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Zdenko Kodrič, pisatelj: "Bolj ko sem spoznaval
Marpurge, bolj mi je bilo žal, da so morali oditi.
Bili so znanstveniki, raziskovalci, umetniki,
pivovarji, zdravilci ... in kaj bi naredili iz tega
mesta, si lahko samo predstavljamo."
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V žarišču
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Iskanje
novega
Junckerja

Slovenske evroposlance
smo vprašali, kaj bo ob
delitvi stolčkov najbolje
za Slovenijo

Maribor

Klavrno
propadanje

STRAN 3

Šport

Tejo Oblak
sprašujejo
o bratu

kom o razglasitvi naravnih znamenitosti kot spomenik oblikovane
narave in naravna vrednota lokalnega pomena.
Kdo bi moral za dvorec in okolico poskrbeti, ni jasno, saj vsi vpleteni prelagajo odgovornost eden na
drugega. V družbi Ustvarjalne po-

slovne rešitve, ki je leta 2013 kupila
stavbno pravico, javno ne komunicirajo. V Nadškofiji Maribor menijo,
da družba ne izvaja pogodbenih obveznosti, zato preučujejo pravne možnost, kako zoper njo ukrepati. Hkrati
se otepajo tudi odgovornosti za zanemarjenost vodnega jarka in jo prela-

gajo na omenjeno družbo in državo,
a v Direkciji za vode menijo, da je
krivec nedvomno nadškofija. Ribiči
pa vztrajajo, da bi morali narediti več
tako nadškofija kot država. V imenu
slednje bo sicer ponovno ukrepala inšpekcija za okolje, a šele, ko bo primer
prišel na vrsto. (ise)
STRANI 8, 9

Koroška

Peticija proti
škropljenju
Hmeljarji naj bi škropili,
a brez pričakovanega
obveščanja

Kultura

Mentorsko poslovila sta se profesorja II. gimnazije Maribor Emil Pečnik
in Danica Križanič Müller, ki sta resnično legendarna, saj sta tri desetletja
vodila dve zaščitni znamki šole - EST, English student theatre, in literarno
delavnico. Oba sta "vzgojila" mnoge danes prepoznavne in uveljavljene umetnike - glasbenike, operne pevke, pisatelj(ic)e, igralce, režiserje ...
Slovo iestijevcev v domačem amfiteatru je bil enkraten performans vseh
muzikalov, ki so jih izvedli pod Pečnikovim navdihujočim vodstvom. Prišli
so mnogi od vsepovsod, ki so se kalili v EST-u, tudi Maja Keuc, Ana Bezjak
in Alja Pokorn Herič. (mfh)
STRAN 6

Foto: Arhiv Civoza

Poklon mentorskim legendam

Foto: Jure ZAGORANSKI

Baročni dvorec Betnava, nekoč
ponos mesta, danes sameva in neslavno propada. A ne le dvorec, neurejena je tudi okolica skupaj z
otočkom in vodnim jarkom, ki je
zamuljen, brez vode in življenja. In
to kljub temu, da je širše območje
okrog dvorca zavarovano z odlo-

Foto: Sašo BIZJAK

Ne le dvorec Betnava, v slabem stanju tudi okolica med pingpongom države in mariborske nadškofije

V senci globalne slave Jana Oblaka je
njegova dve leti starejša sestra postala ena najboljših košarkaric v Evropi,
po tretjem mestu v evroligi pa želi
pustiti močan pečat tudi na Eurobasketu.
STRAN 22

Civilna iniciativa je na župana Slovenj Gradca vložila peticijo za prepoved uporabe fitofarmacevtskih
sredstev pri hmeljarski dejavnosti
v občini, ker da občinski svet na junijski seji ni sprejel zahteve o obveznem obveščanju o škropljenju.
STRAN 13
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Maribor

maribor@vecer.com
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CENE NA TRŽNICI

Koliko stane bob
Tokrat smo obiskali tržnico sadja in zelenjave na
Trgu svobode

Kolesarji bodo s prireditvijo Diagonala335 3 zbirali sredstva za nadarjene
športnike. Foto: Osebni arhiv

Zmago Gomzi

Ž
Edvard Marko na tržnici na
Trgu svobode prodaja tudi bob.
Foto: Barbara BRADAČ

Barbara Bradač

P

otem ko je župan Saša Arsenovič prisluhnil nasprotovanju občanov, ki se niso
strinjali z idejo, da bi preselili tržnico na Trgu svobode, ta vsako sredo
in petek s številnim obiskom občanov dokazuje, da jo ljudje res potrebujejo. Predvsem zaposleni v centru
mesta, ki se ob odhodu domov še
hitro ustavijo za nakup sveže, zdrave
lokalne zelenjave in sadja. Na tem
prostoru sredi mesta člani Združenja pridelovalcev vrtnin Maribor že
17 let prodajajo svoje pridelke. Cene
so za kakšen evro višje kot na osrednji mariborski tržnici na Vodnikovem trgu, pri nekaterih pridelkih
razlike niti ni, kar v združenju pojasnjujejo s tem, da se vse kmetije, ki
prodajajo na tej tržnici, same ukvarjajo s pridelavo in predelavo zelenjave, pridobivanjem sadik zelenjave in

sadja ter drugih kmetijskih pridelkov in izdelkov ter prodajajo le, kar
same pridelajo.
Grah, češnje, jagode, tudi že borovnice, mlada solata, krompir kifeljčar, cvetača, brokoli, mlado
korenje, kumare ... in tudi bob. "Bob
ima več beljakovin kot fižol," nam ga
predstavi Edvard Marko iz Metave.
Pripravi ga takole: "Kuham ga približno 15 do 20 minut, lahko tudi
kakšno minuto manj, ker imam raje,
da je še malo bolj trd kot pa razkuhan. Potem dodamo ocvirke, zaseko
ali pa smetano, enako kot fižol. Odličen je tudi samo z maslom." Pri tem
priporoča, da se bob v zrnju porabi
hitro, v dveh do treh dneh, dlje zdrži
v stroku, kakšen teden dni v hladilniku. Če bo zelo vroče, Marko napoveduje, da bo bob hitro dozorel.

Cene na MB-tržnici v evrih

Bob
Borovnice (2,5 dl)
Brokoli
Cvetača
Češnje
Fižol (luščeni)
Grah (pol kg)
Jabolka
Jabolčni sok (1,5 l)
Jabolčni kis (1,5 l)
Jagode
Jajca (10)
Koleraba
Korenje

6
6
3-4
3-4
5-7
6
5
1
1,7
1,5
5-6
2-2,5
2,5
2

Krompir
2-2,5
Krompir (kifeljčar)
3
Kumare
2,5-3
Mlada čebula (šopek) 1-1,5
Mladi česen (šopek) 1,5
Mlad korenček (šopek) 1
Ohrovt
3
Redkvice (šopek)
1-1,5
Šampinjoni
3,5-4
Šitake
13
Šparglji (šopek)
3
Špinača
6
Zelena solata
2,5-3
Zelje (belo, v glavi)
2,5

Vse cene so za kilogram, razen, kjer je v oklepaju navedeno drugače.
Cene pridelkov in izdelkov na tržnici so informativnega značaja in se lahko
dnevno spreminjajo.

e tretje leto zapovrstjo bo
Mariborčan Simon Eržen,
nekdanji večkratni državni prvak v BMX-kolesarjenju in že
dobrih deset let avanturistični kolesar, priredil kolesarjenje v dobrodelne namene od Trdkove na Goričkem
do Portoroža. Na pot pod sloganom
Zmigajmo Slovenijo, ki jo je poimenoval Diagionala335 - od starta do
cilja je natanko 335 kilometrov -,
se bo podal točno opolnoči v noči s
petka na soboto.
"Na prvi prireditvi Diagonala335 1 je od starta do cilja kolesarila z menoj le peščica zagnancev, na
lanski drugi diagonali jih je bilo več
kot 50, na tokratni, tretji prireditvi pa jih bo več kot sto. Med njimi
bo tudi Tomaž Barada, predsednik
Fundacije za podporo športnikom
iz socialno šibkih okolij, ki deluje
pri OK Slovenije. Rok za prijave je
mimo, kljub temu pa se nam rekreativni kolesarji lahko pridružijo med
vožnjo in z nami kolesarijo, kolikor
dolgo bodo želeli. Tokrat bo z nami
kolesaril tudi harmonikar, ki bo tu
in tam zaigral kakšno poskočno vižo
in kolesarjem vlil dodatno moč pri
premagovanju kilometrov," je razložil Simon Eržen.
Karavano kolesarjev bo tudi
tokrat opolnoči v Trdkovi pozdravil

DOBRODELNO KOLESARJENJE

Z Goričkega v ...
Portorož
Opolnoči v noči na soboto se bo začela tretja
dobrodelna kolesarska prireditev Diagonala335
župan občine Kuzma Jožef Škalič,
nato pa bodo kolesarji začeli poganjati pedala. Med potjo bodo imeli
več postankov za okrepčilo, med

"Vsak evro, ki ga
zberemo za
nadarjene
športnike iz
socialno šibkih
okolij,
je dobrodošel"
drugim približno ob 10. uri pred
prostori Športne zveze Ljubljana
na Vodovodni cesti 25. "Tam naj bi
nas pozdravil ljubljanski podžupan Dejan Crnek skupaj z nekaterimi znanimi slovenskimi športniki,

ZNANI V NANI

Znani bodo spet stregli v Nani

P

rihaja tisti čas v letu, ko
na vogalu mariborskega
Glavnega trga in Gosposke
kavico postrežejo z nasmehom, ki
žari z znanega obraza. Drugi krog
dobrodelne akcije Znani v Nani
bo v priljubljeni kavarni in bistroju stekel to soboto. Znani bodo zavihali rokave, prijeli za pladnje in
postali del Nanine ekipe. Spet z
dobrim namenom. Honorarje in napitnine bodo namenili v dobrodelne namene. Z zbranim denarjem
bodo pomagali socialno ogroženim, Osnovni šoli Gustava Šiliha in
društvu Up-ornik. Že prvi dan, od
11. ure naprej, bodo stregli plesalec
Arnej Ivkovič, zmagovalec zadnje
sezone šova Zvezde plešejo, Anja
Frešer, mednarodna plesna zvezda
Gordana Grandošek Whiddon,
Marko Šuler, Aleksander Rajčević, v
naslednjih dneh pa še mnogi drugi.
Akcija bo trajala do 22. junija, že prvi
dan pa bo Beba Ščap, športnica hu-

manitarka, sedla na kolo in ga pred
kavarno neprekinjeno gonila med 8.
in 20. uro. Morda bo v kavarni, če bo
utegnil, za pladenj poprijel celo sam
predsednik države. Devana Blakaj,
lastnica kavarne, projekt pričakuje s prijetnim vznemirjenjem. "V
Osnovni šoli Gustava Šiliha potrebujejo novo gospodinjsko učilnico.
Glede na to, da delamo na področju

nekateri izmed njih naj bi se nam
pridružili in z nami kolesarili do
Portoroža. Okoli 16. ure načrtujemo postanek v Kopru, nato pa nas
čaka še vožnja do Portoroža s ciljem
pred Hoteli Bernardin. Tam bo vsak,
ki bo prekolesaril pot od starta do
cilja, dobil priložnostno medaljo,
lahko bo tudi supal, zagotovo pa si
bo večina privoščila skok v morje,"
je dodal Eržen.
Z lansko prireditvijo Diagonala335 2 je Eržen s somišljeniki zbral
375 evrov. "Ni bilo veliko, toda vsak
evro, ki ga zberemo za nadarjene
športnike iz socialno šibkih okolij,
je dobrodošel. Denar bomo zbirali z donacijami prek SMS-sporočil
- po evro z besedo OKS na številko 1919 in po pet evrov s ključno
besedo OKS5 na številko 1919. Poleg
tega nekaj denarja pričakujemo tudi
od prodaje kolesarskih dresov in še
iz drugih virov. Upam, da nam bo
vreme naklonjeno in da bo projekt
dosegel to, kar si želimo," je sklenil
Simon Eržen.
gostinstva, se nas je njihova želja
zelo dotaknila. Letos ne bodo znani
le stregli, pripravili smo tudi pester
spremljevalni program, dobrodelne koncerte, stand-up, toliko vsega.
Želim si, da bi ljudje akcijo podprli.
Človek nikoli ne ve, kdaj se tudi sam
znajde med pomoči potrebnimi,"
pravi Devana Blakaj. Kaj vse se bo v
okviru akcije dogajalo, bodo sproti
najavljali in objavljali na Naninih facebook in instagram profilih.

Tako galantno je lani tortice v Nani
stregel nogometaš Marko Šuler.
Foto: Andrej PETELINŠEK

