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TOMAŽ LIPOVEC

Inženir lesarstva se ob vodenju 
družinske antike posveča tudi 

izdelovanju lesenih izdelkov

Oblikovanje 
lesa je terapija

Športni park Tabor v prenovo na  
propadajočem zemljišču na Cesti zmage 
v Mariboru

Igor Plohl razbija stereotipe o invalidih, 
uči solidarnosti, strpnosti

Taborski park z novo podobo Po nesreči opogumlja druge
MARIBOR LENART

STRAN  4, 5

V obeh hoških šolah in vrtcih letos za blizu 
300 tisoč evrov investicij

Šola Reka - Pohorje dobi prizidek
HOČE
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Zmago Gomzi

S prva napovedano z za-
četkom maja, a napo-
sled je vendarle videti 

nekaj premikov na nekdanjem 
športnem igrišču Društva za 
šport in rekreacijo Železničar 

Na propadajočem zemljišču na Cesti zmage  
v Mariboru naj bi zrasel sodoben  

športno-rekreativni center 

Športni park  
v prenovo

REKREACIJA

Maribor na Cesti zmage 90 na 
Taboru. Zaradi težav z vzdrže-
vanjem objekta, ki terja pre-
cejšen vložek, je omenjeno 
društvo prodalo igrišče podje-
tju Športna oaza Tabor. Lastni-
ka nameravata na tem kakšnih 

deset tisoč kvadratnih metrih 
velikem zemljišču vzpostaviti 
športno-rekreativni center in 
temu spalnemu naselju, ki ob-
kroža celotni objekt, vdihniti 
dodatni življenjski utrip. Pred 
dvema letoma sta najprej raz-
mišljala o najemu objekta, a ker 
sta imela v mislih večjo inve-
sticijo, sta se odločila za nakup. 
Približno leto dni sta porabila 

Na zemljišču ob Cesti zmage so že 
opravili nekaj zemeljskih del. 
Foto: Sašo Bizjak

P red dnevi se je z več kot 
enomesečnega kolesar-
jenja po območju nek-

danjega Osmanskega cesarstva 
v domovino vrnil Simon Eržen. 
Mariborski avanturistični ko-
lesar je tokrat prvič v družbi s 
partnerico Matejo Vodopivec 
prekolesaril več kot 3000 kilo-
metrov. Mateja nekaj manj, saj 
je kolesarjenje zaradi delovnih 
obveznosti končala v Carigra-
du, Simon pa je kolesaril še osem 
dni do končnega cilja - Sofije. Od 
tam je z avtobusom odpotoval 
v Zagreb, tam pa spet sedel na 
kolo in poganjal pedala do Ma-
ribora.

"Načrtovala sva kolesarje-
nje po treh državah, Gruziji, 
Turčiji in Bolgariji, od Tbilisi-
ja do Carigrada in Sofije, a sem 
zadnji del poti po Bolgariji pre-
vozil sam. Najin projekt je imel 
tudi dobrodelno noto, a to, kar 

sva doživela, naju je močno pre-
senetilo. Trem družinam, za 
katere sva menila, da živijo v 
socialni stiski, sva hotela poda-
riti po nekaj sto evrov, a vse tri 
so pomoč odklonile. Denar bova 
tako vzela s seboj na prihodnje 
kolesarjenje," je razložil Eržen.

Kolesarila sta okoli 160 ur, po 
90 kilometrov na dan, spremlja-
le so ju številne dogodivščine. 
"Ko sva v Tbilisiju sedla na kolo, 
so naju napadli trije psi, a sva se 
jih hitro znebila. Soočiti sva se 
morala z različnimi vremenski-

mi vplivi, denimo s temperatu-
ro 42 stopinj Celzija, vetrom in 
dežjem. Glede na to, da je vsak 
od naju tovoril približno 50 ki-
logramov prtljage, je bil to velik 
napor. Dvakrat se nama je predr-
la zračnica, polomilo tudi nekaj 
špic, meni se je celo zlomil obroč 
zadnjega kolesa, zamenjal sem 
ga lahko v Carigradu. Mateja je 
na eni od gramoznih cest padla, 
na srečo je staknila le odrgnine 
in si hitro opomogla. V Turčiji je 
imela prebavne težave, meni se 
je to zgodilo na poti iz Carigra-

da do Sofije," opiše Eržen. Prvič 
je imel med tako dolgo potjo 
ob sebi nekoga, s katerim se je 
lahko pogovarjal, delil dobro in 
slabo voljo. "Prekolesaril sem že 
več kot 25.000 kilometrov, sem 
zelo izkušen, vem, kaj me čaka 
na takih avanturah, Mateja ima 
veliko manj izkušenj, zato sem 

Zmago Gomzi

Mariborčan Simon Eržen je strnil vtise  
s kolesarjenja po Gruziji, Turčiji in Bolgariji 

V dvoje lažje  
nad težave

KOLESARSKO POPOTOVANJE
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Tako bo predvidoma videti  
športni park  
Foto: Arhiv Športne Oaze

za pridobivanje ustreznih do-
voljenj za začetek del, porabi-
la tudi veliko časa in denarja. 
"Sedaj, ko imava dovoljenja, je 
bilo na zemljišču opravljenih 
nekaj osnovnih zemeljskih del. 
Glede na to, da je projekt oce-
njen na približno milijon evrov, 
si s partnerjem prizadeva, da bi 
k projektu pritegnila kakšnega 
sofinancerja oziroma financerja, 

in če nama bo to uspelo, ni boja-
zni, da Športna oaza Tabor ne bi 
bila dokončana leta 2019," pravi-
jo investitorji.

Center se bo imenoval enako 
kot podjetje - Športna oaza 
Tabor. Poleg že obstoječih treh 
teniških igrišč naj bi zgradili še 
dve igrišči s trdo podlago, malo 
nogometno igrišče s trdo podla-
go, večji gostinski objekt z otro-
škimi igrali, parkirišče in ograjen 
prostor z zelenicami, kjer naj bi 
prav tako potekale nekatere re-
kreativne dejavnosti. Objekt 
bo dobil tudi novi vhod s Ceste 
zmage. Športna oaza bo name-
njena vsem, ki bi v njej radi našli 
kakšno dejavnost zase, predvsem 
pa družinam z otroki. Investi-
torji tudi sami pogrešajo kaj ta-
kšnega v mestu. Ne nazadnje je 
ob objektu stanovanjsko naselje, 
kar pomeni, da bo za tamkajšnje 
otroke to zagotovo zanimivo. 
Želijo vzpostaviti nekakšen med-
generacijski center, ki bi povezo-
val otroke, mladino in starejše, 
dodajajo v upanju, da jim bo za-
črtano uspelo uresničiti.

Mladostniki so zelo navdušeni nad to posebno 
vrsto branja

Živa knjižnica v 
pohorskih gozdovih

MKC MARIBOR

P rostovoljski projekt Živa 
knjižnica Maribor, pod 
okriljem Mladinskega 

kulturnega centra v Mariboru, 
uspešno poteka že šesto leto. Po 
strukturi je podobna pravi knji-
žnici, pa vendar tako drugačna. 
Ima knjige, knjižne liste, knji-
žničarja, informatorje, čitalnico 
in seveda bralce. Posebnost Žive 
knjižnice je ta, da so knjige ljudje 
(tako imenovane žive knjige), 
ki skozi pogovor z bralci delijo 
svoje bogate življenjske izkušnje, 
največkrat nevsakdanje, in tako 
pripomorejo k zmanjševanju ste-
reotipov in predsodkov.

Do sedaj je bilo izvedenih že 
več kot trideset Živih knjižnic 
v Mariboru in drugih krajih po 
Sloveniji. Organizirane so bile 
tako v centru Maribora kot v 
sklopu Art kampa v Mestnem 
parku Maribor, dijaških domo-
vih, fakultetah, osnovnih šolah, 
gostujejo pa tudi na različnih 
prireditvah, kamor jih povabijo. 
Iz leta v leto je projekt bolj pre-
poznaven, bralci jih spremljajo 
in se vedno znova vrnejo. Zelo 
razveseljivo je, da so poleg sta-
rejših bralcev tudi otroci in mla-
dostniki izredno navdušeni nad 
tovrstnim "branjem".

"To še posebno vedo otroci, 
ki v okviru ZPM Maribor poči-
tnikujejo na Domu Miloša Zi-

danška na Hočkem Pohorju, saj 
so nas že tretjič povabili medse. 
V vročem julijskem popoldnevu 
smo se štiri ure družili na nad-
morski višini 1030 metrov. V 
objemu hladu idiličnih pohor-
skih gozdov je bilo zelo prije-
tno. Ker se nekatere Žive knjige 
in tudi otroci radi vrnemo, smo 
postali že pravi prijatelji. Pozitiv-
na energija, živžav in zvedavost 
otrok ter njihova hudomušna 
himna nas vedno znova nav-
dušijo. Zaradi velikega števila 
otrok so branja potekala v manj-
ših skupinah," razlaga Cvetka 
Vidmar. Pol ure klepeta z vsako 

skupino je minilo kot blisk. 
Vmes so si s hladno pohorsko 
vodo komajda utegnili poplakni-
ti grlo, da so glasilke vzdržale, 
še dodaja. "Nevsakdanja, nepo-
sredna in iskrena otroška vpra-
šanja tudi v nas poiščejo tisto 
nekaj otroškega, kar še vsak nosi 
v sebi. Kljub generacijskim raz-
likam, raznolikosti Živih knjig, 
sodelujočih in organizatorjev se 
imamo zmeraj nadvse fajn. Boga-
tejši za nove izkušnje in dožive-
tja smo obljubili, da se naslednje 
leto spet vidimo," je še sklenila o 
srečanju z mladimi. (štr)

Živa knjižnica na Domu Miloša 
Zidanška Foto: Arhiv MKC Maribor

skrbel, da je bilo med nama, 
kadar sva naletela na kakšno 
težavo, čim več razumevanja in 
sožitja, da sva težave lažje pre-
mostila." Med drugim sta kam-

pirala na 2000 metrov visokih 
planotah, velikokrat pa sta pre-
spala pri domačinih, nekajkrat 
zaradi higienskih razmer tudi 
v hotelu. "Domačini so bili zelo 
ljubeznivi, prijazni, pri njih sva 
se lahko najedla in še za na pot 
so nama dali. Nikoli ne bom po-
zabil voznika avtomobila, ki je 
na približno 2300 metrov visoki 
planoti v Gruziji na cesti, po 
kateri sva kolesarila, ustavil avto 
ob nama podaril po dva korneta 
sladoleda," je izpostavil. V spo-
minu mu bo ostal še ta pripetljaj. 
"Ko sva se z Matejo povzpela na 
približno 2600 metrov visoko 
goro, je začel pihati močan veter, 
megla je postajala vse bolj gosta 
in tudi mračilo se je že. Sredi raz-
mišljanja, ali bi bilo kampiranje 
na taki višini in v takih vremen-
skih razmerah varno, je k nama 
pristopil možakar, nama odsve-
toval namero in naju za name-
ček še odpeljal nekaj sto metrov 
niže, kjer je bilo vreme za kam-
piranje veliko bolj prijazno."

Simon Eržen in Mateja Vodopivec 
Foto: Osebni arhiv


