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Komu ZIZ-prstan?
Lokalna kulturna scena je letos bogatejša za Festival
ZIZ, ki kot uvod v sobotno gala podelitev
istoimenskih nagrad izpostavlja lokalno alternativno
gledališko produkcijo in opozarja na njen položaj
Klara Avsec

N
Ob okrogli mizi o prihodnosti
zbiralnic odpadkov v Mariboru si je bilo
v razstavišču Urban mogoče ogledati
tudi maketo nove sortirnice.
Foto: Igor NAPAST

SNAGA

Ekološke otoke
pod zemljo
V Snagi razmišljajo, da bi sedanje ekološke otoke
zamenjali s (pol)podzemnimi zbiralnicami
Igor Selan

K

ljub lanski izgubi, ta po najnovejših, še zmeraj pa nerevidiranih podatkih znaša
1,2 milijona evrov, in po izgradnji
sortirnice mešanih komunalnih
odpadkov, ki za zdaj sicer še ne daje
pričakovanih rezultatov, v Snagi razmišljajo o nadaljnjih novostih v sistemu zbiranja odpadkov. Snaga je
namreč partner evropskega projekta
Winpol, katerega cilja sta razvoj in
implementacija inteligentnih sistemov za ravnanje z odpadki. V sredo
zvečer so tako v razstavišču Urban
pripravili okroglo mizo z naslovom
Prihodnost ravnanja z odpadki v
Mariboru, pozornost pa namenili
predvsem zbiralnicam oziroma tako
imenovanim ekološkim otokom.
Ti namreč pogosto kazijo podobo
mesta, saj ljudje odpadkov ne odlagajo le v za to namenjene posode,
ampak tudi na in ob njih, zato se od
njih širi tudi smrad. Ob tem odpadke odlagajo v napačne posode, te pa
so pogosto premajhne. Nezadovolj-

stvo občanov je zaradi tega precejšnje, Snaga pa ima zaradi potreb po
pogostih odvozih precejšnje stroške.
Kot je povedal Darko Bečaj,
vodja logistike, pri Snagi zato razmišljajo, da bi uvedli polpodzemne ali
podzemne zbiralnice, ki so bistveno
bolj estetske, njihova okolica je čista,
manj je neprijetnih vonjav, prinaša-

"Vse, kar je za to
potrebno, je
odločitev župana"
le pa naj bi tudi prihranke, saj jih je
zaradi prostornine vsebnikov, ki bistveno presega prostornino sedanjih
največjih, 1100-litrskih posod, treba
prazniti manj pogosto. Hkrati je za
to potrebnih manj ljudi. Obstajajo
tudi inteligentni sistemi, ki sami ja-

vljajo, kdaj so zbiralnice polne, kar
dodatno olajša logistiko.
Kot je povedal gost okrogle mize
Jože Gregorič, vodja projektov pri
Snagi Ljubljana, so v središču glavnega mesta podzemne zbiralnice
uvedli že leta 2007: "Vse, kar je za to
potrebno, je odločitev župana. Ko je
leta 2006 županovanje v Ljubljani
prevzel Zoran Janković, je odločitev
sprejel nemudoma. Vse več zabojnikov je kazilo videz mesta, zavzemalo
vse več javnih površin, zaradi velike
količine odpadkov jih je bilo treba
prazniti skoraj vsak dan, ob tem je
bilo tudi veliko vandalizma, skoraj
vsak dan je zagorel kak zabojnik.
Naše izkušnje so izjemno pozitivne."
Ljubljano, ki se je odločila za podzemne zbiralnice, je sistem stal kar
7,85 milijonov evrov in je kljub učinkovitosti predrag, da bi ga iz ožjega
mestnega središča selila še v druge
dele mesta. Za razliko od Ljubljane se
v Snagi Maribor sicer zavzemajo za
uvedbo polpodzemnih zbiralnic, saj
so te tudi do petkrat cenejše. Kot je
še povedal Bečaj, so pred časom njihovo uvedbo že predlagali, a se bivši
župan Andrej Fištravec za to ni odločil. Novi župan Saša Arsenovič bi (pol)
podzemnim zbiralnicam znal biti bolj
naklonjen, saj je takoj ob začetku mandata izrazil nezadovoljstvo z videzom
ekoloških otokov v središču mesta in
kot enega svojih prvih projektov napovedal temeljito očiščenje mesta in
umik smetnjakov pod zemljo.
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iskalka naravnih rešitev

Kako do več energije
• Kako najhitreje do nove
energije, ne da bi nam za
to telo izstavilo račun
z obrestmi?
• Nevarna ali naravna
poživila. Je razlika res
le v eni črki?
• Kaj moramo storiti, da
bodo naše baterije v
enem mesecu skoraj za
polovico bolj polne?

Prakticno

5 ukrepov, s katerimi si lahko
pomagamo takoj in vidimo
rezultat že v enem dnevu

Bene Behrič
zeliščar

Manica Rampre

trenerka
transurfinga realnosti

Narodni dom
Maribor
sobota, 11. maj
od 14.45 do
20.30

Gregor Obronek

ajurvedski terapevt,
učitelj transcendentalne meditacije

Borelioza – kuga
današnjega časa

Zakon privlačnosti in
transurfing realnosti

Ajurveda za
popolno zdravje

• Kako je borelioza
razširjena med ljudmi?

• Kaj pomeni živeti polno
in izpolnjujoče?

• Kaj so doše vata, pitta,
kapha?

• Zakaj jo je tako težko
diagnosticirati?

• Zakaj imajo nekateri
finančno obilje, drugi
pa ne?

• Kaj pokaže diagnoza
pulza?

• Ali v naravi obstaja
rastlina, ki pomaga
proti tej bakteriji?

Prakticno

pomoč pri boreliozi
na naraven način

• Kako pritegniti idealnega
partnerja in zaživeti
v lepem partnerskem
odnosu?

• Alergije, depresije,
dihalne težave, imunski
sistem, prehladi,
nespečnost, težave
s kožo, debelost, srce ...

Prakticno

Prakticno

naučili se bomo tehnike
transurfinga realnosti

gledaliških festivalih pogosto zapostavljena.
Eden osrednjih ciljev festivala
je zato tudi opozarjanje na otežen
položaj alternativne gledališke
produkcije v Mariboru, ki ga zaznamujejo omejene finančne zmožnosti
in pomanjkanje primernih uprizoritvenih prostorov. "Šele ko bodo alternativni produkciji zagotovljene
večje zmožnosti delovanja, tako finančno kot infrastrukturno, se bo
lahko postavila ob bok institucionalni produkciji," je še dejala vodja
kolektiva.
Letošnja prva edicija festivala naslavlja tudi vprašanje prekarnosti, ki
je po mnenju Polajnarjeve neločljivo
prepleteno z alternativno gledališko
sceno: "Vsi ustvarjalci alternativne
scene smo prekarci, zaradi pogosto
podplačane alternativne produkcije
pa v imenu preživetja prisiljeni v izvajanje številnih projektov hkrati."
Zato tudi prostovoljni prispevki vstopnine ni, saj festival stremi k
večji prepoznavnosti lokalne alternativne produkcije med širšo javnostjo in zato ostaja odprt za vse
- znova zastavljajo vprašanje o tem,
koliko vrednotimo kulturo in njene
izvajalce.

Festival spremlja fotografska razstava Janeza Klenovška v Narodnem domu.
Foto: Igor NAPAST

Festival zdravja

Sanja Lončar

a Malem odru Narodnega doma i n I nt i m nem
odru GT22 je premierno
zaživel Festival ZIZ, na katerem se
predstavljajo izbrane predstave lokalne alternativne gledališke produkcije. Festivalsko dogajanje sta
odprli predstavi In, predstava bo?
v režiji Domna Šumana in Kristusu
ni uspelo, prišel je Marx v režiji Tine
Podbevšek, festival pa se bo zaključil v soboto z gala podelitvijo ZIZ-nagrad, s katerimi bo istoimenski
kolektiv označil in nagradil zaslužne
ustvarjalce alternativne uprizoritvene scene v Mariboru. Slavnostni govorec bo igralec Jurij Drevenšek, ob
nagradah pa bodo podelili še ZIZ-prstan, ki predstavlja posebno priznanje prispevka k oblikovanju te scene.
"Med festivali je potrebna dodatna sila, ki bo dajala težo alternativni produkciji," je idejo festivala
povzela Barbara Polajnar, vodja gledališkega Kolektiva ZIZ, ki deluje
pod okriljem Pekarne Magdalenske
mreže. Čeprav "alternativa pogosto
prinaša sveže oblike, nagovarja tematike, ki jih institucije ne, in daje
možnost ustvarjanja tistim, ki so jim
vrata le-teh zaprta", kot njen kulturni prispevek vidi Polajnarjeva, je na

dihalna vaja pranajame

Prodaja vstopnic
Prizidek Večera,
02 23 53 112,
vzivo@vecer.com
www.vecer.com/
vzivo
EVENTIM

Cena celodnevne
vstopnice
za naročnike Večera
v predprodaji 17 €
redna cena 21 €

Storitve Snage ob velikonočnih
praznikih
Zaradi velikonočnih praznikov bo Snaga odvoz odpadkov iz gospodinjstev namesto na velikonočni ponedeljek, 22. aprila, izvedla že v soboto, 20.
aprila. Zato vse uporabnike, ki imajo sicer odvoz odpadkov načrtovan ob
ponedeljkih, prosijo, da v soboto do 6. ure zjutraj nastavijo posode na prevzemna mesta. (mbk)

Popravek
V v sredo objavljenem nekrologu za dr. Daneta Melavca smo napačno zapisali ime ene od avtoric teksta. Pravilno je dr. Majda Kokotec Novak. Za
napako se opravičujemo. (mbk)

MB-zibelka
V mariborski porodnišnici so rodile: Maja Weingerl dečka (3720 g, 51 cm), Vesna
Legat deklico (3010 g, 49 cm), Anita Anušić deklico (3160 g, 49 cm). Čestitamo!

Zadnje slovo
v živo

Pogreba v Mariboru danes, 19. aprila
Pokopališče Pobrežje: Jožef Markež
ob 13.45.
Pokopališče Dobrava: Sandi Rajh ob 14.15.

