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Edward Clug, koreograf: "Kar je skrb vzbujajoče, je, da smo se navadili delati s tako majhnimi sredstvi. To je nevarno, saj smo postali
tako iznajdljivi, da to ogroža naš obstoj."

Slovenija,
dežela
čebelarjev

Zapori
pokajo
po šivih
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Bo socialno
delo res
drugačno?

V centrih za socialno
delo se bojijo, da je
reorganizacija bolj
formalna kot vsebinska

Maribor

Drava
oživljena

STRANI 2, 3

Gospodarstvo

Spodbudno
za posojilojemalce
v švicarskih
frankih

la, s katerim želijo organizatorji ljudi
v krajih ob reki z njo bolj povezati.
Tako se je dogajalo tudi v Radljah ob
Dravi, kjer je Vodni park odprl svoja
vrata, na Ptuju se je bilo mogoče spoznati z vlečnim deskanjem ...
Lani se je festivala udeležilo več
tisoč obiskovalcev. Letos se je dogajanju pridružilo še več posame-

znikov in društev, zato bo tudi dlje
trajal. Vse do sredine julija se bodo
vrstili dogodki, bolj zgoščeno sicer
ob koncu tednov. Prihodnji petek bo
med drugim pri Stari trti gledališka
predstava, v soboto pa spust po stari
strugi Drave od Starš do Ptuja.
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Šport

Hvala, Novagol

STRAN 6

Kultura

Vesna
je opravila
maturo
Novi slovenski muzikal
po kultnem filmu Vesna
si je prislužil dobro oceno,
kaže pa potenciale
za odlično

Zmago je zasenčilo slovo. Milivoje Novaković je zadnjič oblekel nogometni
dres. "Še vedno imam golgeterski instinkt," se je zasmejal 38-letnik, ki je z
golom potrdil zmago slovenske nogometne reprezentance proti Malti v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Zadnji je bil najbolj čustven, je priznal.
Ustavil se je pri 32 zadetkih in se skozi špalir sprehodil v športni pokoj. Za
gole v Mariboru in reprezentanci bodo zdaj skrbeli mlajši. (šr)
STRANI 16, 17
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Čeprav teče Drava skozi Maribor bolj
ali manj mirno, je bila njena gladina
ta konec tedna precej razburkana. Vozniki vodnih skuterjev, potapljači, plavalci in podobni so poskrbeli, da njena
gladina ni bila tako lenobna. Dogaja-

lo se je tudi na nabrežju, zato je bil del
Lenta zaprt za promet. Kar dva teka
ob reki, eden za Mariborsko knjižnico, drugi ob čistilni napravi v humanitarne namene, dve plaži s ponudbo
priboljškov in pijače, atraktivni skoki
s kolesi v vodo ... so pritegnili številne.
Ti dogodki so bili eden vrhuncev
tokratnega, drugega Drava festiva-

Foto: Bobo

Branka Bezjak, Igor Selan

Foto: Sašo Bizjak

S festivalom povezujejo
rekreacijske, izobraževalne in
kulturne dogodke ob reki
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KOLESARJENJE

Dobrodelnih
335
kilometrov
Opolnoči 17. junija bo Mariborčan
Simon Eržen startal v vasi Trdkova in
v 24 urah prikolesaril do Portoroža.
Postanki so v Celju, Ljubljani in Kopru.
Pridružite se mu na kolesu!
Zmago Gomzi

Simon Eržen, premalo prstov za štetje
vseh podvigov FOTO: Agencija MORI

M

agister strojništva Simon Eržen iz Maribora je bil v mlajših letih vrhunski tekmovalec na kolesu BMX, večkratni jugoslovanski
in slovenski državni prvak v različnih starostnih kategorijah te športne discipline. Pred desetimi leti je danes
40-letni Simon kolo BMX postavil v kot in se podal na
pot avanturističnega kolesarjenja. Leta 2008 je začel projekt Simon Eržen s kolesom okoli sveta s poslanstvom med ljudmi prebujati zavest o pomenu kolesarjenja. Od
takrat je kolesaril v sedemnajstih državah na treh celinah, za njim je približno 20.000 kilometrov dolga pot,
prevozil je tudi tri diagonale - po Novi Zelandiji, Japonski in Omanu.

Mladi se morajo čim več gibati
"Moja želja je bila, da se lotim tudi slovenske diagonale
z geslom Zmigajmo Slovenijo in pod imenom Diagonala335, kar pomeni, da bom v 24 urah prekolesaril 335 kilometrov dolgo pot. Projekt podpira Olimpijski komite
Slovenije, ima dobrodelno noto, z njim bomo zbirali donatorska sredstva Fundacije za podporo športnikom iz
socialno šibkih okolij, ki deluje pri OKS. Vsi vemo, da
mnogi mladi nadarjeni športniki v želji po vrhunskosti trčijo ob zid, imenovan pomanjkanje denarja, ko je
treba storiti najpomembnejši korak na športni poti,"
pravi Simon Eržen.
Projekt Diagonala335, ki naj bi ob zbiranju donacij
prispeval tudi k temu, da bi mlade spodbudil k več gibanja, da bi torej tudi kolesarili, bo Eržen začel uresničevati v nedeljo, 17. junija. Na progo se bo podal točno
opolnoči v vasi Trdkova na tromeji Madžarske, Avstrije in Slovenije. Od starta bo kolesaril do prve promocijske točke v Celju (140 km), kamor naj bi prispel med 7.

3197

MREŽASTA
BOMBAŽNA
TKANINA

in 8. uro, nato bo pedala poganjal do
druge promocijske točke v Ljubljani
(210 km), kamor naj bi prispel med
12. in 14. uro, od tam pa do tretje
promocijske točke, do Kopra (320
km), kamor naj bi prispel med 19. in
20. uro, cilj pa bo imel v Portorožu
(335 km) ob 21. uri. "Močno si želim,
da bi me na poti spremljalo čim več
kolesarjev. Pridružijo se lahko kjerkoli na trasi. Projekt je dobro promoviran na različnih ravneh, zato
sem prepričan, da mi bo družbo od
Goričkega do Primorja delalo veliko
rekreativnih kolesarjev. Kako se
mi lahko pridružijo med potjo, bo
vidno na spletni strani http://diagonala335.bikingtheglobe.net in
na socialnem omrežju Facebook
http://fb.com/diagonala335. Kolesarji, ki bodo moji sopotniki, in tisti,
ki imajo čut za dobrodelnost, lahko
donacije nakažejo s SMS-sporočilom
(OKS5 za 5 EUR na številko 1919, OKS
za 1 EUR na številko 1919). Upam, da
bomo zbrali več tisoč evrov," dodaja
Eržen, ki z zadovoljstvom ugotavlja,
da je projekt, ki naj bi postal tradicionalen, naletel na pozitiven odmev
med rekreativnimi kolesarji. "Vest,
da na startu v vasi Trdkova ne bom
osamljen, me je razveselila. Po do
zdaj znanih podatkih se mi bo pridružilo deset kolesarjev, morda celo
MLADO
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OBMEJNA
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NA SZ.
SLOVENIJE

HRVAŠKI
PEVEC
RAHIMOVSKI

BOLGARSKI
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(EVGENI)

PEŠČENO
BORIŠČE
V AMFITEATRU

NAREČNI
IZRAZ
ZA SMRAD

več. Ne vem, kdo so, jih ne poznam,
a ker so ogreti za isto stvar kot jaz,
so seveda dobrodošli in jih z veseljem pričakujem. Kako dolgo me
bodo spremljali na poti, ne vsem, a
jim bom hvaležen za vsak kilometer.
V družbi je lažje premagovati pot, ki
bo kar zahtevna."

Na projekt dobro pripravljen
Eržen je prepričan, da bo v 24. urah
s postanki za okrepčilo v Celju, Ljubljani in Kopru zmogel 335 kilometrov. Čeprav je vajen vsakodnevnih
kolesarskih izletov, ničesar ne prepušča naključju. "Na projekt se pripravljam že vse leto. Kakšen dan
sem prekolesaril tudi 250 km, zato
me ni strah, da v 24 urah ne bi
zmogel 335 kilometrov. Tudi psihično sem dovolj dobro pripravljen.
Na poti od Trdkove do Portoroža ne
bom osamljen, imel bom družbo kolesarjev, imam namig, da se mi bo na
poti v kolesarski opremi v Ljubljani
pridružil predsednik OKS Bogdan
Gabrovec, v Trojanah pa podpredsednik OKS Tomaž Barada, predsednik
Fundacije za podporo športnikom iz
socialno šibkih okolij, ki naj bi kolesaril do Ljubljane. Morda se bosta
projektu pridružila še nekdanji svetovni boksarski prvak Dejan Zavec
in z olimpijskimi kolajnami ovenčan
Vasilij Žbogar," pravi Simon Eržen.

"Močno si želim, da bi me
na poti spremljalo čim več
kolesarjev. Pridružijo se
lahko kjerkoli na trasi."
Simon Eržen je kolesaril
v sedemnajstih državah
na treh celinah, za njim
je približno 20.000
kilometrov dolga pot,
prevozil je tudi tri
diagonale, po Novi
Zelandiji, Japonski
in Omanu.
Simonu se bo na štartu
pridružilo najmanj deset
kolesarjev, kasneje menda
tudi Bogdan Gabrovec in
Tomaž Barada.
Vožnja ima dobrodelno
noto, z njo bodo zbirali
donatorska sredstva
Fundacije za podporo
revnim športnikom.

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

Močna čustva, ki vas bodo
preplavila, vam lahko spremenijo nekaj načrtov.

TEHTNICA (23. 9-23. 10.)
V družbi nasprotnega spola
boste prijetno igrivi.

TLAKOVALEC
MOČNO
VALJANA
KOSMATENA
TKANINA
ČRKA N
VRT
Z ALPSKIMI
RASTLINAMI

AMERIŠKI
SATIRIK
(GEORGE)
MEHKI
DEL ČESA
IGRALKA
IVANIČ

MORALNA
NAČELA
AVTOR
MARJAN
GRABNER

VIADUKT
NA CESTI
VRANSKO TROJANE

GANEC,
NEKDAJ
NA ČELU
ZN (KOFI)

TEŽKA KOVINA (Zn)
JUŽNOAFR.
VALUTA

PTICA
UJEDA, KI
SE HRANI
S KAČAMI

PEČE KRUH
IN PECIVO
IBSENOVA
DRAMA
IGRALKA
EKBERG
ZADRSKI
OTOČEK

PLEMIŠKI
NAZIV
ŽIGE
ZOISA

SL. PESNIK
(FRANCE)
ZORAN
RANT

SLADEK
TROPSKI
SADEŽ
VELIKA
DŽEZ
ZASEDBA

NAČIN
IZGOVORJAVE
BESED

NEMŠKI
PISATELJ
(MICHAEL)

SLOVENSKI
ŠAHIST
(MARKO)

REŠITEV PREJŠNJE KRIŽANKE - Vodoravno: paskal, Ankara, Raeder, akt, Li, do, Ian, Onetti,
Andre, reta, rap, Kupido, abri, Erie, zodiak, kanu, Azijka.

BIK (21. 4.-21. 5.)
Ne ozirajte se toliko nazaj in ne
pogrevajte partnerjevih starih
grehov.

ŠKORPIJON (24. 10-22. 11.)
Potovanja in pomembna srečanja - naključna in načrtovana, so predvidena za ta teden.

DVOJČKA (22. 5.-21. 6.)
Če se boste lotili reševanja
svojih težav agresivno, si jih
boste s tem le nakopičili.

STRELEC (23. 11-21. 12.)
V soboto boste iskali priložnost za spravo, kar vam bo
delno uspelo.

RAK (22. 6.-22. 7.)
Jezik vam bo tekel gladko, da
boste lahko povedali tisto, kar mislite, toda pri tem boste pretiravali.

KOZOROG (22. 12-20. 1.)
Vaše razpoloženje bo zelo
spremenljivo, kar bo begalo
tiste, ki vas dobro poznajo.

LEV (23. 7.-23. 8.)
Finančno priznanje na delovnem mestu bo povečalo vaš
ugled.

VODNAR (21. 1-18. 2.)
Doma se poskušajte obvladati
in prisluhnite željam bližnjih.

DEVICA (24. 8.-22. 9.)
Ne ozirajte se na pikre in hudomušne pripombe, ki bodo
izrečene na vaš račun.

RIBI (19. 2.-20. 3.)
Polni erotičnega naboja boste
privlačni kot že dolgo ne.
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