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Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Univerze v Mariboru

Občina Hoče - Slivnica

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru,
ki je locirana v občini Hoče – Slivnica, ima za osnovno poslanstvo
kvalitetno izobraževanje na vseh stopnjah bolonjskih študijskih
programov. Poslanstvo fakultete je izvajanje izobraževalnih, raziskovalnih
in inovacijskih procesov za potrebe kmetijstva Slovenije, živilsko
predelovalne industrije in tudi širše, za potrebe gospodarskih panog,
povezanih s kmetijstvom. V botaničnem vrtu osebje Fakultete za
kmetijstvo in biosistemske vede skrbi za številne vrste v naravi
ogroženih rastlin ter vzgaja kakovostne stare sorte jablan in hrušk. Poleg
avtohtonega rastja Pohorja in severovzhodne Slovenije v botaničnem
vrtu uspevajo tudi drevesa, grmovnice, trajnice in številne zdravilne ter
vodne rastline iz Azije, Afrike, Severne ter Južne Amerike in Avstralije.
V botaničnem vrtu so obiskovalcem med sprostitvenim sprehodom
na voljo tudi občasne in stalne razstave in vodeni ogledi. Botanični vrt
Univerze v Mariboru predstavlja pomembno semensko gensko banko za
številne ogrožene rastlinske vrste. V vrtu je tudi eksperimentalno polje
na prostem in raziskovalni laboratorij, kjer izvajajo raziskave iz področja
genetike, žlahtnjenja in fiziologije rastlin.

Občina Hoče-Slivnica se razprostira med Pohorjem in Dravskim poljem.
Meji na Mestno občino Maribor ter na občine Slovenska Bistrica, Ruše,
Rače – Fram, Starše in Miklavž na Dravskem polju. Občinsko središče
so Spodnje Hoče, ob njem pa je v občini še 12 večjih naselij (Bohova,
Spodnje Hoče, Zgornje Hoče, Hočko Pohorje, Slivniško Pohorje,
Polana, Čreta, Radizel, Slivnica, Orehova vas, Hotinja vas, Rogoza in
Pivola). Občani in občanke s ponosom ohranjajo naravno dediščino,
ki mnoge privabi v ta kraj, ki se z Dravskega polja vzpenja na vzhodne
obronke Pohorja vse tja do Bellevueja. Botanični vrt v Pivoli pri Hočah,
katerega bi lahko poimenovali tudi naravni biser, je z osmimi hektarji
zasajene površine največji v Sloveniji. Ohranjanje in varovanje rastlinskih
vrst je temeljni namen botaničnega vrta, ki omogoča izobraževanje,
raziskovanje ohranjanje rastlinskih vrst, vzdrževanje lokalno ogroženih
rastlinskih vrst, samoniklih gospodarsko pomembnih gozdnih vrst,
funkcije genskih bank in pospeševanje sonaravnega turizma.

Vir: https://maribor-pohorje.si in http://www.fkbv.um.si

POMLADNI MANDLJEVEC, Nataša Grandovec

Urednika: Borut Ambrožič in Tanja Simonič Korošak
Oblikovanje: Studio TSK, Tanja Simonič Korošak, Ines Štefanec
Založnik: Hortikulturno društvo Maribor
Maribor, 2018

Vir: https://www.hoce-slivnica.si/

MANDLJEVEC IZ ULICE KNEZA KOCLJA, Lea Zinauer

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Grad Hompoš, Hoče
20. marec 2018

Hortikulturo društvo Maribor
ob 55. letnici projekta Zlata vrtnica

Olepševalno društvo v Mariboru je bilo ustanovljeno leta 1869 in se je
skozi zgodovino svojega delovanja razvilo v regijsko društvo z imenom
Hortikulturno društvo Maribor. Njegova poglavitna naloga je bila
zasaditev in ureditev parkov, drevoredov in parkovnih gozdov.
Društvo je po pogodbi z graškim vrtnarjem Marauscheggom leta
1872 zasadilo vzhodni del mestnega parka. Zahodni del so uredili po
prvonagrajenih načrtih mariborskega odvetnika dr. Feldbacherja v letih
1889 do 1896, zasnovali so ga na vlažnem zemljišču, ki so ga morali
najprej izsušiti. Postavili so glasbeni pavilijon in na ribniku leta 1872
naselili labode. Mestni park so v naslednjih desetletjih dograjevali in
širili z novimi zasaditvami.

peskovnikom pa smo naredili korak bližje k uresničitvi slogana “otrokom
prijazno – zeleno okolje“. V projektu »Mestni park: Otrokom prijazno –
zeleno okolje”, ki sledi zastavljeni strategiji projekta »Otrokom prijazno
Unicef-ovo mesto Maribor«, smo združili moči z Mestno občina
Maribor, UNICEF Slovenija, Snago d.o.o, in Podravskim gozdarskim
društvom.

Ocenjevalna komisija Hortikulturnega društva Maribor
se je odločila, da podeli nagrado Kristalna vrtnica 2017
Botaničnemu vrtu TAL 2000 za dragocen in izjemen
prispevek k varovanju naravne in kulturne dediščine.

Vloga društva se je v 150 letih spreminjala, v prvih desetletjih je gradilo
javne zelene prostore in jih tudi vzdrževalo, po drugi svetovni vojni
so skrb za park prevzele strokovne ustanove, Hortikulturno društvo
Maribor pa se je usmerilo v širjenje vrednot hortikulture v mestnih in
primestnih občinah in pri tem dosega lepe uspehe.

V letih od 1886 do 1905 so pod Piramido zasadili današnji Tomšičev
drevored. Leta 1895 je društvo uredilo današnji Kamniški drevored,
na Kalvariji pa odkupilo opuščen vinograd in zasadilo 19.000 smrek
in 5.000 borov. V naslednjih desetletjih so do prve svetovne vojne
gradili in zasajali mariborske parke, drevorede in zelene trge, po katerih
je mesto Maribor slovelo kot štajerski Meran. Nastali so zeleni odprti
prostori Magdalenskega parka, Slomškovega, Kidričevega in Trga
generala Maistra. Olepševalno društvo je denar za svoje delovanje
pridobivalo s članarinami, subvencijami občine, volili Mestne hranilnice,
darovi meščanov, nabiralnimi akcijami, prirejanjem koncertov idr.
Po prvi svetovni vojni se je društvo prenovilo in razširilo svoje delovanje
tudi na turizem ter na okolico mesta z novim imenom »Olepševalno
in tujsko – prometno društvo za mesto Maribor in okolico Maribora«,
leta 1926 pa je bilo soustanovitelj Tujsko prometne zveze v Mariboru.
Društvo je imelo v takratni Koroščevi, sedaj Mladinski ulici, svojo
lastno vrtnarijo. Na Treh ribnikih je skrbelo za dva ribnika, ki so ju
pozimi uporabljali za drsališče, poleti pa za vožnjo s čolni. Pred velikim
ribnikom so zgradili paviljon s čolnarno, garderobami in teraso. V
paviljonu mestnega parka so prirejali koncerte in z izkupičkom krili del
stroškov za vzdrževanje nasadov. Strogi čuvaj v parku je bil nameščenec
Nataša Grandovec | OTOKI SREČE | Srebro, umetna masa
društva.
Strokovna predavanja, ekskurzije, vodstva po mestnem parku, osveščanje
Olepševalno društvo je leta 1952 zgradilo osrednje otroško igrišče v
članic in članov društva ter zainteresirane javnosti, mladih v vrtcih
mestnem parku, istočasno je bila odprta tudi promenada kot glavna
in šolah o kulturi bivanja v mestu in na podeželju ter o sonaravnem
atrakcija parka.
urejanju okolja, predvsem pa o odnosu do narave in njene vrednosti, so
stalnica v našem društvu.
Ob 100. rojstnem dnevu olimpionika in častnega meščana Leona Štuklja
je občina leta 1998 na pobudo Hortikulturnega društva Maribor in
Društvo deluje na področju turizma, varovanja narave in ohranitve
Rotary Cluba zasadila 100 mladih dreves. Društvo je ob svoji 140 letnici okolja s partnerji v 18 občinah. Je član Štajerske turistične zveze,
v parku zasadilo rdečelistno bukev.
Občinske turistične zveze Maribor ter od leta 2017 član Turistične zveze
Slovenije.
Članice in člani Hortikulturnega društva Maribor nadaljujemo tradicijo
ozelenitve mariborskega mestnega parka. V letu 2016 smo zasadili vrbo V društvu se aktivno pripravljamo na 150 letnico delovanja, ki jo bomo
žalujko, ki je nadomestila drevo, ki ga je uničil žledolom. S prenovljenim praznovali leta 2019. Uspešno smo zaključili kandidaturo za izdajo t. i.
razglednične dopisnice, ki jo bo izdala Pošta Slovenije ob jubileju 150
letnice organiziranega delovanja Hortikulturnega društva Maribor ter bo
naprodaj v vseh poslovalnicah pošte v Sloveniji.
Letos bomo izpeljali že 55. podelitev priznanj in pohval Zlata vrtnica,
ki jih podeljujemo za najbolj kakovostno urejeno okolje zasebnih hiš,
podjetij, ustanov, kmetij in turističnih ter športnih objektov.
S projektom Zlata vrtnica v letošnjem letu obeležujemo 55. letnico
povezovanja 18 občin, v katerih se zavedamo vpliva kakovostno
urejenega bivalnega okolja na počutje lokalnih prebivalcev in turistov ter
v širšem pomenu uresničevanja trajnostnega načela.
Tanja Simonič Korošak | PRGIŠČE SANJ | Akvarel

Kristalna vrtnica 2017

Borut Ambrožič ml., Lea Zinauer in Karin Bejo

Botanični vrt Tal 2000, ki je nastal v okviru krajinskega parka Rački
ribniki – Požeg, praznuje v letošnjem letu 20. letnico delovanja. V
njem je mogoče videti največjo zbirko vodnih in obvodnih rastlin v
Sloveniji. Tam lahko opazujemo številne redke in ogrožene rastline, ki
jih lahko v naravi vidimo le izjemoma. Poleg več 100 vrst vodnih rastlin
sta v botaničnem vrtu še manjši zbirki strupenih in zdravilnih rastlin. V
okviru vrta pa ne manjka niti kotiček za počitek in različne prireditve,
kot so npr. tematski pikniki in predavanja. Botanični vrt Tal 2000 je
zanimiv tudi za šole, saj v njem prirejajo naravoslovne dneve.

Priznanja in pohvale Zlata vrtnica 2017
Ocenjevalna komisija Hortikulturnega društva
Maribor se je odločila, da podeli 32 priznanj Zlata
vrtnica 2017 in 180 pohval za kakovostno in skrbno
oblikovano okolje ter 3 pohvale za varovanje in
ohranjanje izjemnih rastlin.

Šelestenje Razstava risb Tanje Simonič Korošak in fotografij nakita Nataše Grandovec
ob 55 letnici projekta Zlata vrtnica

Razstava ŠELESTENJE je skupni projekt krajinske arhitektke Tanje
SIMONIČ KOROŠAK in oblikovalke nakita Nataše GRANDOVEC.
Povezuje ju ustvarjalno prepletanje, dopolnjevanje, iskanje in sanjanje
dveh svetov. Na eni strani gre za otipljiv in resničen svet narave v vsej
njeni raznoliki pojavnosti, kot so listi, veje, cvetovi in plodovi. Na
drugi gre za poetično sanjav odziv na doživetje te narave, ki ga izražata
v nakitu in risbi. Doživljanje narave in soočanje z njeno vizualno,
taktilno, zvočno in olfaktorično pestrostjo so nenehna spodbuda za
preoblikovanje teh vtisov v nove forme, strukture, kompozicije in barvita
prepletanja ter plastenja. Včasih so lahko doživetje narave tudi zvoki,
ki nastajajo ob premikanju listov in vej v vetru ali pa šumenje vode
potoka. Tako kot šelestenje so vsa ta doživetja kratkotrajna in minljiva a
neprecenljiva. So trenutki, ki ustvarjajo spomine in navdihujejo.
Na razstavi so predstavljene fotografije unikatnega nakita izdelanega iz
srebra, lesa, poldragih kamnov, emajla, polimera in umetne smole. Nakit
je oblikovan večplastno, forme so pretežno okrogle. Opazovalčev pogled
vodijo v notranjost, v globino in vsakemu opazovalcu odkrijejo drugačno
zgodbo. Plastenje linearnih elementov daje včasih mrežast, skoraj
čipkast izraz. Tako prepletanje razbiramo tudi v nalagajočih se plasteh
črtnih elementov na risbah, kot so abstraktni listi, poganjki in plodovi.
Risbe so izdelane v tušu in akvarelu na papirju, nekatere med njimi so
močno povečane, da je razpoznavna tekstura risbe. V raziskovanju listov,
plodov in razvejanih vejnatih prepletov so nastale abstrakne prispodobe
doživetih trenutkov osredotočanj.

Tanja Simonič Korošak | RISBE. Tanja je doktorica krajinske arhitekture, načrtovalka,
oblikovalka in predavateljica, ki tudi riše in ilustrira. Študirala je v Ljubljani, v Veliki
Britaniji in na Švedskem. Živi in dela v Mariboru. Zanima jo risarsko raziskovanje
opazovanih in umišljenih krajin. Prostoročna risba je del njenega poklicnega
načrtovalskega delovanja in oblikovalskega mišljenja, predava in izvaja pa tudi različne
delavnice krajinskega in urbanega skiciranja za različne skupine javnosti doma in v tujini.
Letos predava prostoročno risanje krajinskim arhitektom na Univerzi BOKU na Dunaju.
Risbe in skice je razstavila na več skupinskih in individualnih razstavah v Sloveniji in
drugje.
Nataša Grandovec | NAKIT. Nataša je diplomirana oblikovalka nakita, študirala je
v Veliki Britaniji in v Kanadi. Nakit jo od nekdaj sicer zanima kot modni dodatek,
mnogo bolj pa kot oblika umetnosti. Njena dela zato spominjajo na nosljive male
skulpture. Zanima jo abstraktno posnemanje narave in vzpostavljanje ravnovesja med
geometrijskimi in organskimi oblikami, ki jim pogosto doda grobo zemeljsko strukturo.
Nataša Grandovec razstavlja že od leta 1998 in je sodelovala na številnih razstavah
doma in po svetu. Njena dela so bila izbrana na natečajh doma in v tujini, objavljena v
publikacijah ter tudi nagrajena. S Tanjo Simonič Korošak sta že večkrat razstavljali svoja
dela, letos pa sta tudi soavtorici protokolarnega darila Mestne občine Maribor ‘Zgodba
stare trte’, izbranega na natečaju za leto 2018.

