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Подсећање на почетке сарадње – делегација из Марибора у посети Краљеву 
 

Град Краљево ће у наредних неколико дана бити домаћин делегацији 
бивших руководилаца братског и партнерског града Марибора, коју предводи 
Андреј Верлич, почасни грађанин града Краљева за 2018. годину, који је ово 
признање и добио за несебичан допринос развоју пријатељских и партнерских 
односа између града Марибора и града Краљева.  

Делегацију је првог дана боравка примио градоначелник Краљева др 
Предраг Терзић, са помоћником задуженим за културне манифестације и сарадњу 
са партнерским градовима Сретеном Јовановићем и чланицом Градског већа 
задуженом за културу, сарадњу са градовима и општинама у земљи и 
иностранству Горданом Стојковић. Састанку су присуствовали и представници 
борачких организација града Краљева. 

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је подсетио на то да наш град 
развија сарадњу са неколико братских градова и општина у више земаља Европе, 
али и у Северној Америци и Кини, али да се, међу свим градовима побратимима 
Краљева, издваја Марибор.  

„Наредне године ћемо обележити 50 година од успостављања пријатељства 
између Краљева и овог словеначког града, а ове године се навршавају три 
деценије од последњег поласка „Воза братство-јединство“, који је саобраћао од 
Краљева до Марибора и из Марибора до града на Ибру. Сарадња коју су 
успоставили још наши очеви и дедови била је прекинута током деведесетих година 
и, нажалост, моја генерација није имала ту могућност да од малена развија 
пријатељски однос са децом из Марибора. На срећу, успели смо да обновимо 
пријатељства између краљевачких и основних школа у Марибору. Поред старих, 
развијају се и нова пријатељства, што је веома важно, јер желимо да деца још у 
основној школи развијају другарство са децом из Марибора. С временом, ова 
пријатељства ће наставити да се развијају тако да ће, и када постану одрасли 
људи, имати своје пријатеље у овом дивном словеначком граду“, рекао је 
градоначелник нагласивши:  

„Увек када смо посећивали Марибор, дочекани смо као најрођенији, као да 
одлазимо код својих рођака и дугогодишњих пријатеља. То је нешто што треба да 
наставимо да негујемо и надам се да ће сви житељи Краљева разумети ову моју 
молбу“, поручио је Терзић. 

Дугогодишњи сарадник и пријатељ многих генерација Краљевчана Андреј 
Верлич се, каже, први пут срео са Краљевом пре четрдесет година. 

„Када сам 1979. године био војник у Београду, дошли смо у Краљево, а 
након тога још много пута сам био као омладински функционер, 1989. године, као 
већина нас, путовао сам „Возом братство-јединство“. Сусрети Мариборчана и 
Краљевчана су увек били дивни, а последњих година мислим да нема подручја на 
којем нисмо сарађивали – наша комунална предузећа, ватрогасци, цивилна 
заштита, у области културе, спорта... Оно што је будућност ове сарадње је сигурно 
сарадња школа из Марибора и Краљева“, истакао је Верлич, захваливши на 
званичном пријему иако је делегација у незваничној посети Краљеву. 



Некадашњи председник Социјалистичког савеза Марибора Иван Горјуп се 
присетио времена када је „Воз братство-јединство“ између Марибора и Краљева 
саобраћао. 

„Данас ми је топло око срца због тога што овај воз никад нисам сматрао, 
иако сам био на функцији, као политичко делање. У том возу који је возио према 
Краљеву било је толико присних односа, толико среће у људима. Марибор је дао 
више од 5.000 људи који су били исељени из града, више од 5.000 људи који су 
били стрељани као таоци и око 5.000 људи који су били отерани у разне логоре по 
Немачкој и Аустрији. Људи који су долазили возом у Србију били су примљени у 
куће и смештани код домаћина, који су са њима делили храну и све тегобе 
преживљавали заједно са њима. За разлику од неких других возова који су водили 
у друге градове, где нису били примљени тако срдачно и нису успостављене такве 
везе. Јако сам срећан што сам ту и што чујем како ствари стоје и мислим да ће се 
наше гостопримство и даље наставити и да ће из Марибора тек долазити у 
Краљево, као и Краљевчани код нас у Марибор“, поручио је Горјуп. 

И помоћник градоначелника Краљева Сретен Јовановић је евоцирао 
успомене на некадашње братске односе.  

„Возом су долазили они који су од 1941. до 1945. боравили у Србији и у 
Краљеву. Након што је дошло до прекида односа, први градови који су из 
Словеније и из Србије успоставили сарадњу били су управо Марибор и Краљево. 
Ја сам посебно срећан што полако пребацујемо оно што знамо на нашу децу – већ 
је више од 5.000 деце обухваћено сарадњом између краљевачких и словеначких  
школа. Из нашег града то су „IV краљевачки батаљон“, „Свети Сава“ Рибница, 
„Димитрије Туцовић“, „Јован Цвијић“ из Сирче и управо ових дана договарамо и 
сарадњу школе „Драган Маринковић“ из Адрана са словеначком школом“, каже 
Јовановић препричавајући догађај приликом једне посете наше деце Марибору, 
када је малишан добио на поклон телефон од словеначке породице код које је био 
смештен како би могао да буде у контакту са својим новим пријатељима будући да 
његови родитељи нису били у могућности да му купе телефон.  

Причу, која је госте и већину домаћина вратила у време када се „Возом“ 
путовало на релацији Краљево-Марибор, и изазвала буру осећања, испричала је 
чланица краљевачког Градског већа докторка Гордана Стојковић, која је на 
фотографијама изложбе „Воз братство-јединство“ у Марибору препознала свога 
сада већ покојног оца и његове пријатеље, док јој се из публике обратила жена 
која је стајала до ње показујући јој свог оца на истој фотографији.  

„Ми смо плакале - од среће што смо се среле, што смо као потомци својих 
родитеља који су некада кренули у остваривање братских веза наставиле тим 
путем, као што и даље настављамо, као и наша деца и наше породице“, поручила 
је Гордана Стојковић. 

Програмом боравка у нашем граду, делегација из Марибора је предвидела, 
између осталих активности, и обилазак Гробља стрељаних октобра 1941. године и 
полагање венаца на хумке невино стрељаних и Краљевчана и својих суграђана 
Мариборчана, као и обилазак Манастира Жиче.    
 


