
Poslovil se je Vekoslav Slavko Jalušič 

  

Poslovil se je naš dragi in spoštovani dolgoletni član Kulturnega društva STUDENCI Maribor  

SLAVKO JALUŠIČ. Ni bil samo član – bil je tudi predsednik društva. Društvo je vodil tri obdobja, tj. od 
leta 1998 do 2012. Leta 2011 je prevzel vodenje sekcije za oblikovanje lesa in gline od Ivana 
Goisnikerja, pozneje se je ta na predlog zadnje mentorice, akademske kiparke Vlaste Zorko, 
preimenovala v sekcijo KIPARJI. Zadnji velik projekt, v katerem je sodeloval, je bila zasnova in izdelava 
STENSKE KOMPOZICJE. Postavljena je bila zunaj stavbe na zidu ob Lesarski šoli Maribor leta 2019 in je 
tako na ogled vsakomur.  
 
Svoja dela so kiparji razstavljali v Mariboru, bližnji in širši okolici Maribora ter v Monoštru na 
Madžarskem pri Porabskih Slovencih. Člani kiparjev so obiskali mnoge galerije, proučevali razstavljene 
predmete in se strokovno izobraževali. Bili so prijatelji. Slavko jih je vodil in z njimi sodeloval z vso 
skrbnostjo ter odgovornostjo, vse do zadnje razstave lesnih umetnin, katere se je še udeležil. Le-ta je 
bila postavljena v čast 34. FORMA VIVE v Malečniku 28. septembra letos. 
 
Slavko je imel izreden posluh za  kulturno življenje, dovolil je širitev in razvoj raznolikih kulturnih 
dejavnosti. Tako so se v času njegovega vodenja društva razvile še druge ljubiteljske zvrsti. Poleg  
dveh pevskih zborov  je  bila leta  2003  ustanovljena prva likovna sekcija otrok,  2004 pa prva likovna 
skupina starejših. Članom društva, ljubiteljskem ustvarjalcem kulture v Kulturnem društvu Studenci, 
je omogočil izobraževanje, napredek  in razvoj. V letu 2007 se  je likovna skupina starejših likovnikov 
razdelila na dve sekciji: Stil in Lise, naslednje leto je bila ustanovljena še tretja likovna sekcija Zarja  ter 
 v letu 2009 še četrta, imenovana Lana. Vseh pet sekcij skupaj s KIPARJI še danes zelo uspešno deluje.  
Slavku smo hvaležni, da še danes ustvarjamo na Studencih. Sam je bil zelo pripaden društvu. Njegova 
zasluga je, da je Kulturno društvo STUDENCI Maribor tudi v nemirnih časih  STALO IN OBSTALO. Za 
svoje delo je prejel priznanja Mestne četrti Studenci, priznanja in zahvale kulturnega društva ter 
priznanje FORMA VIVE Malečnik. 
 
Kulturno društvo Studenci Maribor je ob svoji 95. obletnici leta 2018 Slavku Jalušiču svečano podelilo 
naziv častnega člana društva za njegovo življenjsko delo v ljubiteljski kulturi. 
 

Hvala ti za vse!                                                

V imenu Kulturnega društva Studenci Maribor              predsednica   Rozika Ogorevc                                                                                                                                                                                            


