pogreje srce.

Naj zaključim z besedami prostovoljke: «Nikoli ne smeš 

misliti, da si komu pomagal. Ljudje v stiski so s svojimi 
zgodbami pomagali nam«.

Dominika Žagar, ŽK Maribor, Sv. Jožef
Kontakt v uredništvu revije

oBiSk rdeČih noSkov

MedGeneracijSko društvo 
Za SaMopoMoČ drava

SpoZnavanje doMaČeGa krajaDan s soncem obsijan, ta pravi, da pričakamo goste 
na prostem.
Stanovalce smo povabili, da se odpravijo ven, na 

svež zrak na teraso, posedijo na soncu in pričakajo poseb-
ne goste. Pomemben obisk, kot smo dejali. Uspelo nam 
je vzbuditi zanimanje, kdo neki nas bo obiskal, kakšen je, 
... Tako so se en za drugim odpravljali ven, tistim na vozič-
kih pa smo pomagali, da bi tudi oni bili deležni obiska. 
Kar kmalu pa se je zaslišala dobro znana stara melodija 
s področja južno od Kolpe. Sprva tiha glasba od nekod 
daleč je postajala vse glasnejša, stanovalci so radovedno 
zrli v smer, od koder je prihajal zvok in naenkrat zagledali 
izza ovinka klovna, ki vleče "kovček" z glasbo. Nasmeški 
na obrazih so se kar vrstili, ko so uzrli to smešno postavo, 
ki poplesava sem in tja ob zvokih znane melodije. Pa ni 
bil samo on, za njim pa pride še drug, pa tretji in... zaba-
va se tako prične. 
Kar zgovorni so ti klovni, jezik jim teče kot podmazan. 
Uspeli so pridobiti pozornost stanovalcev in jih spod-
buditi k dialogu, saj so veselo odgovarjali na vprašanja. 
Morda je pripomogla tudi tematika obiska, ki je vsem 
generacijam dobro znana, to je ljubezen. 

Obisk klovnov zdravnikov, oz. t.i. Rdečih noskov, je pope-
stril dan našim stanovalcem, saj so s svojim plesnim in 
pevskim nastopom, s svojo igro zaljubljencev, s pogovo-
rom s stanovalci o ljubezni poskrbeli za smeh in dobro 
voljo. Prepričana sem, da so marsikateremu stanovalcu 
privreli na dan lepi spomini na ljubezen, na mladost. 

Liljana Glavica Voh, varuhinja
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Temeljni program - »Skupine starih ljudi za samo-
pomoč«
V program »Skupine starih ljudi za samopomoč«, ki 

deluje že 33 let, se v našem društvu povezuje 383 članic 
in članov skupin ter 88 voditeljic in voditeljev - prosto-
voljcev. Program starejšim ljudem omogoča, da ohranijo 
ali ustvarijo socialno mrežo, ki jim zagotavlja vključenost, 
varnost in sprejetost. Vsakotedenska srečanja na istem 
mestu in ob istem času skozi usmerjen pogovor krepijo 
medsebojne vezi in v varnem okolju razbremenijo marsi-

katero stisko.
V mesecu marcu 2020 je v naš vsakdan vstopila epidemi-
ja korona virusa, kar je bil dobesedno velik šok za naše 
skupine. Zapovedani samozaščitni ukrepi so vključeva-
li tudi prepoved zbiranja ljudi, kar se je v društvu takoj 
začelo spoštovati. Oblikovane so bile nove poti povezo-
vanja s člani skupin in voditelji preko telefonskih pogovo-
rov, uporabo sodobne tehnologije in družabnih omrežij 
in tako smo ostali povezani. Skupine so se torej srečevale 

na drugačen način, člani in voditelji pa so se imeli radi na 
isti, stari način. To je v tem času največ štelo.
Člani in voditelji skupin so ostajali doma, a še naprej 
ohranjali redne dnevne / tedenske stike po telefonu oz. 
uporabi druge tehnologije. Voditeljem skupin (prosto-
voljcem) je bilo predlagano:

 � da v razgovorih preverjajo in spodbujajo člane, da 
naj ostajajo doma, da naj namesto njih opravi naku-

pe, obisk lekarne ipd. nekdo od njihovih bližnjih, ki je 
zdrav in ni iz rizične skupine ljudi;

 � da so po potrebi poiskali skupaj z njimi druge možne 
rešitve; 

 � da so spodbujali člane k različnim aktivnostim, ki so jih 
lahko izvajali doma;

 � da so spodbujali člane, naj napišejo seznam ljudi, ki so 
jih lahko poklicali in tako ohranjali socialne stike.

Enota Iztokova je ena izmed 
šestih enot Vrtca Studenci 
Maribor, ki se nahaja na obro-

bju Studencev. Lokacija naše enote 
je tik ob desnem bregu reke Drave, 
zato nam ponuja veliko različnih 
možnosti za raziskovanje bližnjega 
okolja in njegovih naravnih ter kul-
turnih znamenitosti. 
Ker spoznavanje domačega kraja 
lahko predstavlja velik zalogaj, se 
vzgojitelji v enoti trudimo, da ga obli-
kujemo v zabavno poučnega z aktiv-
nim sodelovanjem otrok. Z načrto-
vanimi dejavnostmi želimo otrokom 
približati posebnosti, naravne dano-
sti in kulturno dediščino domačega 

kraja, hkrati pa jim jo predstaviti kot 
nekaj zanimivega ter pomembnega 
za okolje.

Cilji, ki nas pri tem vodijo in jim 
sledimo so: 

 � otrokom na različne načine in s 
konkretnimi dejavnostmi približa-
ti naravno in kulturno dediščino 
domačega kraja, 

 � pri otrocih spodbuditi radove-
dnost, ustvarjalnost in veselje pri 
spoznavanju domačega kraja, 

 � razvijati pozitiven odnos otrok 
do kulturne dediščine domače-
ga kraja in interes za njeno ohra-
njanje, 

 � pri raziskovanju domačega kraja 
prepletati in povezati vsa podro-
čja (gibanje, jezik, umetnost, druž-
ba, narava in matematika). 

Otroci večinoma preko igre in z 
lastno aktivnostjo spoznavajo naš 
kraj, njegovo zgodovino in običa-
je. Posebnosti domačega kraja 
odkrivajo med ogledom cerkve Sv. 
Jožefa, Jožefovega studenca, obrež-
ja reke Drave, Koroškega mostu in 
Studenške brvi. 

Otroci tekom raziskovanja prido-
bivajo bogat nabor znanj in veščin: 

 � spoznajo šege, navade in običaje, 
značilne za naš kraj, 

 � pridobivajo raznolike izkušnje in 
se urijo v različnih spretnostih, 

 � se učijo osnovne orientacije v bli-
žnjem okolju, 

 � razvijajo in širijo besedni zaklad.

Otroci v vseh načrtovanih dejavno-
stih zavzeto in aktivno sodelujejo. 
Večino dejavnosti izvedemo na pro-
stem, kar otroke še dodatno motivira 
in navduši. 

Izvedene dejavnosti nam hkrati daje-
jo številne možnosti za vzpodbujanje 
otrokovega razvoja na vseh podro-
čjih. Z njimi pa ne želimo prispevati 
le k razvoju in krepitvi narodne zave-
sti otrok, ampak jih opozoriti tudi 
na bogato kulturno dediščino, ki jo 
imamo v bližnji okolici.  

Brigita Piperski, dipl. vzg. pred. otrok

Untitled-1.indd   4 16.11.2020   14:10:55
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projekt eko Beri v vrtcu Studenci MariBor

iZZivi šoLanja

poGuMni v Spopadanju Z iZZivi ČaSa

V letošnjem šolskem 
letu smo se v sku-
pini Pikci, v Vrtcu 

Studenci Maribor, enota 
Poljane, pridružili projektu 

Eko beri, ki poteka v sklo-
pu vseslovenskega nateča-
ja Planetu Zemlja prijazna 
šola/vrtec. 
Cilj projekta je, da otrokom 
na dopadljiv in primeren 
način, s pomočjo zgodb, 
približamo vsebine okolj-
skega značaja. Za izvedbo 
projekta smo se odločili, 
saj si želimo, da otroci raz-
vijajo zdravo samopodo-

bo, spoštljiv odnos do vseh 
živih bitij in narave ter da 
spoznajo, na kakšen način 
lahko sami aktivno prispe-
vajo k varovanju in ohra-

njanju naravnega okolja. 
Kot prvo knjigo smo izbra-
li slikanico Melanie Walsh: 
10 stvari, ki jih lahko nare-
dim za lepši svet. Slikanica 
predstavlja deset pravil 
ekoloških ravnanj (varče-
vanje z bencinom, zapira-
nje vodovodnih pip, uga-
šanje luči in električnih 
naprav v stanovanju, reci-
kliranje, skrb za čisti zrak, 

ločevanje odpadkov,…). S 
pomočjo pogovorov smo 
otroke spodbujali, da sami 
podajo ideje, kaj lahko 
naredimo v vrtcu. Za star-
še smo izdelali plakat in 
ga izobesili v garderobi. 
Naslednji korak je bil zbi-
ranje odpadnega materia-
la, seveda ob upoštevanju 
priporočil glede na trenu-
tno epidemiološko situa-
cijo v Sloveniji. K sodelo-
vanju smo spodbudili tudi 
starše, ki so se pozitivno 
odzvali in nam priskočili na 
pomoč pri zbiranju odpa-
dnega materiala. Sledilo je 
dogovarjanje, kateri otroci 
želijo sodelovati pri izde-
lavi posameznih izdelkov. 
Tako so počasi nastajali 
najrazličnejši izdelki: opo-
zorila ob stikalih za uga-
šanje luči, opozorila za 
zapiranje vodovodnih pip 
v umivalnici in didaktične 
igrače, ki spodbujajo fino 
motoriko, razvijajo osnov-
na matematična znanja, 
spodbujajo medsebojne 
odnose, komunikacijo ter 
sposobnosti dogovarja-

nja in vplivajo na razvija-
nje pozornosti, vztrajnosti 
in koncentracije.
Otroci so se z veseljem 
vključevali v vse postopke 
izdelovanja. Najbolj pa so 
uživali v sami igri z izde-
lanimi igračami in izra-
zili željo, da izdelamo še 
kakšno igračo več. Seveda 
jih bomo, saj se strokov-
ni delavci zavedamo, da je 
pridobivanje novih znanj, 
spretnosti in veščin naj-
boljše razvijati skozi igro.

Nataša Savec, 
diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 
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Preteklo leto nam je prineslo veliko izzivov, ki so 
nas neprijetno presenetili, a nas tudi veliko nau-
čili. Zaznamovalo je vsakogar izmed nas. Realnost 

so postali osamljeni sprehodi, opustele ulice, učenje z 
računalniki, tihe šole s praznimi učilnicami, hodniki, otro-
škimi igrišči… Filmski prizori, ki so, žal, postali naša real-
nost. Pa vendar smo se nove realnosti nekako navadili in 
se prilagodili. Vsak je na svoj način in po svojih zmožno-
stih poskusil narediti najbolje iz dane situacije v upanju, 
da se bo v šole kmalu vrnil vesel otroški smeh, zaupno 
šepetanje med najstniki in vsakdanji pogovori z učitelji. 
Do takrat nam preostane kljubovati času in se z optimiz-
mom veseliti prihodnosti.

Koraljka Čeh, prof., pomočnica ravnateljice 
OŠ Janka Padežnika Maribor

 
S tem, ko se ja marca začela karantena, so se delno kon-
čala tudi naša druženja in stiki. Kljub temu sem ohrani-
la marsikatere stike, čeprav preko kamer, mikrofonov in 
naprav. 
Šolanje na daljavo je hkrati zelo zabavno in drugačno, 

saj imaš več časa za razumevanje, opravljanje nalog in na 
splošno prejemanje in usvajanje snovi. Na začetku je bilo 
še veliko motivacije, ker je bilo to nekaj novega in zanimi-
vega. Zdaj, meni osebno velikokrat zmanjka motivacije, 

ki predvidevam, da bi jo v šoli, kjer imaš stik z učiteljem, 
dosti prej dobila in dlje ohranila. Vendar smo hkrati sreč-
neži in nesrečneži, ker živimo v času in razmerah, ki se 
(vsaj upam) ne bodo ponovile. Imeli bomo marsikatero 
izkušnjo, ki je kdo drug ne bo imel.
Šola na daljavo je verjetno odvzela kakšno znanje, ki bi 
ga v šoli pridobili veliko hitreje, vendar nam je dala tudi 
veliko znanj in izkušenj, ki jih sicer ne bi dobili. Kakorkoli, 
menim, da takšno šolanje ima slabe posledice in upam, 
da se čim hitreje vrnemo v šolo.

Anja Koritnik, učenka 8.b

Življenje nas pogosto preseneti z najbolj nepričakovani-
mi dogodki. Ti nam prinesejo mnoge izzive, izkušnje ter 
nova spoznanja. Marsikateri osnovnošolec je že ob teh 
besedah takoj pomislil na situacijo, v kateri smo se znašli 
zaradi pandemije. Vse skupaj se je zgodilo zelo nenadno. 
Spomnim se, kako smo se s sošolci šalili, kako lepo bi bilo, 
če se šole zaprejo. Takrat se še nismo zavedali, da se bo 
nekoč to tudi dejansko zgodilo. Spremembo sem dobro 
sprejela, saj sem vedela, da bo to zame le še ena nova 
izkušnja, ki me lahko veliko nauči. Sprva je bilo mnogo 
težav zaradi neusklajenosti učiteljev, ki so se vsak po 
svoje trudili narediti izobraževanje za nas čim enostav-

nejše. Čas je prinesel izkušnje in iz tedna v teden je delo 
potekalo bolj gladko. Učitelji so ustvarili za nas, učence, 
popolnoma nov sistem izobraževanja, nam prilagodili 
učno snov in spremenili svojo službo v celodnevno opra-
vljanje poklica, le zato, da mi, učenci, iz te izkušnje odne-
semo kar največ znanja. Kljub temu da je šolanje v maju 
potekalo že dokaj gladko, z besedami ne morem opisati 
sreče, ki sem jo občutila, ko smo se vrnili nazaj v učilni-
ce. Na žalost pa pouk v šoli ni trajal dolgo niti naslednje 
šolsko leto. Šolanje na daljavo mi je postalo že povsem 
domače, obiskovanje zoom-učnih ur pa rutina. Kljub 
temu da tovrstno delo od učencev zahteva veliko vlo-
ženega dela, časa in predvsem motivacije za delo (ki jo 
vedno težje najdemo), pa ima izobraževanje na dalja-
vo tudi mnoge prednosti. Bolj sem naspana, nad snovjo 
imam večji pregled (saj je vse kronološko zbrano v sple-
tnih učilnicah), učitelja pa lahko za dodatno razlago pro-
sim tudi sredi dneva. Bolj me muči le primanjkljaj oseb-
nega stika. Želim si, da bi lahko bolje izkoristila zadnje 
mesece s svojimi sošolci, saj bomo septembra vsak na 
svoji srednji šoli, naša skupna pot pa bo tako zaključe-
na. Kdo bi si mislil, da se bo nekega naključnega petka v 
marcu naše življenje tako spremenilo?

Neja Tuš, učenka 9.b

Waldorfska šola Maribor kljub 
vsem omejitvam, kljub pri-
striženim krilom, kljub raz-

blinjenim sanjam naše pedagogi-
ke, obrnjene k socialni skupnosti, 
pri vzgoji in spremljanju otroka sledi 
izključno najvišjemu idealu.
Učitelji se tako intenzivno sprašu-
jemo, kako v našem duhu obliko-
vati pouk na daljavo, kako in koli-
ko zaslonske tehnologije ponuditi 
otroku, da bo učenje še znosno in 
podobno smernicam zdravega in 
smiselnega načina izobraževanja. 
Vemo, da je učenje na daljavo na 
nek način mrtvo, zelo oddaljeno in 
hladno, četudi lahko učitelja uzremo 
na zaslonu in z njim komuniciramo. 

Otroci neobhodno potrebujejo živi 
stik z odraslimi in sovrstniki. Pri naj-
mlajših pa je čas, preživet pred zaslo-
ni, zagotovo izgubljen čas. Učenje 
zanje je skoraj povsem neučinkovi-
to, saj še nikakor ne zmorejo pove-
zati dogajanja na zaslonu z realnim 
življenjem. 
Naše spodbude za delo na daljavo 
so bile tako ob vseh učnih vsebinah 
ves čas namenjene ustvarjanju, kre-
iranju lepega in smiselnega. Risanje, 
slikanje, modeliranje, ipd. otroke 
popeljejo stran od zunanjega hru-
pnega sveta k njim samim. Podobno 
je pri pouku ročnih del, pri čemer so 
se otroci v svojem notranjem ritmu 
posvetili smiselnemu delu in izdelali 
čudovite in uporabne umetnije. 
V tem času smo učitelji svoje moči 
usmerili tudi v najodličnejšo alter-
nativo zaslonom, obnovili in osvežili 
smo šolsko knjižnico. V sicer majhen 
prostor smo postavili nove police 
in nekaj prikupnih kosov pohištva, 
kamor bodo lahko otroci sedli, pre-
listali knjigo ali poklepetali. Resda še 
nimamo vseh knjig, ki bi jih želeli, a 
bodo tudi te počasi pripotovale na 
prazne police. 
V začetku jeseni je na zunanjem dvo-
rišču enkrat tedensko zaživela tudi 

prva waldorfska tržnica. Čeprav zara-
di omejitev le za kratek čas in kasne-
je preko spletnih naročil, je zasijala 
čudovita luč našega toplega sodelo-
vanja s starši. Mnogi izmed njih kme-
tujejo po različnih ekoloških meto-
dah in so tako ponudili svoje izvrstne 
izdelke drugim staršem, morda se 
podobno povezovanje kdaj v priho-
dnosti zgodi tudi v naši mestni četrti 
Studenci.
Učitelji pogrešamo svoje učence, 
naše delo brez njih je prazno; brez 
klepetanja, smeha in živih pogledov 
ter srečanj so šolski hodniki hladni in 
učilnice mrtve. 
V prihodnjem letu se morda zgodijo 
nova povezovanja z mestno četrtjo 
Studenci, Waldorfska šola Maribor 
lahko s skupnostjo zaživi na mnoge 
inovativne načine.

Anita Ivačič
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aktivno proti tujerodniM 
dreveSniM vrStaM v MeStu

iZoBraŽujeMo Za perSpektivna 
pokLica prihodnoSti

inŽenir LoGiStike, inForMatike aLi varStva 
okoLja in koMunaLe – najBoLjši doBijo 

MoŽnoSt Za ZapoSLitev Že Med študijeM

Srednja lesarska in gozdarska 
šola Maribor sodeluje z Mestno 
občino Maribor v okviru projek-

ta ALPTREES. Tema projekta je trajno-
stno upravljanje s tujerodnimi dreve-
snimi vrstami v urbanih, primestnih 
in gozdnih ekosistemih na območju 
Alp. Tujerodne in invazivne drevesne 
in grmovne vrste so v mestnem oko-
lju vse bolj prisotne. Mnoge vrste so 
bile namenoma vnešene v urbana 
središča, druge pa so se v mestnem 
okolju znašle po spletu nesrečnih 
naključij. Danes tako lahko vidimo 
mnoge drevesne vrste, ki jih pred 
mnogimi desetletji v našem okolju 
sploh nismo poznali. 
Profesorji in dijaki Srednje lesarske 
in gozdarske šole Maribor aktivno 
sodelujejo pri odstranjevanju tujero-
dnih drevesnih vrst iz mesta. Tako je 
bilo izvedenih že kar nekaj akcij, kjer 
smo posekali drevesa, ki so negativ-
no vplivala na okolje, v katerem so 
rasla. Na dvorišču Lutkovnega gle-
dališča Maribor sta bili posekani dve 
pavlovniji. Pavlovnija je sicer izjemno 
invazivna tujerodna drevesna vrsta, 
ki pa jo mnogi radi sadijo zaradi lepe 

oblikovanosti krošnje in hitre rasti. 
Poleg pavlovnije je v mestnem oko-
lju zelo pogost tudi visoki pajesen. 
Tudi ta drevesna vrsta je izjemno 
invazivna. V središču Maribora je 
bilo posekanih več visokih in nevar-
nih dreves v bližini večstanovanj-
skih stavb. Visoki pajesen je trdoži-
va vrsta, ki lahko zraste praktično iz 
asfalta. Potrebuje le pest zemlje, da 
požene korenine in s silovito življenj-
sko močjo prodre do rodovitne prsti 
v bližini.
Les invazivnih in tujerodnih dreve-
snih vrst je manj poznan med lesar-
ji, pa vendar se je izkazalo, da ni nič 
manj uporaben! V šolskih delavni-
cah se že snujejo različni izdelki, ki 
bodo izdelani iz lesa tistih dreves, 
ki smo jih iz različnih vzrokov mora-
li v mestnem okolju posekati. Tako 
bomo nadležne invazivke spremeni-
li v uporabne izdelke in hkrati s tem 
naredili nekaj dobrega tudi za oko-
lje. Poleg samega praktičnega dela 
na terenu in v šolskih delavnicah pa 
dijaki spoznavajo raznolikost tuje-
rodnih drevesnih in grmovnih vrst 
tudi pri pouku - pri izobraževanju na 

daljavo. Njihovo znanje mora sledi-
ti aktualnemu dogajanju. Prisotnost 
invazivnih drevesnih vrst bo v priho-
dnjih desetletjih vse bolj vplivala tudi 
na gozdne ekosisteme in prav je, da 
si prično graditi znanje o teh vrstah 
že sedaj.

Mateja Kišek, mag. inž. gozd
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Visoki pajesen je zelo odporen na 
onesnažen zrak in z lahkoto raste v 

mestnem okolju. Kjer se pojavi, se zelo 
hitro razmnožuje in težko ga je zatreti.

Prometna šola Maribor je leta 2018 praznovala 60 
let izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Več 
kot 40 let smo izobraževali kadre za potrebe žele-

znic. Izvajali so se tako 3-letni (skladiščnik, sprevodnik, 
telegrafist ali transportni manipulant) kot 4-letni progra-
mi (prometno transportni tehnik ali transportni komerci-
alist, kasneje so se lahko pri nas specializirali še za stro-
jevodje). 
Šola je v naslednjih letih večkrat spreminjala svoje ime in 
prenavljala programe, jih na novo uvajala oz. nadgraje-
vala. S prenovo programov smo pridobili program logi-
stičnega tehnika, kasneje pa še tehnika varovanja. Med 
tem časom je bila ustanovljena tudi višja strokovna šola 
in začela izobraževanje s področij prometa, komunale in 
ekonomije. 
Dijaki tako danes pridobivajo pri pouku znanja iz logi-
stike in varovanja. V programu logistični tehnik prido-
bijo vsa potrebna teoretična in tudi nekatera praktična 
znanja, da bodo potniki, blago in informacije najhitre-
je, najceneje in najbolj varno prispeli od starta do cilja. 
Naučijo se prepoznati in odpraviti napake pri izvajanju 

prevoza, upoštevati mednarodne standarde, normative 
in njihov razvoj ter jih uvajati in implementirati v logi-
stične procese. Izobraževalni program tehnik varovanja 
je v Sloveniji nov program in uresničuje strateške usme-
ritve in cilje, ki jih izpostavlja Evropska unija. Program je 
fleksibilen, odprt in evropsko primerljiv. V njem dijaki 
pridobivajo znanja s področij varovanja objektov, varo-
vanja premoženja in oseb, izvajanja varnostno-receptor-
skih del v institucijah, kot so šole, vrtci, bolnice, muzeji, 
in v podjetjih, varovanja prodajnih mest, izvajanja varno-
stno-spremljevalnih del oz. denarja in drugih dragoce-
nosti, operaterska dela v varnostno-nadzornem centru, 

izvajanja intervencij, telesne straže oseb in varovanja na 
prireditvah.
V okviru srednjega strokovnega izobraževanja dija-
ki opravljajo praktično usposabljanje pri delodajalcih 
(PUD), v programu imajo več tednov PUD-a v 3. in 4. 
letniku. Strokovnim delavcem v šoli se zdi najbolj smi-
selno, da dijaki opravijo PUD, ko že imajo pridobljenega 
veliko teoretičnega strokovnega znanja. Dijaki običaj-
no izberejo delodajalce, pri katerih bi želeli nadaljevati 
svojo poklicno kariero. Poklicna matura omogoča, da pri 
četrtem predmetu predstavijo izdelek oz. storitev. Dijaki 

se najpogosteje odločijo za predstavitev delodajalca, pri 
katerem so opravljali praktično usposabljanje.
Sodelovanje z delodajalci nam na Prometni šoli Maribor 
veliko pomeni, saj daje našim dijakom možnost, da v pra-
ksi preizkusijo svoja teoretična znanja, ki so jih pridobili 
pri pouku v šoli. Učitelji strokovnih predmetov se trudi-
mo podajati aktualna znanja in aktivno slediti vsem spre-
membam, z željo, da so znanja, ki jih podajamo, uporab-
na pri konkuriranju mladih na trgu dela.

Bogomir Brečko, dipl. inž. prom., 
učitelj strokovnih predmetov na SPŠ MB

NOVA KAKOVOST BIVANJA?  
RAZMIŠLJATE O PRODAJI ALI NAKUPU SVOJE NEPREMIČNINE?

Tako pomembna življenska odločitev zahteva 
strokovno in varno izpeljan posel. Zmanjšajte 
svoj lastni napor in bodite ob tem sproščeni.

Pravijo, da sem vredna zaupanja: ponujam vam 
roko osebne nepremičninske posrednice, da vas 
skupaj z RE/MAXom pospremim skozi proces 
prodaje ali nakupa! 

Študenti lahko na višji strokovni šoli študirajo v pro-
gramih Logistično inženirstvo, Informatika in 
Varstvo okolja in komunala. Študij traja 2 leti. 

Trenutno se na šoli izobražuje okoli 300 študentov v vseh 
programih in oblikah študija. 
Čas epidemije – čas priložnosti za učenje
Tako rednim kot izrednim študentom so na voljo gradi-
va, naložena v spletnih učilnicah Office 365, s podporo 
katerih delamo na šoli že kar nekaj let, zato smo se v času 
Covid-19 brez težav prilagodili študiju na daljavo.  

Pomemben del študija je tudi praksa, kateri je v vsakem 
letu namenjenih kar 400 ur (2 meseca in pol). Študenti 
tako pridobijo ustrezna praktična znanja, ki jim koristijo 
pri inženirskem delu v podjetju. 
Prednost šole je njeno projektno povezovanje s podjetji – 
Cona Tezno, Starkom d.o.o., F. A. Maik, DB Schenker, Hiko 
Trade, Henkel Maribor itn. in skrb za kroženje strokovne-
ga znanja in dobrih praks.
 
Z Mestno občino Maribor smo pred šolo postavili polnil-

nico za električna vozi-
la in tako med maribor-
skimi šolami prvi prido-
bili polnilno postajo, v 
sodelovanju s podjetjem 
Avantgo pa pridobili še 
postajališče za menja-
vo/najem električnih 
avtomobilov. 

Lani smo s podjetjem DPD sodelovali v projektu na 
področju zelene urbane logistike, kjer smo po zgledu 
velikih mest preizkušali logistiko razvoza malih pošiljk z 
električnim kolesom – gotovo ste naša dva študenta opa-
zili tudi na Studencih.

Šola se z načinom izrednega študija (online, na daljavo) 
prilagaja tudi zaposlenim, mladim staršem in študentom, 
ki so na delu v tujini. 

Za več informacij nas obiščite na www.prometna.net 




