Podravska statistična regija 1
Podravska statistična regija je ena od dvanajstih
statističnih regij Slovenije. Na našem zemljevidu, s
katerim si na Minibusu veselja pomagamo pri
spoznavanju Slovenije, smo jo označili z živo rozasto
barvo.

Naravnogeografsko podobo te regije tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje (Pohorje
in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi. Regijo bomo spoznavali skozi tri kvize – na prvem
bo poudarek na drugem največjem slovenskem mestu Mariboru, na drugem kvizu se bomo posvetili
Dravskemu polju in mestu Ptuj, tretji kviz pa bo zaznamovalo predvsem lepo Pohorje.

Urbano središče podravske statistične regije je mesto Maribor. To prelepo mesto z največjim
slovenskim trgom (trgom Leona Štuklja) šteje več kot 100 tisoč prebivalcev, za še točnejši podatek
pa pokukajte na wikipedijo (https://sl.wikipedia.org/wiki/Maribor). Če želite Mariborčane poklicati
po telefonu na stacionarno številko, morate najprej vtipkati klicno kodo 02 (smiselno za drugo
najpomembnejše mesto v državi). Če pa jih želite s klicem kar najbolj razveseliti, priporočam, da
vzkliknete »Maribor Šampion«, s čimer boste pokazali spoštovanje do njihovega nogometnega kluba
in navijačev viol. Čeprav bi »na prvo žogo« morda pomislili, da sta mariborski barvi rumena in
vijolična, se to mesto ponaša z rdeče-belo zastavo. Morda pa je to poklon Guinnessovi rekorderki,
več kot 400 let stari trti, ki rodi žlahtno rdeče grozdje sorte žametna črnina. To prastaro trto, katere
potomke so razseljene po vsem svetu, lahko občudujemo na Lentu, kjer se vsako leto odvije tudi
tradicionalni največji slovenski festival. Poleg Lenta, lepega območja ob reki Dravi, pa se v Mariboru
zagotovo izplača obiskati tudi mariborski park z znamenitim akvarijem-terarijem in prelepim
paviljonom ter grič Piramida nad njim. Glede na to, da je Maribor tako zanimivo mesto, ni čudno, da
je v njem zraslo tudi veliko zanimivih in slavnih ljudi – Ilka Štuhec, Svetlana Makarovič, Kajetan Kovič,
Leon Štukelj, Damjan Murko, Zlatko Zahović, Bojan Emeršič in še bi jih lahko naštevali. V Mariboru
pa ne 'delajo' le izjemnih ljudi, ampak tudi izjemne izdelke – med njimi je bil slavni »tamič« iz Tovarne
avtomobilov Maribor, dobra moka, testenine, pekovski izdelki in slaščice iz Mlinotesta, kozmetika iz
ene od tovarn mednarodnega podjetja Henkel, v Mariboru pa ima sedež tudi znana zavarovalnica
Sava.

Tudi če se niste zavarovali pri Zavarovalnici
Sava, boste na kvizu varni pred napačnimi
odgovori, če ste dobro prebrali tole besedilo.
Prav pa bo prišlo tudi nekaj predznanja in sreče
;) Naj bo za danes dovolj … in se vidimo jutri na
Minibusovem tradicionalnem torkovem kvizu!
Pripravila: Kornelija (informacije pobrane iz glave in s svetovnega spleta :))

