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O društvu
EZL  EK društvo za interesno 
in umetniško delovanje je 
bilo ustanovljeno 31. 3. 2005 
kot prostovoljno, neprofitno, 
samostojno združenje fizičnih 
oseb, ki se združujejo v cilju 
uresničevanja aktivnosti, ki bodo 
zagotavljale interesno združevanje 
in umetniško delovanje med 
različnimi generacijami na 
različnih umetniških in interesnih 
dejavnostih na območju Slovenije. 
Pobuda za ustanovitev je prišla iz 
vrst članov društva, ki so hoteli 
ohraniti spomin na družabno 
življenje nekoč, natančneje 
spomin na najznamenitejši vogal 
Maribora - EZL EK. 

Zato vsako zadnjo soboto v maju 
društvo prireja prireditev Poklon 
Ezl eku, vsakoletno nostalgično 
srečanje vseh generacij »nekdaj 
mladih«, in zadnjo soboto v maju 
so na svojem koledarju obkrožili 
z rdečo tudi mnogi Mariborčani, 
ki jih je življenje odneslo v svet. 
Zadnje leto se je Poklon razvil v 
festival, ki je namenjen druženju 
Mariborčanov in ostalih Zemljanov.

Ustanovitelji društva
•	 Drago Sodja - Čupi
•	 Lidija Kodrič
•	 Dušan Njegovan
•	 Irena Geržina
•	 Smiljan Pušenjak

Dosedanji predsedniki društva
•	 Drago Sodja - Čupi  

2005-2010/ 2012
•	 Zvone Lebar 2011
•	 Špela Debenjak 2013-2014
•	 Branko Kralj 2015- 

Uradna himna društva: Ivo Mojzer - 
To bil je EZL EK.

Uradno vino društva: Vino EZL EK, 
polni Vinogradništvo Jaunik.

Namen
Namen društva je krepiti 
mednarodno in regijsko interesno 
in umetniško sodelovanje pri 
izvajanju aktivnosti zagotavljanja 
enakih možnosti med generacijami.

Poslanstvo    
Poslanstvo društva je aktivno 
povezati posamezne generacije 
Mariborčanov doma in v tujini, s 
ciljem ohraniti spomin na mesto 
druženja nekoč EZL EKA ter 
omogočiti drugačno kulturno-
turistično ponudbo za obiskovalce 
mesta. Na ta način želimo 
zagotavljati promocijo EZL EK-a 
z vidika turizma in kulture ter 
se povezovati s tujino. Svoje 
poslanstvo bo društvo uresničilo s 
povezovanjem vseh turističnih in 
kulturnih ponudnikov v Mariboru 
ter s prenosom znanja o EZL EKU 
na mlajše generacije, s ciljem 
povečanja multiplikativnih učinkov 
turizma ter tako zagotavljati 
dolgoročni spomin. V ta namen 
delujeta spletna 
stran in Facebook strani, kjer 

bodo obiskovalci našli vse ključne 
informacije o zanimivostih EZL EKA 
ter trenutnih aktivnosti društva. 

Vizija 
V treh letih bomo postali 
Mariboru, Sloveniji in tujini dobro 
prepoznavno kulturno društvo, ki 
organizira kakovostne kulturne 
prireditve in tako prispeva k 
ohranitvi spomina na EZL EK.

Usmeritve
Odgovornost za ohranjanje 
spomina. Nenehno izboljševati 
kakovost storitev. Omogočati 
brezplačne prireditve ali pa vsaj 
vstopnine na bazi prostovoljnih 
prispevkov. Medgeneracijsko 
sodelovanje. Promocija aktivnosti 
društva.

Vrednote
•	 Partnerstvo in zaupanje med 

generacijami
•	 Kreativnost in učinkovitost
•	 Medsebojno sodelovanje
•	 Odprtost za nove ideje
•	 Ohranjanje spomina
•	 Kakovostne in brezplačne 

prireditve

Pomen aktivnosti  
društva za kulturo mesta
Aktivnosti društva obstoječo 
kulturno ponudbo dopolnjujejo 
z medgeneracijskim in 
interdisciplinarnim povezovanjem 
- pomembnima komponentama, 
ki sta trenutno v Mariboru slabo 
zastopani. V izvedbo dogodkov so 
tako vključeni umetniki iz obdobja 

60. in 70. let, sodobni kulturni 
ustvarjalci in mladi, ki svoje znanje 
in izkušnje še nabirajo. Aktivnosti 
društva ponovno spodbujajo 
starejšo generacijo kulturnikov k 
ustvarjanju, mladim pa omogočajo 
prve korake na slovenski kulturni 
sceni.  

V lanskoletni izvedbi festivala 
je bilo zgolj na enem izmed 
vključenih dogodkov prisotnih 
več kot 10.000 ljudi. Na podlagi 
teh izkušenj je pričakovati, da 
bodo aktivnosti društva tudi 
letos izrazito pozitivno vplivale 
na kulturni razvoj Maribora, 
saj nagovarja zelo široko ciljno 
občinstvo, ki je željna takih 
dogodkov. Zaradi pomanjkanja 
tovrstnih večplastnih kulturnih 
dogodkov in preteklih izkušenj 
je prav tako pričakovati veliko 
medijsko pozornost. 

Poleg vključevanja in sodelovanja 
različnih generacij in zvrsti 
kulture pa bo festival ustvaril še 
eno sinergijo, in sicer povezovanje 

profesionalnih in ljubiteljskih 
umetnikov.  

Festival Ezl ek je eden izmed 
redkih slovenskih festivalov, ki 
je zasnovan na tako različnih 
spektrih povezovanja, predvsem 
na medgeneracijskem, in eden 
redkih, ki bo pokril vse sfere 
kulturnega udejstvovanja.

Branko Kralj

Status javnega  
interesa za kulturo
Kdo bi si mislil, da je zamisel, ki 
jo je pred 15 leti »spohala« Irena 
Geržina in sta jo zatem skupaj z 
Nado Ravter začeli udejanjati, 
letos krepko »požegnalo« 
Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.

Takrat sta si ti dve dami želeli le, 
da bi se, tako kot nekdaj, kdaj 
pa kdaj se spet dobi(va)li na Ezl 
eku, posvečenem mestu pred 
Kavarno Astoria, na mariborskem 
Grajskem trgu. Tako, v spomin 
na stare, dobre čase. Ko se je tu 
dobivala pretežno moška, dijaška 
družba in neskončno debatirala, 
seveda tudi o ljubezni(h).

Iz omenjene pobude o ponovnem 
druženju je nastalo EZL EK Društvo. 
Oziroma s polnim in zapletenim 
imenom: EZL EK društvo za 
interesno in umetniško delovanje. 
Sestavljajo ga peščica sotrudnikov, 
zanesenjakov, ki s(m)o nato začeli 
prirejati vsako zadnjo majsko soboto 
redna in dobro obiskana srečevanja 
mladih in starejših, »naprednejših« 
Mariborčanov pod naslovom Poklon 
Mariboru. Letos bo že trinajsti. Ob 
pestrem glasbenem programu smo 
vedno predstavili kaj zanimivega 
npr. živi šah, modne revije nekdanje 
mode, Titovo štafeto ter vsakoletno 
podelitev plakete Frajer Ezl Eka. 
Da ne govorimo o izvajalcih, 
nastopih vseh, najpomembnejših 
mariborskih pevcev, glasbenikov in 
drugih umetnikov. Ob tem redno 
izhaja tudi glasilo, ki ga imate pred 
seboj in navadno tudi hitro poide. 
Organizacijski višek pa smo dosegli 
lani s 1. Festivalom EZL EK, del 

katerega je bil tudi zelo uspešen 
projekt Operna noč v Mestnem 
parku. Ob tem smo precej pomladili 
tudi svoje vrste tako med članstvom 
kot v odboru društva. Mesto 
predsednika je po Dragu Sodji, 
Zvonetu Lebarju in Špeli Debenjak 
prevzel Branko Kralj. In prav njemu 
je uspelo, da je na podlagi vsega 
prej naštetega delovanja društva 
zadostil kriterijem oz. merilom 
pri izkazovanju dosežkov, ko je 
decembra lani na Ministrstvu za 
kulturo oddal vlogo za podelitev 
statusa društva v javnem interesu 
na področju kulture. Kot je bilo 
povedano že na začetku, smo ta 
status uradno tudi dobili.
Hkrati pa nas to veliko priznanje 
zavezuje, da smo še boljši.

Smiljan Pušenjak - Smol

Film EZL EK
5.457 ogledov na portalu YouTube in 
in več sto predvajanj na televizijskih 
postajah širom sveta.

Znan mariborski »filmski dvojec« 
Franc Kopič in Smiljan Pušenjak sta 
med drug ustvarila tudi »uradni« 
film društva. Film z naslovom EZL 
EK, znameniti mariborski vogal je 
nastal leta 2008 in do danes prejel 
več kot 65 mednarodnih filmskih 
nagrad. Med drugimi  tudi srebrno 
medaljo na uradnem evropskem 
prvenstvu v Passau leta 2009. 
Danes ga vrtijo mnoge javne in 
zasebne televizije, krajša verzija 
pa je objavljena tudi na portalu 
YouTube, na kanalu Franca Kopiča. 
Do prve polovice maja si je film na 
omenjenem kanalu ogledalo nekaj 
manj kot 5.500 obiskovalcev.

V našem biltenu smo o filmu že pisali, 
lahko bi naštevali nove nagrade. 
Torej tistih, ki smo jih pridobili v 
zadnjih treh letih, toda morda bi 
to izpadlo preveč hvalisavo. Zato 
je treba omeniti, da obstajata dve 
verziji tega dokumentarca, daljša 
in že omenjena krajša, namenjena 
tekmovanjem. Še nekaj za konec: 
vsak, ki se počuti ezl ekarja mora 
ta film obvezno videti.

Smiljan Pušenjak-Smol

PREDSTAVITEV  
društva

16. POKLON EZL EKU, Grajski trg, sobota, 25. maja 2019

Ezlek je pravi plac za randije,
tri korake je do prve klopice;
jaz pa hitro v kavarno, sedem v zadnji črni kot
in počasi pijem kavo kot gospod.
                                   Metka Ravnjak Jauk,
                                   Kavarna Astoria

Čakajoč na Meri ... Ezl ek leta 1961

Ivo Štrakl: To bil je Ezl ek, prva šola vseh nas, ko imeli smo še čas za špas, to bil je Ezl ek, 
vsak večer družil je mlade vse, tovarištvo nad vse.
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PREDSTAVITEV  
društva
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16. POKLON EZL EKU

Vsako leto si rečemo, da bo letošnji Poklon EZL 
EKu resnično poseben in drži, da je poseben in 
edinstven. Prav tako edinstven kot je bil in je EZL 
EK. Ne samo kot društvo EZL EK za umetniško in 
interesno delovanje, ki deluje v javnem interesu na 
področju kulture z doprinosom v lokalni skupnosti in 
mu z velikim veseljem in s ponosom predsedujem, 
ampak tudi kot prostor, kateremu se poklanjamo in 
osebam, ki so ta prostor soustvarjale in ga še vedno 
ustvarjajo edinstvenega in povezovalnega.

Letos se že 16. poklanjamo EZL EKU in EZL 
EKarjem. Z vedno bogatejšim programom ter našim 
povezovanjem in sodelovanjem je zdaj preraslo že v 
5.Festival EZL EK. Glede na rast dogodkov v času 
festivala je opaziti moč povezovanja in sodelovanje 
z različnimi institucijami, društvi, zavodi v mestu 
in tako skupaj ustvarjati kulturne, glasbene in 
medgenracijske vsebine. Torej vse to kar sem si 
zadal ob planu delovanja društva in predsedovanju.
Vse več vsebin prinaša tudi vse več organizacijskih 
zahtev in tukaj se kaže moč medgeneracijskega 
povezovanja, kjer mladi odlično sodelujemo s 
»starejšimi mladinci«, vse z enim namenom, ki je 
priprava kvalitetnih vsebin. 
Povsem ponosno lahko povem, da je 16. poklon 
EZL EKu pripravljen kvalitetno in sem resnično 
vesel vsakega vložka in doprinosa posameznega 
EZL EKarja in da tako skupaj pripravimo vsebine 
za obujanje spominov in predvsem druženje na že 
tradicionalno zadnjo soboto v mesecu maju, v tem 
letu tudi na dan mladosti.

Vaša energija, nasmeh, modrost in znanje, nam daje 
motiv in zagon za ustvarjanje in povezovanje.

Veselo praznovanje, EZLEKarji!

Mitja Špes, predsednik društva Ezl ek

Resnični poklon EZL EKu 
in vam, EZL EKarji
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O društvu
EZL  EK društvo za interesno 
in umetniško delovanje je 
bilo ustanovljeno 31. 3. 2005 
kot prostovoljno, neprofitno, 
samostojno združenje fizičnih 
oseb, ki se združujejo v cilju 
uresničevanja aktivnosti, ki bodo 
zagotavljale interesno združevanje 
in umetniško delovanje med 
različnimi generacijami na 
različnih umetniških in interesnih 
dejavnostih na območju Slovenije. 
Pobuda za ustanovitev je prišla iz 
vrst članov društva, ki so hoteli 
ohraniti spomin na družabno 
življenje nekoč, natančneje 
spomin na najznamenitejši vogal 
Maribora - EZL EK. 

Zato vsako zadnjo soboto v maju 
društvo prireja prireditev Poklon 
Ezl eku, vsakoletno nostalgično 
srečanje vseh generacij »nekdaj 
mladih«, in zadnjo soboto v maju 
so na svojem koledarju obkrožili 
z rdečo tudi mnogi Mariborčani, 
ki jih je življenje odneslo v svet. 
Zadnje leto se je Poklon razvil v 
festival, ki je namenjen druženju 
Mariborčanov in ostalih Zemljanov.

Ustanovitelji društva
•	 Drago Sodja - Čupi
•	 Lidija Kodrič
•	 Dušan Njegovan
•	 Irena Geržina
•	 Smiljan Pušenjak

Dosedanji predsedniki društva
•	 Drago Sodja - Čupi  

2005-2010/ 2012
•	 Zvone Lebar 2011
•	 Špela Debenjak 2013-2014
•	 Branko Kralj 2015- 

Uradna himna društva: Ivo Mojzer - 
To bil je EZL EK.

Uradno vino društva: Vino EZL EK, 
polni Vinogradništvo Jaunik.

Namen
Namen društva je krepiti 
mednarodno in regijsko interesno 
in umetniško sodelovanje pri 
izvajanju aktivnosti zagotavljanja 
enakih možnosti med generacijami.

Poslanstvo    
Poslanstvo društva je aktivno 
povezati posamezne generacije 
Mariborčanov doma in v tujini, s 
ciljem ohraniti spomin na mesto 
druženja nekoč EZL EKA ter 
omogočiti drugačno kulturno-
turistično ponudbo za obiskovalce 
mesta. Na ta način želimo 
zagotavljati promocijo EZL EK-a 
z vidika turizma in kulture ter 
se povezovati s tujino. Svoje 
poslanstvo bo društvo uresničilo s 
povezovanjem vseh turističnih in 
kulturnih ponudnikov v Mariboru 
ter s prenosom znanja o EZL EKU 
na mlajše generacije, s ciljem 
povečanja multiplikativnih učinkov 
turizma ter tako zagotavljati 
dolgoročni spomin. V ta namen 
delujeta spletna 
stran in Facebook strani, kjer 

bodo obiskovalci našli vse ključne 
informacije o zanimivostih EZL EKA 
ter trenutnih aktivnosti društva. 

Vizija 
V treh letih bomo postali 
Mariboru, Sloveniji in tujini dobro 
prepoznavno kulturno društvo, ki 
organizira kakovostne kulturne 
prireditve in tako prispeva k 
ohranitvi spomina na EZL EK.

Usmeritve
Odgovornost za ohranjanje 
spomina. Nenehno izboljševati 
kakovost storitev. Omogočati 
brezplačne prireditve ali pa vsaj 
vstopnine na bazi prostovoljnih 
prispevkov. Medgeneracijsko 
sodelovanje. Promocija aktivnosti 
društva.

Vrednote
•	 Partnerstvo in zaupanje med 

generacijami
•	 Kreativnost in učinkovitost
•	 Medsebojno sodelovanje
•	 Odprtost za nove ideje
•	 Ohranjanje spomina
•	 Kakovostne in brezplačne 

prireditve

Pomen aktivnosti  
društva za kulturo mesta
Aktivnosti društva obstoječo 
kulturno ponudbo dopolnjujejo 
z medgeneracijskim in 
interdisciplinarnim povezovanjem 
- pomembnima komponentama, 
ki sta trenutno v Mariboru slabo 
zastopani. V izvedbo dogodkov so 
tako vključeni umetniki iz obdobja 

60. in 70. let, sodobni kulturni 
ustvarjalci in mladi, ki svoje znanje 
in izkušnje še nabirajo. Aktivnosti 
društva ponovno spodbujajo 
starejšo generacijo kulturnikov k 
ustvarjanju, mladim pa omogočajo 
prve korake na slovenski kulturni 
sceni.  

V lanskoletni izvedbi festivala 
je bilo zgolj na enem izmed 
vključenih dogodkov prisotnih 
več kot 10.000 ljudi. Na podlagi 
teh izkušenj je pričakovati, da 
bodo aktivnosti društva tudi 
letos izrazito pozitivno vplivale 
na kulturni razvoj Maribora, 
saj nagovarja zelo široko ciljno 
občinstvo, ki je željna takih 
dogodkov. Zaradi pomanjkanja 
tovrstnih večplastnih kulturnih 
dogodkov in preteklih izkušenj 
je prav tako pričakovati veliko 
medijsko pozornost. 

Poleg vključevanja in sodelovanja 
različnih generacij in zvrsti 
kulture pa bo festival ustvaril še 
eno sinergijo, in sicer povezovanje 

profesionalnih in ljubiteljskih 
umetnikov.  

Festival Ezl ek je eden izmed 
redkih slovenskih festivalov, ki 
je zasnovan na tako različnih 
spektrih povezovanja, predvsem 
na medgeneracijskem, in eden 
redkih, ki bo pokril vse sfere 
kulturnega udejstvovanja.

Branko Kralj

Status javnega  
interesa za kulturo
Kdo bi si mislil, da je zamisel, ki 
jo je pred 15 leti »spohala« Irena 
Geržina in sta jo zatem skupaj z 
Nado Ravter začeli udejanjati, 
letos krepko »požegnalo« 
Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.

Takrat sta si ti dve dami želeli le, 
da bi se, tako kot nekdaj, kdaj 
pa kdaj se spet dobi(va)li na Ezl 
eku, posvečenem mestu pred 
Kavarno Astoria, na mariborskem 
Grajskem trgu. Tako, v spomin 
na stare, dobre čase. Ko se je tu 
dobivala pretežno moška, dijaška 
družba in neskončno debatirala, 
seveda tudi o ljubezni(h).

Iz omenjene pobude o ponovnem 
druženju je nastalo EZL EK Društvo. 
Oziroma s polnim in zapletenim 
imenom: EZL EK društvo za 
interesno in umetniško delovanje. 
Sestavljajo ga peščica sotrudnikov, 
zanesenjakov, ki s(m)o nato začeli 
prirejati vsako zadnjo majsko soboto 
redna in dobro obiskana srečevanja 
mladih in starejših, »naprednejših« 
Mariborčanov pod naslovom Poklon 
Mariboru. Letos bo že trinajsti. Ob 
pestrem glasbenem programu smo 
vedno predstavili kaj zanimivega 
npr. živi šah, modne revije nekdanje 
mode, Titovo štafeto ter vsakoletno 
podelitev plakete Frajer Ezl Eka. 
Da ne govorimo o izvajalcih, 
nastopih vseh, najpomembnejših 
mariborskih pevcev, glasbenikov in 
drugih umetnikov. Ob tem redno 
izhaja tudi glasilo, ki ga imate pred 
seboj in navadno tudi hitro poide. 
Organizacijski višek pa smo dosegli 
lani s 1. Festivalom EZL EK, del 

katerega je bil tudi zelo uspešen 
projekt Operna noč v Mestnem 
parku. Ob tem smo precej pomladili 
tudi svoje vrste tako med članstvom 
kot v odboru društva. Mesto 
predsednika je po Dragu Sodji, 
Zvonetu Lebarju in Špeli Debenjak 
prevzel Branko Kralj. In prav njemu 
je uspelo, da je na podlagi vsega 
prej naštetega delovanja društva 
zadostil kriterijem oz. merilom 
pri izkazovanju dosežkov, ko je 
decembra lani na Ministrstvu za 
kulturo oddal vlogo za podelitev 
statusa društva v javnem interesu 
na področju kulture. Kot je bilo 
povedano že na začetku, smo ta 
status uradno tudi dobili.
Hkrati pa nas to veliko priznanje 
zavezuje, da smo še boljši.

Smiljan Pušenjak - Smol

Film EZL EK
5.457 ogledov na portalu YouTube in 
in več sto predvajanj na televizijskih 
postajah širom sveta.

Znan mariborski »filmski dvojec« 
Franc Kopič in Smiljan Pušenjak sta 
med drug ustvarila tudi »uradni« 
film društva. Film z naslovom EZL 
EK, znameniti mariborski vogal je 
nastal leta 2008 in do danes prejel 
več kot 65 mednarodnih filmskih 
nagrad. Med drugimi  tudi srebrno 
medaljo na uradnem evropskem 
prvenstvu v Passau leta 2009. 
Danes ga vrtijo mnoge javne in 
zasebne televizije, krajša verzija 
pa je objavljena tudi na portalu 
YouTube, na kanalu Franca Kopiča. 
Do prve polovice maja si je film na 
omenjenem kanalu ogledalo nekaj 
manj kot 5.500 obiskovalcev.

V našem biltenu smo o filmu že pisali, 
lahko bi naštevali nove nagrade. 
Torej tistih, ki smo jih pridobili v 
zadnjih treh letih, toda morda bi 
to izpadlo preveč hvalisavo. Zato 
je treba omeniti, da obstajata dve 
verziji tega dokumentarca, daljša 
in že omenjena krajša, namenjena 
tekmovanjem. Še nekaj za konec: 
vsak, ki se počuti ezl ekarja mora 
ta film obvezno videti.

Smiljan Pušenjak-Smol

PREDSTAVITEV  
društva
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16. POKLON EZL EKU

Vsako pomlad, ko odpirate 
sveže strani biltena Ezl ek, 
ko da sonce znova močneje 
zasije. Čeprav nam lasje 
neumorno sivijo in nas 
zbada v hrbtenici - in še 
kje! - pa nam je toplo pri 
srcu, kajti s temi majskimi 
številkami Ezleka stopamo 
v korak s časom in obenem 
nazdravljamo nepozabnim 
spominom naših mladih dni.
Na naslovnici je tokrat verz  priznane mariborske 
pesnice slovenske glasbe, sicer pa učiteljice 
angleščine Metke Ravnjak Jauk in to stih iz njene 
pesmi 'Kavarna Astoria'. Saj se spominjate – 'Ezlek 
je pravi plac za randije, - tri korake je do prve 
klopice…' - in tako naprej v družbi s slovitim Ladom 
Leskovarjem, ki je zapel ta prekrasen šanson l. 1990 
in to na glasbo Maria Engelsbergerja, avtorja iz 
sosednjega Gradca. In seveda skupaj z Metko požel 
aplavze na, žal, ukinjeni (!) 'Narečni popevki'.

Mi pa se z Ezleka seveda ne damo in tako je pred 
vami že 14. številka biltena. 
V njem nam naša neumorna sotrudnica Nada Ravter 
v naslovnem besedilu predstavi letošnjega »frajerja 
Ezl eka« Vilija Rozmana. Nato zapiše še nekaj 
zanimivosti. Le-teh ne manjka tudi v prispevkih 
drugih avtorjev. Tako tudi tokrat uresničujemo 
zamisel Irene Geržina, da se gremo 'Ezl ek po Ezl 
eku'. 

V vsaki številki se poskušamo spomniti tudi 'novih' 
imenitnih obrazov, ki so krenili v življenje iz našega 
mesta in to prav prek Ezleka. Tokrat je to portret 
uveljavljenega slovenskega prevajalca Stanka Jarca 
in tudi vseh tistih iz njegove generacije '33. Z njim 
se nam kot avtor portreta znova predstavlja Franček 
Jauk, nosilec zlatega grba tega mesta za dosežke s 
peresom in mikrofonom.

                 Smiljan Pušenjak - Smol, urednik glasila

Ezl ek - Na prehodu med 
starim in novim 

Izzivov pri organizaciji letošnjega Festivala Ezl ek 
zagotovo ni manjkalo in do same izvedbe bo gotovo 
potrebno streti še kak trd oreh. V mestu smo priča 
spremembam, ki so dobre, pa tudi tistim, ki nam 
niso najbolj naklonjene. Kljub vsemu ima Maribor 
še vedno Ezl ek in z njim na zadnjo majsko soboto 
tradicionalni Poklon Ezl eku. To je stalnica, ki se še 
dolgo ne bo spremenila in prav je tako. 

A moramo si priznati, da je 'izvirnih ezlekarjev' 
vsako leto manj, zato je še toliko bolj pomembno, 
da se mladi družimo z njimi, poslušamo zgodbe, 
se učimo življenjskih naukov iz časov, ko svet še 
ni poznal tako napredne tehnologije, kot jo imamo 
danes. Pri uporabi sodobne tehnologije 'ezlekarji' 
ne zaostajajo veliko, saj veliko stvari lahko uredimo 
preko elektronske pošte, družbenih omrežij in 
pametnih telefonov. 

S tem je tudi moje delo precej olajšano, saj 
zapisnikov ni potrebno pisati na roko in vedno so 
vsem dostopni. Prav tako hitreje nastajajo vrstice in 
strani biltena, ki ga berete. In tudi tega boste lahko 
kjerkoli in kadarkoli brali v elektronski različici. 
Zgodbe pa je tako ali tako najbolje poslušati v živo, 
zato vabljeni na Poklon Ezl eku, v družbo prijetnih 
ljudi. 

                             Monika Rajšp

Dragi bralci našega biltena Ezl ek
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O društvu
EZL  EK društvo za interesno 
in umetniško delovanje je 
bilo ustanovljeno 31. 3. 2005 
kot prostovoljno, neprofitno, 
samostojno združenje fizičnih 
oseb, ki se združujejo v cilju 
uresničevanja aktivnosti, ki bodo 
zagotavljale interesno združevanje 
in umetniško delovanje med 
različnimi generacijami na 
različnih umetniških in interesnih 
dejavnostih na območju Slovenije. 
Pobuda za ustanovitev je prišla iz 
vrst članov društva, ki so hoteli 
ohraniti spomin na družabno 
življenje nekoč, natančneje 
spomin na najznamenitejši vogal 
Maribora - EZL EK. 

Zato vsako zadnjo soboto v maju 
društvo prireja prireditev Poklon 
Ezl eku, vsakoletno nostalgično 
srečanje vseh generacij »nekdaj 
mladih«, in zadnjo soboto v maju 
so na svojem koledarju obkrožili 
z rdečo tudi mnogi Mariborčani, 
ki jih je življenje odneslo v svet. 
Zadnje leto se je Poklon razvil v 
festival, ki je namenjen druženju 
Mariborčanov in ostalih Zemljanov.

Ustanovitelji društva
•	 Drago Sodja - Čupi
•	 Lidija Kodrič
•	 Dušan Njegovan
•	 Irena Geržina
•	 Smiljan Pušenjak

Dosedanji predsedniki društva
•	 Drago Sodja - Čupi  

2005-2010/ 2012
•	 Zvone Lebar 2011
•	 Špela Debenjak 2013-2014
•	 Branko Kralj 2015- 

Uradna himna društva: Ivo Mojzer - 
To bil je EZL EK.

Uradno vino društva: Vino EZL EK, 
polni Vinogradništvo Jaunik.

Namen
Namen društva je krepiti 
mednarodno in regijsko interesno 
in umetniško sodelovanje pri 
izvajanju aktivnosti zagotavljanja 
enakih možnosti med generacijami.

Poslanstvo    
Poslanstvo društva je aktivno 
povezati posamezne generacije 
Mariborčanov doma in v tujini, s 
ciljem ohraniti spomin na mesto 
druženja nekoč EZL EKA ter 
omogočiti drugačno kulturno-
turistično ponudbo za obiskovalce 
mesta. Na ta način želimo 
zagotavljati promocijo EZL EK-a 
z vidika turizma in kulture ter 
se povezovati s tujino. Svoje 
poslanstvo bo društvo uresničilo s 
povezovanjem vseh turističnih in 
kulturnih ponudnikov v Mariboru 
ter s prenosom znanja o EZL EKU 
na mlajše generacije, s ciljem 
povečanja multiplikativnih učinkov 
turizma ter tako zagotavljati 
dolgoročni spomin. V ta namen 
delujeta spletna 
stran in Facebook strani, kjer 

bodo obiskovalci našli vse ključne 
informacije o zanimivostih EZL EKA 
ter trenutnih aktivnosti društva. 

Vizija 
V treh letih bomo postali 
Mariboru, Sloveniji in tujini dobro 
prepoznavno kulturno društvo, ki 
organizira kakovostne kulturne 
prireditve in tako prispeva k 
ohranitvi spomina na EZL EK.

Usmeritve
Odgovornost za ohranjanje 
spomina. Nenehno izboljševati 
kakovost storitev. Omogočati 
brezplačne prireditve ali pa vsaj 
vstopnine na bazi prostovoljnih 
prispevkov. Medgeneracijsko 
sodelovanje. Promocija aktivnosti 
društva.

Vrednote
•	 Partnerstvo in zaupanje med 

generacijami
•	 Kreativnost in učinkovitost
•	 Medsebojno sodelovanje
•	 Odprtost za nove ideje
•	 Ohranjanje spomina
•	 Kakovostne in brezplačne 

prireditve

Pomen aktivnosti  
društva za kulturo mesta
Aktivnosti društva obstoječo 
kulturno ponudbo dopolnjujejo 
z medgeneracijskim in 
interdisciplinarnim povezovanjem 
- pomembnima komponentama, 
ki sta trenutno v Mariboru slabo 
zastopani. V izvedbo dogodkov so 
tako vključeni umetniki iz obdobja 

60. in 70. let, sodobni kulturni 
ustvarjalci in mladi, ki svoje znanje 
in izkušnje še nabirajo. Aktivnosti 
društva ponovno spodbujajo 
starejšo generacijo kulturnikov k 
ustvarjanju, mladim pa omogočajo 
prve korake na slovenski kulturni 
sceni.  

V lanskoletni izvedbi festivala 
je bilo zgolj na enem izmed 
vključenih dogodkov prisotnih 
več kot 10.000 ljudi. Na podlagi 
teh izkušenj je pričakovati, da 
bodo aktivnosti društva tudi 
letos izrazito pozitivno vplivale 
na kulturni razvoj Maribora, 
saj nagovarja zelo široko ciljno 
občinstvo, ki je željna takih 
dogodkov. Zaradi pomanjkanja 
tovrstnih večplastnih kulturnih 
dogodkov in preteklih izkušenj 
je prav tako pričakovati veliko 
medijsko pozornost. 

Poleg vključevanja in sodelovanja 
različnih generacij in zvrsti 
kulture pa bo festival ustvaril še 
eno sinergijo, in sicer povezovanje 

profesionalnih in ljubiteljskih 
umetnikov.  

Festival Ezl ek je eden izmed 
redkih slovenskih festivalov, ki 
je zasnovan na tako različnih 
spektrih povezovanja, predvsem 
na medgeneracijskem, in eden 
redkih, ki bo pokril vse sfere 
kulturnega udejstvovanja.

Branko Kralj

Status javnega  
interesa za kulturo
Kdo bi si mislil, da je zamisel, ki 
jo je pred 15 leti »spohala« Irena 
Geržina in sta jo zatem skupaj z 
Nado Ravter začeli udejanjati, 
letos krepko »požegnalo« 
Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.

Takrat sta si ti dve dami želeli le, 
da bi se, tako kot nekdaj, kdaj 
pa kdaj se spet dobi(va)li na Ezl 
eku, posvečenem mestu pred 
Kavarno Astoria, na mariborskem 
Grajskem trgu. Tako, v spomin 
na stare, dobre čase. Ko se je tu 
dobivala pretežno moška, dijaška 
družba in neskončno debatirala, 
seveda tudi o ljubezni(h).

Iz omenjene pobude o ponovnem 
druženju je nastalo EZL EK Društvo. 
Oziroma s polnim in zapletenim 
imenom: EZL EK društvo za 
interesno in umetniško delovanje. 
Sestavljajo ga peščica sotrudnikov, 
zanesenjakov, ki s(m)o nato začeli 
prirejati vsako zadnjo majsko soboto 
redna in dobro obiskana srečevanja 
mladih in starejših, »naprednejših« 
Mariborčanov pod naslovom Poklon 
Mariboru. Letos bo že trinajsti. Ob 
pestrem glasbenem programu smo 
vedno predstavili kaj zanimivega 
npr. živi šah, modne revije nekdanje 
mode, Titovo štafeto ter vsakoletno 
podelitev plakete Frajer Ezl Eka. 
Da ne govorimo o izvajalcih, 
nastopih vseh, najpomembnejših 
mariborskih pevcev, glasbenikov in 
drugih umetnikov. Ob tem redno 
izhaja tudi glasilo, ki ga imate pred 
seboj in navadno tudi hitro poide. 
Organizacijski višek pa smo dosegli 
lani s 1. Festivalom EZL EK, del 

katerega je bil tudi zelo uspešen 
projekt Operna noč v Mestnem 
parku. Ob tem smo precej pomladili 
tudi svoje vrste tako med članstvom 
kot v odboru društva. Mesto 
predsednika je po Dragu Sodji, 
Zvonetu Lebarju in Špeli Debenjak 
prevzel Branko Kralj. In prav njemu 
je uspelo, da je na podlagi vsega 
prej naštetega delovanja društva 
zadostil kriterijem oz. merilom 
pri izkazovanju dosežkov, ko je 
decembra lani na Ministrstvu za 
kulturo oddal vlogo za podelitev 
statusa društva v javnem interesu 
na področju kulture. Kot je bilo 
povedano že na začetku, smo ta 
status uradno tudi dobili.
Hkrati pa nas to veliko priznanje 
zavezuje, da smo še boljši.

Smiljan Pušenjak - Smol

Film EZL EK
5.457 ogledov na portalu YouTube in 
in več sto predvajanj na televizijskih 
postajah širom sveta.

Znan mariborski »filmski dvojec« 
Franc Kopič in Smiljan Pušenjak sta 
med drug ustvarila tudi »uradni« 
film društva. Film z naslovom EZL 
EK, znameniti mariborski vogal je 
nastal leta 2008 in do danes prejel 
več kot 65 mednarodnih filmskih 
nagrad. Med drugimi  tudi srebrno 
medaljo na uradnem evropskem 
prvenstvu v Passau leta 2009. 
Danes ga vrtijo mnoge javne in 
zasebne televizije, krajša verzija 
pa je objavljena tudi na portalu 
YouTube, na kanalu Franca Kopiča. 
Do prve polovice maja si je film na 
omenjenem kanalu ogledalo nekaj 
manj kot 5.500 obiskovalcev.

V našem biltenu smo o filmu že pisali, 
lahko bi naštevali nove nagrade. 
Torej tistih, ki smo jih pridobili v 
zadnjih treh letih, toda morda bi 
to izpadlo preveč hvalisavo. Zato 
je treba omeniti, da obstajata dve 
verziji tega dokumentarca, daljša 
in že omenjena krajša, namenjena 
tekmovanjem. Še nekaj za konec: 
vsak, ki se počuti ezl ekarja mora 
ta film obvezno videti.

Smiljan Pušenjak-Smol
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Vili Rozman, frajer Ezl eka 2019

Vespa in žulji njegove Meri
Pisati o takem multipraktiku, 
kot je Vili Rozman, je, kot bi 
hotel v nekaj straneh zajeti 
zgodovino stoletja. Dolga leta je 
bil gospodarstvenik, po srednji 
tehnični šoli se je zaposlil najprej 
v Metalni, danes že pokojni, 
potem v Svili, tudi že pokojni, 
medtem je dvakrat diplomiral, 
na tehnični fakulteti in na 
VEKŠ-u, potem se je preskusil 
v politiki, in sicer nikjer drugje 
kot – v že pokojni – ZK, najprej 
kot sekretar OK ZKS Rotovž, 
nato sekretar MK ZKS Maribor 
(še pomnite te znamenite 
kratice?), potem je bil še konzul 
na generalnem konzulatu SFRJ 
(še pomnite kratico pokojne 
države?) v Muenchnu.  Potem 
pa je dopolnil 55 let in se s 
35 leti delovne dobe še sam 
upokojil. (Tudi ta možnost je že 
pokojna. ) Nekaj je pa ostalo pri 
njem še nepokojnega: ljubezen 
do motorjev.

Ezlekarji niso več mladi, 
zato je za uvod kar primerno 
vprašanje: Kako kaj zdravje, 
Vili? 
Z zdravjem imam srečo, tako da 
pri svojih 83 letih še vedno redno 
uživam v vožnji z motorjem, sedaj 
že s sedmo hondo.

Ponosno priznaš, da jih boš imel 
kmalu 83, z Ezl ekom pa da si 
povezan že 65 let. Če odštejemo 
od tvojih 83 let tistih 65, dobimo 
številko 18. 

Z osemnajstimi leti si torej začel 
tam postopati …
Moja ezlekarska zgodba je 
malo drugačna od klasičnih 
ezlekarskih. Prvič zato, ker 
sem bil v srednji šoli, ko so se 
praviloma »kalili« ezlekarji, v 
Ljubljani, drugič, ker sem študiral 
ob delu, in tretjič, ker sem se mlad 
poročil. Nisem sodil v ožji krog 
ezlekarjev, za katerih nespornega 
glavnega ezlekarja lahko 
posmrtno proglasimo Džokija, 
bilo je neko slavno jedro s Pumo 
in Cicekom in Sašo in Tonetom 
in tako naprej. Le redki pobreški 
pubeci so bili redni obiskovalci te 
takrat oblegane točke srečevanj. 
Pač nismo bili mestni fantje, 
zato nismo bili pogosto na eku. Z 
nekaj izjemami, recimo naš Bojan 
Ban, oče sedanjega direktorja 
pri NK Maribor Bojana Bana, je 
bil tam redni gost, pa Bibi in še 

kdo, kot športnik pa sem se tam 
vendarle pojavljal. Pri Poletu sem 
skakal v vodo, pozneje sem igral 
nogomet in odbojko pri ŽOK 
Železničar vse do poznih 60-tih.  

Zanimivo, na Ezl eku so se 
srečevali športniki in navijači.
Rekel bi, da je bila to nevralgična 
točka Maribora, vogal pred 
Astorijo je namreč med obema 
mestnima kinoma Udarnik in 
Partizan, ob slaščičarni Intes - 
prej Scherbaum, ob hotelu Orel ...

Čakaj čakaj, če bodo to brali 
mladi, ne bodo vedeli, o čem 
govoriš …
Saj res, kina Partizan ni več, tam 
je neki depo, v Udarniku tudi 
ni več mestni kino, pravzaprav 
sploh ne vem, kaj se tam dogaja, 
slaščičarna Intes je menda ob 
Florjanu, v Orlu je C&A. Ni se 
spremenilo samo to, današnji 
mladi si sploh ne morejo pred-
stavljati naše mladosti brez 
interneta in mobitelov, še hišni 
telefoni so bili v redko kateri hiši, 
televizije nismo imeli. Smo se pa 
družili, veliko in – upam si trditi – 
kvalitetneje, kot se družijo danes. 
Imeli smo športne in kulturne 
klube in društva. Pa mladinske 
plese.

Kje si se učil plesati?
Pri Simončiču, seveda, ta plesni 
mojster ti je vcepil »šlif« za vse 
življenje. Plesali smo ob sobotah 
in nedeljah v Unionski dvorani,  

Vili pod tablo nostalgije



4 5

O društvu
EZL  EK društvo za interesno 
in umetniško delovanje je 
bilo ustanovljeno 31. 3. 2005 
kot prostovoljno, neprofitno, 
samostojno združenje fizičnih 
oseb, ki se združujejo v cilju 
uresničevanja aktivnosti, ki bodo 
zagotavljale interesno združevanje 
in umetniško delovanje med 
različnimi generacijami na 
različnih umetniških in interesnih 
dejavnostih na območju Slovenije. 
Pobuda za ustanovitev je prišla iz 
vrst članov društva, ki so hoteli 
ohraniti spomin na družabno 
življenje nekoč, natančneje 
spomin na najznamenitejši vogal 
Maribora - EZL EK. 

Zato vsako zadnjo soboto v maju 
društvo prireja prireditev Poklon 
Ezl eku, vsakoletno nostalgično 
srečanje vseh generacij »nekdaj 
mladih«, in zadnjo soboto v maju 
so na svojem koledarju obkrožili 
z rdečo tudi mnogi Mariborčani, 
ki jih je življenje odneslo v svet. 
Zadnje leto se je Poklon razvil v 
festival, ki je namenjen druženju 
Mariborčanov in ostalih Zemljanov.

Ustanovitelji društva
•	 Drago Sodja - Čupi
•	 Lidija Kodrič
•	 Dušan Njegovan
•	 Irena Geržina
•	 Smiljan Pušenjak

Dosedanji predsedniki društva
•	 Drago Sodja - Čupi  

2005-2010/ 2012
•	 Zvone Lebar 2011
•	 Špela Debenjak 2013-2014
•	 Branko Kralj 2015- 

Uradna himna društva: Ivo Mojzer - 
To bil je EZL EK.

Uradno vino društva: Vino EZL EK, 
polni Vinogradništvo Jaunik.

Namen
Namen društva je krepiti 
mednarodno in regijsko interesno 
in umetniško sodelovanje pri 
izvajanju aktivnosti zagotavljanja 
enakih možnosti med generacijami.

Poslanstvo    
Poslanstvo društva je aktivno 
povezati posamezne generacije 
Mariborčanov doma in v tujini, s 
ciljem ohraniti spomin na mesto 
druženja nekoč EZL EKA ter 
omogočiti drugačno kulturno-
turistično ponudbo za obiskovalce 
mesta. Na ta način želimo 
zagotavljati promocijo EZL EK-a 
z vidika turizma in kulture ter 
se povezovati s tujino. Svoje 
poslanstvo bo društvo uresničilo s 
povezovanjem vseh turističnih in 
kulturnih ponudnikov v Mariboru 
ter s prenosom znanja o EZL EKU 
na mlajše generacije, s ciljem 
povečanja multiplikativnih učinkov 
turizma ter tako zagotavljati 
dolgoročni spomin. V ta namen 
delujeta spletna 
stran in Facebook strani, kjer 

bodo obiskovalci našli vse ključne 
informacije o zanimivostih EZL EKA 
ter trenutnih aktivnosti društva. 

Vizija 
V treh letih bomo postali 
Mariboru, Sloveniji in tujini dobro 
prepoznavno kulturno društvo, ki 
organizira kakovostne kulturne 
prireditve in tako prispeva k 
ohranitvi spomina na EZL EK.

Usmeritve
Odgovornost za ohranjanje 
spomina. Nenehno izboljševati 
kakovost storitev. Omogočati 
brezplačne prireditve ali pa vsaj 
vstopnine na bazi prostovoljnih 
prispevkov. Medgeneracijsko 
sodelovanje. Promocija aktivnosti 
društva.

Vrednote
•	 Partnerstvo in zaupanje med 

generacijami
•	 Kreativnost in učinkovitost
•	 Medsebojno sodelovanje
•	 Odprtost za nove ideje
•	 Ohranjanje spomina
•	 Kakovostne in brezplačne 

prireditve

Pomen aktivnosti  
društva za kulturo mesta
Aktivnosti društva obstoječo 
kulturno ponudbo dopolnjujejo 
z medgeneracijskim in 
interdisciplinarnim povezovanjem 
- pomembnima komponentama, 
ki sta trenutno v Mariboru slabo 
zastopani. V izvedbo dogodkov so 
tako vključeni umetniki iz obdobja 

60. in 70. let, sodobni kulturni 
ustvarjalci in mladi, ki svoje znanje 
in izkušnje še nabirajo. Aktivnosti 
društva ponovno spodbujajo 
starejšo generacijo kulturnikov k 
ustvarjanju, mladim pa omogočajo 
prve korake na slovenski kulturni 
sceni.  

V lanskoletni izvedbi festivala 
je bilo zgolj na enem izmed 
vključenih dogodkov prisotnih 
več kot 10.000 ljudi. Na podlagi 
teh izkušenj je pričakovati, da 
bodo aktivnosti društva tudi 
letos izrazito pozitivno vplivale 
na kulturni razvoj Maribora, 
saj nagovarja zelo široko ciljno 
občinstvo, ki je željna takih 
dogodkov. Zaradi pomanjkanja 
tovrstnih večplastnih kulturnih 
dogodkov in preteklih izkušenj 
je prav tako pričakovati veliko 
medijsko pozornost. 

Poleg vključevanja in sodelovanja 
različnih generacij in zvrsti 
kulture pa bo festival ustvaril še 
eno sinergijo, in sicer povezovanje 

profesionalnih in ljubiteljskih 
umetnikov.  

Festival Ezl ek je eden izmed 
redkih slovenskih festivalov, ki 
je zasnovan na tako različnih 
spektrih povezovanja, predvsem 
na medgeneracijskem, in eden 
redkih, ki bo pokril vse sfere 
kulturnega udejstvovanja.

Branko Kralj

Status javnega  
interesa za kulturo
Kdo bi si mislil, da je zamisel, ki 
jo je pred 15 leti »spohala« Irena 
Geržina in sta jo zatem skupaj z 
Nado Ravter začeli udejanjati, 
letos krepko »požegnalo« 
Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.

Takrat sta si ti dve dami želeli le, 
da bi se, tako kot nekdaj, kdaj 
pa kdaj se spet dobi(va)li na Ezl 
eku, posvečenem mestu pred 
Kavarno Astoria, na mariborskem 
Grajskem trgu. Tako, v spomin 
na stare, dobre čase. Ko se je tu 
dobivala pretežno moška, dijaška 
družba in neskončno debatirala, 
seveda tudi o ljubezni(h).

Iz omenjene pobude o ponovnem 
druženju je nastalo EZL EK Društvo. 
Oziroma s polnim in zapletenim 
imenom: EZL EK društvo za 
interesno in umetniško delovanje. 
Sestavljajo ga peščica sotrudnikov, 
zanesenjakov, ki s(m)o nato začeli 
prirejati vsako zadnjo majsko soboto 
redna in dobro obiskana srečevanja 
mladih in starejših, »naprednejših« 
Mariborčanov pod naslovom Poklon 
Mariboru. Letos bo že trinajsti. Ob 
pestrem glasbenem programu smo 
vedno predstavili kaj zanimivega 
npr. živi šah, modne revije nekdanje 
mode, Titovo štafeto ter vsakoletno 
podelitev plakete Frajer Ezl Eka. 
Da ne govorimo o izvajalcih, 
nastopih vseh, najpomembnejših 
mariborskih pevcev, glasbenikov in 
drugih umetnikov. Ob tem redno 
izhaja tudi glasilo, ki ga imate pred 
seboj in navadno tudi hitro poide. 
Organizacijski višek pa smo dosegli 
lani s 1. Festivalom EZL EK, del 

katerega je bil tudi zelo uspešen 
projekt Operna noč v Mestnem 
parku. Ob tem smo precej pomladili 
tudi svoje vrste tako med članstvom 
kot v odboru društva. Mesto 
predsednika je po Dragu Sodji, 
Zvonetu Lebarju in Špeli Debenjak 
prevzel Branko Kralj. In prav njemu 
je uspelo, da je na podlagi vsega 
prej naštetega delovanja društva 
zadostil kriterijem oz. merilom 
pri izkazovanju dosežkov, ko je 
decembra lani na Ministrstvu za 
kulturo oddal vlogo za podelitev 
statusa društva v javnem interesu 
na področju kulture. Kot je bilo 
povedano že na začetku, smo ta 
status uradno tudi dobili.
Hkrati pa nas to veliko priznanje 
zavezuje, da smo še boljši.

Smiljan Pušenjak - Smol

Film EZL EK
5.457 ogledov na portalu YouTube in 
in več sto predvajanj na televizijskih 
postajah širom sveta.

Znan mariborski »filmski dvojec« 
Franc Kopič in Smiljan Pušenjak sta 
med drug ustvarila tudi »uradni« 
film društva. Film z naslovom EZL 
EK, znameniti mariborski vogal je 
nastal leta 2008 in do danes prejel 
več kot 65 mednarodnih filmskih 
nagrad. Med drugimi  tudi srebrno 
medaljo na uradnem evropskem 
prvenstvu v Passau leta 2009. 
Danes ga vrtijo mnoge javne in 
zasebne televizije, krajša verzija 
pa je objavljena tudi na portalu 
YouTube, na kanalu Franca Kopiča. 
Do prve polovice maja si je film na 
omenjenem kanalu ogledalo nekaj 
manj kot 5.500 obiskovalcev.

V našem biltenu smo o filmu že pisali, 
lahko bi naštevali nove nagrade. 
Torej tistih, ki smo jih pridobili v 
zadnjih treh letih, toda morda bi 
to izpadlo preveč hvalisavo. Zato 
je treba omeniti, da obstajata dve 
verziji tega dokumentarca, daljša 
in že omenjena krajša, namenjena 
tekmovanjem. Še nekaj za konec: 
vsak, ki se počuti ezl ekarja mora 
ta film obvezno videti.

Smiljan Pušenjak-Smol

PREDSTAVITEV  
društva

4

16. POKLON EZL EKU

pri Gambrinusu, v dvorani 
Nigrada v Strmi ulici, na Ruški 
na Taboru, na II. gimnaziji in 
še kje. Po navadi smo se pred 
odhodom na ples s prijatelji in z 
dekleti srečali na Ezl eku, včasih 
tudi po plesu, če smo uspeli za 
to pregovoriti plesalko. Tudi one 
so se včasih rade tam pokazale z 
novim oboževalcem.

Vsaj toliko kot dekleta pa so te 
že zdavnaj zanimali motorji. 
Ej, se spomnim nekdanjih 
šminkerjev z vespami …
Strast do motorjev mi je bila v 
krvi, saj sta moj oče Vilko in 
stric Herman že pred 2. svetovno 
vojno imela motocikla BSA in 
DKV, jaz sem pa prišel do svoje 
prve vespe leta 1957. S  pomočjo 
tete Emy, ki je živela v Trstu, sem 
uvozil malo rabljeno vespo 125, 
čudovit skuter. Mislim, da je bilo 

takrat v Mariboru le kakšnih pet 
ali šest vesp skupaj z lambretami. 
V naslednjih letih so se pojavile 
nove 150-kubične in GS vespe, 
kakršno sta imela Tone Vogrinec 
in nogometaš Maribora Peter 
Radulovič.

In ste se veselo vozili po središču 
mesta, po Grajski, Slovenski, 
Gosposki, po Vetrinjski.
Ja, ker staro mestno jedro še 
ni bilo peš cona, smo se tam 
vozili in se postavljali z motorji. 
Na parkirišču motorjev pred 
slaščičarno so jih lastniki, v 
glavnem znani Mariborčani, radi 
pokazali in o njih debatirali ter 
vzbujali zavist pri mladih. Ej, kje 
so tisti časi, kajne, motoristi? 
Še danes jih vidim, kot bi bilo 
včeraj, Ivo Kek, Boris Duh, 
Milivoj Plevčak, Ivan Kralj, 
Franc Erjavc, Franc Šušteršič …

Grajski trg 1959: Med prijateljema motoristoma Mirkom 
Pliberškom – Fričkom in Francem Erjavcem

1957: Na skuterju prijatelja 
Borisa Duha

Večina mladih nas je sanjala o 
BMW-jih, a so jih lahko uvozili 
le tisti, ki so delali v Nemčiji, 
tudi študentje, ki so dobili 
dovoljenje za počitniško delo v 
tujini. Med BMW-ji so izstopali 
takrat najmočnejši 500-kubični, 
dva taka lepotca z velikim 
srebrnim tankom sta imela veliko 
občudovalcev, ponosna lastnika 
pa sta bila Franc Podmilščak, 
povojni državni kolesarski 
prvak, in Karl Krajnc iz Brezja. 
250-kubične BMW-je so takrat  
vozili veterinar Ivo Strgar, ki je 
kasneje vozil 1000-kubičnega 
BMW-ja, Pavli Mlekuš, Franc 
Žepek … Ja, pa NSU Max 250 so 
bili predmet poželenja, imel ga je 
znani frajer Ludvik Pinter, s takim 
motorjem se je večkrat pripeljal 
na Grajski trg tudi Jure Doležal, 
športnik in filmski igralec, ki je že 
prejel plaketo frajer Ezl eka.
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O društvu
EZL  EK društvo za interesno 
in umetniško delovanje je 
bilo ustanovljeno 31. 3. 2005 
kot prostovoljno, neprofitno, 
samostojno združenje fizičnih 
oseb, ki se združujejo v cilju 
uresničevanja aktivnosti, ki bodo 
zagotavljale interesno združevanje 
in umetniško delovanje med 
različnimi generacijami na 
različnih umetniških in interesnih 
dejavnostih na območju Slovenije. 
Pobuda za ustanovitev je prišla iz 
vrst članov društva, ki so hoteli 
ohraniti spomin na družabno 
življenje nekoč, natančneje 
spomin na najznamenitejši vogal 
Maribora - EZL EK. 

Zato vsako zadnjo soboto v maju 
društvo prireja prireditev Poklon 
Ezl eku, vsakoletno nostalgično 
srečanje vseh generacij »nekdaj 
mladih«, in zadnjo soboto v maju 
so na svojem koledarju obkrožili 
z rdečo tudi mnogi Mariborčani, 
ki jih je življenje odneslo v svet. 
Zadnje leto se je Poklon razvil v 
festival, ki je namenjen druženju 
Mariborčanov in ostalih Zemljanov.

Ustanovitelji društva
•	 Drago Sodja - Čupi
•	 Lidija Kodrič
•	 Dušan Njegovan
•	 Irena Geržina
•	 Smiljan Pušenjak

Dosedanji predsedniki društva
•	 Drago Sodja - Čupi  

2005-2010/ 2012
•	 Zvone Lebar 2011
•	 Špela Debenjak 2013-2014
•	 Branko Kralj 2015- 

Uradna himna društva: Ivo Mojzer - 
To bil je EZL EK.

Uradno vino društva: Vino EZL EK, 
polni Vinogradništvo Jaunik.

Namen
Namen društva je krepiti 
mednarodno in regijsko interesno 
in umetniško sodelovanje pri 
izvajanju aktivnosti zagotavljanja 
enakih možnosti med generacijami.

Poslanstvo    
Poslanstvo društva je aktivno 
povezati posamezne generacije 
Mariborčanov doma in v tujini, s 
ciljem ohraniti spomin na mesto 
druženja nekoč EZL EKA ter 
omogočiti drugačno kulturno-
turistično ponudbo za obiskovalce 
mesta. Na ta način želimo 
zagotavljati promocijo EZL EK-a 
z vidika turizma in kulture ter 
se povezovati s tujino. Svoje 
poslanstvo bo društvo uresničilo s 
povezovanjem vseh turističnih in 
kulturnih ponudnikov v Mariboru 
ter s prenosom znanja o EZL EKU 
na mlajše generacije, s ciljem 
povečanja multiplikativnih učinkov 
turizma ter tako zagotavljati 
dolgoročni spomin. V ta namen 
delujeta spletna 
stran in Facebook strani, kjer 

bodo obiskovalci našli vse ključne 
informacije o zanimivostih EZL EKA 
ter trenutnih aktivnosti društva. 

Vizija 
V treh letih bomo postali 
Mariboru, Sloveniji in tujini dobro 
prepoznavno kulturno društvo, ki 
organizira kakovostne kulturne 
prireditve in tako prispeva k 
ohranitvi spomina na EZL EK.

Usmeritve
Odgovornost za ohranjanje 
spomina. Nenehno izboljševati 
kakovost storitev. Omogočati 
brezplačne prireditve ali pa vsaj 
vstopnine na bazi prostovoljnih 
prispevkov. Medgeneracijsko 
sodelovanje. Promocija aktivnosti 
društva.

Vrednote
•	 Partnerstvo in zaupanje med 

generacijami
•	 Kreativnost in učinkovitost
•	 Medsebojno sodelovanje
•	 Odprtost za nove ideje
•	 Ohranjanje spomina
•	 Kakovostne in brezplačne 

prireditve

Pomen aktivnosti  
društva za kulturo mesta
Aktivnosti društva obstoječo 
kulturno ponudbo dopolnjujejo 
z medgeneracijskim in 
interdisciplinarnim povezovanjem 
- pomembnima komponentama, 
ki sta trenutno v Mariboru slabo 
zastopani. V izvedbo dogodkov so 
tako vključeni umetniki iz obdobja 

60. in 70. let, sodobni kulturni 
ustvarjalci in mladi, ki svoje znanje 
in izkušnje še nabirajo. Aktivnosti 
društva ponovno spodbujajo 
starejšo generacijo kulturnikov k 
ustvarjanju, mladim pa omogočajo 
prve korake na slovenski kulturni 
sceni.  

V lanskoletni izvedbi festivala 
je bilo zgolj na enem izmed 
vključenih dogodkov prisotnih 
več kot 10.000 ljudi. Na podlagi 
teh izkušenj je pričakovati, da 
bodo aktivnosti društva tudi 
letos izrazito pozitivno vplivale 
na kulturni razvoj Maribora, 
saj nagovarja zelo široko ciljno 
občinstvo, ki je željna takih 
dogodkov. Zaradi pomanjkanja 
tovrstnih večplastnih kulturnih 
dogodkov in preteklih izkušenj 
je prav tako pričakovati veliko 
medijsko pozornost. 

Poleg vključevanja in sodelovanja 
različnih generacij in zvrsti 
kulture pa bo festival ustvaril še 
eno sinergijo, in sicer povezovanje 

profesionalnih in ljubiteljskih 
umetnikov.  

Festival Ezl ek je eden izmed 
redkih slovenskih festivalov, ki 
je zasnovan na tako različnih 
spektrih povezovanja, predvsem 
na medgeneracijskem, in eden 
redkih, ki bo pokril vse sfere 
kulturnega udejstvovanja.

Branko Kralj

Status javnega  
interesa za kulturo
Kdo bi si mislil, da je zamisel, ki 
jo je pred 15 leti »spohala« Irena 
Geržina in sta jo zatem skupaj z 
Nado Ravter začeli udejanjati, 
letos krepko »požegnalo« 
Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.

Takrat sta si ti dve dami želeli le, 
da bi se, tako kot nekdaj, kdaj 
pa kdaj se spet dobi(va)li na Ezl 
eku, posvečenem mestu pred 
Kavarno Astoria, na mariborskem 
Grajskem trgu. Tako, v spomin 
na stare, dobre čase. Ko se je tu 
dobivala pretežno moška, dijaška 
družba in neskončno debatirala, 
seveda tudi o ljubezni(h).

Iz omenjene pobude o ponovnem 
druženju je nastalo EZL EK Društvo. 
Oziroma s polnim in zapletenim 
imenom: EZL EK društvo za 
interesno in umetniško delovanje. 
Sestavljajo ga peščica sotrudnikov, 
zanesenjakov, ki s(m)o nato začeli 
prirejati vsako zadnjo majsko soboto 
redna in dobro obiskana srečevanja 
mladih in starejših, »naprednejših« 
Mariborčanov pod naslovom Poklon 
Mariboru. Letos bo že trinajsti. Ob 
pestrem glasbenem programu smo 
vedno predstavili kaj zanimivega 
npr. živi šah, modne revije nekdanje 
mode, Titovo štafeto ter vsakoletno 
podelitev plakete Frajer Ezl Eka. 
Da ne govorimo o izvajalcih, 
nastopih vseh, najpomembnejših 
mariborskih pevcev, glasbenikov in 
drugih umetnikov. Ob tem redno 
izhaja tudi glasilo, ki ga imate pred 
seboj in navadno tudi hitro poide. 
Organizacijski višek pa smo dosegli 
lani s 1. Festivalom EZL EK, del 

katerega je bil tudi zelo uspešen 
projekt Operna noč v Mestnem 
parku. Ob tem smo precej pomladili 
tudi svoje vrste tako med članstvom 
kot v odboru društva. Mesto 
predsednika je po Dragu Sodji, 
Zvonetu Lebarju in Špeli Debenjak 
prevzel Branko Kralj. In prav njemu 
je uspelo, da je na podlagi vsega 
prej naštetega delovanja društva 
zadostil kriterijem oz. merilom 
pri izkazovanju dosežkov, ko je 
decembra lani na Ministrstvu za 
kulturo oddal vlogo za podelitev 
statusa društva v javnem interesu 
na področju kulture. Kot je bilo 
povedano že na začetku, smo ta 
status uradno tudi dobili.
Hkrati pa nas to veliko priznanje 
zavezuje, da smo še boljši.

Smiljan Pušenjak - Smol

Film EZL EK
5.457 ogledov na portalu YouTube in 
in več sto predvajanj na televizijskih 
postajah širom sveta.

Znan mariborski »filmski dvojec« 
Franc Kopič in Smiljan Pušenjak sta 
med drug ustvarila tudi »uradni« 
film društva. Film z naslovom EZL 
EK, znameniti mariborski vogal je 
nastal leta 2008 in do danes prejel 
več kot 65 mednarodnih filmskih 
nagrad. Med drugimi  tudi srebrno 
medaljo na uradnem evropskem 
prvenstvu v Passau leta 2009. 
Danes ga vrtijo mnoge javne in 
zasebne televizije, krajša verzija 
pa je objavljena tudi na portalu 
YouTube, na kanalu Franca Kopiča. 
Do prve polovice maja si je film na 
omenjenem kanalu ogledalo nekaj 
manj kot 5.500 obiskovalcev.

V našem biltenu smo o filmu že pisali, 
lahko bi naštevali nove nagrade. 
Torej tistih, ki smo jih pridobili v 
zadnjih treh letih, toda morda bi 
to izpadlo preveč hvalisavo. Zato 
je treba omeniti, da obstajata dve 
verziji tega dokumentarca, daljša 
in že omenjena krajša, namenjena 
tekmovanjem. Še nekaj za konec: 
vsak, ki se počuti ezl ekarja mora 
ta film obvezno videti.

Smiljan Pušenjak-Smol

PREDSTAVITEV  
društva

5

16. POKLON EZL EKU

Občasno so se z motorji v bližini 
Ezl eka pojavljali tudi ljubitelji 
motorjev starejših letnikov, ki so  
jih strokovno obnovili. Eden teh je 
Ivo Puž s Pobrežja, avtomehanik 
po poklicu, ki se je vozil in tudi 
na ogled postavljal z Zundapp 
DF 350, letnik 1938. Nikoli ga ni 
spustila ta strast, danes ima v svoji 
zasebni zbirki, pravem pravcatem 
motociklističnem muzeju, čudo-
vite obnovljene angleške in 
italijanske  športne  motorje. 

Težko te je ustaviti, ko govoriš o 
motorjih …
… samo malo še, preklopiva 
še na skromnejše, na Tomos-
Puchove 250 SG in SGSS. To 
je bila športno-tekmovalna 
izvedba, ki so jo lahko nabavila 
le avto-moto društva, z njimi 
pa se je tekmovalo na državni 
ravni v kategoriji nacionalna 
klasa na dirkah v Portorožu, 
Opatiji, Beogradu itd. S takšnim 
tekmovalnim motorjem sem tudi 
jaz v letih 1959 in 1960 kot dirkač 
AMD TAM tekmoval na dirkah po 
Sloveniji in v Jugoslaviji, z njim 
sem se pa tu in tam - opremljenim 
za prometno vožnjo – pokazal tudi 
blizu Ezl eka. Po zaslugi Smiljana 
Pušenjaka-Smola, ki je nekoč 
zdavnaj na motociklističnih dirkah 
slikal za Večer, imam čudovite 
fotografije z dirk po Jugoslaviji. 
Zanje sem mu res hvaležen, saj 
mi ni ohranil le spomina na dirke, 
ampak tudi na prijatelje dirkače in 
spremljevalce.

Utrnilo se mi je ime »moto-
ristično legendarnega« Iva 
Lipovnika. Niti ne vem, zakaj 
se mi je vtisnil v spomin kot 
motorist, saj je bil avtomobilski 
inštruktor.

Ker je bil res legenda. In premlad 
je umrl. Dirkati je začel oktobra 
1959 s Tomos-Puchom 175 SVS 
na dirki v Velenju, na kateri sem 
jaz zmagal v kategoriji 250 cm3 
in takrat premagal Leona Pintarja, 
tovarniškega dirkača Tomosa in 
večkratnega državnega prvaka. 
Ivo je tekmoval vse do leta 1967 
in dosegal v jugoslovanskem 
merilu lepe uvrstitve.

Motorji, motorji, kaj pa ženske?
To sodi zraven, ne? Ženska je 
seveda okras motorja. Marsikdo 
od nas motoristov je na Ezl eku 
povabil na vožnjo z motorjem 
tudi kakšno pogumno dekle. Tudi 
jaz sem spoznal svojo življenjsko 
družico na Ezl eku. Vezni člen 
med nama je bil prijatelj Drago 
Brumec. Mojo Meri, medicinsko 
sestro, so ožulili novi čevlji, jaz 
sem jo pa z veseljem odpeljal 
domov z vespo. Seveda ni ostalo 
samo pri tej vožnji. Kot moja  žena 

se je vrsto let z mano vozila tudi 
na naslednjih vespah in hondah.

Na naslovnici tega biltena je 
slika iz Večerovega podstrešja, 
ki si se je razveselil, ker te je 
premaknila za pol stoletja v 
preteklost, te spomnila na neko 
čakanje ...  
Res. V soboto, 22. novembra 
2008, je Večer v prilogi objavil 
fotografijo mladeničev na Ezl 
eku, ki jo je leta 1961 posnel 
Večerov fotoreporter Dragiša 
Modrinjak. Nekatere sem kljub 
časovni odmaknjenosti takoj pre-
poznal, tu so Borut Ambrožič 
st., Borivoj Ferš-Šeš, Pico Ribič, 
Ivo Bajlec, Saša Geržina, Jure 
Pehani, Tone Vogrinec … In tisti, 
ki sloni na prometnem znaku? 
To sem pa jaz, ob rob pločnika 
pa prislonjeno moje kolo Rog, 
ki je danes sicer na podstrešju, a 
še vozno. Ob meni stoji fotograf  
Vlado Lešnik. Na sebi imam 
tedaj supermoderen »šuškavec«, 
kupljen kot vsi jugoslovanski 
šuškavci v Trstu. Slika je posneta 
dva meseca po moji vrnitvi iz JLA 
in tam sem čakal Meri, ki je bila 
že moja žena.

Večine, o katerih sva se pogo-
varjala, ni več med nami. 
Ja, ostali so pa spomini nanje, ki 
jih čudovito skupinsko obujamo 
na prireditvah Poklon Ezl eku. 
Temu želim še dolgo življenje, 
prepričan sem, da ga bo mlada 
generacija, ki je prevzela društvo 
Ezl ek, dostojno ohranjala kot 
žlahtno tradicionalno prireditev.

      Nada Ravter

Velenje in venec zmagovalca 
na dirki CHD na Tomos-Puch

 v kategoriji 250 ccm
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O društvu
EZL  EK društvo za interesno 
in umetniško delovanje je 
bilo ustanovljeno 31. 3. 2005 
kot prostovoljno, neprofitno, 
samostojno združenje fizičnih 
oseb, ki se združujejo v cilju 
uresničevanja aktivnosti, ki bodo 
zagotavljale interesno združevanje 
in umetniško delovanje med 
različnimi generacijami na 
različnih umetniških in interesnih 
dejavnostih na območju Slovenije. 
Pobuda za ustanovitev je prišla iz 
vrst članov društva, ki so hoteli 
ohraniti spomin na družabno 
življenje nekoč, natančneje 
spomin na najznamenitejši vogal 
Maribora - EZL EK. 

Zato vsako zadnjo soboto v maju 
društvo prireja prireditev Poklon 
Ezl eku, vsakoletno nostalgično 
srečanje vseh generacij »nekdaj 
mladih«, in zadnjo soboto v maju 
so na svojem koledarju obkrožili 
z rdečo tudi mnogi Mariborčani, 
ki jih je življenje odneslo v svet. 
Zadnje leto se je Poklon razvil v 
festival, ki je namenjen druženju 
Mariborčanov in ostalih Zemljanov.

Ustanovitelji društva
•	 Drago Sodja - Čupi
•	 Lidija Kodrič
•	 Dušan Njegovan
•	 Irena Geržina
•	 Smiljan Pušenjak

Dosedanji predsedniki društva
•	 Drago Sodja - Čupi  

2005-2010/ 2012
•	 Zvone Lebar 2011
•	 Špela Debenjak 2013-2014
•	 Branko Kralj 2015- 

Uradna himna društva: Ivo Mojzer - 
To bil je EZL EK.

Uradno vino društva: Vino EZL EK, 
polni Vinogradništvo Jaunik.

Namen
Namen društva je krepiti 
mednarodno in regijsko interesno 
in umetniško sodelovanje pri 
izvajanju aktivnosti zagotavljanja 
enakih možnosti med generacijami.

Poslanstvo    
Poslanstvo društva je aktivno 
povezati posamezne generacije 
Mariborčanov doma in v tujini, s 
ciljem ohraniti spomin na mesto 
druženja nekoč EZL EKA ter 
omogočiti drugačno kulturno-
turistično ponudbo za obiskovalce 
mesta. Na ta način želimo 
zagotavljati promocijo EZL EK-a 
z vidika turizma in kulture ter 
se povezovati s tujino. Svoje 
poslanstvo bo društvo uresničilo s 
povezovanjem vseh turističnih in 
kulturnih ponudnikov v Mariboru 
ter s prenosom znanja o EZL EKU 
na mlajše generacije, s ciljem 
povečanja multiplikativnih učinkov 
turizma ter tako zagotavljati 
dolgoročni spomin. V ta namen 
delujeta spletna 
stran in Facebook strani, kjer 

bodo obiskovalci našli vse ključne 
informacije o zanimivostih EZL EKA 
ter trenutnih aktivnosti društva. 

Vizija 
V treh letih bomo postali 
Mariboru, Sloveniji in tujini dobro 
prepoznavno kulturno društvo, ki 
organizira kakovostne kulturne 
prireditve in tako prispeva k 
ohranitvi spomina na EZL EK.

Usmeritve
Odgovornost za ohranjanje 
spomina. Nenehno izboljševati 
kakovost storitev. Omogočati 
brezplačne prireditve ali pa vsaj 
vstopnine na bazi prostovoljnih 
prispevkov. Medgeneracijsko 
sodelovanje. Promocija aktivnosti 
društva.

Vrednote
•	 Partnerstvo in zaupanje med 

generacijami
•	 Kreativnost in učinkovitost
•	 Medsebojno sodelovanje
•	 Odprtost za nove ideje
•	 Ohranjanje spomina
•	 Kakovostne in brezplačne 

prireditve

Pomen aktivnosti  
društva za kulturo mesta
Aktivnosti društva obstoječo 
kulturno ponudbo dopolnjujejo 
z medgeneracijskim in 
interdisciplinarnim povezovanjem 
- pomembnima komponentama, 
ki sta trenutno v Mariboru slabo 
zastopani. V izvedbo dogodkov so 
tako vključeni umetniki iz obdobja 

60. in 70. let, sodobni kulturni 
ustvarjalci in mladi, ki svoje znanje 
in izkušnje še nabirajo. Aktivnosti 
društva ponovno spodbujajo 
starejšo generacijo kulturnikov k 
ustvarjanju, mladim pa omogočajo 
prve korake na slovenski kulturni 
sceni.  

V lanskoletni izvedbi festivala 
je bilo zgolj na enem izmed 
vključenih dogodkov prisotnih 
več kot 10.000 ljudi. Na podlagi 
teh izkušenj je pričakovati, da 
bodo aktivnosti društva tudi 
letos izrazito pozitivno vplivale 
na kulturni razvoj Maribora, 
saj nagovarja zelo široko ciljno 
občinstvo, ki je željna takih 
dogodkov. Zaradi pomanjkanja 
tovrstnih večplastnih kulturnih 
dogodkov in preteklih izkušenj 
je prav tako pričakovati veliko 
medijsko pozornost. 

Poleg vključevanja in sodelovanja 
različnih generacij in zvrsti 
kulture pa bo festival ustvaril še 
eno sinergijo, in sicer povezovanje 

profesionalnih in ljubiteljskih 
umetnikov.  

Festival Ezl ek je eden izmed 
redkih slovenskih festivalov, ki 
je zasnovan na tako različnih 
spektrih povezovanja, predvsem 
na medgeneracijskem, in eden 
redkih, ki bo pokril vse sfere 
kulturnega udejstvovanja.

Branko Kralj

Status javnega  
interesa za kulturo
Kdo bi si mislil, da je zamisel, ki 
jo je pred 15 leti »spohala« Irena 
Geržina in sta jo zatem skupaj z 
Nado Ravter začeli udejanjati, 
letos krepko »požegnalo« 
Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.

Takrat sta si ti dve dami želeli le, 
da bi se, tako kot nekdaj, kdaj 
pa kdaj se spet dobi(va)li na Ezl 
eku, posvečenem mestu pred 
Kavarno Astoria, na mariborskem 
Grajskem trgu. Tako, v spomin 
na stare, dobre čase. Ko se je tu 
dobivala pretežno moška, dijaška 
družba in neskončno debatirala, 
seveda tudi o ljubezni(h).

Iz omenjene pobude o ponovnem 
druženju je nastalo EZL EK Društvo. 
Oziroma s polnim in zapletenim 
imenom: EZL EK društvo za 
interesno in umetniško delovanje. 
Sestavljajo ga peščica sotrudnikov, 
zanesenjakov, ki s(m)o nato začeli 
prirejati vsako zadnjo majsko soboto 
redna in dobro obiskana srečevanja 
mladih in starejših, »naprednejših« 
Mariborčanov pod naslovom Poklon 
Mariboru. Letos bo že trinajsti. Ob 
pestrem glasbenem programu smo 
vedno predstavili kaj zanimivega 
npr. živi šah, modne revije nekdanje 
mode, Titovo štafeto ter vsakoletno 
podelitev plakete Frajer Ezl Eka. 
Da ne govorimo o izvajalcih, 
nastopih vseh, najpomembnejših 
mariborskih pevcev, glasbenikov in 
drugih umetnikov. Ob tem redno 
izhaja tudi glasilo, ki ga imate pred 
seboj in navadno tudi hitro poide. 
Organizacijski višek pa smo dosegli 
lani s 1. Festivalom EZL EK, del 

katerega je bil tudi zelo uspešen 
projekt Operna noč v Mestnem 
parku. Ob tem smo precej pomladili 
tudi svoje vrste tako med članstvom 
kot v odboru društva. Mesto 
predsednika je po Dragu Sodji, 
Zvonetu Lebarju in Špeli Debenjak 
prevzel Branko Kralj. In prav njemu 
je uspelo, da je na podlagi vsega 
prej naštetega delovanja društva 
zadostil kriterijem oz. merilom 
pri izkazovanju dosežkov, ko je 
decembra lani na Ministrstvu za 
kulturo oddal vlogo za podelitev 
statusa društva v javnem interesu 
na področju kulture. Kot je bilo 
povedano že na začetku, smo ta 
status uradno tudi dobili.
Hkrati pa nas to veliko priznanje 
zavezuje, da smo še boljši.

Smiljan Pušenjak - Smol

Film EZL EK
5.457 ogledov na portalu YouTube in 
in več sto predvajanj na televizijskih 
postajah širom sveta.

Znan mariborski »filmski dvojec« 
Franc Kopič in Smiljan Pušenjak sta 
med drug ustvarila tudi »uradni« 
film društva. Film z naslovom EZL 
EK, znameniti mariborski vogal je 
nastal leta 2008 in do danes prejel 
več kot 65 mednarodnih filmskih 
nagrad. Med drugimi  tudi srebrno 
medaljo na uradnem evropskem 
prvenstvu v Passau leta 2009. 
Danes ga vrtijo mnoge javne in 
zasebne televizije, krajša verzija 
pa je objavljena tudi na portalu 
YouTube, na kanalu Franca Kopiča. 
Do prve polovice maja si je film na 
omenjenem kanalu ogledalo nekaj 
manj kot 5.500 obiskovalcev.

V našem biltenu smo o filmu že pisali, 
lahko bi naštevali nove nagrade. 
Torej tistih, ki smo jih pridobili v 
zadnjih treh letih, toda morda bi 
to izpadlo preveč hvalisavo. Zato 
je treba omeniti, da obstajata dve 
verziji tega dokumentarca, daljša 
in že omenjena krajša, namenjena 
tekmovanjem. Še nekaj za konec: 
vsak, ki se počuti ezl ekarja mora 
ta film obvezno videti.
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V življenju vsak izmed nas hodi po svoji poti.  
Nekatere poti so lažje, druge težje. Kaj je bolj 
plemenito, kaj bolj človeško, kot da tistim, pred katere 
je življenje postavilo strmo pot, olajšamo najtežje 
korake ?
V dobrodelnem združenju KORAKI ZA KORAKCE 
smo to misel vzeli dobesedno. Leta 2008 smo 
pripravili prvi dobrodelni pohod KORAKI ZA 
KORAKCE in od takrat korakamo. Zakaj? Preprosto. 
Namen naših korakov je pomagati korakcem, da bo 
njihov korak kljub strmi poti lahkotnejši.

 

Tega slogana se danes Zdenka, Barbara, 
Marjana, Heather, Slavica, Jerica, Marta, Davorin, 
Drago in Andreja še kako dobro zavedamo. Delamo 
prostovoljno, z veliko mero potrpežljivosti in 
srčnosti. 
 
Leta 2008 smo organizirali 1.dobrodelni pohod 
Koraki za korakce v Mariboru.
Pri izbiri imena in loga sta nam pomagala Božo Kos 
in njegov sin Miha. 

25. maja letos bomo že 12. korakali za dober namen. 
Z zbranimi sredstvi bomo:
-  Osnovni šoli v Framu  bomo opremili gibalnico. 
-  Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca finančno 
pomagali pri projektu za dolgotrajno oskrbo otrok 
s posebnimi potrebami. Šolarjem v Mariboru in 

okolici smo doslej že na več kot 20 šolah omogočili, 
da je učenje drugačno, bolj zanimivo
 
Mariborčani nam vsa leta stojijo ob strani. Seveda 
tudi sponzorji in donatorji, ki nam zaupajo, da 
denar, zbran na prireditvah, pride v prave roke. Zato 
tudi sistem, da nikoli ne podarimo denarja, ampak 
kupimo željeno opremo za gibalnico ali terapevtske 
pripomočke invalidnim društvom in zdravstvenim 
ustanovam. Nismo pa pozabili na otroke iz socialno 
šibkih družin, ki smo jim plačali kosila in šolo v 
naravi. 
 
Dobrodelni pohod Koraki za korakce je za nas velik 
dogodek. Hvaležni smo vsem, ki nam stojijo ob 
strani in nas podpirajo. Posebej pa smo ponosni, da 
smo del velikega dogodka v Mariboru, ki bo trajal 
kar tri dni. Od petka 24. maja do nedelje 26. maja.

Andreja Kračun

Koraki za korakce
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O društvu
EZL  EK društvo za interesno 
in umetniško delovanje je 
bilo ustanovljeno 31. 3. 2005 
kot prostovoljno, neprofitno, 
samostojno združenje fizičnih 
oseb, ki se združujejo v cilju 
uresničevanja aktivnosti, ki bodo 
zagotavljale interesno združevanje 
in umetniško delovanje med 
različnimi generacijami na 
različnih umetniških in interesnih 
dejavnostih na območju Slovenije. 
Pobuda za ustanovitev je prišla iz 
vrst članov društva, ki so hoteli 
ohraniti spomin na družabno 
življenje nekoč, natančneje 
spomin na najznamenitejši vogal 
Maribora - EZL EK. 

Zato vsako zadnjo soboto v maju 
društvo prireja prireditev Poklon 
Ezl eku, vsakoletno nostalgično 
srečanje vseh generacij »nekdaj 
mladih«, in zadnjo soboto v maju 
so na svojem koledarju obkrožili 
z rdečo tudi mnogi Mariborčani, 
ki jih je življenje odneslo v svet. 
Zadnje leto se je Poklon razvil v 
festival, ki je namenjen druženju 
Mariborčanov in ostalih Zemljanov.

Ustanovitelji društva
•	 Drago Sodja - Čupi
•	 Lidija Kodrič
•	 Dušan Njegovan
•	 Irena Geržina
•	 Smiljan Pušenjak

Dosedanji predsedniki društva
•	 Drago Sodja - Čupi  

2005-2010/ 2012
•	 Zvone Lebar 2011
•	 Špela Debenjak 2013-2014
•	 Branko Kralj 2015- 

Uradna himna društva: Ivo Mojzer - 
To bil je EZL EK.

Uradno vino društva: Vino EZL EK, 
polni Vinogradništvo Jaunik.

Namen
Namen društva je krepiti 
mednarodno in regijsko interesno 
in umetniško sodelovanje pri 
izvajanju aktivnosti zagotavljanja 
enakih možnosti med generacijami.

Poslanstvo    
Poslanstvo društva je aktivno 
povezati posamezne generacije 
Mariborčanov doma in v tujini, s 
ciljem ohraniti spomin na mesto 
druženja nekoč EZL EKA ter 
omogočiti drugačno kulturno-
turistično ponudbo za obiskovalce 
mesta. Na ta način želimo 
zagotavljati promocijo EZL EK-a 
z vidika turizma in kulture ter 
se povezovati s tujino. Svoje 
poslanstvo bo društvo uresničilo s 
povezovanjem vseh turističnih in 
kulturnih ponudnikov v Mariboru 
ter s prenosom znanja o EZL EKU 
na mlajše generacije, s ciljem 
povečanja multiplikativnih učinkov 
turizma ter tako zagotavljati 
dolgoročni spomin. V ta namen 
delujeta spletna 
stran in Facebook strani, kjer 

bodo obiskovalci našli vse ključne 
informacije o zanimivostih EZL EKA 
ter trenutnih aktivnosti društva. 

Vizija 
V treh letih bomo postali 
Mariboru, Sloveniji in tujini dobro 
prepoznavno kulturno društvo, ki 
organizira kakovostne kulturne 
prireditve in tako prispeva k 
ohranitvi spomina na EZL EK.

Usmeritve
Odgovornost za ohranjanje 
spomina. Nenehno izboljševati 
kakovost storitev. Omogočati 
brezplačne prireditve ali pa vsaj 
vstopnine na bazi prostovoljnih 
prispevkov. Medgeneracijsko 
sodelovanje. Promocija aktivnosti 
društva.

Vrednote
•	 Partnerstvo in zaupanje med 

generacijami
•	 Kreativnost in učinkovitost
•	 Medsebojno sodelovanje
•	 Odprtost za nove ideje
•	 Ohranjanje spomina
•	 Kakovostne in brezplačne 

prireditve

Pomen aktivnosti  
društva za kulturo mesta
Aktivnosti društva obstoječo 
kulturno ponudbo dopolnjujejo 
z medgeneracijskim in 
interdisciplinarnim povezovanjem 
- pomembnima komponentama, 
ki sta trenutno v Mariboru slabo 
zastopani. V izvedbo dogodkov so 
tako vključeni umetniki iz obdobja 

60. in 70. let, sodobni kulturni 
ustvarjalci in mladi, ki svoje znanje 
in izkušnje še nabirajo. Aktivnosti 
društva ponovno spodbujajo 
starejšo generacijo kulturnikov k 
ustvarjanju, mladim pa omogočajo 
prve korake na slovenski kulturni 
sceni.  

V lanskoletni izvedbi festivala 
je bilo zgolj na enem izmed 
vključenih dogodkov prisotnih 
več kot 10.000 ljudi. Na podlagi 
teh izkušenj je pričakovati, da 
bodo aktivnosti društva tudi 
letos izrazito pozitivno vplivale 
na kulturni razvoj Maribora, 
saj nagovarja zelo široko ciljno 
občinstvo, ki je željna takih 
dogodkov. Zaradi pomanjkanja 
tovrstnih večplastnih kulturnih 
dogodkov in preteklih izkušenj 
je prav tako pričakovati veliko 
medijsko pozornost. 

Poleg vključevanja in sodelovanja 
različnih generacij in zvrsti 
kulture pa bo festival ustvaril še 
eno sinergijo, in sicer povezovanje 

profesionalnih in ljubiteljskih 
umetnikov.  

Festival Ezl ek je eden izmed 
redkih slovenskih festivalov, ki 
je zasnovan na tako različnih 
spektrih povezovanja, predvsem 
na medgeneracijskem, in eden 
redkih, ki bo pokril vse sfere 
kulturnega udejstvovanja.

Branko Kralj

Status javnega  
interesa za kulturo
Kdo bi si mislil, da je zamisel, ki 
jo je pred 15 leti »spohala« Irena 
Geržina in sta jo zatem skupaj z 
Nado Ravter začeli udejanjati, 
letos krepko »požegnalo« 
Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.

Takrat sta si ti dve dami želeli le, 
da bi se, tako kot nekdaj, kdaj 
pa kdaj se spet dobi(va)li na Ezl 
eku, posvečenem mestu pred 
Kavarno Astoria, na mariborskem 
Grajskem trgu. Tako, v spomin 
na stare, dobre čase. Ko se je tu 
dobivala pretežno moška, dijaška 
družba in neskončno debatirala, 
seveda tudi o ljubezni(h).

Iz omenjene pobude o ponovnem 
druženju je nastalo EZL EK Društvo. 
Oziroma s polnim in zapletenim 
imenom: EZL EK društvo za 
interesno in umetniško delovanje. 
Sestavljajo ga peščica sotrudnikov, 
zanesenjakov, ki s(m)o nato začeli 
prirejati vsako zadnjo majsko soboto 
redna in dobro obiskana srečevanja 
mladih in starejših, »naprednejših« 
Mariborčanov pod naslovom Poklon 
Mariboru. Letos bo že trinajsti. Ob 
pestrem glasbenem programu smo 
vedno predstavili kaj zanimivega 
npr. živi šah, modne revije nekdanje 
mode, Titovo štafeto ter vsakoletno 
podelitev plakete Frajer Ezl Eka. 
Da ne govorimo o izvajalcih, 
nastopih vseh, najpomembnejših 
mariborskih pevcev, glasbenikov in 
drugih umetnikov. Ob tem redno 
izhaja tudi glasilo, ki ga imate pred 
seboj in navadno tudi hitro poide. 
Organizacijski višek pa smo dosegli 
lani s 1. Festivalom EZL EK, del 

katerega je bil tudi zelo uspešen 
projekt Operna noč v Mestnem 
parku. Ob tem smo precej pomladili 
tudi svoje vrste tako med članstvom 
kot v odboru društva. Mesto 
predsednika je po Dragu Sodji, 
Zvonetu Lebarju in Špeli Debenjak 
prevzel Branko Kralj. In prav njemu 
je uspelo, da je na podlagi vsega 
prej naštetega delovanja društva 
zadostil kriterijem oz. merilom 
pri izkazovanju dosežkov, ko je 
decembra lani na Ministrstvu za 
kulturo oddal vlogo za podelitev 
statusa društva v javnem interesu 
na področju kulture. Kot je bilo 
povedano že na začetku, smo ta 
status uradno tudi dobili.
Hkrati pa nas to veliko priznanje 
zavezuje, da smo še boljši.

Smiljan Pušenjak - Smol

Film EZL EK
5.457 ogledov na portalu YouTube in 
in več sto predvajanj na televizijskih 
postajah širom sveta.

Znan mariborski »filmski dvojec« 
Franc Kopič in Smiljan Pušenjak sta 
med drug ustvarila tudi »uradni« 
film društva. Film z naslovom EZL 
EK, znameniti mariborski vogal je 
nastal leta 2008 in do danes prejel 
več kot 65 mednarodnih filmskih 
nagrad. Med drugimi  tudi srebrno 
medaljo na uradnem evropskem 
prvenstvu v Passau leta 2009. 
Danes ga vrtijo mnoge javne in 
zasebne televizije, krajša verzija 
pa je objavljena tudi na portalu 
YouTube, na kanalu Franca Kopiča. 
Do prve polovice maja si je film na 
omenjenem kanalu ogledalo nekaj 
manj kot 5.500 obiskovalcev.

V našem biltenu smo o filmu že pisali, 
lahko bi naštevali nove nagrade. 
Torej tistih, ki smo jih pridobili v 
zadnjih treh letih, toda morda bi 
to izpadlo preveč hvalisavo. Zato 
je treba omeniti, da obstajata dve 
verziji tega dokumentarca, daljša 
in že omenjena krajša, namenjena 
tekmovanjem. Še nekaj za konec: 
vsak, ki se počuti ezl ekarja mora 
ta film obvezno videti.

Smiljan Pušenjak-Smol

PREDSTAVITEV  
društva
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16. POKLON EZL EKU

Janez ali Hans Ferk je bil 
nekoč Mariborčan. A lahko 
napišem – nekoč Mariborčan, 
vedno Mariborčan? Malo 
pa res. O Ezl eku se bova 
pogovarjala, o vogalu, ki 
nekoč ni bil legendaren, 
bil je celo predmet mnogih 
zgražanj, ker je mladina po 
tedaj zapovedani strogosti 
tam zapravljala čas. Da je 
postal legendaren, je moralo 
preteči veliko Drave pod 
mostovi, veliko glav je moralo 
osiveti, veliko spominov se 
prebuditi. 

Sošolca sva bila, klicali smo te 
Janez, uradno si zdaj Hans. Kaj 
si, Hans ali Janez?
Za okolje, kjer sem preživel 
večino življenja, torej v Nemčiji, 

sem Hans, v Mariboru, na kate-
rega me vežejo lepi spomini, pa 
Janez. 

Hodil si na 1. gimnazijo, le en 
vogal od legendarnega vogala. 
Ste si petnajstletniki že upali 
med stare ezlekarske mačke?
Vsaj hrepeneli smo po tem, da 
bi samozavestno tam postavali. 
Pisalo se je leto 1960 in v glavnih 
odmorih smo šli mnogokrat 
takratni sošolci in prijatelji, 
recimo Borut Brezovšek, Andrej 
Jaki, Igor Jurinec – madonca, 
a je mogoče, da so vsi ti že 
mrtvi? - na sladoled k Ilichu v 
Slovenski ulici, nato smo se pa s 
sladoledom v roki, včasih pa tudi 
brez njega, postavili pred okna 
Astorije in se počutili, kako bi 
rekel, pomembne, odrasle. 

Čeprav le za kratek čas in če ni bil 
prostor pred okni zaseden s takrat 
priznanimi ezlekarji. In opazovali 
sprehajalke.

In si, kot so pravila igre med 
spoloma, seveda želeli biti 
opaženi, kajne?
Seveda smo si to želeli, bili smo 
mladi, zvedavi, hormončki so že 
plesali svoj ples, Ezl ek pa je bil ob 
paradirajoči galeriji lepih deklic 
pravi kraj za iluzije, bil je čudovit, 
»big vanity-market«, velik sejem 
ničevosti. Ja, tako bi ga opisal. Da 
ne ostanem samo pri deklicah, bili 
so tudi zanimivi frajerji, kakršni 
smo si želeli postati tudi sami, 
in posebna kategorija - pristni 
starejši ezlekarji, ki se jim ni 
nikdar nikamor mudilo. Vlivali so 
nam kar spoštovanje.

»Veselim se vseh.«
Dr. Hans Ferk

»Na Ezl eku srečujem ljudi 
iz starih časov.«

Prijateljstvo iz osnovne šole
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O društvu
EZL  EK društvo za interesno 
in umetniško delovanje je 
bilo ustanovljeno 31. 3. 2005 
kot prostovoljno, neprofitno, 
samostojno združenje fizičnih 
oseb, ki se združujejo v cilju 
uresničevanja aktivnosti, ki bodo 
zagotavljale interesno združevanje 
in umetniško delovanje med 
različnimi generacijami na 
različnih umetniških in interesnih 
dejavnostih na območju Slovenije. 
Pobuda za ustanovitev je prišla iz 
vrst članov društva, ki so hoteli 
ohraniti spomin na družabno 
življenje nekoč, natančneje 
spomin na najznamenitejši vogal 
Maribora - EZL EK. 

Zato vsako zadnjo soboto v maju 
društvo prireja prireditev Poklon 
Ezl eku, vsakoletno nostalgično 
srečanje vseh generacij »nekdaj 
mladih«, in zadnjo soboto v maju 
so na svojem koledarju obkrožili 
z rdečo tudi mnogi Mariborčani, 
ki jih je življenje odneslo v svet. 
Zadnje leto se je Poklon razvil v 
festival, ki je namenjen druženju 
Mariborčanov in ostalih Zemljanov.

Ustanovitelji društva
•	 Drago Sodja - Čupi
•	 Lidija Kodrič
•	 Dušan Njegovan
•	 Irena Geržina
•	 Smiljan Pušenjak

Dosedanji predsedniki društva
•	 Drago Sodja - Čupi  

2005-2010/ 2012
•	 Zvone Lebar 2011
•	 Špela Debenjak 2013-2014
•	 Branko Kralj 2015- 

Uradna himna društva: Ivo Mojzer - 
To bil je EZL EK.

Uradno vino društva: Vino EZL EK, 
polni Vinogradništvo Jaunik.

Namen
Namen društva je krepiti 
mednarodno in regijsko interesno 
in umetniško sodelovanje pri 
izvajanju aktivnosti zagotavljanja 
enakih možnosti med generacijami.

Poslanstvo    
Poslanstvo društva je aktivno 
povezati posamezne generacije 
Mariborčanov doma in v tujini, s 
ciljem ohraniti spomin na mesto 
druženja nekoč EZL EKA ter 
omogočiti drugačno kulturno-
turistično ponudbo za obiskovalce 
mesta. Na ta način želimo 
zagotavljati promocijo EZL EK-a 
z vidika turizma in kulture ter 
se povezovati s tujino. Svoje 
poslanstvo bo društvo uresničilo s 
povezovanjem vseh turističnih in 
kulturnih ponudnikov v Mariboru 
ter s prenosom znanja o EZL EKU 
na mlajše generacije, s ciljem 
povečanja multiplikativnih učinkov 
turizma ter tako zagotavljati 
dolgoročni spomin. V ta namen 
delujeta spletna 
stran in Facebook strani, kjer 

bodo obiskovalci našli vse ključne 
informacije o zanimivostih EZL EKA 
ter trenutnih aktivnosti društva. 

Vizija 
V treh letih bomo postali 
Mariboru, Sloveniji in tujini dobro 
prepoznavno kulturno društvo, ki 
organizira kakovostne kulturne 
prireditve in tako prispeva k 
ohranitvi spomina na EZL EK.

Usmeritve
Odgovornost za ohranjanje 
spomina. Nenehno izboljševati 
kakovost storitev. Omogočati 
brezplačne prireditve ali pa vsaj 
vstopnine na bazi prostovoljnih 
prispevkov. Medgeneracijsko 
sodelovanje. Promocija aktivnosti 
društva.

Vrednote
•	 Partnerstvo in zaupanje med 

generacijami
•	 Kreativnost in učinkovitost
•	 Medsebojno sodelovanje
•	 Odprtost za nove ideje
•	 Ohranjanje spomina
•	 Kakovostne in brezplačne 

prireditve

Pomen aktivnosti  
društva za kulturo mesta
Aktivnosti društva obstoječo 
kulturno ponudbo dopolnjujejo 
z medgeneracijskim in 
interdisciplinarnim povezovanjem 
- pomembnima komponentama, 
ki sta trenutno v Mariboru slabo 
zastopani. V izvedbo dogodkov so 
tako vključeni umetniki iz obdobja 

60. in 70. let, sodobni kulturni 
ustvarjalci in mladi, ki svoje znanje 
in izkušnje še nabirajo. Aktivnosti 
društva ponovno spodbujajo 
starejšo generacijo kulturnikov k 
ustvarjanju, mladim pa omogočajo 
prve korake na slovenski kulturni 
sceni.  

V lanskoletni izvedbi festivala 
je bilo zgolj na enem izmed 
vključenih dogodkov prisotnih 
več kot 10.000 ljudi. Na podlagi 
teh izkušenj je pričakovati, da 
bodo aktivnosti društva tudi 
letos izrazito pozitivno vplivale 
na kulturni razvoj Maribora, 
saj nagovarja zelo široko ciljno 
občinstvo, ki je željna takih 
dogodkov. Zaradi pomanjkanja 
tovrstnih večplastnih kulturnih 
dogodkov in preteklih izkušenj 
je prav tako pričakovati veliko 
medijsko pozornost. 

Poleg vključevanja in sodelovanja 
različnih generacij in zvrsti 
kulture pa bo festival ustvaril še 
eno sinergijo, in sicer povezovanje 

profesionalnih in ljubiteljskih 
umetnikov.  

Festival Ezl ek je eden izmed 
redkih slovenskih festivalov, ki 
je zasnovan na tako različnih 
spektrih povezovanja, predvsem 
na medgeneracijskem, in eden 
redkih, ki bo pokril vse sfere 
kulturnega udejstvovanja.

Branko Kralj

Status javnega  
interesa za kulturo
Kdo bi si mislil, da je zamisel, ki 
jo je pred 15 leti »spohala« Irena 
Geržina in sta jo zatem skupaj z 
Nado Ravter začeli udejanjati, 
letos krepko »požegnalo« 
Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.

Takrat sta si ti dve dami želeli le, 
da bi se, tako kot nekdaj, kdaj 
pa kdaj se spet dobi(va)li na Ezl 
eku, posvečenem mestu pred 
Kavarno Astoria, na mariborskem 
Grajskem trgu. Tako, v spomin 
na stare, dobre čase. Ko se je tu 
dobivala pretežno moška, dijaška 
družba in neskončno debatirala, 
seveda tudi o ljubezni(h).

Iz omenjene pobude o ponovnem 
druženju je nastalo EZL EK Društvo. 
Oziroma s polnim in zapletenim 
imenom: EZL EK društvo za 
interesno in umetniško delovanje. 
Sestavljajo ga peščica sotrudnikov, 
zanesenjakov, ki s(m)o nato začeli 
prirejati vsako zadnjo majsko soboto 
redna in dobro obiskana srečevanja 
mladih in starejših, »naprednejših« 
Mariborčanov pod naslovom Poklon 
Mariboru. Letos bo že trinajsti. Ob 
pestrem glasbenem programu smo 
vedno predstavili kaj zanimivega 
npr. živi šah, modne revije nekdanje 
mode, Titovo štafeto ter vsakoletno 
podelitev plakete Frajer Ezl Eka. 
Da ne govorimo o izvajalcih, 
nastopih vseh, najpomembnejših 
mariborskih pevcev, glasbenikov in 
drugih umetnikov. Ob tem redno 
izhaja tudi glasilo, ki ga imate pred 
seboj in navadno tudi hitro poide. 
Organizacijski višek pa smo dosegli 
lani s 1. Festivalom EZL EK, del 

katerega je bil tudi zelo uspešen 
projekt Operna noč v Mestnem 
parku. Ob tem smo precej pomladili 
tudi svoje vrste tako med članstvom 
kot v odboru društva. Mesto 
predsednika je po Dragu Sodji, 
Zvonetu Lebarju in Špeli Debenjak 
prevzel Branko Kralj. In prav njemu 
je uspelo, da je na podlagi vsega 
prej naštetega delovanja društva 
zadostil kriterijem oz. merilom 
pri izkazovanju dosežkov, ko je 
decembra lani na Ministrstvu za 
kulturo oddal vlogo za podelitev 
statusa društva v javnem interesu 
na področju kulture. Kot je bilo 
povedano že na začetku, smo ta 
status uradno tudi dobili.
Hkrati pa nas to veliko priznanje 
zavezuje, da smo še boljši.

Smiljan Pušenjak - Smol

Film EZL EK
5.457 ogledov na portalu YouTube in 
in več sto predvajanj na televizijskih 
postajah širom sveta.

Znan mariborski »filmski dvojec« 
Franc Kopič in Smiljan Pušenjak sta 
med drug ustvarila tudi »uradni« 
film društva. Film z naslovom EZL 
EK, znameniti mariborski vogal je 
nastal leta 2008 in do danes prejel 
več kot 65 mednarodnih filmskih 
nagrad. Med drugimi  tudi srebrno 
medaljo na uradnem evropskem 
prvenstvu v Passau leta 2009. 
Danes ga vrtijo mnoge javne in 
zasebne televizije, krajša verzija 
pa je objavljena tudi na portalu 
YouTube, na kanalu Franca Kopiča. 
Do prve polovice maja si je film na 
omenjenem kanalu ogledalo nekaj 
manj kot 5.500 obiskovalcev.

V našem biltenu smo o filmu že pisali, 
lahko bi naštevali nove nagrade. 
Torej tistih, ki smo jih pridobili v 
zadnjih treh letih, toda morda bi 
to izpadlo preveč hvalisavo. Zato 
je treba omeniti, da obstajata dve 
verziji tega dokumentarca, daljša 
in že omenjena krajša, namenjena 
tekmovanjem. Še nekaj za konec: 
vsak, ki se počuti ezl ekarja mora 
ta film obvezno videti.

Smiljan Pušenjak-Smol
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Iz te zamaknjenosti glavnega 
odmora pa nazaj v šolo.
Oh, seveda, tam pa nas je denimo 
pričakal ugledni profesor biolo-
gije Gaspari - in gorje reditelju, 
če šolska tabla ni bila »kirurško« 
čista! Če ni dobro očistil table, 
je pa prišel na natančnejše 
reze pred tablo in se potil ob 
amebah in še čem podobnem, 
potrebnem ali nepotrebnem za 
življenje. Če profesor z znanjem 
ni bil zadovoljen, je neusmiljeno 
zapisal v redovalnico šus. Amen.
 
A ste te šuse vzeli v zakup zaradi 
šarma Ezl eka?
Kajpak, Ezl ek je bil pomemben 
za navezovanje osebnih stikov, ki 
so lahko pripeljali tudi do randija, 
temu bi lahko skoraj rekel visoka 
stopnja komunikacije, vredna 
tistega šusa.
 
Potem pa je življenjski kretničar 
speljal tvoje življenje na druge 
tire.
Ja, po tem skorajda brezskrbnem, 

prijetnem času mladeništva je 
sledil pričakovani rez, a z novimi 
priložnostmi.
Družina se je leta 1962 preselila 
iz Pesniškega dvora, od koder 
izhajamo, v Nemčijo, tam sem po 
maturi diplomiral iz ekonomije, 
nato doktoriral v Gradcu in se 
leta 1992 habilitiral za izrednega 
profesorja na EPF Univerze v 
Mariboru.

Pot te je torej pripeljala nazaj v 
Maribor.
V moj Maribor. Tu sem do leta 
2010 predaval na podiplomskem 
študiju MBA, hkrati pa je naša 
svetovalna družba sodelovala v 
več projektih v Sloveniji. Kar 
nekaj let sem bil po nekaj dni 
v tednu v Mariboru in tiste dni 
sem se spet počutil Mariborčana.  
 
Imaš še kakšne stike z nek-
danjimi prijatelji, sošolci?
Imam, pravzaprav ga z nekaterimi 
nisem nikdar zgubil. In vedno sem 
bil vesel, kadar sem koga srečal 

v Nemčiji. Kot denimo Lajčija 
Pandurja ob njegovi razstavi. 

Včasih prideš tudi na prireditev 
Poklon Ezl eku, sicer si pa 
bil redno med tistimi, ki so s 
prispevkom prireditev omo-
gočili.
Pridem, kadar morem, živim 
namreč v Muenchnu. Me pa 
izredno veseli, da se je kdo 
spomnil in začel organizirati tako 
edinstveno spominsko prireditev, 
kjer lahko na skoncentriranem, 
prireditvenem prostoru, srečujem 
ljudi iz nekdanjih časov. In ker ne 
morem biti tukaj vsako leto, še z 
večjim veseljem prebiram bilten 
Ezl ek.

Pa letos? Se vidimo? 
Vidimo se, tudi zato, ker imam 
dan prej visoko obletnico male 
mature. Veselim se vseh, sošolcev 
iz osnovne šole in prijateljev na 
Ezl eku.

   Nada Ravter

1959, Cankarjeva šola, mala matura, Janez v zadnji vrsti 4. z leve
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O društvu
EZL  EK društvo za interesno 
in umetniško delovanje je 
bilo ustanovljeno 31. 3. 2005 
kot prostovoljno, neprofitno, 
samostojno združenje fizičnih 
oseb, ki se združujejo v cilju 
uresničevanja aktivnosti, ki bodo 
zagotavljale interesno združevanje 
in umetniško delovanje med 
različnimi generacijami na 
različnih umetniških in interesnih 
dejavnostih na območju Slovenije. 
Pobuda za ustanovitev je prišla iz 
vrst članov društva, ki so hoteli 
ohraniti spomin na družabno 
življenje nekoč, natančneje 
spomin na najznamenitejši vogal 
Maribora - EZL EK. 

Zato vsako zadnjo soboto v maju 
društvo prireja prireditev Poklon 
Ezl eku, vsakoletno nostalgično 
srečanje vseh generacij »nekdaj 
mladih«, in zadnjo soboto v maju 
so na svojem koledarju obkrožili 
z rdečo tudi mnogi Mariborčani, 
ki jih je življenje odneslo v svet. 
Zadnje leto se je Poklon razvil v 
festival, ki je namenjen druženju 
Mariborčanov in ostalih Zemljanov.

Ustanovitelji društva
•	 Drago Sodja - Čupi
•	 Lidija Kodrič
•	 Dušan Njegovan
•	 Irena Geržina
•	 Smiljan Pušenjak

Dosedanji predsedniki društva
•	 Drago Sodja - Čupi  

2005-2010/ 2012
•	 Zvone Lebar 2011
•	 Špela Debenjak 2013-2014
•	 Branko Kralj 2015- 

Uradna himna društva: Ivo Mojzer - 
To bil je EZL EK.

Uradno vino društva: Vino EZL EK, 
polni Vinogradništvo Jaunik.

Namen
Namen društva je krepiti 
mednarodno in regijsko interesno 
in umetniško sodelovanje pri 
izvajanju aktivnosti zagotavljanja 
enakih možnosti med generacijami.

Poslanstvo    
Poslanstvo društva je aktivno 
povezati posamezne generacije 
Mariborčanov doma in v tujini, s 
ciljem ohraniti spomin na mesto 
druženja nekoč EZL EKA ter 
omogočiti drugačno kulturno-
turistično ponudbo za obiskovalce 
mesta. Na ta način želimo 
zagotavljati promocijo EZL EK-a 
z vidika turizma in kulture ter 
se povezovati s tujino. Svoje 
poslanstvo bo društvo uresničilo s 
povezovanjem vseh turističnih in 
kulturnih ponudnikov v Mariboru 
ter s prenosom znanja o EZL EKU 
na mlajše generacije, s ciljem 
povečanja multiplikativnih učinkov 
turizma ter tako zagotavljati 
dolgoročni spomin. V ta namen 
delujeta spletna 
stran in Facebook strani, kjer 

bodo obiskovalci našli vse ključne 
informacije o zanimivostih EZL EKA 
ter trenutnih aktivnosti društva. 

Vizija 
V treh letih bomo postali 
Mariboru, Sloveniji in tujini dobro 
prepoznavno kulturno društvo, ki 
organizira kakovostne kulturne 
prireditve in tako prispeva k 
ohranitvi spomina na EZL EK.

Usmeritve
Odgovornost za ohranjanje 
spomina. Nenehno izboljševati 
kakovost storitev. Omogočati 
brezplačne prireditve ali pa vsaj 
vstopnine na bazi prostovoljnih 
prispevkov. Medgeneracijsko 
sodelovanje. Promocija aktivnosti 
društva.

Vrednote
•	 Partnerstvo in zaupanje med 

generacijami
•	 Kreativnost in učinkovitost
•	 Medsebojno sodelovanje
•	 Odprtost za nove ideje
•	 Ohranjanje spomina
•	 Kakovostne in brezplačne 

prireditve

Pomen aktivnosti  
društva za kulturo mesta
Aktivnosti društva obstoječo 
kulturno ponudbo dopolnjujejo 
z medgeneracijskim in 
interdisciplinarnim povezovanjem 
- pomembnima komponentama, 
ki sta trenutno v Mariboru slabo 
zastopani. V izvedbo dogodkov so 
tako vključeni umetniki iz obdobja 

60. in 70. let, sodobni kulturni 
ustvarjalci in mladi, ki svoje znanje 
in izkušnje še nabirajo. Aktivnosti 
društva ponovno spodbujajo 
starejšo generacijo kulturnikov k 
ustvarjanju, mladim pa omogočajo 
prve korake na slovenski kulturni 
sceni.  

V lanskoletni izvedbi festivala 
je bilo zgolj na enem izmed 
vključenih dogodkov prisotnih 
več kot 10.000 ljudi. Na podlagi 
teh izkušenj je pričakovati, da 
bodo aktivnosti društva tudi 
letos izrazito pozitivno vplivale 
na kulturni razvoj Maribora, 
saj nagovarja zelo široko ciljno 
občinstvo, ki je željna takih 
dogodkov. Zaradi pomanjkanja 
tovrstnih večplastnih kulturnih 
dogodkov in preteklih izkušenj 
je prav tako pričakovati veliko 
medijsko pozornost. 

Poleg vključevanja in sodelovanja 
različnih generacij in zvrsti 
kulture pa bo festival ustvaril še 
eno sinergijo, in sicer povezovanje 

profesionalnih in ljubiteljskih 
umetnikov.  

Festival Ezl ek je eden izmed 
redkih slovenskih festivalov, ki 
je zasnovan na tako različnih 
spektrih povezovanja, predvsem 
na medgeneracijskem, in eden 
redkih, ki bo pokril vse sfere 
kulturnega udejstvovanja.

Branko Kralj

Status javnega  
interesa za kulturo
Kdo bi si mislil, da je zamisel, ki 
jo je pred 15 leti »spohala« Irena 
Geržina in sta jo zatem skupaj z 
Nado Ravter začeli udejanjati, 
letos krepko »požegnalo« 
Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.

Takrat sta si ti dve dami želeli le, 
da bi se, tako kot nekdaj, kdaj 
pa kdaj se spet dobi(va)li na Ezl 
eku, posvečenem mestu pred 
Kavarno Astoria, na mariborskem 
Grajskem trgu. Tako, v spomin 
na stare, dobre čase. Ko se je tu 
dobivala pretežno moška, dijaška 
družba in neskončno debatirala, 
seveda tudi o ljubezni(h).

Iz omenjene pobude o ponovnem 
druženju je nastalo EZL EK Društvo. 
Oziroma s polnim in zapletenim 
imenom: EZL EK društvo za 
interesno in umetniško delovanje. 
Sestavljajo ga peščica sotrudnikov, 
zanesenjakov, ki s(m)o nato začeli 
prirejati vsako zadnjo majsko soboto 
redna in dobro obiskana srečevanja 
mladih in starejših, »naprednejših« 
Mariborčanov pod naslovom Poklon 
Mariboru. Letos bo že trinajsti. Ob 
pestrem glasbenem programu smo 
vedno predstavili kaj zanimivega 
npr. živi šah, modne revije nekdanje 
mode, Titovo štafeto ter vsakoletno 
podelitev plakete Frajer Ezl Eka. 
Da ne govorimo o izvajalcih, 
nastopih vseh, najpomembnejših 
mariborskih pevcev, glasbenikov in 
drugih umetnikov. Ob tem redno 
izhaja tudi glasilo, ki ga imate pred 
seboj in navadno tudi hitro poide. 
Organizacijski višek pa smo dosegli 
lani s 1. Festivalom EZL EK, del 

katerega je bil tudi zelo uspešen 
projekt Operna noč v Mestnem 
parku. Ob tem smo precej pomladili 
tudi svoje vrste tako med članstvom 
kot v odboru društva. Mesto 
predsednika je po Dragu Sodji, 
Zvonetu Lebarju in Špeli Debenjak 
prevzel Branko Kralj. In prav njemu 
je uspelo, da je na podlagi vsega 
prej naštetega delovanja društva 
zadostil kriterijem oz. merilom 
pri izkazovanju dosežkov, ko je 
decembra lani na Ministrstvu za 
kulturo oddal vlogo za podelitev 
statusa društva v javnem interesu 
na področju kulture. Kot je bilo 
povedano že na začetku, smo ta 
status uradno tudi dobili.
Hkrati pa nas to veliko priznanje 
zavezuje, da smo še boljši.

Smiljan Pušenjak - Smol

Film EZL EK
5.457 ogledov na portalu YouTube in 
in več sto predvajanj na televizijskih 
postajah širom sveta.

Znan mariborski »filmski dvojec« 
Franc Kopič in Smiljan Pušenjak sta 
med drug ustvarila tudi »uradni« 
film društva. Film z naslovom EZL 
EK, znameniti mariborski vogal je 
nastal leta 2008 in do danes prejel 
več kot 65 mednarodnih filmskih 
nagrad. Med drugimi  tudi srebrno 
medaljo na uradnem evropskem 
prvenstvu v Passau leta 2009. 
Danes ga vrtijo mnoge javne in 
zasebne televizije, krajša verzija 
pa je objavljena tudi na portalu 
YouTube, na kanalu Franca Kopiča. 
Do prve polovice maja si je film na 
omenjenem kanalu ogledalo nekaj 
manj kot 5.500 obiskovalcev.

V našem biltenu smo o filmu že pisali, 
lahko bi naštevali nove nagrade. 
Torej tistih, ki smo jih pridobili v 
zadnjih treh letih, toda morda bi 
to izpadlo preveč hvalisavo. Zato 
je treba omeniti, da obstajata dve 
verziji tega dokumentarca, daljša 
in že omenjena krajša, namenjena 
tekmovanjem. Še nekaj za konec: 
vsak, ki se počuti ezl ekarja mora 
ta film obvezno videti.

Smiljan Pušenjak-Smol
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Si lahko danes predstavljate, 
da je »predraga naša Lidija« 
hladnokrvno zavrnila šest-
mesečni angažma v Parizu, ki ji 
ga je ob otvoritvi svojega novega 
lokala ponudila Regine, kraljica 
pariškega nočnega življenja? Pa 
ga je. Ker, kot pravi, je imela 
tako uspešno kariero, da ji ni 
bilo treba sprejeti ponudbe, po 
kateri bi vsak večer »tlačanila« 
v nekem lokalu. Regine jo je 
bliskovito ocenila kot novo 
pridobitev za Pariz, ko je 
Lidija s slavnim Dannyjem 
Kayem nastopila v novoletnem 
programu na 1. programu 
francoske televizije. Neverjetno 
je, da se še vedno spomnim njene 
veličastne obleke, v kateri je 
nastopila, še bolj neverjetno pa 
je, da jo morda v nekem kovčku 
še ima. Njeni kovčki, v kleti in 
vrh omar, so polni spominov. 
Kot njeno življenje. 

Kaj si, Lida, tako smo te klicali, 
Gorenjka, kar si po starših, 
Mariborčanka, kjer si živela do 
mature, Ljubljančanka, kjer 
si študirala, ali Beograjčanka, 
kjer si preživela svoja glasbeno 
najbolj plodna leta?
Spet Mariborčanka, ker sem se v 
jugoslovanski turbulenci vrnila v 
Maribor, sicer pa seveda vedno 
Mariborčanka. Tu sem stkala 
prva prijateljstva, prijateljstva iz 
mladosti pa so večna, tu sem se 
prvič zaljubila, tu sem stopila na 
glasbeno pot. Tu sem doma. Dom 
je, kjer naredi človek prve korake, 

kjer ukrade ali mu ukradejo prvi 
poljub. A da bi nekatere stvari 
spoznali, je treba proč, čim 
dalje, kot sem odšla jaz, potem 
pa prisluhniti srcu. Hrepenenje 
te nezmotljivo ponese tja, kjer si 
doma. 

Doma, kjer v sanjah sonce 
nikdar ne zaide. 
Mora zaiti, da spoznaš tudi sončni 
zahod, ki je nekaj najlepšega.

Četudi pomeni v resnici umi-
ranje dneva?
Za njim pa pridejo zvezde. In kaj 
bi počeli zaljubljenci, namesto da 
bi šteli zvezde in zrli v luno? Ko 
je človek stopil na Luno, pa smo 
nekaj izgubili, kajne? Drobno 
vero, da je luna naša zaveznica, 
da pozna naše sanje, da se ji 
lahko zaupamo, ko se nikomur ne 
moremo. A tam je zdaj kar gneča, 
vedno večja, v bližnji prihodnosti 
se bodo petičneži vozili tja 
na izlete, v malo bolj daljni 
prihodnosti pa kanijo bogataši tja 
živet, potem ko bodo onemogočili 
življenje na našem planetu. 

Tako, malo sva se segrevali, 
zdaj pa zares. Letos proslavljaš 
visoko obletnico glasbene kari-
ere. Si upaš povedati, katero? 
S tem boš izdala nekaj, česar 
ženske ne povedo rade.
Ah, leta. Saj ni kaj skrivati, na 
odru se kažem šestdeset let, 
naslednji mesec pa bom dopolnila 
petinsedemdeset let. Moja velika 
uganka je, kam so zbežala.

Na začetku kariere si tempera-
mentno prepevala Pridi v 
soboto – Sabato notte. Danes, 
ko se pogovarjava, je sobota. 
Pride kdo? 
Danes ne bo nikogar, se pa 
spomnim pesmi, ja, pridi v soboto 

Večna Lidija Kodrič

»Bila sem na vrhu mavrice.«

»Uganka: kam so zbežala leta.«

Pridi v soboto, pridi v soboto …
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letos izrazito pozitivno vplivale 
na kulturni razvoj Maribora, 
saj nagovarja zelo široko ciljno 
občinstvo, ki je željna takih 
dogodkov. Zaradi pomanjkanja 
tovrstnih večplastnih kulturnih 
dogodkov in preteklih izkušenj 
je prav tako pričakovati veliko 
medijsko pozornost. 

Poleg vključevanja in sodelovanja 
različnih generacij in zvrsti 
kulture pa bo festival ustvaril še 
eno sinergijo, in sicer povezovanje 

profesionalnih in ljubiteljskih 
umetnikov.  

Festival Ezl ek je eden izmed 
redkih slovenskih festivalov, ki 
je zasnovan na tako različnih 
spektrih povezovanja, predvsem 
na medgeneracijskem, in eden 
redkih, ki bo pokril vse sfere 
kulturnega udejstvovanja.

Branko Kralj

Status javnega  
interesa za kulturo
Kdo bi si mislil, da je zamisel, ki 
jo je pred 15 leti »spohala« Irena 
Geržina in sta jo zatem skupaj z 
Nado Ravter začeli udejanjati, 
letos krepko »požegnalo« 
Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.

Takrat sta si ti dve dami želeli le, 
da bi se, tako kot nekdaj, kdaj 
pa kdaj se spet dobi(va)li na Ezl 
eku, posvečenem mestu pred 
Kavarno Astoria, na mariborskem 
Grajskem trgu. Tako, v spomin 
na stare, dobre čase. Ko se je tu 
dobivala pretežno moška, dijaška 
družba in neskončno debatirala, 
seveda tudi o ljubezni(h).

Iz omenjene pobude o ponovnem 
druženju je nastalo EZL EK Društvo. 
Oziroma s polnim in zapletenim 
imenom: EZL EK društvo za 
interesno in umetniško delovanje. 
Sestavljajo ga peščica sotrudnikov, 
zanesenjakov, ki s(m)o nato začeli 
prirejati vsako zadnjo majsko soboto 
redna in dobro obiskana srečevanja 
mladih in starejših, »naprednejših« 
Mariborčanov pod naslovom Poklon 
Mariboru. Letos bo že trinajsti. Ob 
pestrem glasbenem programu smo 
vedno predstavili kaj zanimivega 
npr. živi šah, modne revije nekdanje 
mode, Titovo štafeto ter vsakoletno 
podelitev plakete Frajer Ezl Eka. 
Da ne govorimo o izvajalcih, 
nastopih vseh, najpomembnejših 
mariborskih pevcev, glasbenikov in 
drugih umetnikov. Ob tem redno 
izhaja tudi glasilo, ki ga imate pred 
seboj in navadno tudi hitro poide. 
Organizacijski višek pa smo dosegli 
lani s 1. Festivalom EZL EK, del 

katerega je bil tudi zelo uspešen 
projekt Operna noč v Mestnem 
parku. Ob tem smo precej pomladili 
tudi svoje vrste tako med članstvom 
kot v odboru društva. Mesto 
predsednika je po Dragu Sodji, 
Zvonetu Lebarju in Špeli Debenjak 
prevzel Branko Kralj. In prav njemu 
je uspelo, da je na podlagi vsega 
prej naštetega delovanja društva 
zadostil kriterijem oz. merilom 
pri izkazovanju dosežkov, ko je 
decembra lani na Ministrstvu za 
kulturo oddal vlogo za podelitev 
statusa društva v javnem interesu 
na področju kulture. Kot je bilo 
povedano že na začetku, smo ta 
status uradno tudi dobili.
Hkrati pa nas to veliko priznanje 
zavezuje, da smo še boljši.

Smiljan Pušenjak - Smol

Film EZL EK
5.457 ogledov na portalu YouTube in 
in več sto predvajanj na televizijskih 
postajah širom sveta.

Znan mariborski »filmski dvojec« 
Franc Kopič in Smiljan Pušenjak sta 
med drug ustvarila tudi »uradni« 
film društva. Film z naslovom EZL 
EK, znameniti mariborski vogal je 
nastal leta 2008 in do danes prejel 
več kot 65 mednarodnih filmskih 
nagrad. Med drugimi  tudi srebrno 
medaljo na uradnem evropskem 
prvenstvu v Passau leta 2009. 
Danes ga vrtijo mnoge javne in 
zasebne televizije, krajša verzija 
pa je objavljena tudi na portalu 
YouTube, na kanalu Franca Kopiča. 
Do prve polovice maja si je film na 
omenjenem kanalu ogledalo nekaj 
manj kot 5.500 obiskovalcev.

V našem biltenu smo o filmu že pisali, 
lahko bi naštevali nove nagrade. 
Torej tistih, ki smo jih pridobili v 
zadnjih treh letih, toda morda bi 
to izpadlo preveč hvalisavo. Zato 
je treba omeniti, da obstajata dve 
verziji tega dokumentarca, daljša 
in že omenjena krajša, namenjena 
tekmovanjem. Še nekaj za konec: 
vsak, ki se počuti ezl ekarja mora 
ta film obvezno videti.

Smiljan Pušenjak-Smol
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in najina bo vsa noč, italijanski 
tekst še pravi, da se bo v soboto 
zvečer čas ustavil. Pa se v teh 
nekaj tisoč sobotah od takrat ni 
nikdar ustavil, nasprotno, vedno 
hitreje je tekel, a sem vseeno še tu. 
In melodij in besedil ne zmanjka. 
Včasih pa je bolje, da ob mojem 
petju zaprete oči in verjamete 
melodiji, ko prepevam, da mi je 
šestnajst let. Imam jih šestnajst, 
ja, na eno debelo podlago.
 
In daaaaleč je že leto 62 in 
Katedra, prvi slovenski festival, 
na njem pa je zmagala sreča. 
Čeprav majhna. In tiha. 
Res je, prvo mesto sem odnesla 
s skladbo Moja mala tiha sreča. 
Pravzaprav je imela tista sreča 
v tekstu Srečka Satlerja črne 
oči, majhen in zavihan nosek, 
ime ji je pa bilo Ljubezen. Saj 
se za tem pehamo vse življenje, 
ne, za ljubeznijo, za srečo, a za 
spoznanje, kaj je sreča, moraš 
imeti več kot šestnajst let. 

S tvojega repertoarja snamem 
naslov Secret love, Skrivna 
ljubezen. Pravijo, da ljubezni in 
revščine ni mogoče skriti.
Ne, ne da se ju skriti, prava 
ljubezen preveč kipi, da bi 
ostala pod pokrovko. Govorim 
iz izkušenj. Izdajalka je, ki nam 
požene kri v lica in prižge kres v 
očeh. Potem pa ni več skrivna. 

In – iz izkušenj – kakšna je 
prava ljubezen? Po Menartu v 
ljubezni ni izgube, ne poraza, 
ne sramu. Pesnik bo že vedel.
Naj na Menarta odgovorim z 
verzi, ki jih je čudovito odpela 
Ditka Haberl: Zaljubljena,/ sveta 

se več ne bojim,/ še takrat, ko vse 
izgubim, dobim,/ toda vem, da 
res živim … Ja, v ljubezni dobiš, 
tudi, ko izgubiš. Prava ljubezen se 
razdaja vsa in ničesar ne zahteva 
v zameno. 

Pred nekaj leti je bila za najlepšo 
slovensko besedo proglašena 
beseda - midva. 
Lepa je. Midva. Dva. Dva sta par. 
Dva sta ljubezen. Čaj za dva. Opoj. 
Za dva. Beseda brez bolečine. 
A lahko ta midva traja večno? V 
večnost pa ne verjamem. Kaj vse 
se lahko zgodi v enem samem 
trenutku, kaj šele v enem samem 
dnevu! Danes ga še ne poznate, 
že jutri pa ste prepričani, da brez 
njega ni življenja. Same mavrice 
okrog nas. In kaj je onstran? Kje 
se mavrica začne, kje konča? 

Si želimo splezati nanjo? Ko 
smo na vrhu loka, je sicer 
najlepši razgled, a čaka nas pot 
- navzdol. 

Takšen je tudi življenja lok. Imela 
sem mavrico, bila sem na vrhu 
loka z lepim življenjem za seboj, 
a sedaj grem navzdol … 

Dajejo me že mnoge zdravstvene 
težave, pač letom primerno, niti 
ne hodim kaj prida od doma, 
kaj šele na kakšno potovanje. 
Zame je potovanje že vsakoletno 
»potovanje« na prireditev na 
Ezl eku, in kot si napisala ti v 
slovenski verziji Sentimental 
journey, gre za vogal, kjer smo 
nekoč tkali sanje.

Si jih stkala? Kaj si boš mislila, 
ko se boš na letošnjem Poklonu 
priklonila in odšla z odra? Da si 
dala vse, kar si imela?
Če bi odšla prepričana, da sem 
dala, kar sem imela, bi mi med 
potjo nekaj zakljuvalo, vraga si 
dala vse. Še veliko je neizpetega 
in morda ne bo nikdar izpeto. 

»Tu sem doma, tu sem se prvič zaljubila.«
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O društvu
EZL  EK društvo za interesno 
in umetniško delovanje je 
bilo ustanovljeno 31. 3. 2005 
kot prostovoljno, neprofitno, 
samostojno združenje fizičnih 
oseb, ki se združujejo v cilju 
uresničevanja aktivnosti, ki bodo 
zagotavljale interesno združevanje 
in umetniško delovanje med 
različnimi generacijami na 
različnih umetniških in interesnih 
dejavnostih na območju Slovenije. 
Pobuda za ustanovitev je prišla iz 
vrst članov društva, ki so hoteli 
ohraniti spomin na družabno 
življenje nekoč, natančneje 
spomin na najznamenitejši vogal 
Maribora - EZL EK. 

Zato vsako zadnjo soboto v maju 
društvo prireja prireditev Poklon 
Ezl eku, vsakoletno nostalgično 
srečanje vseh generacij »nekdaj 
mladih«, in zadnjo soboto v maju 
so na svojem koledarju obkrožili 
z rdečo tudi mnogi Mariborčani, 
ki jih je življenje odneslo v svet. 
Zadnje leto se je Poklon razvil v 
festival, ki je namenjen druženju 
Mariborčanov in ostalih Zemljanov.

Ustanovitelji društva
•	 Drago Sodja - Čupi
•	 Lidija Kodrič
•	 Dušan Njegovan
•	 Irena Geržina
•	 Smiljan Pušenjak

Dosedanji predsedniki društva
•	 Drago Sodja - Čupi  

2005-2010/ 2012
•	 Zvone Lebar 2011
•	 Špela Debenjak 2013-2014
•	 Branko Kralj 2015- 

Uradna himna društva: Ivo Mojzer - 
To bil je EZL EK.

Uradno vino društva: Vino EZL EK, 
polni Vinogradništvo Jaunik.

Namen
Namen društva je krepiti 
mednarodno in regijsko interesno 
in umetniško sodelovanje pri 
izvajanju aktivnosti zagotavljanja 
enakih možnosti med generacijami.

Poslanstvo    
Poslanstvo društva je aktivno 
povezati posamezne generacije 
Mariborčanov doma in v tujini, s 
ciljem ohraniti spomin na mesto 
druženja nekoč EZL EKA ter 
omogočiti drugačno kulturno-
turistično ponudbo za obiskovalce 
mesta. Na ta način želimo 
zagotavljati promocijo EZL EK-a 
z vidika turizma in kulture ter 
se povezovati s tujino. Svoje 
poslanstvo bo društvo uresničilo s 
povezovanjem vseh turističnih in 
kulturnih ponudnikov v Mariboru 
ter s prenosom znanja o EZL EKU 
na mlajše generacije, s ciljem 
povečanja multiplikativnih učinkov 
turizma ter tako zagotavljati 
dolgoročni spomin. V ta namen 
delujeta spletna 
stran in Facebook strani, kjer 

bodo obiskovalci našli vse ključne 
informacije o zanimivostih EZL EKA 
ter trenutnih aktivnosti društva. 

Vizija 
V treh letih bomo postali 
Mariboru, Sloveniji in tujini dobro 
prepoznavno kulturno društvo, ki 
organizira kakovostne kulturne 
prireditve in tako prispeva k 
ohranitvi spomina na EZL EK.

Usmeritve
Odgovornost za ohranjanje 
spomina. Nenehno izboljševati 
kakovost storitev. Omogočati 
brezplačne prireditve ali pa vsaj 
vstopnine na bazi prostovoljnih 
prispevkov. Medgeneracijsko 
sodelovanje. Promocija aktivnosti 
društva.

Vrednote
•	 Partnerstvo in zaupanje med 

generacijami
•	 Kreativnost in učinkovitost
•	 Medsebojno sodelovanje
•	 Odprtost za nove ideje
•	 Ohranjanje spomina
•	 Kakovostne in brezplačne 

prireditve

Pomen aktivnosti  
društva za kulturo mesta
Aktivnosti društva obstoječo 
kulturno ponudbo dopolnjujejo 
z medgeneracijskim in 
interdisciplinarnim povezovanjem 
- pomembnima komponentama, 
ki sta trenutno v Mariboru slabo 
zastopani. V izvedbo dogodkov so 
tako vključeni umetniki iz obdobja 

60. in 70. let, sodobni kulturni 
ustvarjalci in mladi, ki svoje znanje 
in izkušnje še nabirajo. Aktivnosti 
društva ponovno spodbujajo 
starejšo generacijo kulturnikov k 
ustvarjanju, mladim pa omogočajo 
prve korake na slovenski kulturni 
sceni.  

V lanskoletni izvedbi festivala 
je bilo zgolj na enem izmed 
vključenih dogodkov prisotnih 
več kot 10.000 ljudi. Na podlagi 
teh izkušenj je pričakovati, da 
bodo aktivnosti društva tudi 
letos izrazito pozitivno vplivale 
na kulturni razvoj Maribora, 
saj nagovarja zelo široko ciljno 
občinstvo, ki je željna takih 
dogodkov. Zaradi pomanjkanja 
tovrstnih večplastnih kulturnih 
dogodkov in preteklih izkušenj 
je prav tako pričakovati veliko 
medijsko pozornost. 

Poleg vključevanja in sodelovanja 
različnih generacij in zvrsti 
kulture pa bo festival ustvaril še 
eno sinergijo, in sicer povezovanje 

profesionalnih in ljubiteljskih 
umetnikov.  

Festival Ezl ek je eden izmed 
redkih slovenskih festivalov, ki 
je zasnovan na tako različnih 
spektrih povezovanja, predvsem 
na medgeneracijskem, in eden 
redkih, ki bo pokril vse sfere 
kulturnega udejstvovanja.

Branko Kralj

Status javnega  
interesa za kulturo
Kdo bi si mislil, da je zamisel, ki 
jo je pred 15 leti »spohala« Irena 
Geržina in sta jo zatem skupaj z 
Nado Ravter začeli udejanjati, 
letos krepko »požegnalo« 
Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.

Takrat sta si ti dve dami želeli le, 
da bi se, tako kot nekdaj, kdaj 
pa kdaj se spet dobi(va)li na Ezl 
eku, posvečenem mestu pred 
Kavarno Astoria, na mariborskem 
Grajskem trgu. Tako, v spomin 
na stare, dobre čase. Ko se je tu 
dobivala pretežno moška, dijaška 
družba in neskončno debatirala, 
seveda tudi o ljubezni(h).

Iz omenjene pobude o ponovnem 
druženju je nastalo EZL EK Društvo. 
Oziroma s polnim in zapletenim 
imenom: EZL EK društvo za 
interesno in umetniško delovanje. 
Sestavljajo ga peščica sotrudnikov, 
zanesenjakov, ki s(m)o nato začeli 
prirejati vsako zadnjo majsko soboto 
redna in dobro obiskana srečevanja 
mladih in starejših, »naprednejših« 
Mariborčanov pod naslovom Poklon 
Mariboru. Letos bo že trinajsti. Ob 
pestrem glasbenem programu smo 
vedno predstavili kaj zanimivega 
npr. živi šah, modne revije nekdanje 
mode, Titovo štafeto ter vsakoletno 
podelitev plakete Frajer Ezl Eka. 
Da ne govorimo o izvajalcih, 
nastopih vseh, najpomembnejših 
mariborskih pevcev, glasbenikov in 
drugih umetnikov. Ob tem redno 
izhaja tudi glasilo, ki ga imate pred 
seboj in navadno tudi hitro poide. 
Organizacijski višek pa smo dosegli 
lani s 1. Festivalom EZL EK, del 

katerega je bil tudi zelo uspešen 
projekt Operna noč v Mestnem 
parku. Ob tem smo precej pomladili 
tudi svoje vrste tako med članstvom 
kot v odboru društva. Mesto 
predsednika je po Dragu Sodji, 
Zvonetu Lebarju in Špeli Debenjak 
prevzel Branko Kralj. In prav njemu 
je uspelo, da je na podlagi vsega 
prej naštetega delovanja društva 
zadostil kriterijem oz. merilom 
pri izkazovanju dosežkov, ko je 
decembra lani na Ministrstvu za 
kulturo oddal vlogo za podelitev 
statusa društva v javnem interesu 
na področju kulture. Kot je bilo 
povedano že na začetku, smo ta 
status uradno tudi dobili.
Hkrati pa nas to veliko priznanje 
zavezuje, da smo še boljši.

Smiljan Pušenjak - Smol

Film EZL EK
5.457 ogledov na portalu YouTube in 
in več sto predvajanj na televizijskih 
postajah širom sveta.

Znan mariborski »filmski dvojec« 
Franc Kopič in Smiljan Pušenjak sta 
med drug ustvarila tudi »uradni« 
film društva. Film z naslovom EZL 
EK, znameniti mariborski vogal je 
nastal leta 2008 in do danes prejel 
več kot 65 mednarodnih filmskih 
nagrad. Med drugimi  tudi srebrno 
medaljo na uradnem evropskem 
prvenstvu v Passau leta 2009. 
Danes ga vrtijo mnoge javne in 
zasebne televizije, krajša verzija 
pa je objavljena tudi na portalu 
YouTube, na kanalu Franca Kopiča. 
Do prve polovice maja si je film na 
omenjenem kanalu ogledalo nekaj 
manj kot 5.500 obiskovalcev.

V našem biltenu smo o filmu že pisali, 
lahko bi naštevali nove nagrade. 
Torej tistih, ki smo jih pridobili v 
zadnjih treh letih, toda morda bi 
to izpadlo preveč hvalisavo. Zato 
je treba omeniti, da obstajata dve 
verziji tega dokumentarca, daljša 
in že omenjena krajša, namenjena 
tekmovanjem. Še nekaj za konec: 
vsak, ki se počuti ezl ekarja mora 
ta film obvezno videti.

Smiljan Pušenjak-Smol

PREDSTAVITEV  
društva

11

16. POKLON EZL EKU

 Po Shakespearu je svet oder, na 
katerem vsak od nas igra svojo 
vlogo. Si svojo vlogo dobro 
igrala? 
Stoodstotno najbrž ne, ker 
»nobody is perfect«, v glavnem 
pa bi rekla, da sem. Pela sem in 
pela in pela, z glasbo prepotovala 
svet. In ljubila.

Edith Piaff je ljubezen pisala 
z veliko začetnico, ljubiti pa je 
bil, kot je dejala, edini glagol, 
ki ga je znala spregati v vseh 
časih.
Večna Edith. Le ona je lahko 
zapela Himno ljubezni, le ona 
je lahko doživeto zapela »je ne 
regrette rien«, tako doživeto, da si 
ji verjel, ker ni nikdar obžalovala 
ničesar, kar je storila, še najmanj, 
če je zares ljubila. Ja, ljubezen, 
bili so dnevi vrtnic ...

Odlično poješ ruske romance, je 
to »dediščina« z mnogih gosto-
vanj po nekdanji Sovjetski 
zvezi?
Nihče te ne ceni, če se sam ne 
ceniš, in nihče te ne hvali, če se 
sam ne pohvališ, zato se naj še 
jaz. Pojma nimam, kolikokrat sem 
bila v Sovjetski zvezi, še zdaj 

pa čutim nekak božanski dotik 
zvezdništva. Jugoslovanski pevci 
smo bili tam resnično zvezde, 
na tone vrtnic so nam zmetali 
oboževalci. Tam sem se zaljubila 
v rusko romanco, a Oči čarnije ne 
moreš peti ob sončni pripeki. Za 
rusko romanco mora biti ozračje 
čisto posebno, malo zatemnjeno, 
zrak mora biti nabit s strastjo in 
naelektren in ko preskoči iskra, 
se dvigne pest in udari po mizi ... 
Ker seže prav v srce. 

Nisi stala na odrih samo z 
ruskimi in jugo zvezdami, 

ampak na svetovnih odrih tudi 
z zahodnimi.
Omenim naj jih le nekaj: Caludio 
Villa, pa Roy Black, Gigliola 
Cinquetti, Peppino di Capri, 
Ivan Rebroff, Petula Clark, Peter 
Ustinov, Rudy Carrel … Dovolj? 
Tudi veliko prijateljstev sem 
sklenila.

V tej obleki je Lidija 
zmagala na 1. slovenskem 
popevkarskem festivalu 

Katedra 62

Bili so dnevi vrtnic … Oder na Ezl eku je še njen

In kaj sedaj, Lida? Imaš še veliko 
dlani, ki jih še nisi stisnila?
K sreči še, ja, in žalostno bo, ko 
ni bom imela več komu stisniti 
roke.

Bi rada bila tista deklica, ki ji 
je Branko Šoemen v Orionu 
namenil, da se bo poljubljala 
čez tisoč let … 
… ko naju ne bo več? Zvezde 
bodo še iste, pripete na isto nebo, 
Orionovih sedem zvezd se bo 
svetilo prav tako kot danes. Ja, 
rada bi bila tista deklica. 

      Nada Ravter



15. poklon Ezl eku, 2018



Foto: Smiljan Pušenjak - Smol, Vlado Jordan
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O društvu
EZL  EK društvo za interesno 
in umetniško delovanje je 
bilo ustanovljeno 31. 3. 2005 
kot prostovoljno, neprofitno, 
samostojno združenje fizičnih 
oseb, ki se združujejo v cilju 
uresničevanja aktivnosti, ki bodo 
zagotavljale interesno združevanje 
in umetniško delovanje med 
različnimi generacijami na 
različnih umetniških in interesnih 
dejavnostih na območju Slovenije. 
Pobuda za ustanovitev je prišla iz 
vrst članov društva, ki so hoteli 
ohraniti spomin na družabno 
življenje nekoč, natančneje 
spomin na najznamenitejši vogal 
Maribora - EZL EK. 

Zato vsako zadnjo soboto v maju 
društvo prireja prireditev Poklon 
Ezl eku, vsakoletno nostalgično 
srečanje vseh generacij »nekdaj 
mladih«, in zadnjo soboto v maju 
so na svojem koledarju obkrožili 
z rdečo tudi mnogi Mariborčani, 
ki jih je življenje odneslo v svet. 
Zadnje leto se je Poklon razvil v 
festival, ki je namenjen druženju 
Mariborčanov in ostalih Zemljanov.

Ustanovitelji društva
•	 Drago Sodja - Čupi
•	 Lidija Kodrič
•	 Dušan Njegovan
•	 Irena Geržina
•	 Smiljan Pušenjak

Dosedanji predsedniki društva
•	 Drago Sodja - Čupi  

2005-2010/ 2012
•	 Zvone Lebar 2011
•	 Špela Debenjak 2013-2014
•	 Branko Kralj 2015- 

Uradna himna društva: Ivo Mojzer - 
To bil je EZL EK.

Uradno vino društva: Vino EZL EK, 
polni Vinogradništvo Jaunik.

Namen
Namen društva je krepiti 
mednarodno in regijsko interesno 
in umetniško sodelovanje pri 
izvajanju aktivnosti zagotavljanja 
enakih možnosti med generacijami.

Poslanstvo    
Poslanstvo društva je aktivno 
povezati posamezne generacije 
Mariborčanov doma in v tujini, s 
ciljem ohraniti spomin na mesto 
druženja nekoč EZL EKA ter 
omogočiti drugačno kulturno-
turistično ponudbo za obiskovalce 
mesta. Na ta način želimo 
zagotavljati promocijo EZL EK-a 
z vidika turizma in kulture ter 
se povezovati s tujino. Svoje 
poslanstvo bo društvo uresničilo s 
povezovanjem vseh turističnih in 
kulturnih ponudnikov v Mariboru 
ter s prenosom znanja o EZL EKU 
na mlajše generacije, s ciljem 
povečanja multiplikativnih učinkov 
turizma ter tako zagotavljati 
dolgoročni spomin. V ta namen 
delujeta spletna 
stran in Facebook strani, kjer 

bodo obiskovalci našli vse ključne 
informacije o zanimivostih EZL EKA 
ter trenutnih aktivnosti društva. 

Vizija 
V treh letih bomo postali 
Mariboru, Sloveniji in tujini dobro 
prepoznavno kulturno društvo, ki 
organizira kakovostne kulturne 
prireditve in tako prispeva k 
ohranitvi spomina na EZL EK.

Usmeritve
Odgovornost za ohranjanje 
spomina. Nenehno izboljševati 
kakovost storitev. Omogočati 
brezplačne prireditve ali pa vsaj 
vstopnine na bazi prostovoljnih 
prispevkov. Medgeneracijsko 
sodelovanje. Promocija aktivnosti 
društva.

Vrednote
•	 Partnerstvo in zaupanje med 

generacijami
•	 Kreativnost in učinkovitost
•	 Medsebojno sodelovanje
•	 Odprtost za nove ideje
•	 Ohranjanje spomina
•	 Kakovostne in brezplačne 

prireditve

Pomen aktivnosti  
društva za kulturo mesta
Aktivnosti društva obstoječo 
kulturno ponudbo dopolnjujejo 
z medgeneracijskim in 
interdisciplinarnim povezovanjem 
- pomembnima komponentama, 
ki sta trenutno v Mariboru slabo 
zastopani. V izvedbo dogodkov so 
tako vključeni umetniki iz obdobja 

60. in 70. let, sodobni kulturni 
ustvarjalci in mladi, ki svoje znanje 
in izkušnje še nabirajo. Aktivnosti 
društva ponovno spodbujajo 
starejšo generacijo kulturnikov k 
ustvarjanju, mladim pa omogočajo 
prve korake na slovenski kulturni 
sceni.  

V lanskoletni izvedbi festivala 
je bilo zgolj na enem izmed 
vključenih dogodkov prisotnih 
več kot 10.000 ljudi. Na podlagi 
teh izkušenj je pričakovati, da 
bodo aktivnosti društva tudi 
letos izrazito pozitivno vplivale 
na kulturni razvoj Maribora, 
saj nagovarja zelo široko ciljno 
občinstvo, ki je željna takih 
dogodkov. Zaradi pomanjkanja 
tovrstnih večplastnih kulturnih 
dogodkov in preteklih izkušenj 
je prav tako pričakovati veliko 
medijsko pozornost. 

Poleg vključevanja in sodelovanja 
različnih generacij in zvrsti 
kulture pa bo festival ustvaril še 
eno sinergijo, in sicer povezovanje 

profesionalnih in ljubiteljskih 
umetnikov.  

Festival Ezl ek je eden izmed 
redkih slovenskih festivalov, ki 
je zasnovan na tako različnih 
spektrih povezovanja, predvsem 
na medgeneracijskem, in eden 
redkih, ki bo pokril vse sfere 
kulturnega udejstvovanja.

Branko Kralj

Status javnega  
interesa za kulturo
Kdo bi si mislil, da je zamisel, ki 
jo je pred 15 leti »spohala« Irena 
Geržina in sta jo zatem skupaj z 
Nado Ravter začeli udejanjati, 
letos krepko »požegnalo« 
Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.

Takrat sta si ti dve dami želeli le, 
da bi se, tako kot nekdaj, kdaj 
pa kdaj se spet dobi(va)li na Ezl 
eku, posvečenem mestu pred 
Kavarno Astoria, na mariborskem 
Grajskem trgu. Tako, v spomin 
na stare, dobre čase. Ko se je tu 
dobivala pretežno moška, dijaška 
družba in neskončno debatirala, 
seveda tudi o ljubezni(h).

Iz omenjene pobude o ponovnem 
druženju je nastalo EZL EK Društvo. 
Oziroma s polnim in zapletenim 
imenom: EZL EK društvo za 
interesno in umetniško delovanje. 
Sestavljajo ga peščica sotrudnikov, 
zanesenjakov, ki s(m)o nato začeli 
prirejati vsako zadnjo majsko soboto 
redna in dobro obiskana srečevanja 
mladih in starejših, »naprednejših« 
Mariborčanov pod naslovom Poklon 
Mariboru. Letos bo že trinajsti. Ob 
pestrem glasbenem programu smo 
vedno predstavili kaj zanimivega 
npr. živi šah, modne revije nekdanje 
mode, Titovo štafeto ter vsakoletno 
podelitev plakete Frajer Ezl Eka. 
Da ne govorimo o izvajalcih, 
nastopih vseh, najpomembnejših 
mariborskih pevcev, glasbenikov in 
drugih umetnikov. Ob tem redno 
izhaja tudi glasilo, ki ga imate pred 
seboj in navadno tudi hitro poide. 
Organizacijski višek pa smo dosegli 
lani s 1. Festivalom EZL EK, del 

katerega je bil tudi zelo uspešen 
projekt Operna noč v Mestnem 
parku. Ob tem smo precej pomladili 
tudi svoje vrste tako med članstvom 
kot v odboru društva. Mesto 
predsednika je po Dragu Sodji, 
Zvonetu Lebarju in Špeli Debenjak 
prevzel Branko Kralj. In prav njemu 
je uspelo, da je na podlagi vsega 
prej naštetega delovanja društva 
zadostil kriterijem oz. merilom 
pri izkazovanju dosežkov, ko je 
decembra lani na Ministrstvu za 
kulturo oddal vlogo za podelitev 
statusa društva v javnem interesu 
na področju kulture. Kot je bilo 
povedano že na začetku, smo ta 
status uradno tudi dobili.
Hkrati pa nas to veliko priznanje 
zavezuje, da smo še boljši.

Smiljan Pušenjak - Smol

Film EZL EK
5.457 ogledov na portalu YouTube in 
in več sto predvajanj na televizijskih 
postajah širom sveta.

Znan mariborski »filmski dvojec« 
Franc Kopič in Smiljan Pušenjak sta 
med drug ustvarila tudi »uradni« 
film društva. Film z naslovom EZL 
EK, znameniti mariborski vogal je 
nastal leta 2008 in do danes prejel 
več kot 65 mednarodnih filmskih 
nagrad. Med drugimi  tudi srebrno 
medaljo na uradnem evropskem 
prvenstvu v Passau leta 2009. 
Danes ga vrtijo mnoge javne in 
zasebne televizije, krajša verzija 
pa je objavljena tudi na portalu 
YouTube, na kanalu Franca Kopiča. 
Do prve polovice maja si je film na 
omenjenem kanalu ogledalo nekaj 
manj kot 5.500 obiskovalcev.

V našem biltenu smo o filmu že pisali, 
lahko bi naštevali nove nagrade. 
Torej tistih, ki smo jih pridobili v 
zadnjih treh letih, toda morda bi 
to izpadlo preveč hvalisavo. Zato 
je treba omeniti, da obstajata dve 
verziji tega dokumentarca, daljša 
in že omenjena krajša, namenjena 
tekmovanjem. Še nekaj za konec: 
vsak, ki se počuti ezl ekarja mora 
ta film obvezno videti.

Smiljan Pušenjak-Smol

PREDSTAVITEV  
društva
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16. POKLON EZL EKU

Junak moje zgodbe je tokrat Stan-
ko Jarc (1933-2006), prevajalec 
Reamarquea, Habeja in njegove 
Mreže, Kirsta, Simmla in števil-
nih drugih svetovnih avtorjev. 
Odraščal je na Bresterniškem 
vrhu nad Kamnico, mladost pa 
preživljal v mestu, na Prvi gim-
naziji pa seveda v številnih kotič-
kih – vse do spovednice v Fran-
čiškanski cerkvi. Seveda nikjer 
sam - pa tudi v spovednici z njim 
ni bil župnik, temveč … A pojdi-
mo po vrsti – Stankova mlada leta 
so bila burna kot so bili z vsemi 
žavbami namazani vsi tisti njego-
vi takrat… Peter Božič, Polde Bi-
bič, Jože Pogačnik, Zora Hudales, 
Slavko Jug … Potem je odšel v 
Ljubljano, doštudiral primerjalno 
književnost, se dvakrat poročil in 
se udomačil ob Ljubljanici. A nje-
gova mlada leta so živela z njim 

pa jih je popisal v avtobiografiji – 
'Človek obrača – Bog obrne'. – 'Z 
izjemnim spominom nam ohranja 
posebnosti nekdanjega življenja, 
dogodke in ljudi in je knjiga po-
seben etnološki dokument zdaj že 
pretekle dobe,' je ob izidu zapisal 
Janez Kajzer. Sam lahko dodam, 
da me je vsebina prevzela, z njo 
sem se sprehodil po Stankovih in 
mojih ulicah, ki so še, a jih hkra-
ti ni več. Stanko nas pozdravlja z 
dekleti in fanti, ki jih je bilo eno 
samo veselje. In je tu nekaj drob-
cev iz tistega časa, ko so dopolnili 
17 in nekaj let in so se začela pet-
deseta… 

Sošolci

'Najprej o nas na Prvi. Skupaj 
smo hodili v šolo Gabriel Bor-
ko, kasnejši ginekolog, fant poln 
vragolij, potem jaz Stanko Jarc z 
Bresterniškega brega pa Slavko 
Kočevar, kasneje kot pesnik pre-
imenovan v Juga s Kamniške 12, 
dobrodušni Andrej Lah, trgovski 
sin z Glavnega trga, ki je malo 
pogrkaval, sloki Saša Lipovšek iz 
Hutterjevega bloka, Fredi Rajher, 
leta 1949 mladinski prvak Jugo-
slavije v tenisu, rdečelični Boris 
Sterniša z Meljske ceste, ki smo 
ga klicali Srčko, Bogo Umek, Pri-
morec iz lepe hiše pod Piramido; 
ta dva sta profesorju glasbe Šu-
šteršiču nosila iz zbornice v razred 
violino in notno stojalo. Navzven 
sta bila kot Stanlio in Olio. 

Piše Franček Jauk
Karikatura Remigij Bratož, 1968

Okrog Ezleka in po mestu – z generacijo '33
In je odšla Helga za vedno

ODRAŠČANJE - 
STANKO JARC ima v Maribo-
ru nečaka Milana Jarca, ki se 
ukvarja z avtomobili, obenem 
pa je podpredsednik Nogometne 
zveze Slovenije. O svojem stricu 
pravi: »Do zadnjega je bil na-
vezan na Maribor in na griče 
nad Kamnico, tudi na Ezlek se 
je postavil in to v družbi Jožeta 
Pogačnika, prijatelja iz mladih 
mariborskih let. Nazadnje, ko 
ga je že načela bolezen, sem ga 
vozil po cestah in ulicah tu okoli 
in se je poslovil z zadnjimi pog-
ledi in spomini nanje. In to tiste-
ga maja, ko je izšla prva številka 
revije Ezlek.« 
- Na posnetku iz 1939 je Stan-
ko v družbi brata Milana, očeta 
mariborskega Milana, sponzor-
ja športnikov.
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O društvu
EZL  EK društvo za interesno 
in umetniško delovanje je 
bilo ustanovljeno 31. 3. 2005 
kot prostovoljno, neprofitno, 
samostojno združenje fizičnih 
oseb, ki se združujejo v cilju 
uresničevanja aktivnosti, ki bodo 
zagotavljale interesno združevanje 
in umetniško delovanje med 
različnimi generacijami na 
različnih umetniških in interesnih 
dejavnostih na območju Slovenije. 
Pobuda za ustanovitev je prišla iz 
vrst članov društva, ki so hoteli 
ohraniti spomin na družabno 
življenje nekoč, natančneje 
spomin na najznamenitejši vogal 
Maribora - EZL EK. 

Zato vsako zadnjo soboto v maju 
društvo prireja prireditev Poklon 
Ezl eku, vsakoletno nostalgično 
srečanje vseh generacij »nekdaj 
mladih«, in zadnjo soboto v maju 
so na svojem koledarju obkrožili 
z rdečo tudi mnogi Mariborčani, 
ki jih je življenje odneslo v svet. 
Zadnje leto se je Poklon razvil v 
festival, ki je namenjen druženju 
Mariborčanov in ostalih Zemljanov.

Ustanovitelji društva
•	 Drago Sodja - Čupi
•	 Lidija Kodrič
•	 Dušan Njegovan
•	 Irena Geržina
•	 Smiljan Pušenjak

Dosedanji predsedniki društva
•	 Drago Sodja - Čupi  

2005-2010/ 2012
•	 Zvone Lebar 2011
•	 Špela Debenjak 2013-2014
•	 Branko Kralj 2015- 

Uradna himna društva: Ivo Mojzer - 
To bil je EZL EK.

Uradno vino društva: Vino EZL EK, 
polni Vinogradništvo Jaunik.

Namen
Namen društva je krepiti 
mednarodno in regijsko interesno 
in umetniško sodelovanje pri 
izvajanju aktivnosti zagotavljanja 
enakih možnosti med generacijami.

Poslanstvo    
Poslanstvo društva je aktivno 
povezati posamezne generacije 
Mariborčanov doma in v tujini, s 
ciljem ohraniti spomin na mesto 
druženja nekoč EZL EKA ter 
omogočiti drugačno kulturno-
turistično ponudbo za obiskovalce 
mesta. Na ta način želimo 
zagotavljati promocijo EZL EK-a 
z vidika turizma in kulture ter 
se povezovati s tujino. Svoje 
poslanstvo bo društvo uresničilo s 
povezovanjem vseh turističnih in 
kulturnih ponudnikov v Mariboru 
ter s prenosom znanja o EZL EKU 
na mlajše generacije, s ciljem 
povečanja multiplikativnih učinkov 
turizma ter tako zagotavljati 
dolgoročni spomin. V ta namen 
delujeta spletna 
stran in Facebook strani, kjer 

bodo obiskovalci našli vse ključne 
informacije o zanimivostih EZL EKA 
ter trenutnih aktivnosti društva. 

Vizija 
V treh letih bomo postali 
Mariboru, Sloveniji in tujini dobro 
prepoznavno kulturno društvo, ki 
organizira kakovostne kulturne 
prireditve in tako prispeva k 
ohranitvi spomina na EZL EK.

Usmeritve
Odgovornost za ohranjanje 
spomina. Nenehno izboljševati 
kakovost storitev. Omogočati 
brezplačne prireditve ali pa vsaj 
vstopnine na bazi prostovoljnih 
prispevkov. Medgeneracijsko 
sodelovanje. Promocija aktivnosti 
društva.

Vrednote
•	 Partnerstvo in zaupanje med 

generacijami
•	 Kreativnost in učinkovitost
•	 Medsebojno sodelovanje
•	 Odprtost za nove ideje
•	 Ohranjanje spomina
•	 Kakovostne in brezplačne 

prireditve

Pomen aktivnosti  
društva za kulturo mesta
Aktivnosti društva obstoječo 
kulturno ponudbo dopolnjujejo 
z medgeneracijskim in 
interdisciplinarnim povezovanjem 
- pomembnima komponentama, 
ki sta trenutno v Mariboru slabo 
zastopani. V izvedbo dogodkov so 
tako vključeni umetniki iz obdobja 

60. in 70. let, sodobni kulturni 
ustvarjalci in mladi, ki svoje znanje 
in izkušnje še nabirajo. Aktivnosti 
društva ponovno spodbujajo 
starejšo generacijo kulturnikov k 
ustvarjanju, mladim pa omogočajo 
prve korake na slovenski kulturni 
sceni.  

V lanskoletni izvedbi festivala 
je bilo zgolj na enem izmed 
vključenih dogodkov prisotnih 
več kot 10.000 ljudi. Na podlagi 
teh izkušenj je pričakovati, da 
bodo aktivnosti društva tudi 
letos izrazito pozitivno vplivale 
na kulturni razvoj Maribora, 
saj nagovarja zelo široko ciljno 
občinstvo, ki je željna takih 
dogodkov. Zaradi pomanjkanja 
tovrstnih večplastnih kulturnih 
dogodkov in preteklih izkušenj 
je prav tako pričakovati veliko 
medijsko pozornost. 

Poleg vključevanja in sodelovanja 
različnih generacij in zvrsti 
kulture pa bo festival ustvaril še 
eno sinergijo, in sicer povezovanje 

profesionalnih in ljubiteljskih 
umetnikov.  

Festival Ezl ek je eden izmed 
redkih slovenskih festivalov, ki 
je zasnovan na tako različnih 
spektrih povezovanja, predvsem 
na medgeneracijskem, in eden 
redkih, ki bo pokril vse sfere 
kulturnega udejstvovanja.

Branko Kralj

Status javnega  
interesa za kulturo
Kdo bi si mislil, da je zamisel, ki 
jo je pred 15 leti »spohala« Irena 
Geržina in sta jo zatem skupaj z 
Nado Ravter začeli udejanjati, 
letos krepko »požegnalo« 
Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.

Takrat sta si ti dve dami želeli le, 
da bi se, tako kot nekdaj, kdaj 
pa kdaj se spet dobi(va)li na Ezl 
eku, posvečenem mestu pred 
Kavarno Astoria, na mariborskem 
Grajskem trgu. Tako, v spomin 
na stare, dobre čase. Ko se je tu 
dobivala pretežno moška, dijaška 
družba in neskončno debatirala, 
seveda tudi o ljubezni(h).

Iz omenjene pobude o ponovnem 
druženju je nastalo EZL EK Društvo. 
Oziroma s polnim in zapletenim 
imenom: EZL EK društvo za 
interesno in umetniško delovanje. 
Sestavljajo ga peščica sotrudnikov, 
zanesenjakov, ki s(m)o nato začeli 
prirejati vsako zadnjo majsko soboto 
redna in dobro obiskana srečevanja 
mladih in starejših, »naprednejših« 
Mariborčanov pod naslovom Poklon 
Mariboru. Letos bo že trinajsti. Ob 
pestrem glasbenem programu smo 
vedno predstavili kaj zanimivega 
npr. živi šah, modne revije nekdanje 
mode, Titovo štafeto ter vsakoletno 
podelitev plakete Frajer Ezl Eka. 
Da ne govorimo o izvajalcih, 
nastopih vseh, najpomembnejših 
mariborskih pevcev, glasbenikov in 
drugih umetnikov. Ob tem redno 
izhaja tudi glasilo, ki ga imate pred 
seboj in navadno tudi hitro poide. 
Organizacijski višek pa smo dosegli 
lani s 1. Festivalom EZL EK, del 

katerega je bil tudi zelo uspešen 
projekt Operna noč v Mestnem 
parku. Ob tem smo precej pomladili 
tudi svoje vrste tako med članstvom 
kot v odboru društva. Mesto 
predsednika je po Dragu Sodji, 
Zvonetu Lebarju in Špeli Debenjak 
prevzel Branko Kralj. In prav njemu 
je uspelo, da je na podlagi vsega 
prej naštetega delovanja društva 
zadostil kriterijem oz. merilom 
pri izkazovanju dosežkov, ko je 
decembra lani na Ministrstvu za 
kulturo oddal vlogo za podelitev 
statusa društva v javnem interesu 
na področju kulture. Kot je bilo 
povedano že na začetku, smo ta 
status uradno tudi dobili.
Hkrati pa nas to veliko priznanje 
zavezuje, da smo še boljši.

Smiljan Pušenjak - Smol

Film EZL EK
5.457 ogledov na portalu YouTube in 
in več sto predvajanj na televizijskih 
postajah širom sveta.

Znan mariborski »filmski dvojec« 
Franc Kopič in Smiljan Pušenjak sta 
med drug ustvarila tudi »uradni« 
film društva. Film z naslovom EZL 
EK, znameniti mariborski vogal je 
nastal leta 2008 in do danes prejel 
več kot 65 mednarodnih filmskih 
nagrad. Med drugimi  tudi srebrno 
medaljo na uradnem evropskem 
prvenstvu v Passau leta 2009. 
Danes ga vrtijo mnoge javne in 
zasebne televizije, krajša verzija 
pa je objavljena tudi na portalu 
YouTube, na kanalu Franca Kopiča. 
Do prve polovice maja si je film na 
omenjenem kanalu ogledalo nekaj 
manj kot 5.500 obiskovalcev.

V našem biltenu smo o filmu že pisali, 
lahko bi naštevali nove nagrade. 
Torej tistih, ki smo jih pridobili v 
zadnjih treh letih, toda morda bi 
to izpadlo preveč hvalisavo. Zato 
je treba omeniti, da obstajata dve 
verziji tega dokumentarca, daljša 
in že omenjena krajša, namenjena 
tekmovanjem. Še nekaj za konec: 
vsak, ki se počuti ezl ekarja mora 
ta film obvezno videti.

Smiljan Pušenjak-Smol
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Nekoč sta med divjanjem po hod-
niku violino razbila in jo polom-
ljeno spravila v škatlo in odložila 
na kateder v upanju, da je profe-
sor pri tej uri ne bo uporabil. A je 
škatlo odprl in sta jo dobila po riti 
in to dobesedno kot je bilo takrat 
normalno. - Sošolcev je bilo seve-
da še več - n. pr. Srb Ačimović, ki 
je nekaj let kasneje grdo zagodel 
pesniku Jugu in na Mladinsko re-
vijo poslal z njegovim podpisom 
kar nekaj Jenkovih in pomešanih 
Aškerčevih verzov … – Tu so 
bili še Karner pa Zdravko Dolin-
šek, brata Merhar, pegasti Marjan 
Golob, Bratina, ki je pobegnil v 
Kanado pa Drago Šauperl … A 
ker sem moral zaradi matemati-
ke ponavljati drugi razred, sem 
- z Bogdanom Potočnikom, Zoro 
Hudales (oh, kako bele zobe je 
imela, dokler se ni za dva mese-
ca zatrapala v atleta Milakova, ki 
je treniral v Mariboru!) in Silvo 
Samastur, ki so prav tako padli, - 
dobil nove sošolce: Prleka Jožeta 
Fistroviča iz Stročje vasi, torej iz 
tistega kraja, od koder so doma 
slavni Košarji, dobil sem še neko-
liko čudnega Studenčana Milana 
Cilenška, ki je nenehno sestavljal 
imaginarne vozne rede, Marka in 
Mirka Napasta iz Rogaške, tu je 
bil kasnejši zobozdravnik Danilo 
Gustinčič; pa dekleta – Trezika 
Fingušt iz Orehove vasi, pianistka 
Lija Muhič, sestra kasnejše igral-
ke Milene, Silva Žagar iz Šentilja, 
ki se je poročila z Milanom Vugo, 
ki smo ga klicali Amapola zaradi 
neke popevke, ki si jo je brundal. – 
Zaradi operacije na nogi sem se to 
leto znašel še v internatu nasproti 
Klasične in se srečal z novimi liki 

– s Petrom Božičem, prek njega s 
Poldetom Bibičem Bibekom pa z 
Ivanom Planinšičem iz Lovrenca, 
s kasnejšim župnikom Jožetom 
Topolovcem pa z bodočo sodnico 
Jelko Zadravec, lepotico iz Sre-
dišča, ki je, žal, hodila z Metodom 
Sekirnikom iz Oplotnice. – Tak-
rat je moja razredničarka postala 
prof. slovenščine Teranova, čedna 
bivša nuna pri tridesetih, v katero 
se je usodno zaljubil prof. fizike 
Janžekovič, a brez odziva, saj je 
gledala drugega, mislim da tudi 
ona brez haska, žal…

V spovednici

Med izletom na Dolenjsko sem 
začel hoditi z Ozvaldo Zidarič, 
oče je bil majhen in siv kot miška, 
imel je večnadstropno hišo na 
Gosposvetski, mati je bila oma-
rasta in se je smejala tako, kot če 
bi na leseni oder nad našo prešo 

vsipal koš jabolk. Mečkala sva se 
po tratah pod Piramido, a ne za 
dolgo, po kakem mesecu sem se 
zaljubil v Bredo Sekirnik s Pohor-
ja, ki sem jo spoznal na literarnem 
večeru v Slov Bistrici. Ko je bilo 
hladno sva pogosto poiskala svoj 
mir v spovednici v Frančiškanski; 
obiskoval pa sem jo tudi ponoči v 
dobro zavarovanem internatu, kar 
je bil zaradi hodnikov, stopnic in 
ograj in seveda čuvaja pravi pod-
vig.

Vdor v trgovino

Leta 1952 smo se sodelavci revije 
Svit družili z Jankom Hočevar-
jem, gledališkim igralcem in hudo 
pijanduro. Kadar je preveč popil 
je tepel svojo Francko in z dru-
gega nadstropja na Glavnem trgu 
metal vse mogoče reči na ulico pa 
kričal na vse pretege. Ko pa je bil 
trezen nam je recitiral kot angel. 
– Nekoč je ponoči razbil izložbo 
Peka pri Udarniku in ukradel par 
čevljev, oz. dva leva, kot je bil v 
izložbah običaj. Čevlja je odne-
sel domov, a se je čez čas vrnil 
k razbiti izložbi po še dva desna, 
podobna levima. Pred izložbo je 
srečal miličnika in ju vprašal, za 
kaj gre. Odvrnila sta mu, da je 
nekdo vlomil v izložbo pa je Ho-
čevar dodal - in zakaj sta še tu ? – 
'Čakava, da se bo storilec vrnil na 
kraj dejanja.' – Hočevar je nekaj 
zamomljal in s pozdravom odšel. 
Tak je bil.

Z Ezleka na brv

Tisto poletje sva se s Poldetom 
Bibekom Bibičem dobila na 

PORTRET ob maturi 1954, 
foto Hochtätter
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O društvu
EZL  EK društvo za interesno 
in umetniško delovanje je 
bilo ustanovljeno 31. 3. 2005 
kot prostovoljno, neprofitno, 
samostojno združenje fizičnih 
oseb, ki se združujejo v cilju 
uresničevanja aktivnosti, ki bodo 
zagotavljale interesno združevanje 
in umetniško delovanje med 
različnimi generacijami na 
različnih umetniških in interesnih 
dejavnostih na območju Slovenije. 
Pobuda za ustanovitev je prišla iz 
vrst članov društva, ki so hoteli 
ohraniti spomin na družabno 
življenje nekoč, natančneje 
spomin na najznamenitejši vogal 
Maribora - EZL EK. 

Zato vsako zadnjo soboto v maju 
društvo prireja prireditev Poklon 
Ezl eku, vsakoletno nostalgično 
srečanje vseh generacij »nekdaj 
mladih«, in zadnjo soboto v maju 
so na svojem koledarju obkrožili 
z rdečo tudi mnogi Mariborčani, 
ki jih je življenje odneslo v svet. 
Zadnje leto se je Poklon razvil v 
festival, ki je namenjen druženju 
Mariborčanov in ostalih Zemljanov.

Ustanovitelji društva
•	 Drago Sodja - Čupi
•	 Lidija Kodrič
•	 Dušan Njegovan
•	 Irena Geržina
•	 Smiljan Pušenjak

Dosedanji predsedniki društva
•	 Drago Sodja - Čupi  

2005-2010/ 2012
•	 Zvone Lebar 2011
•	 Špela Debenjak 2013-2014
•	 Branko Kralj 2015- 

Uradna himna društva: Ivo Mojzer - 
To bil je EZL EK.

Uradno vino društva: Vino EZL EK, 
polni Vinogradništvo Jaunik.

Namen
Namen društva je krepiti 
mednarodno in regijsko interesno 
in umetniško sodelovanje pri 
izvajanju aktivnosti zagotavljanja 
enakih možnosti med generacijami.

Poslanstvo    
Poslanstvo društva je aktivno 
povezati posamezne generacije 
Mariborčanov doma in v tujini, s 
ciljem ohraniti spomin na mesto 
druženja nekoč EZL EKA ter 
omogočiti drugačno kulturno-
turistično ponudbo za obiskovalce 
mesta. Na ta način želimo 
zagotavljati promocijo EZL EK-a 
z vidika turizma in kulture ter 
se povezovati s tujino. Svoje 
poslanstvo bo društvo uresničilo s 
povezovanjem vseh turističnih in 
kulturnih ponudnikov v Mariboru 
ter s prenosom znanja o EZL EKU 
na mlajše generacije, s ciljem 
povečanja multiplikativnih učinkov 
turizma ter tako zagotavljati 
dolgoročni spomin. V ta namen 
delujeta spletna 
stran in Facebook strani, kjer 

bodo obiskovalci našli vse ključne 
informacije o zanimivostih EZL EKA 
ter trenutnih aktivnosti društva. 

Vizija 
V treh letih bomo postali 
Mariboru, Sloveniji in tujini dobro 
prepoznavno kulturno društvo, ki 
organizira kakovostne kulturne 
prireditve in tako prispeva k 
ohranitvi spomina na EZL EK.

Usmeritve
Odgovornost za ohranjanje 
spomina. Nenehno izboljševati 
kakovost storitev. Omogočati 
brezplačne prireditve ali pa vsaj 
vstopnine na bazi prostovoljnih 
prispevkov. Medgeneracijsko 
sodelovanje. Promocija aktivnosti 
društva.

Vrednote
•	 Partnerstvo in zaupanje med 

generacijami
•	 Kreativnost in učinkovitost
•	 Medsebojno sodelovanje
•	 Odprtost za nove ideje
•	 Ohranjanje spomina
•	 Kakovostne in brezplačne 

prireditve

Pomen aktivnosti  
društva za kulturo mesta
Aktivnosti društva obstoječo 
kulturno ponudbo dopolnjujejo 
z medgeneracijskim in 
interdisciplinarnim povezovanjem 
- pomembnima komponentama, 
ki sta trenutno v Mariboru slabo 
zastopani. V izvedbo dogodkov so 
tako vključeni umetniki iz obdobja 

60. in 70. let, sodobni kulturni 
ustvarjalci in mladi, ki svoje znanje 
in izkušnje še nabirajo. Aktivnosti 
društva ponovno spodbujajo 
starejšo generacijo kulturnikov k 
ustvarjanju, mladim pa omogočajo 
prve korake na slovenski kulturni 
sceni.  

V lanskoletni izvedbi festivala 
je bilo zgolj na enem izmed 
vključenih dogodkov prisotnih 
več kot 10.000 ljudi. Na podlagi 
teh izkušenj je pričakovati, da 
bodo aktivnosti društva tudi 
letos izrazito pozitivno vplivale 
na kulturni razvoj Maribora, 
saj nagovarja zelo široko ciljno 
občinstvo, ki je željna takih 
dogodkov. Zaradi pomanjkanja 
tovrstnih večplastnih kulturnih 
dogodkov in preteklih izkušenj 
je prav tako pričakovati veliko 
medijsko pozornost. 

Poleg vključevanja in sodelovanja 
različnih generacij in zvrsti 
kulture pa bo festival ustvaril še 
eno sinergijo, in sicer povezovanje 

profesionalnih in ljubiteljskih 
umetnikov.  

Festival Ezl ek je eden izmed 
redkih slovenskih festivalov, ki 
je zasnovan na tako različnih 
spektrih povezovanja, predvsem 
na medgeneracijskem, in eden 
redkih, ki bo pokril vse sfere 
kulturnega udejstvovanja.

Branko Kralj

Status javnega  
interesa za kulturo
Kdo bi si mislil, da je zamisel, ki 
jo je pred 15 leti »spohala« Irena 
Geržina in sta jo zatem skupaj z 
Nado Ravter začeli udejanjati, 
letos krepko »požegnalo« 
Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.

Takrat sta si ti dve dami želeli le, 
da bi se, tako kot nekdaj, kdaj 
pa kdaj se spet dobi(va)li na Ezl 
eku, posvečenem mestu pred 
Kavarno Astoria, na mariborskem 
Grajskem trgu. Tako, v spomin 
na stare, dobre čase. Ko se je tu 
dobivala pretežno moška, dijaška 
družba in neskončno debatirala, 
seveda tudi o ljubezni(h).

Iz omenjene pobude o ponovnem 
druženju je nastalo EZL EK Društvo. 
Oziroma s polnim in zapletenim 
imenom: EZL EK društvo za 
interesno in umetniško delovanje. 
Sestavljajo ga peščica sotrudnikov, 
zanesenjakov, ki s(m)o nato začeli 
prirejati vsako zadnjo majsko soboto 
redna in dobro obiskana srečevanja 
mladih in starejših, »naprednejših« 
Mariborčanov pod naslovom Poklon 
Mariboru. Letos bo že trinajsti. Ob 
pestrem glasbenem programu smo 
vedno predstavili kaj zanimivega 
npr. živi šah, modne revije nekdanje 
mode, Titovo štafeto ter vsakoletno 
podelitev plakete Frajer Ezl Eka. 
Da ne govorimo o izvajalcih, 
nastopih vseh, najpomembnejših 
mariborskih pevcev, glasbenikov in 
drugih umetnikov. Ob tem redno 
izhaja tudi glasilo, ki ga imate pred 
seboj in navadno tudi hitro poide. 
Organizacijski višek pa smo dosegli 
lani s 1. Festivalom EZL EK, del 

katerega je bil tudi zelo uspešen 
projekt Operna noč v Mestnem 
parku. Ob tem smo precej pomladili 
tudi svoje vrste tako med članstvom 
kot v odboru društva. Mesto 
predsednika je po Dragu Sodji, 
Zvonetu Lebarju in Špeli Debenjak 
prevzel Branko Kralj. In prav njemu 
je uspelo, da je na podlagi vsega 
prej naštetega delovanja društva 
zadostil kriterijem oz. merilom 
pri izkazovanju dosežkov, ko je 
decembra lani na Ministrstvu za 
kulturo oddal vlogo za podelitev 
statusa društva v javnem interesu 
na področju kulture. Kot je bilo 
povedano že na začetku, smo ta 
status uradno tudi dobili.
Hkrati pa nas to veliko priznanje 
zavezuje, da smo še boljši.

Smiljan Pušenjak - Smol

Film EZL EK
5.457 ogledov na portalu YouTube in 
in več sto predvajanj na televizijskih 
postajah širom sveta.

Znan mariborski »filmski dvojec« 
Franc Kopič in Smiljan Pušenjak sta 
med drug ustvarila tudi »uradni« 
film društva. Film z naslovom EZL 
EK, znameniti mariborski vogal je 
nastal leta 2008 in do danes prejel 
več kot 65 mednarodnih filmskih 
nagrad. Med drugimi  tudi srebrno 
medaljo na uradnem evropskem 
prvenstvu v Passau leta 2009. 
Danes ga vrtijo mnoge javne in 
zasebne televizije, krajša verzija 
pa je objavljena tudi na portalu 
YouTube, na kanalu Franca Kopiča. 
Do prve polovice maja si je film na 
omenjenem kanalu ogledalo nekaj 
manj kot 5.500 obiskovalcev.

V našem biltenu smo o filmu že pisali, 
lahko bi naštevali nove nagrade. 
Torej tistih, ki smo jih pridobili v 
zadnjih treh letih, toda morda bi 
to izpadlo preveč hvalisavo. Zato 
je treba omeniti, da obstajata dve 
verziji tega dokumentarca, daljša 
in že omenjena krajša, namenjena 
tekmovanjem. Še nekaj za konec: 
vsak, ki se počuti ezl ekarja mora 
ta film obvezno videti.

Smiljan Pušenjak-Smol
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Ezeleku (slavni Eselek, oslovski 
vogal pri Astoriji – kot ga avtor 
omenja na str. 279 knjige 'Človek 
obrača – Bog obrne'). Bibek je bil 
od vraga, tudi pri žganju. Ko sva 
ponoči prikolovratila čez mesto 
do studenškega mosta, ki smo mu 
rekli brv, je zlezel na kakih 20 cm 
široko železno ograjo, polno vija-
kov, ki so štrleli navzgor in začel 
balancirati po njej. Obstal sem 
kot okamenel, čeprav ga na ograji 
nisem spremljal prvič. Krilil je z 
rokami, omahoval v levo in des-
no, kričal, a nikoli ni padel v reko. 
– Pravil mi je, kako je neke noči 
sam šel čez ta most pa mu pride 
nasproti prava čarovnica na metli, 
ki si je svetila z laterno. Postavil 
se je pred njo, rekoč – 'Prekleta 
coprnica, kaj bi rada?' – Coprnica 
je razjahala metlo, stopila tesno 
obenj in ga lopnila po glavi. Tak-
rat je videl, da gre za železničarja, 
ki se je s kolesom vračal s šihta, 
laterna pa je bila luč na njegovem 
kolesu.

100 vrtnic

Eno poletje sem bil zaljubljen 
v Helgo iz Sv. Trojice. Bila je 
Olafova sestra, ki me je erotično 
prebudila že ob prvem srečanju, 
potem sva si pisala in se zmenila, 
da me s sestrično Sonjo obišče na 
mojem hribu nad Kamnico. De-
kleti naj bi prišli s kolesi do žel. 
postaje in bi potem skupaj priko-
lesarili do Kapuna ter se peš vzpe-
li do nas. Pri nas naj bi prespali, 
drugi dan pa bi se šli kopat na 
Otok. Ko danes razmišljam o tem, 
mislim, da je bila to moja prva sil-
na ljubezen. Bil sem pri osemnaj-

stih pa tudi ona je bila brez izku-
šenj, pri 17-ih. – Na dan njunega 
prihoda sem zjutraj odšel v Do-
linškovo drevesnico k Zdravku. 
Povedal sem mu, da mi pride na 
obisk deklica, ki jo ljubim in ga 
prosil, naj mi odreže toliko vrtnic 
kot more. Vzel je škarje, odšla sva 
v nasad pa jih je odrezal kar ka-
kih sto. Odnesel sem jih na hrib 
in okrasil vso sobo in še del hiše 
ob vhodu. Bile so vseh živih barv 
in zelo so dišale. Dan je bil sopa-
ren, jaz pa na trnih. Proti večeru 
sem krenil v Maribor. Vmes se je 
vlilo in me do kože zmočilo. Pri 
kolodvoru sem čakal uro, dve, a 
tudi dekleti je ujelo neurje, a sta 
prišli. - Takrat pa se je v nas za-
pičil en mlad miličnik, menda iz 
same važnosti in zavisti, ker smo 
se na glas smejali. Legitimiral nas 
je in nas odvedel na policijsko 
postajo v Strossmayerjevi ulici. 
Tam je dekleti izpustil, mene pa 
pridržal. Helga in Sonja sta želeli 
ostati z menoj, miličnika pa je to 
še bolj razkurilo in me je zaklenil 
v sobo. Čez uro, dve me je izpus-
til, enako brez razloga kot me je 
zadržal. Dež je prenehal, stal sem 
pred postajo, gledal v polno luno 
in bilo mi je huje kot kdajkoli prej. 
Deklet ni bilo več nikjer, kasne-
je sem zvedel, da sta prenočili 
pri sorodniku, konjskem mesarju 
Hellerju v Pipuševi ulici. Žalosten 
sem se odpeljal domov pa zaspal 
šele zjutraj, omamljen od vrtnic in 
nesreče v ljubezni. – In kaj je bilo 
potem ? Nič. Vrtnice so ovenele, 
zemlja se je vrtela naprej kot da se 
ni zgodilo nič. Tri mesece kasneje 
sta se Helga in gospa Mici odpe-
ljali v Gradec k Helginemu očetu. 

Končno sta dobili vse dokumente 
za tako pot. Na peronu so se zbrali 
številni njuni sorodniki in sosedje 
in tudi jaz sem bil tam. Dan je bil 
siv in pust, na sebi sem imel mon-
tgomery plašč, a sem bil vseeno 
spet moker do kože. Poslavlja-
li smo se, ko da se razhajamo za 
večno. Helga in njena mama sta 
stali ob odprtem oknu, lovil sem 
Helgin pogled in ji skušal dopo-
vedati, kako neskončno jo imam 
rad. Potem je vlak potegnil proti 
Avstriji in je nisem videl nikoli 
več. - Ja, ja, tako je bilo to.' 

Vic z Eka 2019
Nadvse šarmantna I. 
enako šarmantni N.:
'A veš, keri je najslabši položaj 
pri sexu… ?'
'Ja, si mislim,  tisti, ko si spodaj, 
zgoraj pa ni nobenega – več…'

V NASLONJAČU - 'Človek obra-
ča – bog obrne' je naslov knjige, 
v kateri se avtor spominja fan-
tov iz začetka 50-ih, tudi tistih z 
Eka… Posnetek Stanka Jarca je 
iz 1985.
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povezati posamezne generacije 
Mariborčanov doma in v tujini, s 
ciljem ohraniti spomin na mesto 
druženja nekoč EZL EKA ter 
omogočiti drugačno kulturno-
turistično ponudbo za obiskovalce 
mesta. Na ta način želimo 
zagotavljati promocijo EZL EK-a 
z vidika turizma in kulture ter 
se povezovati s tujino. Svoje 
poslanstvo bo društvo uresničilo s 
povezovanjem vseh turističnih in 
kulturnih ponudnikov v Mariboru 
ter s prenosom znanja o EZL EKU 
na mlajše generacije, s ciljem 
povečanja multiplikativnih učinkov 
turizma ter tako zagotavljati 
dolgoročni spomin. V ta namen 
delujeta spletna 
stran in Facebook strani, kjer 

bodo obiskovalci našli vse ključne 
informacije o zanimivostih EZL EKA 
ter trenutnih aktivnosti društva. 

Vizija 
V treh letih bomo postali 
Mariboru, Sloveniji in tujini dobro 
prepoznavno kulturno društvo, ki 
organizira kakovostne kulturne 
prireditve in tako prispeva k 
ohranitvi spomina na EZL EK.

Usmeritve
Odgovornost za ohranjanje 
spomina. Nenehno izboljševati 
kakovost storitev. Omogočati 
brezplačne prireditve ali pa vsaj 
vstopnine na bazi prostovoljnih 
prispevkov. Medgeneracijsko 
sodelovanje. Promocija aktivnosti 
društva.

Vrednote
•	 Partnerstvo in zaupanje med 

generacijami
•	 Kreativnost in učinkovitost
•	 Medsebojno sodelovanje
•	 Odprtost za nove ideje
•	 Ohranjanje spomina
•	 Kakovostne in brezplačne 

prireditve

Pomen aktivnosti  
društva za kulturo mesta
Aktivnosti društva obstoječo 
kulturno ponudbo dopolnjujejo 
z medgeneracijskim in 
interdisciplinarnim povezovanjem 
- pomembnima komponentama, 
ki sta trenutno v Mariboru slabo 
zastopani. V izvedbo dogodkov so 
tako vključeni umetniki iz obdobja 

60. in 70. let, sodobni kulturni 
ustvarjalci in mladi, ki svoje znanje 
in izkušnje še nabirajo. Aktivnosti 
društva ponovno spodbujajo 
starejšo generacijo kulturnikov k 
ustvarjanju, mladim pa omogočajo 
prve korake na slovenski kulturni 
sceni.  

V lanskoletni izvedbi festivala 
je bilo zgolj na enem izmed 
vključenih dogodkov prisotnih 
več kot 10.000 ljudi. Na podlagi 
teh izkušenj je pričakovati, da 
bodo aktivnosti društva tudi 
letos izrazito pozitivno vplivale 
na kulturni razvoj Maribora, 
saj nagovarja zelo široko ciljno 
občinstvo, ki je željna takih 
dogodkov. Zaradi pomanjkanja 
tovrstnih večplastnih kulturnih 
dogodkov in preteklih izkušenj 
je prav tako pričakovati veliko 
medijsko pozornost. 

Poleg vključevanja in sodelovanja 
različnih generacij in zvrsti 
kulture pa bo festival ustvaril še 
eno sinergijo, in sicer povezovanje 

profesionalnih in ljubiteljskih 
umetnikov.  

Festival Ezl ek je eden izmed 
redkih slovenskih festivalov, ki 
je zasnovan na tako različnih 
spektrih povezovanja, predvsem 
na medgeneracijskem, in eden 
redkih, ki bo pokril vse sfere 
kulturnega udejstvovanja.

Branko Kralj

Status javnega  
interesa za kulturo
Kdo bi si mislil, da je zamisel, ki 
jo je pred 15 leti »spohala« Irena 
Geržina in sta jo zatem skupaj z 
Nado Ravter začeli udejanjati, 
letos krepko »požegnalo« 
Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.

Takrat sta si ti dve dami želeli le, 
da bi se, tako kot nekdaj, kdaj 
pa kdaj se spet dobi(va)li na Ezl 
eku, posvečenem mestu pred 
Kavarno Astoria, na mariborskem 
Grajskem trgu. Tako, v spomin 
na stare, dobre čase. Ko se je tu 
dobivala pretežno moška, dijaška 
družba in neskončno debatirala, 
seveda tudi o ljubezni(h).

Iz omenjene pobude o ponovnem 
druženju je nastalo EZL EK Društvo. 
Oziroma s polnim in zapletenim 
imenom: EZL EK društvo za 
interesno in umetniško delovanje. 
Sestavljajo ga peščica sotrudnikov, 
zanesenjakov, ki s(m)o nato začeli 
prirejati vsako zadnjo majsko soboto 
redna in dobro obiskana srečevanja 
mladih in starejših, »naprednejših« 
Mariborčanov pod naslovom Poklon 
Mariboru. Letos bo že trinajsti. Ob 
pestrem glasbenem programu smo 
vedno predstavili kaj zanimivega 
npr. živi šah, modne revije nekdanje 
mode, Titovo štafeto ter vsakoletno 
podelitev plakete Frajer Ezl Eka. 
Da ne govorimo o izvajalcih, 
nastopih vseh, najpomembnejših 
mariborskih pevcev, glasbenikov in 
drugih umetnikov. Ob tem redno 
izhaja tudi glasilo, ki ga imate pred 
seboj in navadno tudi hitro poide. 
Organizacijski višek pa smo dosegli 
lani s 1. Festivalom EZL EK, del 

katerega je bil tudi zelo uspešen 
projekt Operna noč v Mestnem 
parku. Ob tem smo precej pomladili 
tudi svoje vrste tako med članstvom 
kot v odboru društva. Mesto 
predsednika je po Dragu Sodji, 
Zvonetu Lebarju in Špeli Debenjak 
prevzel Branko Kralj. In prav njemu 
je uspelo, da je na podlagi vsega 
prej naštetega delovanja društva 
zadostil kriterijem oz. merilom 
pri izkazovanju dosežkov, ko je 
decembra lani na Ministrstvu za 
kulturo oddal vlogo za podelitev 
statusa društva v javnem interesu 
na področju kulture. Kot je bilo 
povedano že na začetku, smo ta 
status uradno tudi dobili.
Hkrati pa nas to veliko priznanje 
zavezuje, da smo še boljši.

Smiljan Pušenjak - Smol

Film EZL EK
5.457 ogledov na portalu YouTube in 
in več sto predvajanj na televizijskih 
postajah širom sveta.

Znan mariborski »filmski dvojec« 
Franc Kopič in Smiljan Pušenjak sta 
med drug ustvarila tudi »uradni« 
film društva. Film z naslovom EZL 
EK, znameniti mariborski vogal je 
nastal leta 2008 in do danes prejel 
več kot 65 mednarodnih filmskih 
nagrad. Med drugimi  tudi srebrno 
medaljo na uradnem evropskem 
prvenstvu v Passau leta 2009. 
Danes ga vrtijo mnoge javne in 
zasebne televizije, krajša verzija 
pa je objavljena tudi na portalu 
YouTube, na kanalu Franca Kopiča. 
Do prve polovice maja si je film na 
omenjenem kanalu ogledalo nekaj 
manj kot 5.500 obiskovalcev.

V našem biltenu smo o filmu že pisali, 
lahko bi naštevali nove nagrade. 
Torej tistih, ki smo jih pridobili v 
zadnjih treh letih, toda morda bi 
to izpadlo preveč hvalisavo. Zato 
je treba omeniti, da obstajata dve 
verziji tega dokumentarca, daljša 
in že omenjena krajša, namenjena 
tekmovanjem. Še nekaj za konec: 
vsak, ki se počuti ezl ekarja mora 
ta film obvezno videti.

Smiljan Pušenjak-Smol
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Hitro po sestopu slavnih Avseni-
kov l. 1990 se nekaj časa ni ve-
delo, kakšno pot bo ubral veseli 
Štajerc Alfi Nipič. Govorilo se 
je o marsičem – tudi o njegovi 
preselitvi v Nemčijo ali Avstrijo, 
ker je Avsenikova glasba pač tam 
najbolj zasidrana. Potem se je po-
javila govorica o njegovi turneji 
po Švici in to z neko švicarsko za-

sedbo, zlasti pa z novim pevcem v 
duetu z prepoznavnim Alfijem. On 
se je podobnim ugibanjem le nas-
mihal in puščal ljudem domišljij-
ske poskoke v glasbenih sapicah. 
Razlog za tovrstna predvidevanja 
pa bi lahko bil Ljubo Matjašič, sin 
Jožeta Matjašiča, slovitega kapel-
nika harmonikarskega orkestra, ki 
je svojčas igral celo Titu. Ljubo , 
ki prihaja s Studenc kot Alfi, jebil 
namreč takrat menedžer in se je 

ukvarjal s prodajo dragih jugoslo-
vanskih nogometašev po Evropi, 
obenem pa je bil Alfijev prijatelj 
z izrednimi zvezami v evropskem 
glasbenem svetu. 
Tako čisto brez osnove takšne ves-
ti niso bile. Dokaz za to bi lahko 
bila fotografija, ki jo objavljamo 
in je iz obdobja po zadnjih kon-
certih z Avseniki, vsaj tako smo 

menili, a se je obrnilo drugače. Na 
sliki je Alfi in to z Aloisem Tau-
bijem, mladeničem iz Zuericha in 
oba sta v gorenjski narodni noši 
kot se spodobi za dvojico, ki si 
namerava priklicati nove aplavze 
širom Evrope… Takšen je lahko 
prvi vtis.
Kot zdaj vemo, sta se oba res sre-
čala v Švici, o njunih koncertih 
pa ni podatkov. Se pa je skrivnost 
razkrila 8. maja letos in to v Domu 

upokojencev na Ptuju. Tam je ok-
roglo obletnico praznoval eden 
izmed oskrbovancev in to gospod 
Alojz Golob, a kar je še pomemb-
neje – čestital in zapel mu je tega 
dne ob prisotnosti direktorice Jo-
žice Šemnički in številnih drugih 
tudi Alfi Nipič. Tančico skrivnosti 
pa nam je razkril kar Alojz Golob 
sam, ki je povedal: 
»Kot mladenič s Ptujskega polja 
sem si poiskal delo v Švici in vsa 
delovna leta preživel pri obnovit-
vah letaliških stez v Zuerichu. Al-
fija sem spoznal, ko sem še delal 
pri Swatyju, obenem pa sem bil 
ob koncu 60-ih kuhan in pečen pri 
Orlu, na Ezleku in zlasti v Slaviji; 
tam je delal Alfi prve korake do 
slave, sam sem z njim celo 'fu-
clal' (če veste, kaj to je?) na eni 
od miz v kotu restavracije in naju 
je 'zasačil' direktor Zakrajšek… 
Spremljal sem Alfijevo bleščečo 
kariero in sem bil tudi na koncer-
tu Avsenikov v Švici. Potem me 
je zvilo domotožje pa sem se na 
stara leta vrnil domov. Umrla mi 
je žena Silva, sinova sta z druži-
nama ostala v tuijini in sem se od-
ločil za ptujski Dom. Tu se imam 
lepo pa sem za vse nas povabil na 
rojstni dan – mojega Alfija… Sli-
ka, ki jo objavljate pa naj ostane 
skrivnost, a seveda visi nad mojo 
posteljo…«
Ni kaj - je zgodba za pet, sploh 
zato, ker je vse res. 

Franček Jauk
Foto Marco Novosel

Oder slavnih
Švicarski duo
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O društvu
EZL  EK društvo za interesno 
in umetniško delovanje je 
bilo ustanovljeno 31. 3. 2005 
kot prostovoljno, neprofitno, 
samostojno združenje fizičnih 
oseb, ki se združujejo v cilju 
uresničevanja aktivnosti, ki bodo 
zagotavljale interesno združevanje 
in umetniško delovanje med 
različnimi generacijami na 
različnih umetniških in interesnih 
dejavnostih na območju Slovenije. 
Pobuda za ustanovitev je prišla iz 
vrst članov društva, ki so hoteli 
ohraniti spomin na družabno 
življenje nekoč, natančneje 
spomin na najznamenitejši vogal 
Maribora - EZL EK. 

Zato vsako zadnjo soboto v maju 
društvo prireja prireditev Poklon 
Ezl eku, vsakoletno nostalgično 
srečanje vseh generacij »nekdaj 
mladih«, in zadnjo soboto v maju 
so na svojem koledarju obkrožili 
z rdečo tudi mnogi Mariborčani, 
ki jih je življenje odneslo v svet. 
Zadnje leto se je Poklon razvil v 
festival, ki je namenjen druženju 
Mariborčanov in ostalih Zemljanov.

Ustanovitelji društva
•	 Drago Sodja - Čupi
•	 Lidija Kodrič
•	 Dušan Njegovan
•	 Irena Geržina
•	 Smiljan Pušenjak

Dosedanji predsedniki društva
•	 Drago Sodja - Čupi  

2005-2010/ 2012
•	 Zvone Lebar 2011
•	 Špela Debenjak 2013-2014
•	 Branko Kralj 2015- 

Uradna himna društva: Ivo Mojzer - 
To bil je EZL EK.

Uradno vino društva: Vino EZL EK, 
polni Vinogradništvo Jaunik.

Namen
Namen društva je krepiti 
mednarodno in regijsko interesno 
in umetniško sodelovanje pri 
izvajanju aktivnosti zagotavljanja 
enakih možnosti med generacijami.

Poslanstvo    
Poslanstvo društva je aktivno 
povezati posamezne generacije 
Mariborčanov doma in v tujini, s 
ciljem ohraniti spomin na mesto 
druženja nekoč EZL EKA ter 
omogočiti drugačno kulturno-
turistično ponudbo za obiskovalce 
mesta. Na ta način želimo 
zagotavljati promocijo EZL EK-a 
z vidika turizma in kulture ter 
se povezovati s tujino. Svoje 
poslanstvo bo društvo uresničilo s 
povezovanjem vseh turističnih in 
kulturnih ponudnikov v Mariboru 
ter s prenosom znanja o EZL EKU 
na mlajše generacije, s ciljem 
povečanja multiplikativnih učinkov 
turizma ter tako zagotavljati 
dolgoročni spomin. V ta namen 
delujeta spletna 
stran in Facebook strani, kjer 

bodo obiskovalci našli vse ključne 
informacije o zanimivostih EZL EKA 
ter trenutnih aktivnosti društva. 

Vizija 
V treh letih bomo postali 
Mariboru, Sloveniji in tujini dobro 
prepoznavno kulturno društvo, ki 
organizira kakovostne kulturne 
prireditve in tako prispeva k 
ohranitvi spomina na EZL EK.

Usmeritve
Odgovornost za ohranjanje 
spomina. Nenehno izboljševati 
kakovost storitev. Omogočati 
brezplačne prireditve ali pa vsaj 
vstopnine na bazi prostovoljnih 
prispevkov. Medgeneracijsko 
sodelovanje. Promocija aktivnosti 
društva.

Vrednote
•	 Partnerstvo in zaupanje med 

generacijami
•	 Kreativnost in učinkovitost
•	 Medsebojno sodelovanje
•	 Odprtost za nove ideje
•	 Ohranjanje spomina
•	 Kakovostne in brezplačne 

prireditve

Pomen aktivnosti  
društva za kulturo mesta
Aktivnosti društva obstoječo 
kulturno ponudbo dopolnjujejo 
z medgeneracijskim in 
interdisciplinarnim povezovanjem 
- pomembnima komponentama, 
ki sta trenutno v Mariboru slabo 
zastopani. V izvedbo dogodkov so 
tako vključeni umetniki iz obdobja 

60. in 70. let, sodobni kulturni 
ustvarjalci in mladi, ki svoje znanje 
in izkušnje še nabirajo. Aktivnosti 
društva ponovno spodbujajo 
starejšo generacijo kulturnikov k 
ustvarjanju, mladim pa omogočajo 
prve korake na slovenski kulturni 
sceni.  

V lanskoletni izvedbi festivala 
je bilo zgolj na enem izmed 
vključenih dogodkov prisotnih 
več kot 10.000 ljudi. Na podlagi 
teh izkušenj je pričakovati, da 
bodo aktivnosti društva tudi 
letos izrazito pozitivno vplivale 
na kulturni razvoj Maribora, 
saj nagovarja zelo široko ciljno 
občinstvo, ki je željna takih 
dogodkov. Zaradi pomanjkanja 
tovrstnih večplastnih kulturnih 
dogodkov in preteklih izkušenj 
je prav tako pričakovati veliko 
medijsko pozornost. 

Poleg vključevanja in sodelovanja 
različnih generacij in zvrsti 
kulture pa bo festival ustvaril še 
eno sinergijo, in sicer povezovanje 

profesionalnih in ljubiteljskih 
umetnikov.  

Festival Ezl ek je eden izmed 
redkih slovenskih festivalov, ki 
je zasnovan na tako različnih 
spektrih povezovanja, predvsem 
na medgeneracijskem, in eden 
redkih, ki bo pokril vse sfere 
kulturnega udejstvovanja.

Branko Kralj

Status javnega  
interesa za kulturo
Kdo bi si mislil, da je zamisel, ki 
jo je pred 15 leti »spohala« Irena 
Geržina in sta jo zatem skupaj z 
Nado Ravter začeli udejanjati, 
letos krepko »požegnalo« 
Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.

Takrat sta si ti dve dami želeli le, 
da bi se, tako kot nekdaj, kdaj 
pa kdaj se spet dobi(va)li na Ezl 
eku, posvečenem mestu pred 
Kavarno Astoria, na mariborskem 
Grajskem trgu. Tako, v spomin 
na stare, dobre čase. Ko se je tu 
dobivala pretežno moška, dijaška 
družba in neskončno debatirala, 
seveda tudi o ljubezni(h).

Iz omenjene pobude o ponovnem 
druženju je nastalo EZL EK Društvo. 
Oziroma s polnim in zapletenim 
imenom: EZL EK društvo za 
interesno in umetniško delovanje. 
Sestavljajo ga peščica sotrudnikov, 
zanesenjakov, ki s(m)o nato začeli 
prirejati vsako zadnjo majsko soboto 
redna in dobro obiskana srečevanja 
mladih in starejših, »naprednejših« 
Mariborčanov pod naslovom Poklon 
Mariboru. Letos bo že trinajsti. Ob 
pestrem glasbenem programu smo 
vedno predstavili kaj zanimivega 
npr. živi šah, modne revije nekdanje 
mode, Titovo štafeto ter vsakoletno 
podelitev plakete Frajer Ezl Eka. 
Da ne govorimo o izvajalcih, 
nastopih vseh, najpomembnejših 
mariborskih pevcev, glasbenikov in 
drugih umetnikov. Ob tem redno 
izhaja tudi glasilo, ki ga imate pred 
seboj in navadno tudi hitro poide. 
Organizacijski višek pa smo dosegli 
lani s 1. Festivalom EZL EK, del 

katerega je bil tudi zelo uspešen 
projekt Operna noč v Mestnem 
parku. Ob tem smo precej pomladili 
tudi svoje vrste tako med članstvom 
kot v odboru društva. Mesto 
predsednika je po Dragu Sodji, 
Zvonetu Lebarju in Špeli Debenjak 
prevzel Branko Kralj. In prav njemu 
je uspelo, da je na podlagi vsega 
prej naštetega delovanja društva 
zadostil kriterijem oz. merilom 
pri izkazovanju dosežkov, ko je 
decembra lani na Ministrstvu za 
kulturo oddal vlogo za podelitev 
statusa društva v javnem interesu 
na področju kulture. Kot je bilo 
povedano že na začetku, smo ta 
status uradno tudi dobili.
Hkrati pa nas to veliko priznanje 
zavezuje, da smo še boljši.

Smiljan Pušenjak - Smol

Film EZL EK
5.457 ogledov na portalu YouTube in 
in več sto predvajanj na televizijskih 
postajah širom sveta.

Znan mariborski »filmski dvojec« 
Franc Kopič in Smiljan Pušenjak sta 
med drug ustvarila tudi »uradni« 
film društva. Film z naslovom EZL 
EK, znameniti mariborski vogal je 
nastal leta 2008 in do danes prejel 
več kot 65 mednarodnih filmskih 
nagrad. Med drugimi  tudi srebrno 
medaljo na uradnem evropskem 
prvenstvu v Passau leta 2009. 
Danes ga vrtijo mnoge javne in 
zasebne televizije, krajša verzija 
pa je objavljena tudi na portalu 
YouTube, na kanalu Franca Kopiča. 
Do prve polovice maja si je film na 
omenjenem kanalu ogledalo nekaj 
manj kot 5.500 obiskovalcev.

V našem biltenu smo o filmu že pisali, 
lahko bi naštevali nove nagrade. 
Torej tistih, ki smo jih pridobili v 
zadnjih treh letih, toda morda bi 
to izpadlo preveč hvalisavo. Zato 
je treba omeniti, da obstajata dve 
verziji tega dokumentarca, daljša 
in že omenjena krajša, namenjena 
tekmovanjem. Še nekaj za konec: 
vsak, ki se počuti ezl ekarja mora 
ta film obvezno videti.

Smiljan Pušenjak-Smol
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Na vogal je prihajal dnevno iz 
materine hiše na jugozahodnem 
robu Magdalenskega parka in to 
zgodaj. Potem je potegnil do one 
hude hiše na vogalu Maistrove, 
baje po nove naloge. Okrog 9. 
je bil že nazaj in potem dolgo na 
eku pa v Bobyju ali kasneje za 
šankom v Kinu Partizan. 'Ko boš 
bil rufal špricer celi toti teden te 
te bom skinil z liste sumljivih,' 
tako te je nagovoril in res ni niko-
li trpel žeje. 

Foto spomin

Tisti Milan z Eka

MILAN BOČNIK – mladenič, ki je dežural na Ezleku od srede 60-ih 
pa vse do 90-ih let.  Z leti mu je zrasla košata brada, a so ostale oči 
in je ostal tisti njegov pogled…
                                                                     (Foto: F. Jauk)

SONJA TURNŠEK  IN VINKO 
ŠIMEK – na dan  poroke 16. ok-
tobra 1971 na Rotovškem trgu. 
Njej je bilo 20, njemu 23 let in 
vse je bilo še pred njima na ta 
dan nepozabne lepote. Danes 
imata 2 sinova in 4 vnukinje - 
in je seveda z njima tudi spomin 
na Milana, ki ju je povezal.
                          (Foto  J. Rath) 

– Eni smo si ga zapomnili tudi, 
ker je l. 1972 na  nagradnem nate-
čaju Poleta edini v Sloveniji uga-
nil senzacionalnega olimpijskega 
zmagovalca v smučarskih skokih 
na veliki skakalnici v Sapporu, 
neznanega 20-letnega Poljaka 
Wojciecha Fortuno. –  (Tudi) tak-
rat prikupno spogledljiva Turn-
škova Sonja ga ne more pozabiti, 
saj ji je natanko ('vpraši Sonjo, če  
ne verješ…') 11. aprila 1969 na 
Glavnem mostu predstavil moža, 
nekoč sramežljivo zadržanega 
Vinka Šimeka, a to seveda ni edi-
ni (srečen) par, ki jih je povezoval 

pred davnimi časi. – Milan Boč-
nik je bil v resnici bister mladenič 
in po svoje dobra duša – veselil se 
je uspehov mladih vrstnikov tiste-
ga časa.  Nazadnje je zapustil eze-
lek in  si  poiskal razgledni ploč-
nik pred trafiko nad tržnico ob 
Cesti proletarskih brigad na Tabo-
ru; potem je nekega dne odšel še s 
tega svojega zadnjega odra. Ostal 
pa je posnetek v albumu spomi-
nov spodaj podpisanega, portret 
Milana z brado in s pogledom, ki 
te spremlja – kot je nekoč motril 
mimoidoče na Ezleku …

 F. Jauk



4 5

O društvu
EZL  EK društvo za interesno 
in umetniško delovanje je 
bilo ustanovljeno 31. 3. 2005 
kot prostovoljno, neprofitno, 
samostojno združenje fizičnih 
oseb, ki se združujejo v cilju 
uresničevanja aktivnosti, ki bodo 
zagotavljale interesno združevanje 
in umetniško delovanje med 
različnimi generacijami na 
različnih umetniških in interesnih 
dejavnostih na območju Slovenije. 
Pobuda za ustanovitev je prišla iz 
vrst članov društva, ki so hoteli 
ohraniti spomin na družabno 
življenje nekoč, natančneje 
spomin na najznamenitejši vogal 
Maribora - EZL EK. 

Zato vsako zadnjo soboto v maju 
društvo prireja prireditev Poklon 
Ezl eku, vsakoletno nostalgično 
srečanje vseh generacij »nekdaj 
mladih«, in zadnjo soboto v maju 
so na svojem koledarju obkrožili 
z rdečo tudi mnogi Mariborčani, 
ki jih je življenje odneslo v svet. 
Zadnje leto se je Poklon razvil v 
festival, ki je namenjen druženju 
Mariborčanov in ostalih Zemljanov.

Ustanovitelji društva
•	 Drago Sodja - Čupi
•	 Lidija Kodrič
•	 Dušan Njegovan
•	 Irena Geržina
•	 Smiljan Pušenjak

Dosedanji predsedniki društva
•	 Drago Sodja - Čupi  

2005-2010/ 2012
•	 Zvone Lebar 2011
•	 Špela Debenjak 2013-2014
•	 Branko Kralj 2015- 

Uradna himna društva: Ivo Mojzer - 
To bil je EZL EK.

Uradno vino društva: Vino EZL EK, 
polni Vinogradništvo Jaunik.

Namen
Namen društva je krepiti 
mednarodno in regijsko interesno 
in umetniško sodelovanje pri 
izvajanju aktivnosti zagotavljanja 
enakih možnosti med generacijami.

Poslanstvo    
Poslanstvo društva je aktivno 
povezati posamezne generacije 
Mariborčanov doma in v tujini, s 
ciljem ohraniti spomin na mesto 
druženja nekoč EZL EKA ter 
omogočiti drugačno kulturno-
turistično ponudbo za obiskovalce 
mesta. Na ta način želimo 
zagotavljati promocijo EZL EK-a 
z vidika turizma in kulture ter 
se povezovati s tujino. Svoje 
poslanstvo bo društvo uresničilo s 
povezovanjem vseh turističnih in 
kulturnih ponudnikov v Mariboru 
ter s prenosom znanja o EZL EKU 
na mlajše generacije, s ciljem 
povečanja multiplikativnih učinkov 
turizma ter tako zagotavljati 
dolgoročni spomin. V ta namen 
delujeta spletna 
stran in Facebook strani, kjer 

bodo obiskovalci našli vse ključne 
informacije o zanimivostih EZL EKA 
ter trenutnih aktivnosti društva. 

Vizija 
V treh letih bomo postali 
Mariboru, Sloveniji in tujini dobro 
prepoznavno kulturno društvo, ki 
organizira kakovostne kulturne 
prireditve in tako prispeva k 
ohranitvi spomina na EZL EK.

Usmeritve
Odgovornost za ohranjanje 
spomina. Nenehno izboljševati 
kakovost storitev. Omogočati 
brezplačne prireditve ali pa vsaj 
vstopnine na bazi prostovoljnih 
prispevkov. Medgeneracijsko 
sodelovanje. Promocija aktivnosti 
društva.

Vrednote
•	 Partnerstvo in zaupanje med 

generacijami
•	 Kreativnost in učinkovitost
•	 Medsebojno sodelovanje
•	 Odprtost za nove ideje
•	 Ohranjanje spomina
•	 Kakovostne in brezplačne 

prireditve

Pomen aktivnosti  
društva za kulturo mesta
Aktivnosti društva obstoječo 
kulturno ponudbo dopolnjujejo 
z medgeneracijskim in 
interdisciplinarnim povezovanjem 
- pomembnima komponentama, 
ki sta trenutno v Mariboru slabo 
zastopani. V izvedbo dogodkov so 
tako vključeni umetniki iz obdobja 

60. in 70. let, sodobni kulturni 
ustvarjalci in mladi, ki svoje znanje 
in izkušnje še nabirajo. Aktivnosti 
društva ponovno spodbujajo 
starejšo generacijo kulturnikov k 
ustvarjanju, mladim pa omogočajo 
prve korake na slovenski kulturni 
sceni.  

V lanskoletni izvedbi festivala 
je bilo zgolj na enem izmed 
vključenih dogodkov prisotnih 
več kot 10.000 ljudi. Na podlagi 
teh izkušenj je pričakovati, da 
bodo aktivnosti društva tudi 
letos izrazito pozitivno vplivale 
na kulturni razvoj Maribora, 
saj nagovarja zelo široko ciljno 
občinstvo, ki je željna takih 
dogodkov. Zaradi pomanjkanja 
tovrstnih večplastnih kulturnih 
dogodkov in preteklih izkušenj 
je prav tako pričakovati veliko 
medijsko pozornost. 

Poleg vključevanja in sodelovanja 
različnih generacij in zvrsti 
kulture pa bo festival ustvaril še 
eno sinergijo, in sicer povezovanje 

profesionalnih in ljubiteljskih 
umetnikov.  

Festival Ezl ek je eden izmed 
redkih slovenskih festivalov, ki 
je zasnovan na tako različnih 
spektrih povezovanja, predvsem 
na medgeneracijskem, in eden 
redkih, ki bo pokril vse sfere 
kulturnega udejstvovanja.

Branko Kralj

Status javnega  
interesa za kulturo
Kdo bi si mislil, da je zamisel, ki 
jo je pred 15 leti »spohala« Irena 
Geržina in sta jo zatem skupaj z 
Nado Ravter začeli udejanjati, 
letos krepko »požegnalo« 
Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.

Takrat sta si ti dve dami želeli le, 
da bi se, tako kot nekdaj, kdaj 
pa kdaj se spet dobi(va)li na Ezl 
eku, posvečenem mestu pred 
Kavarno Astoria, na mariborskem 
Grajskem trgu. Tako, v spomin 
na stare, dobre čase. Ko se je tu 
dobivala pretežno moška, dijaška 
družba in neskončno debatirala, 
seveda tudi o ljubezni(h).

Iz omenjene pobude o ponovnem 
druženju je nastalo EZL EK Društvo. 
Oziroma s polnim in zapletenim 
imenom: EZL EK društvo za 
interesno in umetniško delovanje. 
Sestavljajo ga peščica sotrudnikov, 
zanesenjakov, ki s(m)o nato začeli 
prirejati vsako zadnjo majsko soboto 
redna in dobro obiskana srečevanja 
mladih in starejših, »naprednejših« 
Mariborčanov pod naslovom Poklon 
Mariboru. Letos bo že trinajsti. Ob 
pestrem glasbenem programu smo 
vedno predstavili kaj zanimivega 
npr. živi šah, modne revije nekdanje 
mode, Titovo štafeto ter vsakoletno 
podelitev plakete Frajer Ezl Eka. 
Da ne govorimo o izvajalcih, 
nastopih vseh, najpomembnejših 
mariborskih pevcev, glasbenikov in 
drugih umetnikov. Ob tem redno 
izhaja tudi glasilo, ki ga imate pred 
seboj in navadno tudi hitro poide. 
Organizacijski višek pa smo dosegli 
lani s 1. Festivalom EZL EK, del 

katerega je bil tudi zelo uspešen 
projekt Operna noč v Mestnem 
parku. Ob tem smo precej pomladili 
tudi svoje vrste tako med članstvom 
kot v odboru društva. Mesto 
predsednika je po Dragu Sodji, 
Zvonetu Lebarju in Špeli Debenjak 
prevzel Branko Kralj. In prav njemu 
je uspelo, da je na podlagi vsega 
prej naštetega delovanja društva 
zadostil kriterijem oz. merilom 
pri izkazovanju dosežkov, ko je 
decembra lani na Ministrstvu za 
kulturo oddal vlogo za podelitev 
statusa društva v javnem interesu 
na področju kulture. Kot je bilo 
povedano že na začetku, smo ta 
status uradno tudi dobili.
Hkrati pa nas to veliko priznanje 
zavezuje, da smo še boljši.

Smiljan Pušenjak - Smol

Film EZL EK
5.457 ogledov na portalu YouTube in 
in več sto predvajanj na televizijskih 
postajah širom sveta.

Znan mariborski »filmski dvojec« 
Franc Kopič in Smiljan Pušenjak sta 
med drug ustvarila tudi »uradni« 
film društva. Film z naslovom EZL 
EK, znameniti mariborski vogal je 
nastal leta 2008 in do danes prejel 
več kot 65 mednarodnih filmskih 
nagrad. Med drugimi  tudi srebrno 
medaljo na uradnem evropskem 
prvenstvu v Passau leta 2009. 
Danes ga vrtijo mnoge javne in 
zasebne televizije, krajša verzija 
pa je objavljena tudi na portalu 
YouTube, na kanalu Franca Kopiča. 
Do prve polovice maja si je film na 
omenjenem kanalu ogledalo nekaj 
manj kot 5.500 obiskovalcev.

V našem biltenu smo o filmu že pisali, 
lahko bi naštevali nove nagrade. 
Torej tistih, ki smo jih pridobili v 
zadnjih treh letih, toda morda bi 
to izpadlo preveč hvalisavo. Zato 
je treba omeniti, da obstajata dve 
verziji tega dokumentarca, daljša 
in že omenjena krajša, namenjena 
tekmovanjem. Še nekaj za konec: 
vsak, ki se počuti ezl ekarja mora 
ta film obvezno videti.

Smiljan Pušenjak-Smol

PREDSTAVITEV  
društva
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16. POKLON EZL EKU

Leto 2019 oziroma sezona 
2019/2020 bo v znamenju sto-
letnice obstoja Slovenskega na-
rodnega gledališča v Mariboru. 
V tem času se bomo spominjali 
številnih generacij gledaliških 
ustvarjalcev in ustvarjalk, ki so 
oblikovali zgodovino našega gle-
dališča. SNG Maribor je osrednja 
kulturna institucija v mestu Mari-
bor in v severovzhodni Sloveniji. 
S svojo umetniško ustvarjalnostjo 
vse od nastanka leta 1919 opravlja 
neprecenljivo kulturnopolitično 
vlogo. Razvija in ohranja sloven-
sko nacionalno in kulturno iden-
titeto ter nastopa kot pomemben 
branik slovenskega jezikovnega 
prostora. V stotih letih obstoja 
in delovanja je mestu in širšemu 
okolju odtisnilo trajen in neizbri-
sen pečat. 

Nastanek Slovenskega narodnega 
gledališča v Mariboru je bil posle-
dica velikih političnih sprememb, 
ki jih je prinesel konec prve sve-
tovne vojne (razpad Avstro-Ogr-
ske in nastanek Jugoslavije). V 
Mariboru je poklicno gledališče 
sicer delovalo že od leta 1852, 
ko je bila zgrajena današnja sta-
ra gledališka zgradba, vendar je 
bilo v celoti nemško. Slovenska 
gledališka dejavnost v Mariboru 
se je začela v drugi polovici 19. 
stoletja in dosegla raven polpo-
klicnega gledališča med letoma 
1909 in 1914, ko je bilo ustvar-
jenih več odmevnih uprizoritev 
v Narodnem domu v Mariboru. 
Ko je Maribor postal politično 
in kulturno povsem slovensko 

mesto, je bila naravna posledica 
preselitev gledališča v nekdanje 
mestno nemško gledališče (dana-
šnje staro poslopje SNG), ki je v 
začetku leta 1919 prenehalo z de-
javnostjo. Slovensko gledališče 
je prevzelo dotedanjo dvodelno 
dramsko-glasbeno repertoarno 
zasnovo, zato so že proti koncu 
prve sezone, ki je imela rekordnih 
51 premier, izvedli prvo operno 
uprizoritev. SNG Maribor danes 
združuje po skupno streho tri sa-
mostojne umetniške enote: Dra-
mo, Opero in Balet. 

Ustanovitev in delovanje sloven-
skega poklicnega gledališča v 
Mariboru je okrepilo slovensko 
narodno samozavest in utrdilo 
slovenski jezik kot nacionalni in 
državni jezik. SNG je postalo sre-
dišče tako kulturno-umetniškega 
kot družbenega in družabnega 
življenja mesta ter širše okolice. 

Prva dramska predstava SNG 
Maribor (Josipa Jurčiča Tugomer 
v režiji Hinka Nučiča, ustanovi-
telja in prvega upravnika SNG) 
je bila 27. septembra 1919, in ta 
datum velja za rojstni dan mari-
borskega slovenskega poklicnega 
gledališča, prva operna predsta-
va pa je bila 1. maja 1920 (Her-
vejeva Mam'Zelle Nitouche). V 
stotih letih obstoja se je v SNG 
Maribor zvrstilo približno 1600 
premier, od tega v Drami 1000, v 
Operi 500 in v Baletu 100. Dra-
ma je delovala ves čas, Opera je 
pred drugo svetovno vojno delo-
vala občasno (kot stalni umetniški 

ansambel je obstajala med letoma 
1922–1928), Balet pa je začel z 
rednim delom po letu 1945. 

Na vprašanje o »zlatih obdobjih« 
v zgodovini SNG Maribor je tež-
ko enostavno odgovoriti, ker so 
imela vsa obdobja svoje svetle in 
temne strani, poleg tega je v sto-
tih letih v SNG Maribor ustvarja-
lo preko 500 različnih gledaliških 
(dramskih, glasbenih, plesnih …) 
umetnic in umetnikov. Kljub temu 
bi morda lahko vseeno posebej 
izpostavili dve obdobji Drame iz 
20. stoletja (trideseta leta, ko je 
dramski ansambel doživel najviš-
jo umetniško zrelost z uprizoritva-
mi v stilu psihološkega realizma, 
in devetdeseta leta, ko je Drama z 
odmevnimi spektakelskimi upri-
zoritvami prvič ponesla sloves 
mariborskega gledališča po svetu) 
ter zadnje desetletje umetniškega 
delovanja Opere in Baleta, ki ga 
zaznamujejo številni mednarodni 
uspehi in gostovanja v tujini. 

Eden največjih mejnikov v zgo-
dovini SNG Maribor je bila izgra-
dnja nove Velike dvorane, katere 
otvoritev je bila leta 1994, in pos-
topna obnova starih gledaliških 
ter kazinskih prostorov, ki se je 
začela leta 1975 in zaključila leta 
2003.

Stoletnico bomo obeležili z več 
različnimi prireditvami in dejav-
nostmi, ki bodo potekale v ko-
ledarskem letu 2019 oziroma v  
sezoni 2019/2020.

Stoletnica SNG Maribor
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O društvu
EZL  EK društvo za interesno 
in umetniško delovanje je 
bilo ustanovljeno 31. 3. 2005 
kot prostovoljno, neprofitno, 
samostojno združenje fizičnih 
oseb, ki se združujejo v cilju 
uresničevanja aktivnosti, ki bodo 
zagotavljale interesno združevanje 
in umetniško delovanje med 
različnimi generacijami na 
različnih umetniških in interesnih 
dejavnostih na območju Slovenije. 
Pobuda za ustanovitev je prišla iz 
vrst članov društva, ki so hoteli 
ohraniti spomin na družabno 
življenje nekoč, natančneje 
spomin na najznamenitejši vogal 
Maribora - EZL EK. 

Zato vsako zadnjo soboto v maju 
društvo prireja prireditev Poklon 
Ezl eku, vsakoletno nostalgično 
srečanje vseh generacij »nekdaj 
mladih«, in zadnjo soboto v maju 
so na svojem koledarju obkrožili 
z rdečo tudi mnogi Mariborčani, 
ki jih je življenje odneslo v svet. 
Zadnje leto se je Poklon razvil v 
festival, ki je namenjen druženju 
Mariborčanov in ostalih Zemljanov.

Ustanovitelji društva
•	 Drago Sodja - Čupi
•	 Lidija Kodrič
•	 Dušan Njegovan
•	 Irena Geržina
•	 Smiljan Pušenjak

Dosedanji predsedniki društva
•	 Drago Sodja - Čupi  

2005-2010/ 2012
•	 Zvone Lebar 2011
•	 Špela Debenjak 2013-2014
•	 Branko Kralj 2015- 

Uradna himna društva: Ivo Mojzer - 
To bil je EZL EK.

Uradno vino društva: Vino EZL EK, 
polni Vinogradništvo Jaunik.

Namen
Namen društva je krepiti 
mednarodno in regijsko interesno 
in umetniško sodelovanje pri 
izvajanju aktivnosti zagotavljanja 
enakih možnosti med generacijami.

Poslanstvo    
Poslanstvo društva je aktivno 
povezati posamezne generacije 
Mariborčanov doma in v tujini, s 
ciljem ohraniti spomin na mesto 
druženja nekoč EZL EKA ter 
omogočiti drugačno kulturno-
turistično ponudbo za obiskovalce 
mesta. Na ta način želimo 
zagotavljati promocijo EZL EK-a 
z vidika turizma in kulture ter 
se povezovati s tujino. Svoje 
poslanstvo bo društvo uresničilo s 
povezovanjem vseh turističnih in 
kulturnih ponudnikov v Mariboru 
ter s prenosom znanja o EZL EKU 
na mlajše generacije, s ciljem 
povečanja multiplikativnih učinkov 
turizma ter tako zagotavljati 
dolgoročni spomin. V ta namen 
delujeta spletna 
stran in Facebook strani, kjer 

bodo obiskovalci našli vse ključne 
informacije o zanimivostih EZL EKA 
ter trenutnih aktivnosti društva. 

Vizija 
V treh letih bomo postali 
Mariboru, Sloveniji in tujini dobro 
prepoznavno kulturno društvo, ki 
organizira kakovostne kulturne 
prireditve in tako prispeva k 
ohranitvi spomina na EZL EK.

Usmeritve
Odgovornost za ohranjanje 
spomina. Nenehno izboljševati 
kakovost storitev. Omogočati 
brezplačne prireditve ali pa vsaj 
vstopnine na bazi prostovoljnih 
prispevkov. Medgeneracijsko 
sodelovanje. Promocija aktivnosti 
društva.

Vrednote
•	 Partnerstvo in zaupanje med 

generacijami
•	 Kreativnost in učinkovitost
•	 Medsebojno sodelovanje
•	 Odprtost za nove ideje
•	 Ohranjanje spomina
•	 Kakovostne in brezplačne 

prireditve

Pomen aktivnosti  
društva za kulturo mesta
Aktivnosti društva obstoječo 
kulturno ponudbo dopolnjujejo 
z medgeneracijskim in 
interdisciplinarnim povezovanjem 
- pomembnima komponentama, 
ki sta trenutno v Mariboru slabo 
zastopani. V izvedbo dogodkov so 
tako vključeni umetniki iz obdobja 

60. in 70. let, sodobni kulturni 
ustvarjalci in mladi, ki svoje znanje 
in izkušnje še nabirajo. Aktivnosti 
društva ponovno spodbujajo 
starejšo generacijo kulturnikov k 
ustvarjanju, mladim pa omogočajo 
prve korake na slovenski kulturni 
sceni.  

V lanskoletni izvedbi festivala 
je bilo zgolj na enem izmed 
vključenih dogodkov prisotnih 
več kot 10.000 ljudi. Na podlagi 
teh izkušenj je pričakovati, da 
bodo aktivnosti društva tudi 
letos izrazito pozitivno vplivale 
na kulturni razvoj Maribora, 
saj nagovarja zelo široko ciljno 
občinstvo, ki je željna takih 
dogodkov. Zaradi pomanjkanja 
tovrstnih večplastnih kulturnih 
dogodkov in preteklih izkušenj 
je prav tako pričakovati veliko 
medijsko pozornost. 

Poleg vključevanja in sodelovanja 
različnih generacij in zvrsti 
kulture pa bo festival ustvaril še 
eno sinergijo, in sicer povezovanje 

profesionalnih in ljubiteljskih 
umetnikov.  

Festival Ezl ek je eden izmed 
redkih slovenskih festivalov, ki 
je zasnovan na tako različnih 
spektrih povezovanja, predvsem 
na medgeneracijskem, in eden 
redkih, ki bo pokril vse sfere 
kulturnega udejstvovanja.

Branko Kralj

Status javnega  
interesa za kulturo
Kdo bi si mislil, da je zamisel, ki 
jo je pred 15 leti »spohala« Irena 
Geržina in sta jo zatem skupaj z 
Nado Ravter začeli udejanjati, 
letos krepko »požegnalo« 
Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.

Takrat sta si ti dve dami želeli le, 
da bi se, tako kot nekdaj, kdaj 
pa kdaj se spet dobi(va)li na Ezl 
eku, posvečenem mestu pred 
Kavarno Astoria, na mariborskem 
Grajskem trgu. Tako, v spomin 
na stare, dobre čase. Ko se je tu 
dobivala pretežno moška, dijaška 
družba in neskončno debatirala, 
seveda tudi o ljubezni(h).

Iz omenjene pobude o ponovnem 
druženju je nastalo EZL EK Društvo. 
Oziroma s polnim in zapletenim 
imenom: EZL EK društvo za 
interesno in umetniško delovanje. 
Sestavljajo ga peščica sotrudnikov, 
zanesenjakov, ki s(m)o nato začeli 
prirejati vsako zadnjo majsko soboto 
redna in dobro obiskana srečevanja 
mladih in starejših, »naprednejših« 
Mariborčanov pod naslovom Poklon 
Mariboru. Letos bo že trinajsti. Ob 
pestrem glasbenem programu smo 
vedno predstavili kaj zanimivega 
npr. živi šah, modne revije nekdanje 
mode, Titovo štafeto ter vsakoletno 
podelitev plakete Frajer Ezl Eka. 
Da ne govorimo o izvajalcih, 
nastopih vseh, najpomembnejših 
mariborskih pevcev, glasbenikov in 
drugih umetnikov. Ob tem redno 
izhaja tudi glasilo, ki ga imate pred 
seboj in navadno tudi hitro poide. 
Organizacijski višek pa smo dosegli 
lani s 1. Festivalom EZL EK, del 

katerega je bil tudi zelo uspešen 
projekt Operna noč v Mestnem 
parku. Ob tem smo precej pomladili 
tudi svoje vrste tako med članstvom 
kot v odboru društva. Mesto 
predsednika je po Dragu Sodji, 
Zvonetu Lebarju in Špeli Debenjak 
prevzel Branko Kralj. In prav njemu 
je uspelo, da je na podlagi vsega 
prej naštetega delovanja društva 
zadostil kriterijem oz. merilom 
pri izkazovanju dosežkov, ko je 
decembra lani na Ministrstvu za 
kulturo oddal vlogo za podelitev 
statusa društva v javnem interesu 
na področju kulture. Kot je bilo 
povedano že na začetku, smo ta 
status uradno tudi dobili.
Hkrati pa nas to veliko priznanje 
zavezuje, da smo še boljši.

Smiljan Pušenjak - Smol

Film EZL EK
5.457 ogledov na portalu YouTube in 
in več sto predvajanj na televizijskih 
postajah širom sveta.

Znan mariborski »filmski dvojec« 
Franc Kopič in Smiljan Pušenjak sta 
med drug ustvarila tudi »uradni« 
film društva. Film z naslovom EZL 
EK, znameniti mariborski vogal je 
nastal leta 2008 in do danes prejel 
več kot 65 mednarodnih filmskih 
nagrad. Med drugimi  tudi srebrno 
medaljo na uradnem evropskem 
prvenstvu v Passau leta 2009. 
Danes ga vrtijo mnoge javne in 
zasebne televizije, krajša verzija 
pa je objavljena tudi na portalu 
YouTube, na kanalu Franca Kopiča. 
Do prve polovice maja si je film na 
omenjenem kanalu ogledalo nekaj 
manj kot 5.500 obiskovalcev.

V našem biltenu smo o filmu že pisali, 
lahko bi naštevali nove nagrade. 
Torej tistih, ki smo jih pridobili v 
zadnjih treh letih, toda morda bi 
to izpadlo preveč hvalisavo. Zato 
je treba omeniti, da obstajata dve 
verziji tega dokumentarca, daljša 
in že omenjena krajša, namenjena 
tekmovanjem. Še nekaj za konec: 
vsak, ki se počuti ezl ekarja mora 
ta film obvezno videti.

Smiljan Pušenjak-Smol
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Začetki urejanja javnega mestnega 
zelenja v Mariboru segajo v sredi-
no 19. stoletja. Pred tem je bilo mes-
to prepreženo z vrtovi in sadovnjaki. 
Mestni park je nastal iz obstoječih 
parkovnih elementov, iz srednjeveških 
ribnikov za napajanje vodnega jarka 
ob mestnem obzidju in iz drevoreda 
kostanjev, ki je povezoval mestni grad 
in marof pod Piramido, ki je bil v lasti 
barona Twickla. Olepševalno društvo 
Marburger Stadtverschönerungsvere-
in je bilo kot predhodnik današnjega 
Hortikulturnega društva Maribor usta-
novljeno v začetku meseca maja leta 
1869, vodil pa ga je grof Brandis.
Mestna občina je leta 1871 od Fer-
dinanda Brandisa kupila zemljišče, 
na katerem je društvo  po pogodbi z 
graškim vrtnarjem Marauscheggom 
do leta 1872 zasadilo vzhodni del 
mestnega parka. V letih do 1883 so 
ga na odkupljenem posestvu Antona 
Badla razširili proti severu.  Leta 1889 
je občina za dvajset tisoč goldinarjev 
kupila zemljišče za zahodni del parka. 
Uredili  so ga po načrtih mariborske-
ga odvetnika  dr. Juliusa Feldbacherja. 
Gradnja je potekala  v letih od 1889 
do 1896, in sicer na vlažnem terenu, ki 
so ga morali najprej izsušiti. Leta 1886 
so zasadili del sedanjega Tomšičevega 
drevoreda, v celotni dolžini od parka 
do sedanje Partizanske ceste pa do leta 
1905. Leta 1882 so v parku postavili 
litoželezni spomenik cesarja Jožefa 
II. in leta 1883 nadvojvode Janeza, ki 
so ju odstranili po prvi svetovni voj-
ni. Glasbeni paviljon so zgradili leta 
1890, leta 1906 pa na umetno navože-
nem Rožnem griču uredili skalnjak, za 
katerega je skrbel profesor Janez Kop-
rivnik. Leta 1895 je društvo na Kal-
variji odkupilo pet oralov opuščenega 
vinograda in zasadilo 19 tisoč smrek, 
pet tisoč borov in drugih dreves. Istega 
leta so posadili divje kostanje v dana-

šnjem Kamniškem drevoredu, zemlji-
šče zanj pa je podarila škofija. Olep-
ševalno društvo je denar pridobivalo s 
članarinami, subvencijami občine, vo-
lili Mestne hranilnice, darovi premo-
žnih meščanov, nabiralnimi akcijami, 
s prirejanjem veselic, prodajo cvetja in 
kostanjev ter najemninami za ribnike. 
Mestna občina in društvo sta leta 1877 
sklenila pogodbo, s katero je občina 
vzdrževanje javnih nasadov prepusti-
la društvu. Vsako leto mu je dodelila 
finančno podporo in uredila nadzor s 
pomočjo mestne straže. Osrednja vlo-
ga društva je bila zasaditev in uredi-
tev parkov, drevoredov in parkovnih 
gozdov. Poleg tega je širilo turizem v 
mestu in njegovi okolici. Predsednik 
društva je bil podžupan, mnogi ob-
činski svetniki pa odborniki društva. 
Člani so bili dobro situirani meščani,  
vanj pa so se radi včlanjevali tudi manj 
premožni sloji. V določenih letih je 
bilo vanj vključenih več kot dva tisoč 
članov, bilo je najbolj številno društvo 
v Mariboru, predvsem pa  ugledno in 
spoštovano. Po prvi svetovni vojni je 
društvo prešlo v slovenske roke. Leta 
1920 se je preimenovalo v Mariborsko 
turistično-olepševalno društvo. Nje-
gov predsednik je bil dr. Ludvik Bren-
ce. 14. aprila 1921 je Poverjeništvo za 
notranje zadeve v Ljubljani potrdilo 
pravila društva, ki se je preimenova-
lo  v  Olepševalno društvo za mesto 
Maribor. Društvo se je prenovilo in 
razširilo svoje delovanje na turizem v 
mestu in okolici. Pokrajinska uprava 
v Ljubljani je 9. maja 1923 odobrila 
nova društvena pravila in novo ime 
Olepševalno in tujsko-prometno dru-
štvo za mesto Maribor in okolico Ma-
ribora. Leta 1926 je bilo soustanovitelj 
tujskoprometne zveze v Mariboru. V 
parku je prirejalo koncerte in z vstop-
nino krilo del stroškov za vzdrževanje 
nasadov. 

Društvo je na tedanji Koroščevi, se-
daj Mladinski ulici 29, dobilo lastno 
vrtnarijo. Vrtnar je bil Branko Mejavi-
šek, za njim pa Matija Borovka.
Društvo je skrbelo tudi za dva ribnika. 
Mestna občina je leta 1927 pred veli-
kim ribnikom  zgradila paviljon s čol-
narno, garderobami in teraso. Pozimi 
so na zaledenelem ribniku drsali. Čol-
narjenje in drsanje so mestne oblasti 
ukinile leta 1972. Na pobudo Olepše-
valnega društva je leta 1929 občinski 
svet odobril ureditev igrišča v parku. 
V času okupacije društvo ni delovalo.
Leta 1951 so imenovali iniciativni 
odbor za ustanovitev olepševalnega 
društva. Njegov predsednik je postal 
Janko Markič. Društvo je v nekdanji 
kavarni Park, zgrajeni leta 1922, ure-
dilo akvarij in leta 1952 zgradilo otro-
ško igrišče. Istega leta so po načrtih 
arhitekta Ljuba Humka uredili pro-
menado, ki je pomenila veliko spre-
membo v podobi parka. Društvo je 
imelo veliko načrtov, tudi ustanovitev 
botaničnega in živalskega vrta. Leta 
1953 se je preimenovalo v Turistično 
društvo, naslednje leto pa v Turistično 
olepševalno društvo. Leta 1957 je nas-
talo Hortikulturno društvo Maribor, ki 
mu je predsedoval inženir Oskar Tin-
ta. V letih 1961 in 1962 so na njegovo 
pobudo skupaj s podjetjem Florina v 
latinščini in slovenščini poimenova-
li drevesa v Mestnem parku. Ob 100. 
rojstnem dnevu olimpionika in častne-
ga meščana Leona Štuklja je občina 
na pobudo Hortikulturnega društva 
Maribor in Rotary kluba zasadila sto 
mladih dreves. Ob svoji 130-letnici 
je društvo drevesa označilo z novimi 
tablicami.  Leta 2018 je bilo Hortikul-
turno društvo Maribor v sodelovanju 
z Medobčinskim uradom za varstvo 
okolja in ohranjanje narave in podje-
tjem Snaga d.o.o nosilec aktivnosti 
menjave drevesnih označevalnih ta-

Hortikulturno društvo Maribor in njegova zgodovina (1869–2019)
Predstavitev projekta NARAVA IN MESTO: 
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O društvu
EZL  EK društvo za interesno 
in umetniško delovanje je 
bilo ustanovljeno 31. 3. 2005 
kot prostovoljno, neprofitno, 
samostojno združenje fizičnih 
oseb, ki se združujejo v cilju 
uresničevanja aktivnosti, ki bodo 
zagotavljale interesno združevanje 
in umetniško delovanje med 
različnimi generacijami na 
različnih umetniških in interesnih 
dejavnostih na območju Slovenije. 
Pobuda za ustanovitev je prišla iz 
vrst članov društva, ki so hoteli 
ohraniti spomin na družabno 
življenje nekoč, natančneje 
spomin na najznamenitejši vogal 
Maribora - EZL EK. 

Zato vsako zadnjo soboto v maju 
društvo prireja prireditev Poklon 
Ezl eku, vsakoletno nostalgično 
srečanje vseh generacij »nekdaj 
mladih«, in zadnjo soboto v maju 
so na svojem koledarju obkrožili 
z rdečo tudi mnogi Mariborčani, 
ki jih je življenje odneslo v svet. 
Zadnje leto se je Poklon razvil v 
festival, ki je namenjen druženju 
Mariborčanov in ostalih Zemljanov.

Ustanovitelji društva
•	 Drago Sodja - Čupi
•	 Lidija Kodrič
•	 Dušan Njegovan
•	 Irena Geržina
•	 Smiljan Pušenjak

Dosedanji predsedniki društva
•	 Drago Sodja - Čupi  

2005-2010/ 2012
•	 Zvone Lebar 2011
•	 Špela Debenjak 2013-2014
•	 Branko Kralj 2015- 

Uradna himna društva: Ivo Mojzer - 
To bil je EZL EK.

Uradno vino društva: Vino EZL EK, 
polni Vinogradništvo Jaunik.

Namen
Namen društva je krepiti 
mednarodno in regijsko interesno 
in umetniško sodelovanje pri 
izvajanju aktivnosti zagotavljanja 
enakih možnosti med generacijami.

Poslanstvo    
Poslanstvo društva je aktivno 
povezati posamezne generacije 
Mariborčanov doma in v tujini, s 
ciljem ohraniti spomin na mesto 
druženja nekoč EZL EKA ter 
omogočiti drugačno kulturno-
turistično ponudbo za obiskovalce 
mesta. Na ta način želimo 
zagotavljati promocijo EZL EK-a 
z vidika turizma in kulture ter 
se povezovati s tujino. Svoje 
poslanstvo bo društvo uresničilo s 
povezovanjem vseh turističnih in 
kulturnih ponudnikov v Mariboru 
ter s prenosom znanja o EZL EKU 
na mlajše generacije, s ciljem 
povečanja multiplikativnih učinkov 
turizma ter tako zagotavljati 
dolgoročni spomin. V ta namen 
delujeta spletna 
stran in Facebook strani, kjer 

bodo obiskovalci našli vse ključne 
informacije o zanimivostih EZL EKA 
ter trenutnih aktivnosti društva. 

Vizija 
V treh letih bomo postali 
Mariboru, Sloveniji in tujini dobro 
prepoznavno kulturno društvo, ki 
organizira kakovostne kulturne 
prireditve in tako prispeva k 
ohranitvi spomina na EZL EK.

Usmeritve
Odgovornost za ohranjanje 
spomina. Nenehno izboljševati 
kakovost storitev. Omogočati 
brezplačne prireditve ali pa vsaj 
vstopnine na bazi prostovoljnih 
prispevkov. Medgeneracijsko 
sodelovanje. Promocija aktivnosti 
društva.

Vrednote
•	 Partnerstvo in zaupanje med 

generacijami
•	 Kreativnost in učinkovitost
•	 Medsebojno sodelovanje
•	 Odprtost za nove ideje
•	 Ohranjanje spomina
•	 Kakovostne in brezplačne 

prireditve

Pomen aktivnosti  
društva za kulturo mesta
Aktivnosti društva obstoječo 
kulturno ponudbo dopolnjujejo 
z medgeneracijskim in 
interdisciplinarnim povezovanjem 
- pomembnima komponentama, 
ki sta trenutno v Mariboru slabo 
zastopani. V izvedbo dogodkov so 
tako vključeni umetniki iz obdobja 

60. in 70. let, sodobni kulturni 
ustvarjalci in mladi, ki svoje znanje 
in izkušnje še nabirajo. Aktivnosti 
društva ponovno spodbujajo 
starejšo generacijo kulturnikov k 
ustvarjanju, mladim pa omogočajo 
prve korake na slovenski kulturni 
sceni.  

V lanskoletni izvedbi festivala 
je bilo zgolj na enem izmed 
vključenih dogodkov prisotnih 
več kot 10.000 ljudi. Na podlagi 
teh izkušenj je pričakovati, da 
bodo aktivnosti društva tudi 
letos izrazito pozitivno vplivale 
na kulturni razvoj Maribora, 
saj nagovarja zelo široko ciljno 
občinstvo, ki je željna takih 
dogodkov. Zaradi pomanjkanja 
tovrstnih večplastnih kulturnih 
dogodkov in preteklih izkušenj 
je prav tako pričakovati veliko 
medijsko pozornost. 

Poleg vključevanja in sodelovanja 
različnih generacij in zvrsti 
kulture pa bo festival ustvaril še 
eno sinergijo, in sicer povezovanje 

profesionalnih in ljubiteljskih 
umetnikov.  

Festival Ezl ek je eden izmed 
redkih slovenskih festivalov, ki 
je zasnovan na tako različnih 
spektrih povezovanja, predvsem 
na medgeneracijskem, in eden 
redkih, ki bo pokril vse sfere 
kulturnega udejstvovanja.

Branko Kralj

Status javnega  
interesa za kulturo
Kdo bi si mislil, da je zamisel, ki 
jo je pred 15 leti »spohala« Irena 
Geržina in sta jo zatem skupaj z 
Nado Ravter začeli udejanjati, 
letos krepko »požegnalo« 
Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.

Takrat sta si ti dve dami želeli le, 
da bi se, tako kot nekdaj, kdaj 
pa kdaj se spet dobi(va)li na Ezl 
eku, posvečenem mestu pred 
Kavarno Astoria, na mariborskem 
Grajskem trgu. Tako, v spomin 
na stare, dobre čase. Ko se je tu 
dobivala pretežno moška, dijaška 
družba in neskončno debatirala, 
seveda tudi o ljubezni(h).

Iz omenjene pobude o ponovnem 
druženju je nastalo EZL EK Društvo. 
Oziroma s polnim in zapletenim 
imenom: EZL EK društvo za 
interesno in umetniško delovanje. 
Sestavljajo ga peščica sotrudnikov, 
zanesenjakov, ki s(m)o nato začeli 
prirejati vsako zadnjo majsko soboto 
redna in dobro obiskana srečevanja 
mladih in starejših, »naprednejših« 
Mariborčanov pod naslovom Poklon 
Mariboru. Letos bo že trinajsti. Ob 
pestrem glasbenem programu smo 
vedno predstavili kaj zanimivega 
npr. živi šah, modne revije nekdanje 
mode, Titovo štafeto ter vsakoletno 
podelitev plakete Frajer Ezl Eka. 
Da ne govorimo o izvajalcih, 
nastopih vseh, najpomembnejših 
mariborskih pevcev, glasbenikov in 
drugih umetnikov. Ob tem redno 
izhaja tudi glasilo, ki ga imate pred 
seboj in navadno tudi hitro poide. 
Organizacijski višek pa smo dosegli 
lani s 1. Festivalom EZL EK, del 

katerega je bil tudi zelo uspešen 
projekt Operna noč v Mestnem 
parku. Ob tem smo precej pomladili 
tudi svoje vrste tako med članstvom 
kot v odboru društva. Mesto 
predsednika je po Dragu Sodji, 
Zvonetu Lebarju in Špeli Debenjak 
prevzel Branko Kralj. In prav njemu 
je uspelo, da je na podlagi vsega 
prej naštetega delovanja društva 
zadostil kriterijem oz. merilom 
pri izkazovanju dosežkov, ko je 
decembra lani na Ministrstvu za 
kulturo oddal vlogo za podelitev 
statusa društva v javnem interesu 
na področju kulture. Kot je bilo 
povedano že na začetku, smo ta 
status uradno tudi dobili.
Hkrati pa nas to veliko priznanje 
zavezuje, da smo še boljši.

Smiljan Pušenjak - Smol

Film EZL EK
5.457 ogledov na portalu YouTube in 
in več sto predvajanj na televizijskih 
postajah širom sveta.

Znan mariborski »filmski dvojec« 
Franc Kopič in Smiljan Pušenjak sta 
med drug ustvarila tudi »uradni« 
film društva. Film z naslovom EZL 
EK, znameniti mariborski vogal je 
nastal leta 2008 in do danes prejel 
več kot 65 mednarodnih filmskih 
nagrad. Med drugimi  tudi srebrno 
medaljo na uradnem evropskem 
prvenstvu v Passau leta 2009. 
Danes ga vrtijo mnoge javne in 
zasebne televizije, krajša verzija 
pa je objavljena tudi na portalu 
YouTube, na kanalu Franca Kopiča. 
Do prve polovice maja si je film na 
omenjenem kanalu ogledalo nekaj 
manj kot 5.500 obiskovalcev.

V našem biltenu smo o filmu že pisali, 
lahko bi naštevali nove nagrade. 
Torej tistih, ki smo jih pridobili v 
zadnjih treh letih, toda morda bi 
to izpadlo preveč hvalisavo. Zato 
je treba omeniti, da obstajata dve 
verziji tega dokumentarca, daljša 
in že omenjena krajša, namenjena 
tekmovanjem. Še nekaj za konec: 
vsak, ki se počuti ezl ekarja mora 
ta film obvezno videti.

Smiljan Pušenjak-Smol
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blic v mestnem parku. Istega leta smo 
bili koordinator prostovoljcev na nara-
voslovni učni poti Piramida-Kalvarija 
v vseslovenski čistilni akciji OČISTI-
MO SLOVENIJO ZADNJIČ! 
Leta 2018 je društvo izdalo edinstveno 
knjigo z naslovom Vodnik po izjemnih 
drevesih v mestnih parkih Maribora, 
v kateri  Lea Zinauer, Karin Bejo in 
Borut Ambrožič opozarjajo javnost 
na zelene zaklade našega mesta. Knji-
ga, obogatena s fotografijami, opisi in 
navedbo lokacij dreves, je bila letos v 
e-obliki uvrščena tudi na natečaj Slo-
venske turistične organizacije Snova-
lec za spodbujanje promocije in ures-
ničitev novih idej – invencij v turizmu. 
Zelena knjižna inovacija se razvija 
iz meseca v mesec. V sodelovanju s 
Knjižnico in fonoteko Minka Skaber-
ne, Medobčinskim društvom slepih in 
slabovidnih Maribor, Radiem Maribor 
ter dramskim igralcem Bojanom Ma-
roševičem nastaja v letos tudi zvočna 
knjiga.
Letošnji projekt NARAVA IN MES-
TO: SPREMINJANJE URBANE NA-
RAVE SKOZI ČAS zasleduje vsebine, 
ki prispevajo k varovanju okolja, so 
trajnostno naravnane ter se nanašajo 
na temo Podnebne spremembe. Pri 
tem se zgleduje po evropski Agen-
di 2030. V sklopu A (prepoznavanje 
sprememb v okolju) razstavljamo sta-
re razglednice mariborskega mestnega 
parka v razstavišču Vetrinjski v prit-
ličju Vetrinjskega dvora. Razglednice 
predstavljajo dragoceno kulturno de-
diščino mesta Maribor, v uporabo pa 
nam jih je prijazno odstopil založnik, 
galerist in zbiratelj Primož Premzl. V 
spodnjem delu razstavišča Vetrinjski 
je na ogled razstava nakita oblikovalk 
Nataše Grandovec in Martine Obid 
Mlakar. Razkriva nam drobne cvetli-
ce in živali, ki nas spremljajo na naših 
vsakdanjih poteh in jih marsikdaj niti 
opazimo ne. Projektni sklop B (prila-
goditve na podnebne spremembe) so 
v tem trajnostnem projektu strokovna 
predavanja v večnamenski dvorani v 
prvem nadstropju Vetrinjskega dvora. 
Veže se na svetovni dan podnebnih 

sprememb, 15. maj 2019. Namen tega 
dne je opozoriti javnost na čedalje 
očitnejše podnebne spremembe, ki so 
posledica človeške dejavnosti.  Pro-
jektni sklop C (seznanjanje javnosti s 
podnebnimi spremembami) se nana-
ša na izvedbo strokovnih predavanj, 
predvsem za učence, dijake in študen-
te. V ta sklop je umeščena tudi javna 
predstavitev dopisnice, ki jo je Horti-
kulturno društvo Maribor v lanskem 
letu uspešno prijavilo na razpis Pošte 
Slovenije. Ob zaključku projekta bo li-
citacija zamenjanih označevalnih dre-
vesnih tablic iz mestnega parka.  
Projekt NARAVA IN MESTO: SPRE-
MINJANJE URBANE NARAVE 
SKOZI ČAS je posvečen podnebnim 
spremembam in je uvrščen v letošnji 
Teden ljubiteljske kulture 2019, ki se 
bo odvijal med 17. in 26. majem 2019. 
Častni pokrovitelj Tedna ljubiteljske 
kulture 2019 je predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor. Ponosni smo, 
da je projekt NARAVA IN MESTO: 
SPREMINJANJE URBANE NARA-
VE SKOZI ČAS umeščen tudi v pro-
gram Evropskega tedna trajnostnega 
razvoja 2019/The European Sustaina-
ble Development Week 2019, ki spod-
buja organizacijo dogodkov in drugih 
aktivnosti za ozaveščanje o trajno-
stnem razvoju. Hortikulturno društvo 
deluje na področju turizma, varovanja 
naravne in kulturne dediščine s par-
tnerji v osemnajstih občinah. V skrbi 
za spoštljiv odnos do narave prireja 
strokovna predavanja, ekskurzije in 
vodstva po mestnem parku. Članice in 
člane, mlade v vrtcih in šolah seznanja  
s kulturo bivanja v mestu in na pode-
želju ter sonaravnim urejanjem okolja.

Vodja projekta NARAVA IN MESTO: 
SPREMINJANJE URBANE NARA-
VE SKOZI ČAS: Borut Ambrožič 
Kustosi razstave: Nataša Grandovec, 
Lea Zinauer in Borut Ambrožič
Razstava bo odprta od 10. do 31. maja 
2019 od ponedeljka do sobote med 10. 
in 14. uro 

Borut Ambrožič 

Zahvala sponzorjem

Na tem mestu bi se radi zahvalili 
vsem našim vrlim sponzorjem.
Starim in novim.
Vsem skupaj in vsakemu posebej. 
Našteli smo jih na predzadnji stra-
ni ovitka tega biltena. Le- tega nebi 
bilo, kot vseh naših prireditev, če 
nebi imeli njihove podpore. Tako 
lahko zakličemo: Naj živi Ezl ek!

Med našimi sponzorji je tudi ve-
lik mednarodni gospodarki maček, 
Milan Kuster, šef Lunosa.
Ujeli smo ga pred vhodom v stav-
bo Center 65, na Tržaški cesti 65, 
kjer je v prvem nadst. sedež PE Lu-
nos Maribor.
O njem je Urban Červek v celos-
ranskem intervjuju v Večeru, dne 
24.4.2019, med drugim zapisal: 
»V Mariboru so veliki projekti 
komaj pri temeljih in bodo na trg 
prišli šele, ko se bo cikel obrnil 
navzdol.«
Mi pa bomo Milana Kustra podrob-
neje predstavili v naslednji številki 
našega biltena. Je nameč sin nekda-
nje priljubljene profesorice zgodo-
vine, na II. Gimnaziji v Mariboru, 
Marije Kuster, roj. Perme, in očeta, 
znanega Mariborčana, Milana Ku-
stra - Kuštre, ki je bil »zagrizen« 
ezlekar, prve povojne generacije. 
Zato smo na »mladega Kuštro« še 
posebej ponosni!!

Tekst in foto: 
Smiljan Pušenjak - Smol
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O društvu
EZL  EK društvo za interesno 
in umetniško delovanje je 
bilo ustanovljeno 31. 3. 2005 
kot prostovoljno, neprofitno, 
samostojno združenje fizičnih 
oseb, ki se združujejo v cilju 
uresničevanja aktivnosti, ki bodo 
zagotavljale interesno združevanje 
in umetniško delovanje med 
različnimi generacijami na 
različnih umetniških in interesnih 
dejavnostih na območju Slovenije. 
Pobuda za ustanovitev je prišla iz 
vrst članov društva, ki so hoteli 
ohraniti spomin na družabno 
življenje nekoč, natančneje 
spomin na najznamenitejši vogal 
Maribora - EZL EK. 

Zato vsako zadnjo soboto v maju 
društvo prireja prireditev Poklon 
Ezl eku, vsakoletno nostalgično 
srečanje vseh generacij »nekdaj 
mladih«, in zadnjo soboto v maju 
so na svojem koledarju obkrožili 
z rdečo tudi mnogi Mariborčani, 
ki jih je življenje odneslo v svet. 
Zadnje leto se je Poklon razvil v 
festival, ki je namenjen druženju 
Mariborčanov in ostalih Zemljanov.

Ustanovitelji društva
•	 Drago Sodja - Čupi
•	 Lidija Kodrič
•	 Dušan Njegovan
•	 Irena Geržina
•	 Smiljan Pušenjak

Dosedanji predsedniki društva
•	 Drago Sodja - Čupi  

2005-2010/ 2012
•	 Zvone Lebar 2011
•	 Špela Debenjak 2013-2014
•	 Branko Kralj 2015- 

Uradna himna društva: Ivo Mojzer - 
To bil je EZL EK.

Uradno vino društva: Vino EZL EK, 
polni Vinogradništvo Jaunik.

Namen
Namen društva je krepiti 
mednarodno in regijsko interesno 
in umetniško sodelovanje pri 
izvajanju aktivnosti zagotavljanja 
enakih možnosti med generacijami.

Poslanstvo    
Poslanstvo društva je aktivno 
povezati posamezne generacije 
Mariborčanov doma in v tujini, s 
ciljem ohraniti spomin na mesto 
druženja nekoč EZL EKA ter 
omogočiti drugačno kulturno-
turistično ponudbo za obiskovalce 
mesta. Na ta način želimo 
zagotavljati promocijo EZL EK-a 
z vidika turizma in kulture ter 
se povezovati s tujino. Svoje 
poslanstvo bo društvo uresničilo s 
povezovanjem vseh turističnih in 
kulturnih ponudnikov v Mariboru 
ter s prenosom znanja o EZL EKU 
na mlajše generacije, s ciljem 
povečanja multiplikativnih učinkov 
turizma ter tako zagotavljati 
dolgoročni spomin. V ta namen 
delujeta spletna 
stran in Facebook strani, kjer 

bodo obiskovalci našli vse ključne 
informacije o zanimivostih EZL EKA 
ter trenutnih aktivnosti društva. 

Vizija 
V treh letih bomo postali 
Mariboru, Sloveniji in tujini dobro 
prepoznavno kulturno društvo, ki 
organizira kakovostne kulturne 
prireditve in tako prispeva k 
ohranitvi spomina na EZL EK.

Usmeritve
Odgovornost za ohranjanje 
spomina. Nenehno izboljševati 
kakovost storitev. Omogočati 
brezplačne prireditve ali pa vsaj 
vstopnine na bazi prostovoljnih 
prispevkov. Medgeneracijsko 
sodelovanje. Promocija aktivnosti 
društva.

Vrednote
•	 Partnerstvo in zaupanje med 

generacijami
•	 Kreativnost in učinkovitost
•	 Medsebojno sodelovanje
•	 Odprtost za nove ideje
•	 Ohranjanje spomina
•	 Kakovostne in brezplačne 

prireditve

Pomen aktivnosti  
društva za kulturo mesta
Aktivnosti društva obstoječo 
kulturno ponudbo dopolnjujejo 
z medgeneracijskim in 
interdisciplinarnim povezovanjem 
- pomembnima komponentama, 
ki sta trenutno v Mariboru slabo 
zastopani. V izvedbo dogodkov so 
tako vključeni umetniki iz obdobja 

60. in 70. let, sodobni kulturni 
ustvarjalci in mladi, ki svoje znanje 
in izkušnje še nabirajo. Aktivnosti 
društva ponovno spodbujajo 
starejšo generacijo kulturnikov k 
ustvarjanju, mladim pa omogočajo 
prve korake na slovenski kulturni 
sceni.  

V lanskoletni izvedbi festivala 
je bilo zgolj na enem izmed 
vključenih dogodkov prisotnih 
več kot 10.000 ljudi. Na podlagi 
teh izkušenj je pričakovati, da 
bodo aktivnosti društva tudi 
letos izrazito pozitivno vplivale 
na kulturni razvoj Maribora, 
saj nagovarja zelo široko ciljno 
občinstvo, ki je željna takih 
dogodkov. Zaradi pomanjkanja 
tovrstnih večplastnih kulturnih 
dogodkov in preteklih izkušenj 
je prav tako pričakovati veliko 
medijsko pozornost. 

Poleg vključevanja in sodelovanja 
različnih generacij in zvrsti 
kulture pa bo festival ustvaril še 
eno sinergijo, in sicer povezovanje 

profesionalnih in ljubiteljskih 
umetnikov.  

Festival Ezl ek je eden izmed 
redkih slovenskih festivalov, ki 
je zasnovan na tako različnih 
spektrih povezovanja, predvsem 
na medgeneracijskem, in eden 
redkih, ki bo pokril vse sfere 
kulturnega udejstvovanja.

Branko Kralj

Status javnega  
interesa za kulturo
Kdo bi si mislil, da je zamisel, ki 
jo je pred 15 leti »spohala« Irena 
Geržina in sta jo zatem skupaj z 
Nado Ravter začeli udejanjati, 
letos krepko »požegnalo« 
Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.

Takrat sta si ti dve dami želeli le, 
da bi se, tako kot nekdaj, kdaj 
pa kdaj se spet dobi(va)li na Ezl 
eku, posvečenem mestu pred 
Kavarno Astoria, na mariborskem 
Grajskem trgu. Tako, v spomin 
na stare, dobre čase. Ko se je tu 
dobivala pretežno moška, dijaška 
družba in neskončno debatirala, 
seveda tudi o ljubezni(h).

Iz omenjene pobude o ponovnem 
druženju je nastalo EZL EK Društvo. 
Oziroma s polnim in zapletenim 
imenom: EZL EK društvo za 
interesno in umetniško delovanje. 
Sestavljajo ga peščica sotrudnikov, 
zanesenjakov, ki s(m)o nato začeli 
prirejati vsako zadnjo majsko soboto 
redna in dobro obiskana srečevanja 
mladih in starejših, »naprednejših« 
Mariborčanov pod naslovom Poklon 
Mariboru. Letos bo že trinajsti. Ob 
pestrem glasbenem programu smo 
vedno predstavili kaj zanimivega 
npr. živi šah, modne revije nekdanje 
mode, Titovo štafeto ter vsakoletno 
podelitev plakete Frajer Ezl Eka. 
Da ne govorimo o izvajalcih, 
nastopih vseh, najpomembnejših 
mariborskih pevcev, glasbenikov in 
drugih umetnikov. Ob tem redno 
izhaja tudi glasilo, ki ga imate pred 
seboj in navadno tudi hitro poide. 
Organizacijski višek pa smo dosegli 
lani s 1. Festivalom EZL EK, del 

katerega je bil tudi zelo uspešen 
projekt Operna noč v Mestnem 
parku. Ob tem smo precej pomladili 
tudi svoje vrste tako med članstvom 
kot v odboru društva. Mesto 
predsednika je po Dragu Sodji, 
Zvonetu Lebarju in Špeli Debenjak 
prevzel Branko Kralj. In prav njemu 
je uspelo, da je na podlagi vsega 
prej naštetega delovanja društva 
zadostil kriterijem oz. merilom 
pri izkazovanju dosežkov, ko je 
decembra lani na Ministrstvu za 
kulturo oddal vlogo za podelitev 
statusa društva v javnem interesu 
na področju kulture. Kot je bilo 
povedano že na začetku, smo ta 
status uradno tudi dobili.
Hkrati pa nas to veliko priznanje 
zavezuje, da smo še boljši.

Smiljan Pušenjak - Smol

Film EZL EK
5.457 ogledov na portalu YouTube in 
in več sto predvajanj na televizijskih 
postajah širom sveta.

Znan mariborski »filmski dvojec« 
Franc Kopič in Smiljan Pušenjak sta 
med drug ustvarila tudi »uradni« 
film društva. Film z naslovom EZL 
EK, znameniti mariborski vogal je 
nastal leta 2008 in do danes prejel 
več kot 65 mednarodnih filmskih 
nagrad. Med drugimi  tudi srebrno 
medaljo na uradnem evropskem 
prvenstvu v Passau leta 2009. 
Danes ga vrtijo mnoge javne in 
zasebne televizije, krajša verzija 
pa je objavljena tudi na portalu 
YouTube, na kanalu Franca Kopiča. 
Do prve polovice maja si je film na 
omenjenem kanalu ogledalo nekaj 
manj kot 5.500 obiskovalcev.

V našem biltenu smo o filmu že pisali, 
lahko bi naštevali nove nagrade. 
Torej tistih, ki smo jih pridobili v 
zadnjih treh letih, toda morda bi 
to izpadlo preveč hvalisavo. Zato 
je treba omeniti, da obstajata dve 
verziji tega dokumentarca, daljša 
in že omenjena krajša, namenjena 
tekmovanjem. Še nekaj za konec: 
vsak, ki se počuti ezl ekarja mora 
ta film obvezno videti.

Smiljan Pušenjak-Smol

PREDSTAVITEV  
društva
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O društvu
EZL  EK društvo za interesno 
in umetniško delovanje je 
bilo ustanovljeno 31. 3. 2005 
kot prostovoljno, neprofitno, 
samostojno združenje fizičnih 
oseb, ki se združujejo v cilju 
uresničevanja aktivnosti, ki bodo 
zagotavljale interesno združevanje 
in umetniško delovanje med 
različnimi generacijami na 
različnih umetniških in interesnih 
dejavnostih na območju Slovenije. 
Pobuda za ustanovitev je prišla iz 
vrst članov društva, ki so hoteli 
ohraniti spomin na družabno 
življenje nekoč, natančneje 
spomin na najznamenitejši vogal 
Maribora - EZL EK. 

Zato vsako zadnjo soboto v maju 
društvo prireja prireditev Poklon 
Ezl eku, vsakoletno nostalgično 
srečanje vseh generacij »nekdaj 
mladih«, in zadnjo soboto v maju 
so na svojem koledarju obkrožili 
z rdečo tudi mnogi Mariborčani, 
ki jih je življenje odneslo v svet. 
Zadnje leto se je Poklon razvil v 
festival, ki je namenjen druženju 
Mariborčanov in ostalih Zemljanov.

Ustanovitelji društva
•	 Drago Sodja - Čupi
•	 Lidija Kodrič
•	 Dušan Njegovan
•	 Irena Geržina
•	 Smiljan Pušenjak

Dosedanji predsedniki društva
•	 Drago Sodja - Čupi  

2005-2010/ 2012
•	 Zvone Lebar 2011
•	 Špela Debenjak 2013-2014
•	 Branko Kralj 2015- 

Uradna himna društva: Ivo Mojzer - 
To bil je EZL EK.

Uradno vino društva: Vino EZL EK, 
polni Vinogradništvo Jaunik.

Namen
Namen društva je krepiti 
mednarodno in regijsko interesno 
in umetniško sodelovanje pri 
izvajanju aktivnosti zagotavljanja 
enakih možnosti med generacijami.

Poslanstvo    
Poslanstvo društva je aktivno 
povezati posamezne generacije 
Mariborčanov doma in v tujini, s 
ciljem ohraniti spomin na mesto 
druženja nekoč EZL EKA ter 
omogočiti drugačno kulturno-
turistično ponudbo za obiskovalce 
mesta. Na ta način želimo 
zagotavljati promocijo EZL EK-a 
z vidika turizma in kulture ter 
se povezovati s tujino. Svoje 
poslanstvo bo društvo uresničilo s 
povezovanjem vseh turističnih in 
kulturnih ponudnikov v Mariboru 
ter s prenosom znanja o EZL EKU 
na mlajše generacije, s ciljem 
povečanja multiplikativnih učinkov 
turizma ter tako zagotavljati 
dolgoročni spomin. V ta namen 
delujeta spletna 
stran in Facebook strani, kjer 

bodo obiskovalci našli vse ključne 
informacije o zanimivostih EZL EKA 
ter trenutnih aktivnosti društva. 

Vizija 
V treh letih bomo postali 
Mariboru, Sloveniji in tujini dobro 
prepoznavno kulturno društvo, ki 
organizira kakovostne kulturne 
prireditve in tako prispeva k 
ohranitvi spomina na EZL EK.

Usmeritve
Odgovornost za ohranjanje 
spomina. Nenehno izboljševati 
kakovost storitev. Omogočati 
brezplačne prireditve ali pa vsaj 
vstopnine na bazi prostovoljnih 
prispevkov. Medgeneracijsko 
sodelovanje. Promocija aktivnosti 
društva.

Vrednote
•	 Partnerstvo in zaupanje med 

generacijami
•	 Kreativnost in učinkovitost
•	 Medsebojno sodelovanje
•	 Odprtost za nove ideje
•	 Ohranjanje spomina
•	 Kakovostne in brezplačne 

prireditve

Pomen aktivnosti  
društva za kulturo mesta
Aktivnosti društva obstoječo 
kulturno ponudbo dopolnjujejo 
z medgeneracijskim in 
interdisciplinarnim povezovanjem 
- pomembnima komponentama, 
ki sta trenutno v Mariboru slabo 
zastopani. V izvedbo dogodkov so 
tako vključeni umetniki iz obdobja 

60. in 70. let, sodobni kulturni 
ustvarjalci in mladi, ki svoje znanje 
in izkušnje še nabirajo. Aktivnosti 
društva ponovno spodbujajo 
starejšo generacijo kulturnikov k 
ustvarjanju, mladim pa omogočajo 
prve korake na slovenski kulturni 
sceni.  

V lanskoletni izvedbi festivala 
je bilo zgolj na enem izmed 
vključenih dogodkov prisotnih 
več kot 10.000 ljudi. Na podlagi 
teh izkušenj je pričakovati, da 
bodo aktivnosti društva tudi 
letos izrazito pozitivno vplivale 
na kulturni razvoj Maribora, 
saj nagovarja zelo široko ciljno 
občinstvo, ki je željna takih 
dogodkov. Zaradi pomanjkanja 
tovrstnih večplastnih kulturnih 
dogodkov in preteklih izkušenj 
je prav tako pričakovati veliko 
medijsko pozornost. 

Poleg vključevanja in sodelovanja 
različnih generacij in zvrsti 
kulture pa bo festival ustvaril še 
eno sinergijo, in sicer povezovanje 

profesionalnih in ljubiteljskih 
umetnikov.  

Festival Ezl ek je eden izmed 
redkih slovenskih festivalov, ki 
je zasnovan na tako različnih 
spektrih povezovanja, predvsem 
na medgeneracijskem, in eden 
redkih, ki bo pokril vse sfere 
kulturnega udejstvovanja.

Branko Kralj

Status javnega  
interesa za kulturo
Kdo bi si mislil, da je zamisel, ki 
jo je pred 15 leti »spohala« Irena 
Geržina in sta jo zatem skupaj z 
Nado Ravter začeli udejanjati, 
letos krepko »požegnalo« 
Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.

Takrat sta si ti dve dami želeli le, 
da bi se, tako kot nekdaj, kdaj 
pa kdaj se spet dobi(va)li na Ezl 
eku, posvečenem mestu pred 
Kavarno Astoria, na mariborskem 
Grajskem trgu. Tako, v spomin 
na stare, dobre čase. Ko se je tu 
dobivala pretežno moška, dijaška 
družba in neskončno debatirala, 
seveda tudi o ljubezni(h).

Iz omenjene pobude o ponovnem 
druženju je nastalo EZL EK Društvo. 
Oziroma s polnim in zapletenim 
imenom: EZL EK društvo za 
interesno in umetniško delovanje. 
Sestavljajo ga peščica sotrudnikov, 
zanesenjakov, ki s(m)o nato začeli 
prirejati vsako zadnjo majsko soboto 
redna in dobro obiskana srečevanja 
mladih in starejših, »naprednejših« 
Mariborčanov pod naslovom Poklon 
Mariboru. Letos bo že trinajsti. Ob 
pestrem glasbenem programu smo 
vedno predstavili kaj zanimivega 
npr. živi šah, modne revije nekdanje 
mode, Titovo štafeto ter vsakoletno 
podelitev plakete Frajer Ezl Eka. 
Da ne govorimo o izvajalcih, 
nastopih vseh, najpomembnejših 
mariborskih pevcev, glasbenikov in 
drugih umetnikov. Ob tem redno 
izhaja tudi glasilo, ki ga imate pred 
seboj in navadno tudi hitro poide. 
Organizacijski višek pa smo dosegli 
lani s 1. Festivalom EZL EK, del 

katerega je bil tudi zelo uspešen 
projekt Operna noč v Mestnem 
parku. Ob tem smo precej pomladili 
tudi svoje vrste tako med članstvom 
kot v odboru društva. Mesto 
predsednika je po Dragu Sodji, 
Zvonetu Lebarju in Špeli Debenjak 
prevzel Branko Kralj. In prav njemu 
je uspelo, da je na podlagi vsega 
prej naštetega delovanja društva 
zadostil kriterijem oz. merilom 
pri izkazovanju dosežkov, ko je 
decembra lani na Ministrstvu za 
kulturo oddal vlogo za podelitev 
statusa društva v javnem interesu 
na področju kulture. Kot je bilo 
povedano že na začetku, smo ta 
status uradno tudi dobili.
Hkrati pa nas to veliko priznanje 
zavezuje, da smo še boljši.

Smiljan Pušenjak - Smol

Film EZL EK
5.457 ogledov na portalu YouTube in 
in več sto predvajanj na televizijskih 
postajah širom sveta.

Znan mariborski »filmski dvojec« 
Franc Kopič in Smiljan Pušenjak sta 
med drug ustvarila tudi »uradni« 
film društva. Film z naslovom EZL 
EK, znameniti mariborski vogal je 
nastal leta 2008 in do danes prejel 
več kot 65 mednarodnih filmskih 
nagrad. Med drugimi  tudi srebrno 
medaljo na uradnem evropskem 
prvenstvu v Passau leta 2009. 
Danes ga vrtijo mnoge javne in 
zasebne televizije, krajša verzija 
pa je objavljena tudi na portalu 
YouTube, na kanalu Franca Kopiča. 
Do prve polovice maja si je film na 
omenjenem kanalu ogledalo nekaj 
manj kot 5.500 obiskovalcev.

V našem biltenu smo o filmu že pisali, 
lahko bi naštevali nove nagrade. 
Torej tistih, ki smo jih pridobili v 
zadnjih treh letih, toda morda bi 
to izpadlo preveč hvalisavo. Zato 
je treba omeniti, da obstajata dve 
verziji tega dokumentarca, daljša 
in že omenjena krajša, namenjena 
tekmovanjem. Še nekaj za konec: 
vsak, ki se počuti ezl ekarja mora 
ta film obvezno videti.

Smiljan Pušenjak-Smol
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O društvu
EZL  EK društvo za interesno 
in umetniško delovanje je 
bilo ustanovljeno 31. 3. 2005 
kot prostovoljno, neprofitno, 
samostojno združenje fizičnih 
oseb, ki se združujejo v cilju 
uresničevanja aktivnosti, ki bodo 
zagotavljale interesno združevanje 
in umetniško delovanje med 
različnimi generacijami na 
različnih umetniških in interesnih 
dejavnostih na območju Slovenije. 
Pobuda za ustanovitev je prišla iz 
vrst članov društva, ki so hoteli 
ohraniti spomin na družabno 
življenje nekoč, natančneje 
spomin na najznamenitejši vogal 
Maribora - EZL EK. 

Zato vsako zadnjo soboto v maju 
društvo prireja prireditev Poklon 
Ezl eku, vsakoletno nostalgično 
srečanje vseh generacij »nekdaj 
mladih«, in zadnjo soboto v maju 
so na svojem koledarju obkrožili 
z rdečo tudi mnogi Mariborčani, 
ki jih je življenje odneslo v svet. 
Zadnje leto se je Poklon razvil v 
festival, ki je namenjen druženju 
Mariborčanov in ostalih Zemljanov.

Ustanovitelji društva
•	 Drago Sodja - Čupi
•	 Lidija Kodrič
•	 Dušan Njegovan
•	 Irena Geržina
•	 Smiljan Pušenjak

Dosedanji predsedniki društva
•	 Drago Sodja - Čupi  

2005-2010/ 2012
•	 Zvone Lebar 2011
•	 Špela Debenjak 2013-2014
•	 Branko Kralj 2015- 

Uradna himna društva: Ivo Mojzer - 
To bil je EZL EK.

Uradno vino društva: Vino EZL EK, 
polni Vinogradništvo Jaunik.

Namen
Namen društva je krepiti 
mednarodno in regijsko interesno 
in umetniško sodelovanje pri 
izvajanju aktivnosti zagotavljanja 
enakih možnosti med generacijami.

Poslanstvo    
Poslanstvo društva je aktivno 
povezati posamezne generacije 
Mariborčanov doma in v tujini, s 
ciljem ohraniti spomin na mesto 
druženja nekoč EZL EKA ter 
omogočiti drugačno kulturno-
turistično ponudbo za obiskovalce 
mesta. Na ta način želimo 
zagotavljati promocijo EZL EK-a 
z vidika turizma in kulture ter 
se povezovati s tujino. Svoje 
poslanstvo bo društvo uresničilo s 
povezovanjem vseh turističnih in 
kulturnih ponudnikov v Mariboru 
ter s prenosom znanja o EZL EKU 
na mlajše generacije, s ciljem 
povečanja multiplikativnih učinkov 
turizma ter tako zagotavljati 
dolgoročni spomin. V ta namen 
delujeta spletna 
stran in Facebook strani, kjer 

bodo obiskovalci našli vse ključne 
informacije o zanimivostih EZL EKA 
ter trenutnih aktivnosti društva. 

Vizija 
V treh letih bomo postali 
Mariboru, Sloveniji in tujini dobro 
prepoznavno kulturno društvo, ki 
organizira kakovostne kulturne 
prireditve in tako prispeva k 
ohranitvi spomina na EZL EK.

Usmeritve
Odgovornost za ohranjanje 
spomina. Nenehno izboljševati 
kakovost storitev. Omogočati 
brezplačne prireditve ali pa vsaj 
vstopnine na bazi prostovoljnih 
prispevkov. Medgeneracijsko 
sodelovanje. Promocija aktivnosti 
društva.

Vrednote
•	 Partnerstvo in zaupanje med 

generacijami
•	 Kreativnost in učinkovitost
•	 Medsebojno sodelovanje
•	 Odprtost za nove ideje
•	 Ohranjanje spomina
•	 Kakovostne in brezplačne 

prireditve

Pomen aktivnosti  
društva za kulturo mesta
Aktivnosti društva obstoječo 
kulturno ponudbo dopolnjujejo 
z medgeneracijskim in 
interdisciplinarnim povezovanjem 
- pomembnima komponentama, 
ki sta trenutno v Mariboru slabo 
zastopani. V izvedbo dogodkov so 
tako vključeni umetniki iz obdobja 

60. in 70. let, sodobni kulturni 
ustvarjalci in mladi, ki svoje znanje 
in izkušnje še nabirajo. Aktivnosti 
društva ponovno spodbujajo 
starejšo generacijo kulturnikov k 
ustvarjanju, mladim pa omogočajo 
prve korake na slovenski kulturni 
sceni.  

V lanskoletni izvedbi festivala 
je bilo zgolj na enem izmed 
vključenih dogodkov prisotnih 
več kot 10.000 ljudi. Na podlagi 
teh izkušenj je pričakovati, da 
bodo aktivnosti društva tudi 
letos izrazito pozitivno vplivale 
na kulturni razvoj Maribora, 
saj nagovarja zelo široko ciljno 
občinstvo, ki je željna takih 
dogodkov. Zaradi pomanjkanja 
tovrstnih večplastnih kulturnih 
dogodkov in preteklih izkušenj 
je prav tako pričakovati veliko 
medijsko pozornost. 

Poleg vključevanja in sodelovanja 
različnih generacij in zvrsti 
kulture pa bo festival ustvaril še 
eno sinergijo, in sicer povezovanje 

profesionalnih in ljubiteljskih 
umetnikov.  

Festival Ezl ek je eden izmed 
redkih slovenskih festivalov, ki 
je zasnovan na tako različnih 
spektrih povezovanja, predvsem 
na medgeneracijskem, in eden 
redkih, ki bo pokril vse sfere 
kulturnega udejstvovanja.

Branko Kralj

Status javnega  
interesa za kulturo
Kdo bi si mislil, da je zamisel, ki 
jo je pred 15 leti »spohala« Irena 
Geržina in sta jo zatem skupaj z 
Nado Ravter začeli udejanjati, 
letos krepko »požegnalo« 
Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.

Takrat sta si ti dve dami želeli le, 
da bi se, tako kot nekdaj, kdaj 
pa kdaj se spet dobi(va)li na Ezl 
eku, posvečenem mestu pred 
Kavarno Astoria, na mariborskem 
Grajskem trgu. Tako, v spomin 
na stare, dobre čase. Ko se je tu 
dobivala pretežno moška, dijaška 
družba in neskončno debatirala, 
seveda tudi o ljubezni(h).

Iz omenjene pobude o ponovnem 
druženju je nastalo EZL EK Društvo. 
Oziroma s polnim in zapletenim 
imenom: EZL EK društvo za 
interesno in umetniško delovanje. 
Sestavljajo ga peščica sotrudnikov, 
zanesenjakov, ki s(m)o nato začeli 
prirejati vsako zadnjo majsko soboto 
redna in dobro obiskana srečevanja 
mladih in starejših, »naprednejših« 
Mariborčanov pod naslovom Poklon 
Mariboru. Letos bo že trinajsti. Ob 
pestrem glasbenem programu smo 
vedno predstavili kaj zanimivega 
npr. živi šah, modne revije nekdanje 
mode, Titovo štafeto ter vsakoletno 
podelitev plakete Frajer Ezl Eka. 
Da ne govorimo o izvajalcih, 
nastopih vseh, najpomembnejših 
mariborskih pevcev, glasbenikov in 
drugih umetnikov. Ob tem redno 
izhaja tudi glasilo, ki ga imate pred 
seboj in navadno tudi hitro poide. 
Organizacijski višek pa smo dosegli 
lani s 1. Festivalom EZL EK, del 

katerega je bil tudi zelo uspešen 
projekt Operna noč v Mestnem 
parku. Ob tem smo precej pomladili 
tudi svoje vrste tako med članstvom 
kot v odboru društva. Mesto 
predsednika je po Dragu Sodji, 
Zvonetu Lebarju in Špeli Debenjak 
prevzel Branko Kralj. In prav njemu 
je uspelo, da je na podlagi vsega 
prej naštetega delovanja društva 
zadostil kriterijem oz. merilom 
pri izkazovanju dosežkov, ko je 
decembra lani na Ministrstvu za 
kulturo oddal vlogo za podelitev 
statusa društva v javnem interesu 
na področju kulture. Kot je bilo 
povedano že na začetku, smo ta 
status uradno tudi dobili.
Hkrati pa nas to veliko priznanje 
zavezuje, da smo še boljši.

Smiljan Pušenjak - Smol

Film EZL EK
5.457 ogledov na portalu YouTube in 
in več sto predvajanj na televizijskih 
postajah širom sveta.

Znan mariborski »filmski dvojec« 
Franc Kopič in Smiljan Pušenjak sta 
med drug ustvarila tudi »uradni« 
film društva. Film z naslovom EZL 
EK, znameniti mariborski vogal je 
nastal leta 2008 in do danes prejel 
več kot 65 mednarodnih filmskih 
nagrad. Med drugimi  tudi srebrno 
medaljo na uradnem evropskem 
prvenstvu v Passau leta 2009. 
Danes ga vrtijo mnoge javne in 
zasebne televizije, krajša verzija 
pa je objavljena tudi na portalu 
YouTube, na kanalu Franca Kopiča. 
Do prve polovice maja si je film na 
omenjenem kanalu ogledalo nekaj 
manj kot 5.500 obiskovalcev.

V našem biltenu smo o filmu že pisali, 
lahko bi naštevali nove nagrade. 
Torej tistih, ki smo jih pridobili v 
zadnjih treh letih, toda morda bi 
to izpadlo preveč hvalisavo. Zato 
je treba omeniti, da obstajata dve 
verziji tega dokumentarca, daljša 
in že omenjena krajša, namenjena 
tekmovanjem. Še nekaj za konec: 
vsak, ki se počuti ezl ekarja mora 
ta film obvezno videti.

Smiljan Pušenjak-Smol
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ČASTNA POKROVITELJICA GENERALNI SPONZOR

GLAVNI SPONZORJI

MEDIJSKI SPONZORJI

PARTNERJI

SPONZORJI

PODPORNIKI

glede oglasa NKBM na zadnji strani NI ok saj piše da je 
posebna ponudba do 2018. Dajmo tega ven in zamenjamo z 
nečim drugim (mogoče z EXPO BIRO)
Pri sponzorjih zamenjamo NKBM z EUROPLAKAT in damo 
NKBM nekam nižje med sponzorje. UDARNIK damo ven in 
damo Mestno četrt noter. Med glavne sponzorje še 
premaknimo LUNOS. Medijskega sponzorja Radio City 
zamenjaj z Radio Center.
Aerodrom damo ven.
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omenjenem kanalu ogledalo nekaj 
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ta film obvezno videti.

Smiljan Pušenjak-Smol

PREDSTAVITEV  
društva

Fotoreportaža: 
Smiljan Pušenjak - Smol

4. Operna noč v mestnem parku, 2019


