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Sporočilo za javnost 

V AVGUSTU BO IGRALA MUZIKA NA BOLFENKU 

Do konca avgusta bo v prezbiteriju cerkve sv. Bolfenka na Pohorju izvedenih osem 

koncertov v organizaciji Mestne občine Maribor, Zavoda za turizem Maribor  

in Društva za komorno glasbo Amadeus 

 

(Maribor, 4. avgust 2021) Prihajajoči konec tedna bomo v cerkvi sv. Bolfenka na 

Mariborskem Pohorju izvedli prva koncerta iz cikla Muzika na Bolfenku. V soboto, 7. 

avgusta, ob 11.30 bo v prezbiteriju nastopil kantavtor Blaž Mencinger (kitara), v nedeljo, 

8. avgusta, ob isti uri pa citrarka Tanja Lončar. Do 29. avgusta se bo ob sobotah in 

nedeljah odvilo še šest koncertnih dogodkov. Program pripravljamo v sodelovanju z 

Zavodom za turizem Maribor in Društvom za komorno glasbo Amadeus in je objavljen 

na povezavi: Muzika na Bolfenku. 

 

Mestna občina Maribor (MOM) je v sodelovanju z zasebnima solastnikoma ter z Zavodom za 

turizem Maribor, Regionalno razvojno agencijo (RRA) za Podravje – Maribor in s Turističnim 

društvom Pekre tako začela oživljanje cerkve sv. Bolfenka, nedaleč od zgornje postaje 

Pohorske vzpenjače. MOM je tretjinski lastnik 521 let starega objekta, ki ima status kulturnega 

spomenika državnega pomena. S solastniki – denacionalizacijskimi upravičenci – oziroma z 

njihovim zastopnikom se je občina uskladila v viziji, da želimo objekt kakovostno upravljati in 

ga oživiti ter nameniti za kulturne, izobraževalne, turistične in druge vsebine, ki bodo tudi v 

skladu s celostno vizijo razvoja tega dela Pohorja.  

 

Partnerstvo za Pohorje 

Ocenjujemo, da lahko s tovrstnimi dogodki na Pohorje pripeljemo več obiskovalcev – 

dnevnih pa tudi večdnevnih gostov. Za to je ključno, da se deležniki na Pohorju povezujemo; 

kot se je na pobudo MOM v letu 2020 oblikovalo Partnerstvo za Pohorje, ki ima za cilj 

uresničevanje potencialov Pohorja kot turistične destinacije, območja zaščitene narave, 

prostora za gospodarske aktivnost in bivanjskega prostora. Povezuje devetnajst (ob)pohorskih 
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občin, pet gospodarskih subjektov, razvojne agencije in strokovne organizacije – skupno 

trenutno 30 članov. Ambiciozno zastavljenemu projektu predseduje mariborski župan Saša 

Arsenovič.  

 

Lokalni projekti, kot je ta, ki ga izvajamo na Bolfenku, »prebujajo« Pohorje na različnih 

koncih in na različne načine ter podpirajo večje projekte partnerstva. Med aktualnimi so 

označitev 220 kilometrov oziroma sedem novih krožnih poti, ki se bodo navezovale na 

Pohorsko transverzalo, povezovalna enosledica med tremi bikeparki na Pohorju (Mariborsko 

Pohorje, Rogla, Kope – v pripravi je idejna zasnova), smo pa tudi v sklepni fazi znamčenja 

Pohorja kot zelene in trajnostne destinacije in vzpostavitve krovne spletne strani. Zavedamo 

se, da je treba na Pohorju delati skozi vse leto in se ne več zanašati zgolj na zimsko sezono. 

Partnerski nastop že daje prve rezultate, saj povezana destinacija učinkoviteje komunicira z 

državnimi institucijami ter razmišlja o velikih projektih in bolj dolgoročno.  

 

Tudi priprave na avgustovske koncerte na Bolfenku so tekle v duhu partnerstva in 

sodelovanja, skozi delovno akcijo, v kateri smo predstavniki različnih akterjev na Pohorju 

objekt in njegovo okolico v zadnjih dveh tednih uredili in počistili. Za ureditev okolja so poskrbeli 

člani Turističnega društva Pekre in prostovoljci Občinske turistične zveze Maribor, prostore 

prezbiterija in notranjega atrija ter hodnikov pa je v torek, 27. julija, očistila skupina sodelavcev 

Mestne občine Maribor, vključno z županom MOM Sašo Arsenovičem in podžupanjo Alenko 

Iskro, ter sodelavci Zavoda za turizem (ZZT) Maribor in RRA Podravje – Maribor. Na dogodku 

so se nam pridružili tudi nekateri gostinsko-turistični ponudniki iz Hotela Zarja, Koče Koče, 

planinske koče Jelka in hotela Tisa.  

 

Doživetja Bolfenk 

Zaradi turistično zanimive in frekventne lokacije (neposredna bližina več turističnih 

objektov in zgornje postaje krožne kabinske žičnice, Pohorske vzpenjače, bližina kolesarskih 

in pešpoti, smučarskih prog, energetskih točk, razglednega stolpa …) ima območje Bolfenka 

veliko turističnih in razvojnih potencialov. Zato je Mestna občina Maribor letos tudi – uspešno 

– kandidirala na 3. javnem pozivu za Sklad EKSRP za uresničevanje ciljev strategije lokalnega 

razvoja na območju Toti LAS v obdobju 2014-2020 z operacijo Doživetja Bolfenk. Ta sledi 

viziji Partnerstva za Pohorje in bomo z njo predvideli celovito vsebinsko ureditev območja 

Mariborskega Pohorja. Ocenjena skupna vrednost operacije je 79.300 evrov. Finančni vložek 

MOM je 65 tisoč evrov, iz operacije bo sofinanciranih dobrih 50 tisoč evrov. Razliko prispevajo 

partnerji – RRA  Podravje – Maribor, Hortikulturno društvo Maribor in Turistična agencija 

Pohorje turizem, Borut Zadek, s. p. 

 

V teh dneh smo, v sodelovanju s podjetjema Marprom in Mariborski vodovod, znova 

vključili tudi pitnika pri spodnji in zgornji postaji Pohorske vzpenjače (slednji je opremljen 



 

 

še s pipo za pse). Skupno smo na območju občine za uporabo znova pripravili 20 pitnikov; vsi 

so pregledani in opremljeni z obvestilom o uporabi v skladu z ukrepi za preprečevanje širjenja 

okužbe covid-19. 

 

Na Mestni občini Maribor smo prepričani, da bomo solastniki cerkve sv. Bolfenka našli 

skupni jezik tudi glede upravljanja objekta v prihodnje in ga tako s kvalitetnimi 

vsebinami dolgoročno odprli obiskovalcem. 

 

__________________________________________ 

 

Program koncertov v sklopu cikla Muzika na Bolfenku: 

Sobota, 7. 8., ob 11.30 - Blaž Mencinger, kitara 

Nedelja, 8. 8., ob 11.30 - Tanja Lončar, citre 

Sobota, 14. 8., ob 11.30 - Daniel Marinič, harmonika 

Nedelja, 15. 8., ob 11.30 - Vokalni ansambel Elinor 

Sobota, 21. 8., ob 11.30 - Trio Maribor: Miladin Batalović, violina, Levente Gidró, viola, Gorazd 

Strlič, violončelo 

Nedelja, 22. 8., ob 11.30 - Oksana Pečeny, violina & Matic Dolenc, kitara 

Sobota, 28. 8., ob 11.30 - Nikolaj Sajko, violončelo 

Nedelja, 29. 8., ob 11.30 - Andrej Ofak, kitara & Borut Mori, harmonika 

 

Vstopnice prodaja TIC Maribor, Partizanska cesta 6a, kupiti jih je mogoče tudi preko spletne 

strani www.visitmaribor.si, 30 minut pred začetkom posameznega koncerta pa bodo naprodaj 

tudi v cerkvici sv. Bolfenka. Cena vstopnice je za posamezne koncerte 4 evre in za druge 6 

evrov. Upokojenci in študenti lahko vstopnice kupijo po nižji ceni (3 oz. 4 evre), za mlajše od 

14 let pa je vstop brezplačen. 

 

Obisk koncerta v imenitnem ambientu cerkvice svetega Bolfenka lahko obiskovalci dopolnijo 

s kosilom na Pohorju, povratno vožnjo z gondolo in virtualnim doživetjem v Hiši Stare 

trte. Za nakup paketov je mogoče koristiti tudi turistične bone; v tem primeru je treba nakup 

opraviti pri podjetju Martura, d. o. o, na blagajni za prodajo gondolskih kart na spodnji postaji 

vzpenjače.  

 

Za udeležbo na dogodkih je potrebno dokazilo PCT (potrdilo o prebolevnosti, potrdilo o 

cepljenju ali negativen test, ki ni starejši od 48 ur). 

     

 Odnosi z javnostmi  

MO Maribor 
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