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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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Spet je pred 
vami glasilo 
MČ Studenci, 

to pa pomeni, da je 
tudi čas za praznova-
nje našega krajevne-
ga praznika. Dve leti 
nam je bilo onemo-
gočeno, da na zunaj 
prikažemo naše 

veselje, da obudimo čas, ko je bilo 
dovoljeno učiteljem na naši šoli pou-
čevanje v maternem jeziku. Vodstvo 
MČ si je za svoj praznik takoj po osa-
mosvojitvi izbralo 7. april in ga iz leta v 
leto, razen zadnji dve, uspešno izvaja-
lo. Upam, da bomo letos to tudi izpe-
ljali, priprave že tečejo. Svečanost s 
programom bo 7. aprila ob 17. uri v 
šolski telovadnici.

Če preletim aktivnosti lanskega leta, 
ugotavljam, da imajo krajani še vedno 
probleme predvsem s prometom, 
neurejenostjo določenega območja, 
nevarnostmi na šolski poti. Vse te zah-
teve smo obravnavali ob dvakratnem 
obisku župana s svojo ekipo na naši 
MČ. Dobili smo zagotovila, da se to 
sinhronizirano rešuje – torej v paketu. 
Vse zahteve ali rečeno probleme, ki jih 
krajani naslavljate na našo MČ, odsto-
pamo ustreznim organom na MOM. Z 
nekaterimi, kjer so pereči problemi, pa 
organiziramo neposredno srečanje in 
usklajevanje. V lanskem letu smo imeli 
kar nekaj problemov z montažo toplo-

tne črpalke, sedaj je ta zadeva ureje-
na, žal nam zakonodaja ne omogoča 
subvencije za vložena sredstva. Ob 
tem zapisu moram omeniti komisijo za 
vzdrževanje objektov pod predsedo-
vanjem g. Alojza Markoviča, ki je dnev-
no angažiran na obeh naših objektih. 
Poseben problem je projekt dvorana. 
Na začetku mojega mandata smo se 
odločili, da je aktivnost našega dela 
usmerjena na izgradnjo dvorane, ki 
je trenutno predvidena ob naši stav-
bi na Erjavčevi. S to problematiko so 
se začeli naši prednamci ukvarjati že 
leta 2002, pridobili so načrte, k sode-
lovanju so pritegnili podjetje Marles 
z vsemi potrebnimi akti in soglasji. V 
letu 2010 so se odločili za zamenja-
vo lokacije, in sicer v neposredni bli-
žini doma starostnikov, kar pa se je 
kasneje z zamenjavo župana izkazalo 
kot nesprejemljiva izvedba. O izgra-
dnji na Erjavčevi pa se ni več razpra-
vljalo, žal nimam podatka, zakaj ne. 
Ob obisku župana smo to izpostavili 
kot tudi še nekaj drugih perečih pro-
blemov, kot so salonitne cevi v vodo-
vodnem omrežju, Gudronska jama, 
Ruška cesta – izvoz - uvoz, osnovna 
šola – vrtec, parkiranje pred našo MČ 
na Šarhovi ulici in problem z referen-
ti ves moj mandat. Svet se je doslej 
sestal na 11 rednih sejah, treh izrednih 
in šestih dopisnih sejah. Če se malo 
potožim, v mojem mandatu en svetnik 
nikoli ni bil na seji, dva svetnika enkrat 
ob mojem imenovanju, en svetnik tri-

krat in en štirikrat, ostali pa načeloma 
vedno. Sestal se je tudi kolegij pred-
sednika in varnostni kolegij dvakrat. 
Mesečno sem vse, ki so mi posredo-
vali svoj mail, obveščal o aktivnostih 
naše MČ z informacijami društva, šole 
in vrtca, ter neposredne krajane, ki 
so mi po mailu dosegljivi. Omeniti še 
velja praznovanje okroglega visoke-
ga jubileja Prostovoljnega gasilskega 
društva - 100 let in Društva tabornikov 
Ukročene reke - 70 let. Ob koncu leta 
smo že dvakrat vse funkcionarje razve-
selili s koledarji MČ Studenci.

Glasilo, ki ga prebirate, vam daje pre-
gled nad aktivnostjo novogradnje, ki 
je v zadnjem obdobju intenzivna ob 
Šarhovi, Korbunovi, ob Lidlu, ob ben-
cinski črpalki OMV. Gradnja se predvi-
deva še na bivšem zemljišču Cestnega 
podjetja na Ruški (stolpnica) in še 
kje. Novi stanovalci, dobrodošli na 
Studencih v želji, da se vklopite v naše 
aktivnosti. 
Ne pozabimo, da se sedanji garnituri 
izteka mandat, na vas pa je, da boste 
ocenili naše delo. Ker je letos super 
volilno leto, sem prepričan, da se boste 
volitev udeležili v čim večjem številu. V 
zadovoljstvo mi je, da živim v takšnem 
prečudovitem kraju s prečudovitimi 
ljudmi. Naj še enkrat izrečem zahvalo 
vsem, ki ste se našli v mozaiku aktivno-
sti MČ Studenci.

Predsednik MČ Studenci, 
Janez Šauperl 

Nove soseske, 
spalna nase-
lja, vrtci, šole, 

meščanske vredno-
te, lokali v pritličju, 
igrišča, parki, zelene 
površine, infrastruk-
tura, varovanje oko-
lja, medgeneracij-
ski center, še vedno 

samo virtualni dom krajanov, civil-
na iniciativa, kulturni dom, praznova-
nja, čebelnjak, nenavadno sobivanje 
pujskov in lastnikov nadstandardnih 

hiš in stanovanj, to so aktualne teme 
med krajani ali ključne besede glasi-
la Studenčan, ki ga enkrat letno izda 
mestna četrt Studenci.

Naša mestna četrt je večja kot veči-
na občin v Sloveniji. Število prebival-
stva se povečuje, njihove potrebe in 
želje po urejenem bivalnem okolju so 
vedno glasnejše in tudi upravičene. Od 
zelo plašnih obljub bo potrebno pri-
stopiti k dejanjem. 
V zadnjem letu sem slišala pogoste pri-
tožbe nad hrupom, prahom, umazani-

mi cestišči, kot posledico intenzivne 
gradnje. Prebivalci Maribora opozar-
jajo na neurejeno, ponekod nevarno 
brežino nabrežja Drave, ki je priljublje-
no sprehajališče krajanov in ki je prav 
na Studencih v obžalovanja vrednem 
stanju. 
Pred vami je 26. številka glasi-
la Studenčan, preberite ga in bodite 
informirani.
Prijetno bivanje na Studencih vam želi

glavna urednica,
Irena Srša Žnidarič
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INVESTICIJSKI PROJEKTI IN URBANI RAZVOJ 
MESTNE ČETRTI STUDENCI

V Mestni občini Maribor opažamo mnogo novogra-
denj, ki spreminjajo podobo posamičnih mestnih 
predelov in seveda tudi mesta v celoti. Z načrto-

vanjem mesta se ukvarja prostorsko načrtovanje, urba-
nizem in arhitekturno oblikovanje, ki ga vodi in usmerja 
Sektor za urejanje prostora Mestne občine Maribor.

Seveda pa posamičen objekt ali sklop zgradb ne nasta-
ne kar sam po sebi. Bistvenega pomena za delovanje 
novozgrajenih naselij in urbanega mesta je tudi prome-
tno načrtovanje. Z načrt rabe zemljišč in razvoja le-teh 
se ustvarja optimalno usklajevanje zasebnih, poslovnih 
in javnih interesov na območjih uporabe. Razvojni načrti 
mesta pripravljajo tako, da zagotovijo smeri razvoja urba-
nizacije in posledično zmanjšajo negativen vpliv gradenj 
na okolje.

Privlačnost mesta zato določajo lastnosti, kot so razvitost 
javne infrastrukture, pestrost gospodarskih programov, 
socialna vključenost prebivalcev, izrabljanje opuščenih 
mestnih območij, preudarno upravljanje z mestnimi eko-
sistemi, dostopnost do različnih vrst prometa znotraj 
mesta in omejevanje nenadzorovanega širjenja mesta.

Območje Mestne četrti Studenci je obsežno in prostor-
sko zelo raznoliko, saj vključuje tako desno obrežje reke 
Drave kot tudi bistvene prometne koridorje železni-
ce in mestne obvoznice, ki ga prekinjata. Poznano nam 
je, da so bili Studenci (do druge polovice 19. st.) vas 
pri Mariboru in so šele z izgradnjo koroške železnice in 
delavnic južne železnice (1863) postali del mariborskega 
urbanega in razvojnega prostora.

Zato je zmerja znova poudariti, da predstavlja razvoj MČ 
Studenci izziv, ki ga posamični objekti v izvajanju sicer 
začasno (trenutno) opredeljujejo, a vseeno pomenijo le 
del končne razvojne podobe, ki bo nastajala in bo zazna-
na v prihodnosti, ko se bo dokončno izoblikovala celo-
vita podoba urbane strukture tega dela mesta Maribor. 
Mestna struktura je namreč sestavljena iz elementov 
mestnih stavb in prometnih omrežij. Neprestano jih je 
treba prilagajati tej širitvi in spremembam, zahtevanim z 
razvojem mesta.

Gre za strukturne elemente mesta, ki niso samo gradbeni 
(zgradbe in pripadajoča zemljišča) ampak tudi organiza-
cijski in načrtovalski, ki opredeljujejo okrožje ali četrtno 
jedro, ob njih pa celovita infrastruktura, s prometnim sis-
temom, z javnim prevozom, z vlakom, avtobusom, taksi-
jem, s cestnim omrežjem, z obvoznico, večjimi in manj-
šimi cestami, stanovanjskimi ulicami in trgi, s kolesar-
skim omrežjem, s pločniki in območji za pešce itd., ob 
vsem tem pa tudi komunalni sistemi za oskrbo z vodo, 
kanalizacijo, elektriko, plin, telekomunikacije, ravnanje z 
odpadki itd.
Na območju Mestne četrti Studenci krajani v zadnjih letih 

opažate izvajanje več investicijskih projektov - gradijo se 
stanovanjski in poslovno stanovanjski objekti, katerih 
načrtovanje je potekalo dalj časa in je del tega velikega 
sistema načrtovanja celotnega mesta, je del urbanistične 
zasnove mesta Maribor, kot tudi pripravljajočega občin-
skega prostorskega načrta. Velja pa izpostaviti nekatere 
gradnje:

Rezidenca Sunset Elite: na območju med Erjavčevo in 
Limbuško cesto je v nastajanju nova stanovanjska sose-
ska z večstanovanjskimi objekti, tremi nizi vrstnih hiš, ki 
so že dokončani, in večjim trgovskim objektom.   

Vir slik: https://stanovanja-elite.si/galerija/
Stanovanjska soseska Pod Gorco, ki jo gradi 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, v bli-
žini znamenite Pekrske gorce. Nastaja nova stanovanjska 
soseska, na zemljiščih velikosti 4,7 hektara, SSRS gradi 
sodobne večstanovanjske stavbe v obliki štirih nezaklju-
čenih karejev, etažnosti K+P+2. Načrtujejo gradnjo 400 
javnih najemnih stanovanj, od tega tudi 60 oskrbova-
nih stanovanj za starejše in tudi dnevni center aktivnosti 
za starejše ter javni program v pritličnih delih objektov. 
550 parkirnih mest za stanovalce je predvidenih v pod-
zemnih garažah pod objekti. Zagotovljena bo tudi zele-
na mobilnost, otroška igrišča in rekreacijske površine v 
povezavi z naravno okolico. Zaključek del bo predvidoma 
v decembru 2021 oziroma v začetku leta 2022.
   
Vir: https://ssrs.si/projekti/maribor/predstavitev-soseske/
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550 parkirnih mest za stanovalce je predvidenih v pod-
zemnih garažah pod objekti. Zagotovljena bo tudi zele-
na mobilnost, otroška igrišča in rekreacijske površine v 
povezavi z naravno okolico. Zaključek del bo predvidoma 
v decembru 2021 oziroma v začetku leta 2022.

Vir: https://ssrs.si/projekti/maribor/predstavitev-soseske/

Stanovanjsko naselje Primius. Načrtovana je gradnja 
dveh večstanovanjskih objektov etažnosti ob P+3 do 
P+5 ter štirih nizov vrstnih hiš (po pet objektov). Ureditev 
omogoča pogled proti jugu na Pohorje. Zahodna stran 
večstanovanjskih objektov je namenjena zelenim površi-
nam in otroškim igriščem.
  
Območje med Dravograjsko, I. internacionale in 
Engelsovo:
Nahaja se v mirnem in zelenem delu Maribora, na meji 

Vir: https://primius.si/vizualizacija/

Vir: https://novogradnje-maribor.si/novi-vrtovi/potek-gra-
dnje-copy/

Tabora in Studencev. Na vzhodni strani je Engelsova 
ulica, na zahodi strani se nahajata Lidl in Qlandia. V nepo-
sredni bližini se nahaja vsa potrebna infrastruktura. 

Ker se v strokovnih službah Mestne občine Maribor zave-
damo, da gradnja novih stanovanj generira tudi potre-
be po zagotavljanju ustreznega nivoja storitev (mestne 
družbene infrastrukture), od šolstva, zdravstva, javnega 



5STUDENČAN

potniškega prometa ipd., se na območju MČ Studenci 
predvideva gradnja novega vrtca (v neposredni bliži-
ni stanovanjske soseske Pod Gorco), v srednjeročnem 
obdobju pa tudi gradnja nove osnovne šole. Prav tako je 
omogočena gradnja dodatnih kapacitet (cca. 60 postelj) 
za potrebe institucionalnega varstva starejših – širitev 
Doma pod gorco.

Ne smemo pozabiti tudi na Dravsko promenado, ureje-
no območje ob reki Dravi, ki bo namenjeno sprehodom, 
rekreaciji, kolesarjenju (tu poteka tudi dravska kolesarska 
pot) in bo mestno četrt tudi krajinsko povezala z reko in 
navezala na poti proti mestnemu središču.

Vsi si želimo, da bodo nastajajoče novogradnje prinesle 
v mestno četrt nov razvojni zagon, da se bodo priselje-
vali novi krajani, ki bodo uspešno in kvalitativno obo-
gatili tradicionalno zgodovinsko sestavo Studencev in 
zagotovili urbani razvoj s kombinacijo starega in novega 
ter ustvarili sobivanje mladih in starejših, v okolju, ki bo 
omogočilo lepo življenje in prijazne medsebojne odnose.

mag. Lidija Kodrič Vuk, 
vodja Sektorja za urejanje prostora MOM

mag. Tomaž Kancler, občinski urbanist MOM

Vir: https://novogradnje-maribor.si/novi-vrtovi/potek-gradnje-copy/

SODELOVANJE VRTCA STUDENCI MARIBOR 
Z DOMOM POD GORCO

V Vrtcu Studenci Maribor, organizacijski enoti 
Poljane, že vrsto let sodelujemo z domom za sta-
rejše, Domom pod gorco. V vrtcu spodbujamo 

medgeneracijsko sodelovanje. S sodelovanjem smo pri-
dobivali pozitivne izkušnje na najrazličnejše načine; z 
nastopi otrok, okraševanje novoletnih smrek, praznova-
nja rojstnih dni stanovalcev doma, dejavnosti ob prire-
ditvah Šport in špas, druženje vseh generacij, pravljične 
urice stanovalcev v enoti…
Epidemiološka situacija v Sloveniji nas je za ta druženja 
prikrajšala. Zato smo bili toliko bolj veseli, ko so nas po 
dolgem času povabili k sodelovanju z nastopom otrok. 
Stanovalci in strokovni delavci so nas pričakali pred 
domom. Čeprav na razdalji, ob upoštevanju priporočil 
in navodil NIJZ, smo z otroki zapeli in zaplesali otroške 
pesmi in plese, ki so jih otroci usvojili v mesecu septem-
bru. Ob tem nismo pozabili na ljudske pesmi, ki so bile 
poznane tudi stanovalcem. Le ti so se nam pri prepeva-
nju pridružili. 
Preden smo se poslovili, pa so nas presenetili s predajo 
punčk iz cunj, ki so jih izdelali stanovalci doma. Otroci so 

se jih zelo razveselili, hitro so zanje našli tudi imena. Ker 
je bilo punčk iz cunj veliko, so si jih otroci odnesli domov, 
preostale punčke pa so ostale v vrtcu. 
Vsem, ki so bili udeleženi pri izdelavi punčk iz cunj, se 
otroci in strokovni delavci vrtca najlepše zahvaljujemo. 

Nataša Savec, dipl. vzg.
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
MARIBOR – STUDENCI

PRVIh ČASTITLJIVIh 70 LET DELOVANJA 
TABORNIŠKEGA RODU UKROČENA REKA

V letu 2021 smo studenški gasilci slavili svoj 100. 
rojstni dan. Za praznovanje smo načrtovali nekaj 
dogodkov. V tradicionalnem terminu meseca 

februarja nismo uspeli izvesti Občnega zbora društva. 
Ker se ta najvišji organ društva mora sestati enkrat letno, 
smo ga izvedli na dvorišču našega društva v mesecu sep-
tembru ob prisotnosti predstavnika GZ Maribor. Članom 
smo podelili priznanja za operativno dejavnost in napre-
dovanja v činih ter priznanja ob 100. obletnici društva.
Po zahtevnih pripravah nam je ob upoštevanju omeji-
tev uspelo organizirati svečano skupščino ob 100. oble-
tnici obstoja. Prireditev je potekala v mogočni stavbi 
Kadetnice. S svojo prisotnostjo so nas počastili pomemb-
ni gosti gasilske organizacije in lokalne skupnosti ter 
predstavniki prijateljskih gasilskih in lokalni društev. Na 
prireditvi so nas tako nagovorili poveljnik Centra voja-
ških šol brigadir Peter Zakrajšek, župan MO Maribor 
Aleksander Saša Arsenovič, predsednik GZ Slovenije 
tovariš Janko Cerkvenik in direktor Uprave RS za zaščito 
in reševanje gospod Darko But. Ob visoki obletnici smo 
prejeli številna priznanja in darila. Od Uprave RS za zašči-
to in reševanje smo prejeli srebrni znak CZ, GZ Slovenije 
nam je namenila odlikovanje za zasluge, s strani MO 
Maribor smo prejeli mestni pečat. Naše društvo pa je 
vsem prisotnim namenilo društvena priznanja in odliko-
vanja. V sklopu prireditve smo namenu predali tudi novo 
gasilsko poveljniško vozilo, s katerim smo popolnili vozni 
park in tako za dalj časa zaključili z vlaganjem finančnih 
sredstev v vozila.
V društvu smo želeli organizirati tudi gasilsko parado ob 
gasilskem domu. Da bi bila prireditev še bolj svečana, 
smo v ta namen, in tudi zaradi potrebe, obnovili in pre-
barvali gasilski dom. V sklopu tega svečanega dneva je 
bila načrtovana še gasilska veselica, ki bi jo združili z dne-
vom gasilcev GZ Maribor, a smo zaradi veljavnih ukrepov 
morali obe prireditvi odpovedati. 
Pri našem delu smo se morali gasilci zaradi covida odpo-

vedati ali se prilagajati mnogim tradicionalnim aktivno-
stim. Zelo skrčena so bila izobraževanja, usposabljanja 
in tekmovanja. Ob upoštevanju ukrepov nam je uspelo 
organizirati tekmovanje starejših gasilcev za Memorial 
Maksa Lešnika starejšega. Po letu premora so se tekmo-
valne ekipe na naše vabilo številčno odzvale. Mladina se 
je udeležila letovanja v Izoli skupaj z gasilci iz pobratene-
ga PGD Dornberk in PGD Selo.
Operativno gledano je bilo leto dokaj mirno. V Mariboru 
v lanskem letu ni bilo hujših naravnih ogrožanj in posle-
dično je bilo intervencij manj. Vseeno pa smo posredova-
li na petnajstih požarnih intervencijah.
Vodstvo društva se je odločilo, da naši gasilci s koledar-
jem v mesecu decembru obiščejo občane. Ta tradicional-
na akcija je bila s strani občanov ponovno dobro sprejeta. 
Na našo prošnjo za pomoč pri zbiranju finančnih sredstev 
so se odzvala tudi številna podjetja. Vsem, ki nam na raz-
lične načine pomagate, se zahvaljujemo za vaše razume-
vanje. Z vašo pomočjo in našim prostovoljnim delom vsi 
skupaj skrbimo, da živimo na Studencih bolj varno.

Anton Klemenčič
Predsednik PGD Maribor – Studenci
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Ko pišem te besede, gledam skozi okno, kako snežin-
ke poplesavajo naokrog. Misli me popeljejo nazaj, 
nazaj v preteklost. Kaj vse sem doživela pri tabor-

nikih, kaj vse sem se od njih naučila in kakšne vrednote, 
znanje so mi dali in ne nazadnje, koliko prijateljskih vezi 
smo stkali … A sama sem v rodu manj kot polovico let 
našega obstoja … Kako pa je bilo pred tem? K sreči sem 
bila med izbranci, ko sem zgodbe iz preteklosti slišala iz 
»prve roke«. Te dragocene spomine smo strnili v zbor-
nik, ki je izšel ob našem okroglem, 70. jubileju, ki smo 
ga praznovali septembra na Srednji lesarski šoli. Skozi 
časovni trak smo se sprehodili po korakih zgodovine od 
naše ustanovitve, prvih taborjenj, naše poštne znamke 
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145 SVEČK ZA 145 LET ŠOLE NA STUDENCIh

iz leta 2008 ter ostalih dogodivščin zadnjega desetletja. 
Starejšo zgodovino je na kratko povzel, žal leta 2019 pre-
minuli častni član Jaro Komac – Titek. Z »maratonskim 
starešino« Božom Kumperščakom, kot starešina je vztra-
jal 20 let, smo zabeležili intervju, v katerem je veliko kori-
stnih informacij ter priporočil predal svojemu nasledni-
ku - Sašu Belšaku ter mlajši generaciji za nadaljnje delo. 

S svečano proslavo za člane, prijatelje, studenška dru-
štva ter ostale goste smo obeležili naših sedemdeset let 
aktivnega delovanja ter pripravili dinamičen taborniški 
program. Po načelu »Mladi učimo mlajše« smo organiza-
cijo proslave prepustili mlajši generaciji ter s programom 

proslave na krilih svežega vetra in mladostne razposaje-
nosti začrtali smelo pot v prihodnost. Z zabavnimi točka-
mi, plesom in še s čim so zabavali goste, stari prijatelji so 
pobrskali po kakšnem spominu, se nasmehnili preteklim 
dogodivščinam in oblekli nove praznične majice. A kot 
se za proslavo spodobi, smo se spomnili vseh častitljivih 
zvestih članov, ki so tako ali drugače pomagali pri delo-
vanju rodu do sedaj. Podelili smo priznanja in zahvale 
našim članom za preteklo delo ter društvom in instituci-
jam za sodelovanje ter prejeli Zlato plaketo Zveze tabor-
nikov Slovenije. V našem 70-letnem mozaiku je kar nekaj 
nepogrešljivih oseb, na katere sem (smo) zelo ponosni. 
Naj jih nekaj omenim: Zoran Weingerl – Pilot, Marjan 
Sternad, Vlado Bezjak - Dežurni, Branko Podhostnik - 
Pepi, Joco Gomolj, Miran Potnik- Mirč, Cilka Denac in 
drugi. Hvala vam za vsa leta podpore, nesebične pomo-
či in aktivno preživetih dni v taborniški druščini. Proslavo 
smo zaključili s torto velikanko, nato pa, kot se za tabor-
nike spodobi, zaključili program ob tabornem ognju in 
prepevanju pesmi na Drava centru. Da, da tudi tukaj se 
je vzbudil marsikateri spomin na kak tabor, prve ljube-
zni in simpatije. Nekatere so trdne še danes (npr. Jelka & 
Joco Gomolj, Andrej & Tatjana Kompan, Andreja & Bojan 
Novak). Kako pa bo v prihodnje, pa bo povedala nasle-
dnja generacija …

namestnica starešine 
Vesna Novak

Če bi se v mesecu decembru sprehajali po naši šoli, 
bi srečali nenavadno učiteljico. Z dolgo obleko, 
naočniki, spetimi lasmi in šibo v roki je spoštova-

na gospodična Adela Žužek popeljala učence v nek drug 
čas. V obdobje, ko so bili učenci ocenjeni tudi pri pred-
metih, kot sta higiena in olika, ko je bila v kotu učilnice 
koruza in nekje zadaj oslovska klop in ko je bilo v razredu 
tudi več kot 60 učencev.
Z ogledom razstave o zgodovini OŠ Janka Padežnika in 
virtualno prireditvijo smo v tem šolskem letu obeležili 
145. obletnico šolske stavbe na Obrežni ulici in 110. oble-
tnico stavbe na Iztokovi. Vabimo vas, da si prireditev in 
fotografije z razstave ogledate na spletni strani šole pod 

zavihkom Aktualno (145 let).

Zgodovina šolstva na Studencih sega sicer v leto 1875, 
ko je potekal pouk še v župnišču Jožefove cerkve, že 
naslednje leto, 15. septembra 1876, pa so zgradili dvora-
zredno šolo na sedanji Obrežni ulici. V prvotni stavbi sta 
bili dve učilnici, soba za ročna ženska dela, konferenčna 
soba, stanovanje za upravitelja in soba, v kateri je stano-
val učitelj. Šolo je obiskovalo 118 učencev, pouk je bil v 
nemškem jeziku.
Zaradi železničarskih delavnic je število prebivalcev na 
Studencih hitro naraščalo, kar je pomenilo tudi večje 
število šoloobveznih otrok; leta 1884 jih je bilo 183, leta 

Torta s 145 svečkami, ki so jih izdelali učenci Učiteljica Adela Žužek z učenci
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1896 že 280 in v začetku 20. stoletja okoli 540. Leta 1911 
so dogradili novo šolsko poslopje na Iztokovi ulici, v kate-
rem je bila dekliška šola, na Obrežni ulici so šolo obisko-
vali dečki.

Med 1. in 2. svetovno vojno sta bili stavbi precej poškodo-
vani, je pa s koncem Avstro-Ogrske države in nastankom 
Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev postal učni jezik 
slovenščina. Po letu 1945 so šolo preimenovali v nižjo 
gimnazijo, pouk je potekal v treh izmenah. Leta 1955 so 
za eno nadstropje nadgradili stavbo na Iztokovi. Po uki-
nitvi nižje gimnazije sta nastali dve ločeni šoli: OŠ Janka 
Padežnika na Iztokovi ulici in OŠ bratov Kamenškov na 
Obrežni. Šoli so združili v eno – OŠ Janka Padežnika – šele 
leta 1967, ko je bilo na šoli že skoraj 850 otrok. Leta 1975 
sta bila zgrajena telovadnica in vezni hodnik, nekoliko 
kasneje so uredili še zunanja športna igrišča.
V zadnjih letih je šola znova doživela temeljito prenovo; 
stavba na Iztokovi se je oblekla v novo fasado, dobili smo 
novo avlo, knjižnico in računalniško učilnico, prenovljeni 
sta obe telovadnici in zunanje športne ter igralne površi-
ne. Toda eno ostaja isto: ponos, da smo Studenčani in da 
je tudi naša šola tista, ki sooblikuje odgovorne, razgleda-

ne in optimistične mlade ljudi.
Praznovanje rojstnega dne je vedno lep dogodek, zato 
nam je predvsem žal, da se ob obletnici nismo mogli na 
šoli v živo srečati z bivšimi učenci in zaposlenimi naše 

šole, s starši in z ostalimi Studenčani. 
Zato že zdaj vabljeni na 150. rojstni dan naše in vaše šole.

Andreja Lorenci

Deška ljudska šola Dekliška ljudska šola

20 LET VIŠJE PROMETNE ŠOLE MARIBOR – 
NOVI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

V letu 2022 Višja prometna šola Maribor (VPŠ) pra-
znuje 20. obletnico delovanja. 
Do sedaj je pri nas diplomiralo 1478 diplomantov 

različnih smeri: Promet, Poštni promet, Komunala ter po 
letu 2008 prenovljenih programih bolonjskega študija: 
Logistično inženirstvo, Ekonomist ter Varstvo okolja in 
komunala. Trenutno se na šoli izobražuje okoli 300 štu-
dentov v programih Logistično inženirstvo, Varstvo 
okolja in komunala, letos pa prvič edini v Mariboru izva-
jamo tudi redni študij Informatike.

V študijskem letu 2022/23 našim bodočim študentom 
nudimo prenovljen študijski program Logistično inže-
nirstvo, ki je nastal v tesnem sodelovanju z gospodar-
stvom, s čimer zagotavljamo še boljšo zaposljivost naših 
diplomantov. Podelitev diplom 2020
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DELO ČEBELARSKEGA DRUŠTVA PETER MOČNIK 
STUDENCI – PEKRE V LETU 2021

Šola sodeluje z okoli 280 podjetji in ustanovami, kjer štu-
denti opravijo obvezno praktično izobraževanje (40 % 
celotnih študijskih obveznosti opravijo v podjetjih) in 
sodelujejo v projektih. Uspešni smo bili tudi pri prido-
bivanju sredstev v okviru razpisa Javnega štipendijske-

ga sklada RS in tako v študijskem letu 2020/21 pridobi-
li 65.230 EUR nepovratnih sredstev za sofinanciranje 
izvajanja obveznega praktičnega izobraževanja za par-
tnerska podjetja. 

Poleg posodabljanja in pridobivanja aktualnih študijskih 
programov zagotavljamo tudi pogoje za njihovo izvedbo 
s pomočjo sodobne programske opreme ter skrbimo za 
nenehni prenos praktičnih znanj iz gospodarstva. 
Višja prometna šola že od leta 2008 sodeluje v evrop-
skem programu Erasmus, preko katerega lahko študen-
ti koristijo nepovratna EU sredstva za študij in praktič-
no izobraževanje, osebje pa za strokovno usposabljanje 
(nove metode poučevanja, razvoj kreativnosti in inova-
tivnosti, spodbujanje timskega dela, trajnostni razvoj in 
digitalizacija) v tujini. Veliko naših diplomantov je v tujini 
po opravljenem Erasmus praktičnem izobraževanju sedaj 
tudi zaposlenih. 
Vabimo vas k spremljanju dogodkov Višje prometne šole 
v tem jubilejnem letu na spletni strani www.visja.si.

Živa Trstenjak, prof.

Sodelovanje VPŠ z gospodarstvom
Regionalni poslovni zajtrk v Mariboru, oktober 2021

Leto 2021 je zaznamovalo več stvari. Vsi prebivalci 
sveta smo trpeli pod novo virusno boleznijo, kate-
ro smo poskušali zatreti z raznimi dobrimi in manj 

dobrimi ukrepi. Ta bolezen je zaznamovala tudi delo 
čebelarjev. Vsa druženja so se skoraj popolnoma ustavila. 
Tako je naše društvo uspelo izpeljati svoj zbor čebelarjev 
v okrnjeni obliki brez povabljenih članov drugih društev 
šele v septembru leta 2021. Prav tako je zastalo delo dveh 
čebelarskih krožkov na OŠ Janka Padežnika in na Lesarski 
šoli. Na OŠ Janka Padežnika smo uspeli le postaviti učni 
čebelnjak, ki sta ga šoli darovali dedinji umrlega čebelar-
ja Bruna Krištofa. Čebele so še vedno na drugi lokaciji, saj 
jih zaradi izbruha čebelje bolezni – hude gnilobe čebelje 
zalege – ki razsaja na našem območju, do preklica karan-
tene ne smemo premikati.
Delo pri čebelah pa je kljub vsem boleznim potekalo 
nemoteno. V pozni zimi in začetku pomladi lanskega leta 
je narava poskrbela za zgodnji razvoj rastlinja. Čebele so 
zgodaj začele s svojim neumornim delom, čebelarji pa 
smo bili kar veseli lepega razvoja. Nato pa je aprila prišla 
zmrzal, pomrznilo je sadno drevje, pritok hrane v panje je 
prenehal, kar je trajalo do polovice junija. Če smo hoteli 
čebele obdržati pri življenju, smo jih morali hraniti s slad-
korno raztopino. Zaradi tega tudi ni bilo prvega cvetlič-
nega medu. Večina čebelarjev čebel ne prevaža na pašo, 
zato smo čakali le še na lipo in kostanj. Tudi v času cvete-
nja lipe in kostanja vreme ni bilo naklonjeno delu čebel 
tako, da je bilo tega medu zelo malo. Po koncu kosta-
njeve paše pa se v avgustu prične že čebelarsko nasle-
dnje leto, ko je potrebno poskrbeti za zdrave čebele in 
pa nadomestno hrano, če smo čebelam odvzeli z muko 
nabrani med.
Tudi letošnje leto se je pričelo podobno kot lani s toplim 

vremenom. Sedaj lahko samo upamo, da ne bo ponovno 
spomladanske pozebe.
V pričakovanju odprave proti koronskih ukrepov pa člani 
ČD planiramo, da bomo 22. aprila pri društvenem čebel-
njaku na Meranovem priredili dan odprtih vrat, prav tako 
pa tudi 1. maja, kot v letih pred covidom 19. Z veseljem 
bomo sodelovali pri dogodkih v organizaciji MČ Studenci 
ter s tem poskrbeli za prijetna druženja. Vabimo vas, da 
se navedenih prireditev udeležite.

Gabrijel Stavbar

fo
to

: a
rh

iv
 d

ru
št

va



10 STUDENČAN

TURISTIČNO DRUŠTVO STUDENCI MARIBOR 
LANSKO LETO KLJUB KORONA-UKREPOM IZPELJALI 

ŠTEVILNE AKTIVNOSTI

Preteklo leto smo se v TD zaradi ukrepov za zajezi-
tev koronavirusa morali odreči zboru članov, jože-
fovanju, splakovanju perila ob Jožefovem studen-

cu; odpadel je spomladanski izlet, pa tudi martinovanje 
in miklavževanje. Kljub temu nismo sedeli križem rok in 
posebno v drugi polovici leta smo uspeli opraviti števil-
ne aktivnosti.

Tako smo julija najprej izvedli srečanje članov na pro-
stem oz. kar pod šotorom zaradi vročine in napovedanih 
neviht. Visoka udeležba (80 prisotnih) je bila dokaz, da 
smo že zelo pogrešali medsebojne stike »v živo«. 

Konec avgusta smo svoje člane povabili na jesenski izlet, 
tokrat na Zavrh v občino Lenart, udeležilo se ga je 44 čla-
nov. Posvetili smo ga generalu Rudolfu Maistru in njegovi 
borbi za severno mejo. Poleg zgodovine je bilo poskrblje-
no tudi za dobro voljo, za kar gre zasluga »Vaškim klepe-
tuljam« in njihovemu skeču v domači govorici. V Voličini 
smo si ogledali cerkvico Sv. Ruperta in v vrtovih ob njej 
spoznavali zdravilna zelišča, na koncu pa se preizkusili v 
pripravi zdravilnih mazil. Vrnili smo se s spoznanjem, da 
naše bližnje kraje še vse premalo poznamo, kar je lahko 
izziv za naslednje izlete. 
 
Jeseni smo organizirali že tradicionalen kostanjev piknik. 
Pekli smo kostanje in uživali ob studenški kisli juhi, ki je 
bila še posebno dobrodošla, da nas je ob hladnem in 
vetrovnem vremenu pogrela. 

Lani je Občinska turistična zveza Maribor (OTZ) prazno-

vala 15 let svojega obstoja. Na slovesnosti v Kulturnem 
domu Pekre smo prejeli zahvalo za dobro sodelovanje. 
V okviru obeleženja tega jubileja se je vseh devet turi-
stičnih društev, ki delujejo pod okriljem OTZ, predstavilo 
s kratkim, nekajminutnim promocijskim filmom. Tako se 
je tudi naše TD že septembra aktivno vključilo v pripravo 
filma o Studencih, kar je zahtevalo veliko angažiranja čla-
nov upravnega odbora. Na rezultat smo lahko ponosni, 
saj film kot dokument časa prikazuje Studence, kakršni 
so danes, dotakne pa se tudi življenja Studenčanov v pre-
teklosti, seveda skozi vidik turističnega društva. 

Omeniti velja še, da je lani OTZ Maribor podelila zaslu-
žnim članom TD Studenci priznanja. Prejeli so jih: Edvard 
Dežman in Henrik Kovač srebrni znak ter Nada Holc 
bronasti znak za njihov prispevek k razvoju turistične 
društvene dejavnosti.
 
Konec lanskega leta smo posodobili zgibanko 
»Dobrodošli na Studencih«. To je bilo potrebno, saj je od 
prve izdaje preteklo dobrih deset let in od takrat se je že 
marsikaj spremenilo. Verjamemo, da bo zgibanka z aktu-
alnimi informacijami in fotografijami dobrodošla tako 
domačinom kot obiskovalcem, studenškim šolam, pod-
jetjem itd. 

Upajmo, da bo leto 2022 dobro leto in bomo v TD lahko 
uresničili čim več dejavnosti, ki bodo našim članom obo-
gatile ter popestrile vsakdan.

Nada Holc, tajnica TD

Kostanjev piknik TD Studenci (oktober 2021)
Dobitniki priznanj OTZ: Henrik Kovač, Nada Holc in 

Edvard  Dežman
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DAN ODPRTIh VRAT V DOMU POD GORCO

SREDNJA PROMETNA ŠOLA MARIBOR – 
ŠOLA ŠTEVILNIh PRILOžNOSTI, 

KJER SE DIJAKI IZUČIJO ZA POKLICE PRIhODNOSTI 

Dan odprtih vrat je dan, ki ga mi, stanovalci, vedno 
težko pričakujemo in se ga veselimo. To je dan, ko 
pridejo k nam naši svojci in tisti, ki nas imajo radi. 

Skupaj z njimi se poveselimo in uživamo v vsem, kar so s 
trudom za vse nas pripravili zaposleni v domu. 

Moram pa povedati, da so te priprave potekale v času 
covida-19, kar je bilo zelo težko uskladiti z ukrepi, ki smo 
se jih morali držati zaradi varnosti nas samih in tudi dru-
gih, ki jim ta virus ni prizanesel. Zato je letos potekal v 
okrnjeni obliki, kljub vsemu pa v veselje in zadovoljstvo 
vseh , ki so se tega srečanja udeležili.

Zabavni del se je začel z znano pevko Evo Boto, ki je zape-
la nekaj svojih hitov. Nadaljevalo se je s predstavo bra-
tov Malek in humoristom Tilnom Artačem, ki je nasmejal 
vse navzoče na dnevu odprtih vrat v Domu pod gorco. 
Sledila je pokušina golaža, ki so ga pripravili stanovalci 
doma, in vegetarijanskega, ki so ga pripravili zaposleni. 
Sledilo je ocenjevanje jedi in nagrada za trud, ki sta jo 
vložili obe skupini.

Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti na vse napore in trud 
naših zaposlenih, ki so s svojim delom uspeli, da smo pre-
magali vse ukrepe, ki smo se jih morali držati v dobro nas 
vseh. Hvala vsem in vsakemu posebej!

Angela Bolko,
stanovalka Doma pod gorco

Na Srednji prometni šoli Maribor vpisujemo v tri 
različne izobraževalne programe, ki jih združu-
je ena beseda: PRILOŽNOST. Dobra zaposljivost, 

odlične možnosti za nadaljevanje študija in možnost, da 
športno pot dijaki uspešno nadaljujejo tudi v srednji šoli. 
Začnimo s športom. Olimpijski komite Slovenije je naši 
šoli podelil certifikat, s katerim potrjuje, da smo športni-
kom prijazna šola, kar dokazujejo naši dijaki športniki, ki 
se izobražujejo na daljavo ali v šoli. 
In tukaj so naši trije izobraževalni programi. Logistični 
tehnik, Tehnik varovanja in Tehnik elektronskih komuni-
kacij. 
Logistični tehniki premikajo svet. Dobesedno. Skrbijo za 
potnike, blago in informacije, saj iščejo najvarnejše in 
najhitrejše poti do cilja. Poskrbijo, da je blago varno skla-
diščeno in pripravljeno za prevoz. Delo je raznoliko, dijaki 
se lahko zaposlijo doma in v tujini. 
Tehniki varovanja skrbijo za varnost doma, med poto-
vanji, v službi in prostem času. Varovanje premoženja in 
oseb, objektov ter javnih prireditev, delo v nadzornem 
centru, intervencije, prevoz denarja in dragocenosti, tele-
sna straža oseb in varnostno-receptorska dela – to so 
poklicne priložnosti naših dijakov. 
Tehniki elektronskih komunikacij se v času šolanja pri nas 
poglobijo v tehnologijo IoT (Internet of things), se nau-
čijo, kako delujeta Bluetooth ali Wi-Fi, naučijo se, kako 
se vzpostavi žično ali brezžično komunikacijsko omrežje 
ali hišni alarmni sistem. Naša šola je pravo mesto, če naši 
dijaki želijo obvladovati sedanjost in sooblikovati priho-

dnost sodobne elektronske komunikacije. Zaposlijo se 
lahko na pošti, v medijskih hišah in v telekomunikacij-
skih podjetjih. 

Na Srednji prometni šoli smo aktivno vključeni tudi v pro-
jekt učne mobilnosti Erasmus+, v program Šola ambasa-
dorka Evropskega parlamenta, spodbujamo trajnostno 
mobilnost, podjetništvo, medgeneracijsko sodelovanje 
in raziskujemo kulturno dediščino. 
Srednja prometna šola Maribor ima dijaški dom, kjer 
se lahko dijaki vključijo v številne aktivnosti, obiskujejo 
brezplačno učno pomoč in prosti čas preživljajo s sošolci. 
Predvsem pa gradimo pristne medsebojne odnose in 
želimo, da naši dijaki čutijo pripadnost svoji šoli.

Prof. Mira Jug Skledar 
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KULTURNO DRUŠTVO STUDENCI MARIBOR
GREMO MI PO SVOJE IN EL DORADO

V letu 2021, ki je bilo še vedno zaznamovano z zapr-
tjem javnega življenja zaradi epidemije COVIDA-19, 
smo delovali v omejenih okvirih. Kljub temu smo 

dokaj uspešno izvajali načrtovana dela po programu.
V naše kulturno društvo je včlanjenih 102 članov, ki se s 
kulturno dejavnostjo ukvarjajo ljubiteljsko, in to v petih 
likovnih sekcijah: STIL, LISE, ZARJA, LANA, KIPARJI, v 
novi skupini LUTKARJI in v Literarno-recitacijski sekciji 
VEDRINA.
Druženj, odpiranja razstav s programom in delitve mnenj 
z obiskovalci še vedno ni bilo možno organizirati, je 
pa bilo to leto že nekoliko bolj ustvarjalno kot prete-
klo. Tako smo postavili na ogled kar nekaj skupinskih 
razstav. Najodmevnejše so bile v Beli dvorani Rače, 
Galeriji Rogaška Slatina, galeriji RRRudolf, razstavišču 
Studenček MČ Studenci, v TOTEM DCA, Gorkega 34 in 
v knjižnici KAMNICA. Tematike so bile: KRAJINSKI PARK 
RAČE, IMPRESIJE MARIBORSKEGA PARKA, SLIKARSKE 
IMPRESIJE in STARE MARIBORSKE ULICE. Žal pa si večina 
Studenčanov razstav ni mogla ogledati zaradi epidemije 
COVID-19.
Kratko poročilo v številkah: izvedli smo 53 programov 
likovnih sekcij, od tega eno skupno kolonijo društva, 6 
kolonij posameznih sekciji, 8 skupnih razstav društva, 
sodelovali smo v 20 kolonijah drugih društev in na 18 
razstavah drugih društev. Umetniška dela smo postavili 
na razstavo brez spremljajočega programa, vse pa smo 
objavili na spletni strani društva in v večini pisnih medi-
jih. 

Literarno-recitacijska sekcija VEDRINA je izdala knjigo 
kratkih zgodb EL DORADO. Ustvarile so jo članice, ki so 
se udeleževale literarnih delavnic prek ZOOM-a pod vod-
stvom mag. Larise Javernik. Članice literarne sekcije so 
tudi v okviru tedna ljubiteljske kulture s svojimi prispevki 
počastile Jurčičevo leto. Bralna skupina je izvedla 10 sre-

čanj branja knjig na daljavo. 

Ustvarjalke novo ustanovljene skupine LUTKARJI so 
se izobraževale za izdelavo lutk in lutkovne predsta-
ve pod mentorstvom izjemne mentorice gospe Brede 
Varl. Programa za prvo predstavo Rdeča kapica zara-
di epidemije nismo zaključili. Z lutkarskimi predstava-
mi bomo sodelovali medgeneracijsko, tako z otroki OŠ 
Janka Padežnika kot z varovanci Doma pod gorco. 

Zelo uspešno smo izvedli 4. likovno kolonijo na temo 
GREMO MI PO SVOJE. Ljubiteljski slikarji KD Studenci 
so sončno soboto, 25. 9. 2021, izkoristili za slikanje na 
prostem, pred stavbo Mestne četrti Studenci, kjer je 
sedež društva, t. j. na Erjavčevi 43. Za razliko od prejšnjih 
let niso bili vezani na vnaprej določeno skupno temo. 
Predsednica KD Studenci Rozika Ogorevc je za moto 
kolonije izbrala naslov slovenskega mladinskega filma 
Gremo mi po svoje. To je bilo dobro sprejeto in vsak je sli-
kal, kar je želel. Tokratne kolonije se je udeležilo 25 ljubi-
teljskih slikark in slikarjev iz vseh likovnih skupin KD, tako 
da je nastalo 25 raznolikih in enkratnih del. 
Likovno ustvarjanje je na koncu dneva izzvenelo v prije-
tno druženje članov ob pogrnjeni mizi. Namreč predse-
dnica Ogorevčeva je zavihtela kuhalnico in udeležence 
povabila na golaž po njenem receptu in na polento, kar 
postaja na jesenskih slikarskih kolonijah že tradicionalno. 
(o koloniji zapisala Nada Holc)

Rozika Ogorevc,
predsednica KD StudenciKDS, slikarska kolonija

EL DORADO, naslovnica
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UTRINKI S TEKMOVANJA V ŠPORTNI GIMNASTIKI, 
NOVI SAD, DECEMBER 2021

V preteklem letu smo se kot skupina mladink in 
članic Športnega društva Studenci udeležile 
mednarodnega tekmovanja v športni gimnasti-

ki: »Memorialni turnir Laza Krstić i Marica Dželatović« v 
Novem Sadu. Kot edine posameznice v teh kategorijah 
smo tako predstavljale naše društvo, kot tudi Slovenijo. 
Prisotnih je bilo veliko držav, med njimi tudi Bolgarija, 
Bosna in Hercegovina, Danska, Madžarska, Hrvaška, 
Srbija in Združeni arabski emirati.

Ko smo prvi dan prispeli v hotel, smo po krajšem počit-
ku odšli v bližnjo telovadnico, ki je bila pripravljena za 
trening. V dvorani smo se spoznale z njihovim orodjem, 
povadile elemente, ponovile vaje in se pripravile na pri-
hajajoče tekmovanje. Do nas so stopili študentje, pri 
katerih smo opravile meritve motoričnih sposobnosti, 
kot so predklon, moč v rokah ter ravnotežje. Večer po tre-
ningu je bil namenjen krajšemu druženju. V prihodnjem 
jutru je bil čas za pripravo tekmovalnih stvari in pripra-
vi frizur, saj so bile kvalifikacije v popoldanskem času. 
Po lažjem kosilu smo vzele svojo opremo in se odpravile 
do dvorane, kjer je sledilo ogrevanje. Pred tekmovanjem 
smo se tekmovalke zbrale ob parterju, razvrstile po orod-
jih in se ob spremljavi koračnice sprehodile do tekmo-
valnega orodja. Prvi dan tekmovanja smo zaključile brez 
večjih napak in tako se nas je vseh sedem uvrstilo v finale, 
dobile smo tudi bronasto medaljo v mnogoboju v članski 
kategoriji. Po dolgem dnevu smo tako izbrale možnost 
rehabilitacije v hotelski savni in bazenih.
Nedeljski finale smo zaključile z nasmeškom in zadovolj-
stvom ter eno srebrno medaljo na bradlji in dvema bro-
nastima medaljama na gredi. Tekmovalni vikend je bil 
uspešen za nas vse.

Pri odhodu domov smo na Fruški gori naleteli na nepriča-
kovan snežni metež, ki nam je onemogočil vožnjo domov 
in smo se morali vrniti v Novi Sad. Ker smo imeli podalj-
šan vikend, smo s tem dobile možnost spoznati drugi del 
mesta. Nedeljski večer smo izkoristili za kratek sprehod 
in skupno druženje do poznih ur. Naslednji dan nam je 
njihovo domače društvo prišlo na pomoč in nam omo-
gočilo krajši trening. Proti večeru smo si ogledale mesto 
in poskusile lokalno hrano. Ker smo bile v zimskem času, 
smo se skozi mesto sprehajale ob padajočih snežinkah. 
Stavbe in ulice so krasile božične lučke, ki so tako dodale 
še lepše vzdušje. Večer smo si polepšale z druženjem ob 
čaju in glasni glasbi na božično – novoletni tržnici.
Z novim dnem in boljšimi vremenskimi razmerami smo 
zaključevali naše petdnevno potovanje in se odpravili na 
šesturno pot nazaj proti domači telovadnici.

Sara Šemen,
tekmovalka
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OBDARIL PETDESETI VRTEC

V mesecu oktobru smo v Vrtcu Studenci Maribor 
(enoti Pekre) gostili gospoda Sotlar Boruta iz 
Selnice ob Dravi, ki je po težki bolezni oslepel. Imeli 

smo čast, da smo bili izbrani kot petdeseti vrtec, katere-
mu je gospod podaril čudovite izdelke iz lesa. Kljub neiz-
prosni bolezni, ki mu je vzela vid, je nepredstavljivo, kako 
zmore izdelovati lesene predmete, igrače tako natančno 
in popolno. Gre za približno šestdeset kosov iz lesa (mizi-
ce in stoli različnih velikosti, košarice, zabojčki, hiške, 
smrečice, didaktične igrače).
Gospod Sotlar je doslej obdaril različne zavode za poseb-
ne potrebe, novorojenčke v mariborski porodnišnici in 
številne vrtce, otroke… Podaril je preko 800 stolčkov in 
drugih izdelkov, katere izdeluje v svoji delavnici. 
Otroci v našem vrtcu so se novih igrač zelo razveselili. 
Veliko izdelkov lahko ima več funkcij v igri in otrokom 
omogočajo motivacijsko bogato igro. Z njimi so se igrali 
daljše časovno obdobje ter se igrač niso naveličali. Igrače 
dnevno vključujejo v simbolno igro in se najraje igrajo v 
skupinah. Vemo, da je igra v predšolskem obdobju naj-
pogostejša in hkrati najpomembnejša dejavnost otrok, 
ki vpliva na zdrav telesni in duševni razvoj predšolskih 
otrok. Skozi igro se otroci razvijajo, sproščajo, premagu-
jejo strahove, si bogatijo domišljijo in so bolj ustvarjalni. 
 
Igrače so zasnovane in izdelane tako, da otrokom nudi-
jo mnogo izzivov, hkrati pa so tudi kvalitetne in varne. 
Zavedamo se, kako pomembna je tudi ekološka osve-
ščenost, da so igrače v čim večji meri narejene iz narav-
nih materialov. Takšne igrače so neprimerno bolj prijazne 
otroku in okolju. Prav les ima pomembne estetske lastno-
sti, hkrati pa je zelo odporen.
S svojo življenjsko zgodbo gospod Sotlar izraža pomemb-
no sporočilno noto. Kako se naučiti živeti s telesnimi 
učinki bolezni in vzdrževati upanje, pozitivno mišljenje 
ter razviti aktivnosti in veščine, ki nas osrečujejo. Sam 

gleda na življenje z optimizmom in se veseli vsakega dne 
posebej. 

Ob koncu obiska so otroci drugega starostnega obdo-
bja izrazili zahvalo s pesmijo, ki nam je vsem ogrela srce.
V imenu Vrtca Studenci Maribor in vseh zaposlenih enote 
Pekre, predvsem pa v imenu naših otrok, se gospodu 
Borutu iskreno zahvaljujemo za podarjene lesene igra-
če in uporabne stolčke ter mize, s katerimi se bo igralo 
in uporabljalo še veliko generacij otrok. Naj bodo takšne 
zgodbe spodbuda in motivacija mnogim, ki se zaradi tež-
kih življenjskih preizkušenj znajdejo v podobnih stiskah. 

Nina Križanec,
pomočnica ravnateljice
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TURISTIČNO hUMANITARNO DRUŠTVO 
GLAS

Turistično humanitarno društvo Maribor je v soboto, 
25. septembra 2021, izvedlo trgatev grozdja z brajd 
in srečanje ljudskih godcev in pevcev. 

Posebno pozornost smo namenili potomki stare trte, ki jo 
lastnik ohranja že 17 let oz. je uspešno pridobil že nekaj 
potomk te trte. 
Čast za obiranje potomke je tokrat pripadla vsakoletnima 
udeležencema Anici in Francu Letonji. Tretar je že nekaj 
let gospod Franček Rihtar, ki je tudi skrbnik te potom-
ke stare trte z Lenta, ki skrbi tudi za spomladansko rez in 
merjenja sladkorja.
Pohojeno grozdje je spravil v kad, letos jurka, ki obdaja 
parkirni prostor gostinskega lokala, ni bila preveč rado-
darna – nekaj pa so je obrali tudi neznani trgači, je pa 
stara trta dala 35 kg lepega sladkega grozdja 
Ker smo upoštevali navodila NIJZ, smo tokrat spreje-
li ponovno samo 5 ekip, in sicer: Društvo upokojencev 
Lenart - skupina Pevke ljudskih pesmi iz Lenarta, 
Prosvetno društvo Vinko Korže Cirkovci - skupina Ljudske 
muzikantke Vesele Polanke, Društvo upokojencev 
Maribor Center- vokalna skupina pevk ljudskih pesmi 
Marice, zakonca Anica in Franc Letonja iz Cirkovc in 
Društvo upokojencev Limbuš – Pekre - Ljudske pevke 
Spominčice. Vsaka skupina je zapela dve ljudski pesmi, 
vsak posameznik pa je prejel spominsko steklenico z eti-
keto in priznanje o udeležbi. Za konec prireditve pa so 
skupinsko zapeli En hribček bom kupil. Spomladanskega 
srečanja nismo izvedli – za letos pa smo ga že razpisali. 
Predsednik društva Janez Šauperl je v svojem govoru 
povedal, da se srečujemo 2x na leto, razen v letošnjem in 
lanskem letu, spomladi na cvetno soboto in v jeseni na 
trgatvi. Ob vikendih se društvo predstavlja na stojnici v 
Merkatorju v organizaciji TZS. Veliko pozornosti posveča-

mo tudi kapelici, ki smo jo pred leti obnovili.
Po trgatvi smo organizirali trgačevo malico s kapljico 
žametne črnine iz leta 2020, po kulturnem delu nastopa-
jočih pa smo se pogostili ob bogato obloženi mizi.
S prireditvijo smo se poklonili svetovnemu dnevu turiz-
ma, ki je bil 27. 9. 2021 pod motom: »Turizem za vključu-
jočo rast«. V TZS deluje 360 društev in preko 30 tisoč pro-
stovoljcev, med katerimi smo tudi mi.

Rolanda Šauperl
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SPOZNAVANJE DOMAČEGA KRAJA

Enota Iztokova je ena izmed šestih enot Vrtca 
Studenci Maribor, ki se nahaja na obrobju 
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 kulturnih znamenitosti. 
Ker spoznavanje domačega kraja lahko predstavlja velik 
zalogaj, se vzgojitelji v enoti trudimo, da ga obliku-
jemo v zabavno poučnega z aktivnim sodelovanjem 
otrok. Z načrtovanimi dejavnostmi želimo otrokom pri-
bližati posebnosti, naravne danosti in kulturno dedišči-
no 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 dejav-

nostmi približati naravno in kulturno dediščino doma-
čega kraja, 

 � pri otrocih spodbuditi radovednost, ustvarjalnost in 
veselje pri spoznavanju domačega kraja,

 � razvijati pozitiven odnos otrok do kulturne dediščine 
domačega kraja in interes za njeno ohranjanje - pri 
raziskovanju domačega kraja prepletati in povezati 
vsa področja (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava 
in matematika). 

Otroci večinoma preko igre in z lastno aktivnostjo 
spoznavajo naš kraj, njegovo zgodovino in običaje. 
Posebnosti domačega kraja odkrivajo med ogledom cer-
kve Sv. Jožefa, Jožefovega studenca, obrežja reke Drave, 
Koroškega mostu in Studenške brvi.

Otroci tekom raziskovanja pridobivajo 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 bližnjem okolju,
 � razvijajo in širijo besedni zaklad. 

Otroci v vseh načrtovanih dejavnostih zavzeto in aktivno 
sodelujejo. Večino dejavnosti izvedemo na prostem, kar 
otroke še dodatno motivira in navduši. 
Izvedene dejavnosti nam hkrati dajejo številne možnosti 
za vzpodbujanje otrokovega razvoja na vseh področjih. Z 
njimi pa ne želimo prispevati le k razvoju in krepitvi naro-
dne zavesti otrok, ampak jih opozoriti tudi na bogato kul-
turno dediščino, ki jo imamo v bližnji okolici.
 

Brigita Piperski,  dipl. vzg. pred. otrok
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CIVILNA INICIATIVA STUDENCI SE PREDSTAVI

Studenci se v zadnjem času razvijajo najhitre-
je v celotni občini Maribor. Zaznati je novogra-
dnje bivalnih sosesk, gradnjo južne obvoznice in 

še kaj. Novogradnje povečujejo število prebivalstva na 
Studencih in s tem vse obremenitve okolja in ljudi.

Civilno iniciativo STUDENCI smo ustanovili predstavniki v 
javnem interesu delujočih društev na Studencih z name-
nom zagotovitve enotnega »bivalnega« prostora za dru-
štva in koristi krajanov MČ Studenci. Prepis iz Zapisnika 1. 
sestanka ustanovitve Civilne iniciative STUDENČANOV z 
dne 16.11.2021: »Studenci nimajo objekta - KULTURNEGA 
DOMA STUDENCI oz. kakorkoli bi že imenovali »hram«, v 
katerem bi Studenčani našli bogatitev kulturnega življe-
nja prebivalcev kraja, prostor za kulturno preživljanja pro-
stega časa in uresničevanje socialne kohezije, za izboljša-
nje dostopnosti kulturnih vrednot, pestrosti, ustvarjal-
nosti in poustvarjalnosti, še zlasti mladih. Na Studencih 
ni ustreznih prostorov za ustvarjalnost in izobraževanje 
društev, ki delujejo na območju Studencev, z namenom 
organiziranja družabnih aktivnosti za potrebe krajanov. 
Prav tako na Studencih ni predvidena ureditev parkov-
nih površin, ureditev javnih športnih površin, komunal-
ne infrastrukture ter načrtovanje povečanja kapacitet v 
vzgojno-varstvenih institucijah, kot sta osnovna šola in 
vrtec. Glede na to, da ne zasledimo nobenih predlogov 
načrtovanja navedenih potreb za STUDENCE, razen načr-
tovanje vrtca Studenci, so krajani MČ Studenci dali pobu-
do za ustanovitev CIVILNE INICIATIVE STUDENCI.«
Ideja o izgradnji kulturnega ali drugače imenovanega 
DOMA na Studencih je stara že več kot 30 let. Najbližje 
je bila realizacija v letu 2010, ko je bilo za gradnjo DOMA 
že izdano gradbeno dovoljenje, izdelana PZI (MOM), vlo-
žena identifikacija investicijskega projekta. A je takratna 
politika, kot že tolikokrat, realizacijo izvedbe iz znanih 
razlogov prekinila. 
Tokrat Civilna iniciativa STUDENCI (Ci Studenci) misli 
resno, v mesecu novembru 2021 smo se sestali usta-
novni člani Ci STUDENCI, začrtali naše usmeritve, pri-
pravili plan aktivnosti ter takoj pričeli z delom in o usta-
novitvi obvestili županstvo MOM. V januarju 2022 smo 
bili povabljeni na predstavitev naših zahtev na MOM, k 
pod-županoma g. Samu Petru Medvedu ter g. Gregorju 
Reichenbergu. Na sestanku smo predstavili naše zah-
teve, ideje in načrte in izpostavili edino možno lokacijo 
za gradnjo DOMA na Studencih na Erjavčevi 43, s pripa-
dajočim zemljiščem MOM, na sedanjem zemljišču stare 
KS Pohorskega bataljona. V arhitekturno zasnovo nismo 
posegali, smo pa predali prostorske zahteve s podrobnej-
šimi pojasnili. DOM potrebuje dvorano za do 200 ljudi za 
prireditve, upravne in arhivske prostore za v javnem inte-

resu delujoča društva ter upravni prostor MČ Studenci. 
V sklop DOMA bi bilo smiselno umestiti tudi knjižnico 
Studenci in zagotoviti manjši namenski prostor za delo-
vanje trgovinice z osnovnimi življenjskimi potrebščina-
mi za lažjo samooskrbo starejših v bližnji okolici. Glede 
na lokacijo ter ostale dejavnosti v bližnji okolici bi tako 
ta del Studencev postal upravno »središče« in družabni 
prostor vseh Studenčanov. Zahtevali smo, da se izgra-
dnja DOMA na Studencih prioritetno vključi v Strategijo 
razvoja MOM za MČ Studenci v letih 2022-2026 ter da se 
izgradnja DOMA na Studencih obravnava prednostno in 
realizira v čim krajšem možnem času. Vse zgoraj navede-
ne zahteve so bile s strani županstva pozitivno sprejete, 
končna skupna ugotovitev je bila, da smo iniciativa ZA in 
da je v interesu MOM naše skupno sodelovanje z name-
nom pravilnih usmeritev in ciljev ter realizacijo le teh za 
uravnotežen razvoj MČ Studenci.
Ob predstavitvi nikakor nismo pozabili skrbi za okolje, 
urejanje javnih in parkovnih površin ter hkratnega poso-
dabljanja infrastrukture glede na stanovanjske gradnje 
in rast prebivalstva na Studencih. Predlagali smo, da je 
nujno potrebno poleg vseh trenutnih gradenj in inve-
sticij v stanovanjske objekte na območju MČ Studenci s 
strani MOM predvideti in realizirati razvoj splošne infra-
strukture s posebno skrbjo, da Studenci z novim obse-
gom gradenj ne postanejo predvsem spalno betonsko 
območje, ampak prijeten življenjski prostor z ustrezni-
mi parkovnimi površinami, sprehajalnimi potmi in ustre-
znim ozelenitvenim planom, torej kot prijetno bival-
no okolje. Poseben poudarek smo skupaj namenili tudi 
»zgodovinskemu« delu Studencev v okolici OŠ Janka 
Padežnika, Jožefovega studenca, parka brez imena in 
Jožefove cerkve s poševnim zvonikom, ki je unikum daleč 
naokoli, in da je potrebno razvoj orientirati v ohranja-
nju kulturne in zgodovinske dediščine. Županstvo nam 
je zagotovilo, da bomo v prihodnje vabljeni na razprave 
in razvojne načrte za naše območje ter upoštevani kot 
sogovornik pri realizaciji le teh. 
CI STUDENCI meni, da je bilo prvo srečanje s predstavniki 
MOM pozitivno, da obstajajo skupni cilji in interesi obeh 
strani ter da lahko tvorno sodeluje z MOM pri realizaciji 
zgoraj navedenega. Ci STUDENCI daje v javnost informa-
cijo o obstoju, vodilu in namenu Ci STUDENCI. Z lokalnim 
prebivalstvom si želimo dialoga, omogočamo komunika-
cijo preko elektronske pošte, sprejemamo pobude, kriti-
ke in pohvale, ki jih želimo v pravno formalni obliki posre-
dovati na MOM z namenom skupnega reševanja ciljev, 
problemov in težav. Sodelovali bomo z MČ Studenci, saj 
tako lahko lažje dosežemo zadane cilje.

Rozika Ogorevc,
predsednica
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MOJE MESTO

Mesto, kjer živim, 
je moje rojstno mesto

in v njem skoraj vedno vem,
kje je moje mesto.

Ko ga za kratek čas zapustim,
se vračanja domov neizmerno razve-

selim.

Vedno znova se zavem,
kako pogrešala sem vse,
celo nasmetena dvorišča

in popisane zidove,
vse: hiše, reko Dravo, mostove,

obrise Pohorja,
predmestja in parke,
promenado na Lentu.

Srce je polno čudovitega pogleda,
nikoli mu ga ni dovolj,

skorajda je premajhno za toliko 
čustvo.

Pohorje se z desnega brega preko reke
spogleduje s Kalvarijo in Piramido,
dvema stražarjema iz zgodovine.
Saj v mojem mestu na vsakem se 

vogalu hiše zgodovina piše.
Bogata zgodovina za mesto,

spoštovano in poznano že stoletja.

Moje ljubo mesto,
navdihuješ naše ustvarjanje,

hraniš naše duše,
s tabo sanjamo in rastemo.

Na mestnih klopcah
nastajajo zgodbe o klopeh in ljudeh.

na njih v dvoje zardevajo spomini,
srečni, a včasih malo manj srečni.

Moje mesto diši po maminih 
predpasnikih

pa po očetovih knjižnih policah,
diši po prijateljih

in njihovih ubesedenih mislih
na valovih vetra ob Dravi na Lentu.

Danica Zlatar

spletna trgovina
www.studencek.si

Limbuška cesta 57
041 679 321
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