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Kdaj 
avtomobili 
brez voznikov

Zgradbe brez dvigal 
postajajo vse večji  
problem, a ne večji od 
pridobivanja soglasij 
lastnikov za vgradnjo

Starši so s protestom 
zahtevali spremembo 
vodstva šole  
v Jakobskem Dolu 

Kakšen  
bo razvoj 
mest

V žariščuGospodarstvo
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Simon Robinson, dirigent: "V Mariboru je še 
vedno preveč pesimizma in antiljubljanizma, 
vse to pa vpliva na samozavest mesta.  
Samokritika mesta je izredno važna,  
in če je konstruktivna, je koristna."

Policisti Andreja H. sumijo poskusa 
umora sodnice Daniele Ružič, ki je 
bila pred devetimi dnevi brutalno 
pretepena pred svojo hišo.

Kako se lahko kaj takega sploh 
zgodi? Najpogosteje slišano vpra-
šanje med tistimi, ki te dni festival-
sko vzdušje optimistično iščejo na 
Lentu. Nekdaj najbolj priljubljeni 
del Festivala Lent, kjer si preprosto 
moral biti, če si hotel biti viden, je 

letos neprijetno pust. Nekoč družab-
no lentovsko srce danes tam bije ko-
majda. Prav nič ob Dravi ne kaže na 
to, da je to festival, ki je še leta 2012 
v 16 dneh pritegnil več kot 700.000 
obiskovalcev. Tako malo je vsega 
letos na poti ob reki, da jo je kak obi-
skovalec te dni označil za promena-
do duhov, alejo spominov na neke 
bolj žive čase.

 Ob Večerovem/Jurčkovem odru le 
še kulinarični festival Sladolent, 
pa stojnica s pivom, japonskimi te-
steninami, burgerji in rekviziti NK 
Maribor. In to je to. Potem pa velika 
praznina, ki zeva sredi prepada med 
novo mestno oblastjo, ki želi odpre-
ti pogled na Dravo in Lent očistiti 
kazečih gostinskih šotorov, in orga-
nizatorji, ki z grenkim priokusom 

opazujejo, kako ima Festival Lent z 
Lentom skupno le še ime. Vsaj avte 
so skupnimi močmi pregnali s pro-
menade, tako ima tistih nekaj spre-
hajalcev več prostora za vprašanja, 
kot so: Kje so čevapčiči? Kje je vzduš-
je? Kje so turisti? Kje je smisel vsega 
skupaj? 

S slabimi medsebojnimi odnosi in 
stanjem je seznanjen tudi šolski in-
špektorat.

STRANI 16, 17

V žarišču

Črna kronika

Maribor

Brez soglasja, 
brez dvigal

Ovadili  
sodničinega 
partnerja

Nočejo več 
starega  
ravnatelja
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STRANI 10, 11

Denis Živčec

Nekdaj najbolj 
priljubljeni del Festivala 
Lent je letos neprijetno 
pust. Kaj se je zgodilo?

Po promenadi 
duhov

Maribor

Prvo sezono v ligi NBA je slovenski košarkarski as Luka Dončić kronal z na-
grado za novinca leta. Izbor ni bil presenetljiv, nekatere stavnice so tistim, 
ki so stavili na Ljubljančana, denar izplačale kar vnaprej. Zvezdnik Dallasa 
je v glasovanju za novinca leta prejel kar 496 točk od 500 možnih, le dva no-
vinarja ga nista postavila na prvo mesto. Dvajsetletnik, ki se je gala priredi-
tve v Los Angelesu udeležil v spremstvu dekleta, mame in babice, je postal 
šele drugi Evropejec po Pauju Gasolu s to nagrado. (šr)

Krona Dončićevega leta
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REŠITEV PREJŠNJE KRIŽANKE - Vodoravno: pisk, Ezer, nota, apel, kal, RJ, osvajalec, 
Krivaja, inč, Toš, rabinat, AB, vikar, DI, volan, masiv, Atena, Andro.

Dnevni horoskop

OVEN (21. 3.-20. 4.)

BIK (21. 4.-21. 5.)

DVOJČKA (22. 5.-21. 6.)

RAK (22. 6.-22. 7.)

LEV (23. 7.-23. 8.)

DEVICA (24. 8.-22. 9.)

TEHTNICA (23. 9-23. 10.)

ŠKORPIJON (24. 10-22. 11.)

STRELEC (23. 11-21. 12.)

KOZOROG (22. 12-20. 1.)

VODNAR (21. 1-18. 2.)

RIBI (19. 2.-20. 3.)

Izkoristite poletje za izlete v 
naravo, počitek in mir.

Vzemite si čas zase  
in se globoko odpočijte.

Zdi se vam, da bi za zmago v 
tekmi bili sposobni kogarkoli 
pohoditi.

Od vsega, kar vas ovira, duši in 
žalosti, se poslovite.

Svet je lep, ne bodi slep,  
je pregovor, ki si ga vzemite 
k srcu.

Ne pretiravajte z adrenalinskim 
zadevami. Znebite se dvomov 
in zarotništva.

Pretiravate s samoanalizami 
in razčlenjevanjem svojih 
bližnjih.

Življenje je veliko bolj  
preprosto, kot si mislite.

Prav bi vam prišlo sproščeno 
uživanje v vodi.

Spoznali ste, da samota niti ni 
tako huda, kot ste se zbali.

Najlepše ideje se rodijo v tišini.

Nekega dogodka vas je strah 
zaradi nevednosti. Informirajte  
se o vsem, kar je z njim povezano.

M a r i b o r č a n u  S i m o n u 
Erženu ,  nekda njemu 
vrhunskemu BMX-ko-

lesarju in zadnjih deset let avantu-
rističnemu kolesarju, je že tretjič 
uspel podvig. Skupaj s somišlje-
niki je s kolesom v dnevu prevo-
zil pot od Trdkove, naselja v občini 
Kuzma na Goričkem, do Portoro-
ža, dolgo 335 kilometrov. Dogodek 
v sklopu pobude Zmigajmo Slove-
nijo, ki promovira zdrav življenj-
ski slog in telesno aktivnost, je imel 
tudi dobrodelno noto - z njim so 
zbirali sredstva za pomoč nadarje-
nim športnikom iz socialno šibkih 
okolij. Eržen se je za prvo tovrstno 
kolesarjenje odločil leta 2017 s pro-
jektom, ki ga je poimenoval Diago-
nala335. Tedaj se mu je opolnoči na 
startu pridružilo enajst kolesarjev, 
skupno 21 tisti dan. Leto pozneje je 

bilo na startu že 60 kolesarjev, do 
cilja v Portorožu pa jih je vztrajalo 
nekaj manj.

Kar 120 kolesarjev

Za tretjo izvedbo Diagonale335 se je 
prijavilo rekordnih 120 kolesarjev. 
"Med njimi je bilo tudi sedem ko-
lesark. Ponosen sem na vse, ki so v 
dnevu zmogli naporno pot, in še po-
sebej na to, da so se odzvali na dogo-
dek, kjer se krepita duh sodelovanja, 
prijateljstva, spodbujanja drug dru-
gega in dobrodelnost. Diagonala335 
ni tekmovanje in ne maraton, gre za 
druženje enako mislečih in spodbu-
janje ljudi k več gibanja," je razložil 
Simon Eržen. "Na cilj v Portorožu jih 
je prikolesarilo 110. Kot zanimivost 
naj omenim, da je pot letos prekole-
saril že znani udeleženec Diagona-
le335, Boštjan, tokrat kar s kolesom 
Pony. Prvič se je Diagonale335 udele-
žila Nika, ki je tudi prvič v življenju 

Že tretja prireditev Diagonala335 je privabila kar  
120 kolesarjev in kolesark

Zmago Gomzi

S kolesom  
od Trdkove  

do Portoroža

DOBRODELNOST

Čakajoč na polnoč in začetek  
kolesarjenja Foto: Borut BIRSA

Premagali so  
2700 višinskih 
metrov vzponov in 
porabili približno 
7000 kalorij

prekolesarila 200 kilometrov oziroma 300 kilometrov v 
enem dnevu, 21-letni Franc pa si je specialko kupil nekaj 
dni pred startom in kljub temu premagal pot do Porto-
roža. Najstarejši udeleženec je imel kar 72 let," je dodal 
Eržen. Pri organizaciji je pomagalo več kot 15 prostovolj-
cev in 45 podjetij.

Povsod lepo sprejeti

Karavana kolesarjev je na poti imela nekaj promocijskih 
točk, na katerih je pod sloganom Zmigajmo Slovenijo 
spodbujala gibanje med ljudmi in zdrav način življenja. 
"Ustavili smo se na Ptuju, Vranskem, v Ljubljani, Bel-
skem, Kopru in Portorožu. Imeli smo tudi postanke za 
osvežitev s pijačo in jedačo. Po dogovoru s Športno zvezo 
Ljubljane smo se ustavili tudi pred poslopjem zveze, kjer 
smo se prav tako okrepčali z malico, kolesarje pa je poz-
dravil in motiviral predsednik ŠZ Ljubljane in podpred-
sednik OK Slovenije Janez Sodržnik. Pozornost, ki so nam 
jo namenili povsod, kjer smo se ustavili, nam je dala do-
datnih moči, tako da smo lažje zmogli napore do cilja v 
Portorožu, kjer smo si zadovoljni, da je vse za nami, tudi 
oddahnili, nekateri pa so se osvežili s skokom v morje 
ali pa so supali," sogovornik opiše razpoloženje na cilju.

Denar še vedno zbirajo

Kolesarji, ki so pedala poganjali od starta do cilja, so pre-
magali 2700 višinskih metrov vzponov in porabili pribli-
žno 7000 kalorij. Te so nadomestili na postojankah, na 
Trojanah so si privoščili tudi znameniti krof. "Na poti ni 
bilo večjih tehničnih težav. Mobilni servis je zaradi pre-
drtih zračnic moral posredovati petkrat, nekaj zračnic 
so si kolesarji zamenjali sami. Kljub temu je bilo med ko-
lesarjenjem ozračje vrhunsko, vsi smo se spodbujali in 
podpirali, delovali smo v duhu 'skupaj smo močnejši'. 
Vožnja ponoči je bila nekaj posebnega in za marsikoga je 
bilo prvič, da se je na pot podal sredi noči. Predvsem na 

klancih je kolesarje bodril harmoni-
kar Rok, tako da smo lažje premaga-
li vzpone. Na vsaki promocijski točki 
smo zbirali žige, na podlagi katerih 
je vsak na cilju prevzeli zasluženo 
medaljo," razpoloženje med vožnjo 
opiše Eržen.

Kolesarji so med potjo zbirali 
sredstva za Fundacijo za športnike iz 
socialno šibkih okolij. "Koliko je zbra-
nega denarja, točno ne vemo, kajti 
akcija še poteka, in sicer prek SMS-
-sporočili na številko 1919 s ključno 
besedo OKS5 za donacijo pet evrov 
oziroma s ključno besedo OKS za do-
nacijo enega evra. Med vožnjo smo 
donacije zbirali tudi s prodajo kole-
sarskih dresov kolekcije Diagona-
la335 2019, ki jih je še vedno mogoče 
kupiti na spletni strani www.diago-
nala335.si. Z mislimi smo že pri pro-
jektu Diagonala335 številka štiri leta 
2020," je sklenil Simon Eržen.

Tu in tam so morali gristi tudi kolena. 
Foto: Borut BIRSA


