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Akcija

POLN INOVACIJ  
ZA ENOSTAVNO VOŽNJO

ŽE ZA 10.990 €NOTE
Kombinirana poraba goriva: 3,5–5,1 l/100 km. Emisije CO2: 90–119 g/km. Emisijska stopnja: Euro5b. 
Emisije NOx: 0,007—0,114 g/km. Emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,0002 g/km. Št. delcev pri 
dizelskih motorjih: 1,56x10^11. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 

delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Oglaševana cena velja za model Nissan Note 1,2 Visia, cena po ceniku znaša 12.400 EUR, z upoštevanim popustom 1.410 EUR in DDV. Komercialna akcija velja za vozila iz zaloge. *Brezplačno 
5-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila z Nissan Financiranjem. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za  
4. in 5. leto oz. za 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Prostornina prtljažnika 381 l je merjena od prekrivala prtljage do zadnje klopi pomaknjene najbolj naprej. Kombinirana poraba goriva 3,6 

l/100 km velja za motor 1,5 dCi Slika je simbolna. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. 

NAVIGACIJA  
NISSAN CONNECT/ 
BLUETOOTH/ 
AUX/USB

PORABA 3,5 l/100 km 
SISTEM START/STOP

PRTLJAŽNIK Z DO 
381 l IN PREMIČNO 
ZADNJO KLOPJO

4 KAMERE ZA 
PARKIRANJE

NISSAN

S 5-LETNIM JAMSTVOM*
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NEDELJSKI IZLET Z
NISSANOM NOTOM

Ženske
smo dobre
voznice
Dobra volja nam lahko še
kako pomaga, meni naša
bralka Polonca Kolar iz
Planine, ki se je podala v
štajersko prestolnico

.

.

Brane Šalamon

To o dobri volji moramo razložiti pose-
bej. Še sami smo namreč postali dobre
volje, ko smo prvič govorili z našo bralko
Polonco Kolar iz Planine. Sporočili smo
ji namreč, da je bila izžrebana iz kupa
prejetih prijavnic za nedeljski izlet z nis-
sanom notom. Toliko veselja, kot ga je
bilo slišati po telefonu, že dolgo nismo
slišali in tudi po tem, ko se je vrnila z
izleta, je bilo podobno.
»Saj slaba volja nikoli ne pomaga! Torej
nam ostanejo dobra volja, smeh in vsak
trenutek, da ga izkoristimo za kaj koris-
tnega,« pravi naša bralka in v tej akciji
prva voznica. »Nedeljskega beremo do-
ma skoraj redno, kolikor pač dopušča
čas. Ko sem videla tisto prijavnico, sem
jo izpolnila, saj nič ne stane, morda pa
se mi nasmehne sreča, sem si rekla.«
In se ji je, prvič tako velika, lahko rečemo
bogata, saj ji je prinesla nedeljski izlet.

Spomin na Maribor
»Pred veliko časa sva bila z možem v
ptujskih termah in takrat je bilo za obisk
Maribora zelo malo časa, pa sva si to-

krat rekla, zakaj ne bi šla na drugo stran
Slovenije. In sva se odpeljala do Maribo-
ra, brez kakšnih posebnih zastojev na

cesti, če odštejemo tako zamudno gra-
dnjo protihrupnih ograj v okolici Celja. V
Mariboru sva si ogledala akvarij in tera-
rij v mestnem parku ter sam mestni

park,« je bila navdušena naša bralka
Polonca Kolar in na srečo opozorila na
veliko zanimivosti, ki jih sicer skriva dru-
go največje mesto v Sloveniji, pa ga do-
mači turisti še vedno niso povsem od-
krili.
Akvarij in terarij v mestnem parku je
med Mariborčani in turisti zelo prilju-
bljen in je eden najbolj poznanih v južni
in srednji Evropi. Uvrščen je v vse regis-
tre pomembnih evropskih in svetovnih
akvarijev in živalskih vrtov. V akvariju
imajo 120 vrst rib, v terariju več kot sto
vrst plazilcev, dvoživk, insektov in naj-
bolj strupene kače na svetu.
Maribor bi bil neprepoznaven brez svo-
jega mestnega parka. Že med letoma
1869 in 1872 so zasadili prva drevesa v
parku, ki je nastal na nekdanjih zemljiš-
čih grofa Brandisa in podjetnika Ba -
dla, načrte za park pa je narisal ugledni
dunajski krajinski arhitekt dr. Julius
Feldbacher. Pa ni šlo samo za park –
postavili so tudi nekaj pomembnih spo-
menikov, parku priključili še ribnike in
vsega skupaj je v parku okoli sto vrst
domačih in tujih listavcev ter mnogo
iglavcev.
»Seveda sva si ogledala še mariborsko
stolno cerkev, ki je še kako pomembna
za nastanek in razvoj Maribora, to mno-
gi pozabljajo,« pravi Polonca Kolar. Se-
veda ne gre pozabiti, da so leta 1859
preselili sedež lavantinske škofije v Ma-
ribor in razvoj mesta se je začel pisati na
novo.

»Še na Lent ob Dravi sva zavila z nissa-
nom notom, ker je na dravskem nabre-
žju nabrane veliko zgodovine. Najprej je
treba zaviti v hišo Stare trte, na pročelju
katere raste najstarejša trta na svetu, ki
je s starostjo več kot 400 let vpisana v
Guinnessovo knjigo rekordov. Pogled na
gladino reke Drave pa je seveda sploh
nekaj posebnega, ker na njej odseva
druga stran reke. Če je pravo vreme, in
na najinem izletu je bilo tako, je to sko-
raj nekaj čarobnega.«
Da je bil njun izlet na Štajersko popoln,
sta zavila še do Areha na Pohorju, kjer
na jasi sredi zelenih pohorskih gozdov,
na nadmorski višini 1249 metrov, stoji
cerkvica, katere zgodovina pravi, da so
jo postavili že konec 15. stoletja. Pred-
vsem pa je največja znamenitost cerkvi-
ce kamniti grob svetega Henrika, relief-
na marmorna plošča, ki kaže ležečega
vojvodo s krono na glavi, oblečenega v
tesno prilegajočo se obleko ter z mečem
v roki. Pozimi je seveda drugače, tam se
gnetejo smučarji, tokrat pa so bili na
pohorskih poteh predvsem tisti, ki še
znajo odkriti skrite kotičke Pohorja.

Ne sodite po tistih, ki se
šminkajo
»Vozim od leta 1990, ko sem opravila
vozniški izpit, in naj pravijo, kar hočejo,
ampak zdi se mi, da smo ženske dobre
voznice. Že res, da se nekatere šminkajo
med vožnjo, pišejo sporočila po telefonu
in še kaj, ampak ne smete nas ocenje-
vati prav po teh,« pravi skoraj vedno do-
bro razpoložena Polonca Kolar, ki vsak
dan prevozi 90 kilometrov v službo, iz
Planine v Ljubljano in nazaj. Vedno brez
nesreč, zapletov, vedno srečno in previ-
dno.
»Ne sprašujte o cestah, saj nam tako in
tako pravijo, da ni denarja, in ne spra-
šujte o kulturi voznikov, ker smo si pač
preveč različni, da bi kdaj kdo komu dal
prednost, mu pomagal. Nedeljski izlet z
nissanom notom je uspel, to napišite,«
je bila zadovoljna in odrezava Polonca
Kolar, navdušena nad avtomobilom,
lahko bi zapisala, da je nobel, če seveda
ne bi vedno s seboj vozila svojega veli-
kega psa in vsega, kar sodi zraven. Do-
bro, psa tokrat ni bilo na nedeljskem
izletu, zato je lahko le rekla, da je to avto
za družine, ki bodo uživale v varni vož-
nji.

Naša bralka se je z možem in seveda nissanom notom ustavila tudi na dravskem nabrežju, pravzaprav v najstarejšem
delu Maribora, na Lentu, mestnem delu s pestro zgodovino. Spomin na splavarje, najstarejšo trto na svetu, obrambne
stolpe, židovsko četrt s sinagogo, omenjena je bila že leta 1429 ... Maribor je imel celo občasno vlogo sedeža vrhovnega
rabinata za Štajersko, Koroško in Kranjsko. Potem so tu še Židovski trg in Židovski stolp ter vse tisto, kar se razprostira
med vodnim in sodnim stolpom.

Morda si sploh ne znamo predstavljati, kaj bi kje drugje naredili s tako staro
vinsko trto, kakršno imajo v Mariboru. No, vsaj v zadnjem času se je veliko
popravilo. Hiša Stare trte je postala hram vinske tradicije in kulture
Maribora, Štajerske in Slovenije. Predstavlja zgodovino in pomen Stare trte,
kulture in dolge tradicije vinogradništva in vinarstva na mariborskem
območju. Hiša je bila nekoč sestavni del obrambnega mestnega obzidja,
potem so tu stanovali socialni reveži, ki na srečo trte niso uničili, od leta
2007 pa vabi turiste kot osrednji vinsko-kulturni hram.

Na sprehodu po Mariboru seveda ne boste mogli mimo »rdečkaste«
frančiškanske cerkve s samostanom, ki se bohoti ob pomembnih
prometnicah v središču mesta. Baziliko sv. Marije Matere usmiljenja, ki ima
dva stolpa in tri ladje, so zgradili ob prelomu iz 19. v 20. stoletje po načrtih
dunajskega arhitekta Richarda Jordana. Nastala je na mestu nekdanjega
kapucinskega samostana in cerkve Matere usmiljenja, pri kateri je bil od leta
1786 sedež slovenske predmestne župnije. Nedaleč stran pa je še en simbol
mesta, bronasti spomenik NOB, delo Slavka Tihca, katerega značilnost je, da
so v spomeniku vdolbeni presnetki razglasov o streljanju talcev in
upornikov, ki so bili med drugo svetovno vojno obsojeni na smrt. Spomenik
je Mariborčanom veliko bolj poznan pod imenom Kodžak, kajti podoba
spomenika spominja na gologlavega detektiva Kojaka iz istoimenske
televizijske serije.
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