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UVOD
Drage Radvanjčanke in
Radvanjčani!
Pred Vami je nova številka Radvanjskih novic, ki je
predpraznično obarvana. Veliko dni je že preteklo od
tedaj, ko smo v vaše domove prinesli sveže novice.
Vesela bom, če bomo lahko večkrat prišli med vas s
povsem krajevno obarvanimi novicami. V Radvanju
se dogaja veliko stvari. Gradnje in popravila
komunalnih priključkov in cest potekajo prepočasi,
želje mnogih investitorjev za pozidavo zelenih
površin pa prehitevajo naše sposobnosti razumevanja
in sprejemanja. Spremembe se kažejo na vsakem
koraku. Naš kraj dobiva povsem novo, drugačno,
sodobno podobo. Vsak izmed nas vse bolj in na
povsem svoj način spoznava, da tovrstne spremembe
vplivajo tudi na kakovost življenja. Prihodnji čas nas
bo nedvomno soočil s še več novostmi v neposredni
bližini naših domov in priljubljenih kotičkov, zato je
prav, da si za ohranitev krajine in celostno podobo
kraja prizadevamo vsi skupaj in vsak zase.
V dneh, ko si bomo segali v roke, pomislimo tudi
na to, kaj lahko storimo za boljši jutrišnji dan. Če se
boste pridružili mnogim, ki že sedaj veliko prostega
časa namenjamo Radvanju, vam zagotavljam, da je
vsebin in možnosti še veliko. Ob izzidu letošnjih
Radvanjskih novic bi še posebej pohvalila vse tiste
posameznice in posameznike, ki ste že ves čas aktivni
v pripravi prednovoletnih prireditev. Res je, da se
tudi preko leta združujete v naših krajevnih društvih,
skrbite za urejenost našega kraja in nam popestrite
številne dni v letu. Brez Vas, ki resnično srčno živite
in ustvarjate čarobne trenutke za marsikoga od nas,
bi tukaj verjetno ne bilo tako lepo živeti. V mislih sem
seveda z vsemi aktivnimi člani našega turističnega,
športnega in gasilskega društva, prizadevnimi članicami ročnodelske sekcije, odborom Rdečega križa ter
še s kom. Hvala je le skromna beseda, ki ima v sebi
tudi sporočilo, da nikar ne odnehajte.
Čas prehitro mineva. Iztekajoče se leto bomo spravili
med spomine, prihajajoče nam že prinaša nove
izzive…
Leto se bo poslovilo v soju luči, sneg nas je že razveselil
in kaj kmalu bomo segli drug drugemu v roke in si
zaželeli veliko zdravja in lepega v prihodnje.
Želim si, da se Vam uresniči kar največ želja, da
ohranite smisel za vse, kar je lepega in da se polni
zdravja in pozitivne energije srečujemo tudi v
naslednjem letu.
Srečno in vse dobro Vam želim!
Nataša Kajba Gorjup

V SPOMIN MAJDI PLANINŠIČ
V zadnjih novembrskih dneh,
ko smo pripravljali prispevke
za Radvanjske novice, smo
obnemeli ob novici, da je za
vedno odšla od nas gospa
Majda Planinšič, dr. medicine.
Mnogim krajanom Radvanja je
dolga leta nesebično pomagala
lajšati starostne in številne
zdravstvene težave. Rekli smo
ji kar »naša zdravnica Majda«. Mlada in prikupno
nasmejana se nam je pogosto pridružila tudi kot
avtorica pris-pevkov v naših novicah.
Poznali smo jo kot članico sveta Mestne četrti
Radvanje in kot prizadevno članico komisije
za socialo in zdravje v naši mestni četrti. Kljub
pomanjkanju časa in preobremenjenosti z delom in
skrbjo za družino, je vselej našla čas tudi za vsebine,
ki niso bile neposredno povezane z zdravjem. Gospa
Majda je kot dolgoletna članica sveta odkrito in
neposredno opozarjala na to, da bi se morali bolje
razumeti med seboj, biti drug z drugim strpnejši in
drug v drugem iskati kar največ dobrega. Prizadevala
si je tudi za ohranitev naravne krajine in Pohorja, ki
ga je preprosto imela rada. V vseh nas, ki smo se z
njo srečevali, jo poznali in sodelovali, ostajajo njene
prijazne besede, ideje in zamisli, njene modrosti in
plemenitosti, ki smo jih bili deležni. Naj ostanejo
spomin in spodbuda.
Nataša Kajba Gorjup



UVOD
Že nekaj let je preteklo, odkar so izšle zadnje
Radvanjske novice. Ko sem jih prelistala in jih
primerjala z novimi, sem ugotovila, da se je v
Radvanju spremenilo veliko stvari.
Navadili smo se novega stanovanjskega naselja,
čeprav se z njim še vedno nismo čisto sprijaznili. Z
novimi stanovanji so v naš kraj prišli tudi novi obrazi
in z njimi nove želje, nova videnja razvoja našega
kraja. Veliko ljudi še ne poznamo. Radvanjske novice
so tiste, ki bodo utrip kraja prikazale tudi njim in
mogoče koga spodbudile, da se nam pridruži. V kraju
namreč delujejo društva, ki združujejo ljudi glede na
njihov interes in prepričana sem, da boste naši novi
sokrajani med njimi našli tudi kaj zase. Zelo vas
bomo veseli.
V Radvanju je v zadnjem času videti mnogo turistov.
Veliko jih prihaja k nam na seminarje, nekaj jih samo
prenoči pri nas, nekateri se udeležujejo športnih
aktivnosti. Vedno več je družin, ki v naši prelepi
naravi najdejo prostor in čas za počitek in aktivno
preživljanje prostega časa. Včasih je bil turizem v
Radvanju naravnan predvsem na zimski turizem,
danes je slika povsem drugačna. Planinci, sprehajalci
in kolesarji so danes tisti, ki jih srečujemo skozi vse
leto. Vidimo, da v kraju delamo dobro in da smo na
pravi poti.
Seveda naravne danosti kraja za dobro počutje niso
dovolj. Prebivalci so tisti, ki mu dajejo smisel. Smisel
vseh nas, »starih in novih« Radvanjčanov, je obdržati
naš kraj domač in ljudem prijazen. Z druženjem in
skupno začrtanimi nalogami bo Radvanje, kljub
bliskovitemu razvoju, ostalo naše.
Je pravo bogastvo za prave oči:
podoba naslikana,
ptica na veji,
žito v vetru,
cvet ob potoku – so tople človeške dlani!
Sreča je v dobrih stvareh,
je iskra v očeh, je veselje,
je smeh in je bleščeča ob dobrih ljudeh.
V letu, ki prihaja, vam želim veliko toplih človeških
dlani, iskric v očeh, veselja, smeha in dobrih ljudi.
SREČNO 2009!
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AKTUALNO
POGOVOR Z GOSPODOM ŽUPANOM, FRANCEM KANGLERJEM, NAŠIM
SOKRAJANOM
Gospod župan, že kar nekaj časa ste krajan
Radvanja. Kaj menite o njem?
Vesel sem, da sem tudi pravno postal krajan Radvanja,
še posebno zato, ker moje družinske korenine izvirajo
prav iz Radvanja. Oče je svoje otroštvo preživel v
Radvanju na Vrtnarski ulici. Ta del Maribora mi je še
posebej pri srcu, saj lahko s svojo prisotnostjo obujam
spomine na preteklost, ki se nanaša na družinske
korenine.
V Radvanju se v prihodnosti načrtuje veliko
pomembnih dogodkov in prireditev. Radvanjčane
zanima, kakšni bodo posegi v naravo in ali nam
lahko predlagate, kako naj se prebivalci Radvanja
vključimo v te projekte.
Kar se tiče poseganja v naravo, si prizadevam, da bi o
tem odločala stroka. Univerzijada bo zelo pomemben
projekt, ki se bo odvijal na območju Pohorja.
Zagotovo bo imela pozitiven učinek za Radvanje in
Maribor. Potrebno bo obnoviti športno in poskrbeti
za komunalno infrastrukturo.
Radvanjčani si že dolgo želimo imeti dvorano, v
kateri bi prirejali kulturne, zabavne prireditve,
predavanja, izobraževanja, delavnice, razstave ipd.
Za potrebe univerzijade je načrtovan tudi projekt
»Pohorska livada«. V eni izmed televizijskih
oddaj ste obljubili, da se boste osebno zavzeli, da
se dvorana vključi v ta projekt. Zanima nas, ali
obljuba še drži?
Tudi sam bi si želel več takšnih projektov kot je
večnamenska in ledna dvorana v Radvanju. Vesel
sem, da lahko kot član turističnega društva predlagam
investicijske projekte in z ostalimi člani pokomentiram
o možnostih, ki bi jih lahko v Radvanju realizirali.
V projektu Pohorska livada imamo v načrtu, da bi v
Radvanju zgradili večji večnamenski prostor.
Kakšne so realne možnosti za izgradnjo golf igrišča
na obronkih Pohorja in od česa je ta odvisna?
V danem trenutku so realne možnosti male, predvsem
zaradi razdrobljene lastnine nepremičnin. Težko bo
pridobiti ta zemljišča, saj so cene astronomske.
Predvidena je tudi obnova Pohorske vzpenjače,
pa bi vas prosili, da nam kaj več poveste o tem.
Projekt obnove Pohorske vzpenjače že poteka. V tem
trenutku je vzpenjača v lasti Mestne občine Maribor.
Ko bomo pridobili gradbeno dovoljenje za prenovo,
bomo poskušali z razpoložljivimi evropskimi sredstvi
in drugimi finančnimi viri, priti do nove gondole.

Z razvojem in številnimi prireditvami v Radvanju
se pričakuje tudi povečan promet. Radvanjske ceste
so že sedaj precej obremenjene. Zanima nas, kako
vi ocenjujete izgradnjo zahodne in nadaljevanje
južne obvoznice s krožiščem na Lackovi cesti in
novo povezavo od krožišča do hotela Habakuk čez
bivše strelišče. Sprašujemo se, kdaj lahko realno
pričakujemo zaključek teh projektov.
Večkrat sem že omenil, da je potrebno v skladu
z načrti, ki so že pripravljeni, skozi Radvanje
speljati obvoznico. Vesel bom, ko bo Lackova cesta
obnovljena in ko bo rondo začel služiti svojemu
namenu, saj bo s tem promet drugačen, bolj sproščen
kot je bil do sedaj.
Opazili smo, da se je z vašim prihodom na mesto
župana, premaknila marsikatera stvar v mestu
in imamo občutek, da je mesto ponovno zaživelo.
Kakšni so vaši pogledi na opravljeno delo ter kako


AKTUALNO
gledate na prihodnost.
Prepričan sem, da je v Mariboru zavladala pozitivna
energija in da bomo izpolnili vse, kar smo pred
volitvami obljubili. Gradi se Lutkovno gledališče,
za katerega smo počrpali kar 6.400.000 evropskih
sredstev. Drugo leto bomo otvorili zavetišče za
male živali. Za vse večne čase bomo Maribor rešili
smeti z izgradnjo toplarne. Zgradili smo Ljudski
vrt, čaka nas še druga gradbena faza. V Maribor
smo pripeljali nogometno državno reprezentanco
in nogometne tekme. Obnovili smo prireditveni in
vadbeni prostor Karanteno, obnovili bomo Pekarno.
Otvorili smo novo tržnico, ki je bila v preteklosti (50
let) prodana. Uspelo nam jo je kupiti nazaj in jo dati
v upravljanje podjetju, ki je v večinski lasti Mestne
občine Maribor.
Dolga leta ste bili poslanec, sedaj župan. Kako bi
primerjali obe funkciji in prosili bi vas, da nam
opišete vaš povprečen delovnik. Seveda nas zanima
ali boste še kandidirali za župana mesta Maribor,
saj predvidevamo, da je od vaše odločitve odvisen
marsikateri začeti projekt.
Težko je primerjati. Glas poslanca je kolektivna
odgovornost, medtem ko je glas župana individualna
odgovornost. Tako imam kot župan večjo odgovornost,
kot sem jo imel kot poslanec. Odgovarjam za proračun,
projekte in investicije v mestu. Moj delovnik se
prične ob 8.30 zjutraj in traja do 21., 22. ure zvečer.
Vikendi so ponavadi polni dogodkov in prireditev.
Dnevi, tedni in meseci hitro minevajo, preteklo je že
pol mandata.
Bližajo se božično novoletni prazniki. Kako
jih boste preživeli in kaj bi za konec sporočili
prebivalcem Radvanja?

NOVOSTI V ŠPORTNEM CENTRU POHORJE

Vsem prebivalcem Radvanja želim, da bi božičnonovoletne praznike preživeli kar se da lepo. V novem
letu jim želim predvsem zdravja, sreče, osebnega
zadovoljstva in medsebojnega razumevanja.

Ob vznožju Pohorja, v izteku »Smučarskega
stadiona« pa bo 15. decembra svoja vrata odprl nov
športni hotel Arena s štirimi zvezdicami. 38 sob s
75 nadstandardnimi ležišči je namenjenih predvsem
športnim, poslovnim in družinskim gostom. Ob hotelu
bo tudi velika sončna terasa s pogledom na snežni
stadion, hotel pa se bo ponašal tudi z wellness centrom
z whirlpooli, savno in počivališčem. Ponudba novega
športnega hotela Arena bo zaokrožena s sodobno
seminarsko dvorano za 60 oseb, z veliko restavracijo
in z lobi barom.
Osrednja dogodka te zime na Mariborskem Pohorju
bosta že tradicionalni Svetovni pokal alpskih smučark,
45. »Zlata lisica«, ki bo 10. in 11. januarja 2009 ter
Svetovno prvenstvo smučarskih učiteljev, ki se bo na
Pohorju odvijalo od 2. do 7. marca 2009.



Športni center Pohorje in Pohorska Vzpenjača sta
za prihajajočo smučarsko sezono na Mariborskem
Pohorju pripravila številne novosti.
Najpomembnejša je zagotovo nova 6-sedežnica
Pisker 2 in k njej pripadajoče smučišče na Areškem
Pohorju. Dolžina smučišča ob sedežnici je dobrih
2000m, nova 6-sedežnica pa bo lahko prepeljala do
3000 smučarjev na uro.
V letošnji sezoni bo na smučišču Cojzerica začel
obratovati tudi novi smučarski poligon oziroma proga
za veleslalom z možnostjo meritve časa, na smučišču
Stolp pa je zrasel moderno opremljen smučarski
poligon za otroke.
Pri Športnem centru Pohorje so pred novo zimsko
sezono povečali tudi obseg svojih nastanitvenih
zmogljivosti. V okviru hotelskega kompleksa
Bolfenk, ki je od smučišč oddaljeno le 50 metrov, je
zrasel novi mladinski hotel Videc s tremi zvezdicami,
kjer je v 28 sobah na razpolago 58 osnovnih in 56
dodatnih ležišč ter nova seminarska dvorana za 120
oseb.

AKTUALNO
In še to: Sezonska oz. letna vozovnica za Mariborsko sam financira naložbo, zato meščanom gradnje
Pohorje vključuje tudi vse naprave na Areškem in omrežja ni potrebno sofinancirati, kot je bila praksa
Ribniškem Pohorju, na Kopah ter v Kranjski Gori.
v preteklosti. Priključek do uporabniških mest je
brezplačen. Od občanov mora investitor pridobiti le
pisna soglasja za gradnjo, ki so zakonska podlaga
projektu. Podpis soglasja nikogar ne obvezuje k
Gradnja optike v Radvanju
naročilu storitev – storitve bo naročil in koristil le
Razvoj sodobne informacijske družbe sloni na tisti, ki bo to želel. Vse prihajajoče širokopasovne
razvoju in uporabi novih telekomunikacijskih storitve bodo za uporabnike še bistveno cenejše.
rešitev. V naslednjih nekaj desetletjih bo razvoj
narekovala optika, zato bodo bakrena telefonska in Pridobivanje soglasij: Proces pri gradnji optičnega
kabelska koaksialna omrežja v naprednih okoljih omrežja ima več faz. Najprej občane na domu obišče
kmalu zamenjala sodobnejša in zmogljivejša Gratelov predstavnik, da pridobi njihovo soglasje
širokopasovna optična omrežja.
za izvedbo del. Takrat jih seznani s projektom,
prednostmi in možnostmi, ki jih optično omrežje
Optična vlakna omogočajo neomejene hitrosti ponuja. S pobiranjem soglasij na določenem območju
pretoka raznolikih podatkov (besedil, zvoka, slik, Gratel ugotavlja interes občanov po optičnih
filma in videa) preko omrežja do lokacije uporabnika. priključkih in gradi optične trase tam, kjer jih pridobi.
»Prihajajoče širokopasovne telekomunikacijske Glavne trase običajno potekajo po javnih površinah,
storitve, kot so IP internet, IPTV in IP telefonija za za katere Gratel pridobi soglasje od lokalne skupnosti
nadaljnji razvoj potrebujejo ustrezna širokopasovna (občine).
omrežja, ki so bistveno zmogljivejša od obstoječih,«
poudarja Drago Štrafela, direktor podjetja Gratel. Faza gradnje: Po pridobitvi soglasij sledijo gradbena
‘’Gre praktično za nadgradnjo telekomunikacij, za dela, ki vključujejo gradnjo tras, priključkov do
razvoj, napredek in za cenejše storitve, ki jih bodo objektov ter vzpostavitev internih hišnih napeljav.
plačevali uporabniki optike’’.
Tako morajo vsi uporabniki v stanovanjskih blokih,
hišah ali poslovnih objektih dobiti priključek do
Kaj ponuja optika? Preko omrežja optičnih svojega odjemnega mesta. Pred začetkom same
kablov podatki potujejo z visokimi hitrostmi, z gradnje lastnike objektov obišče Gratelov operativec,
zmogljivimi datotekami, zapisi ali uporabniškimi ki jih seznani s podrobnostmi o lokaciji trase ter
informacijami. Podatki, ki danes potujejo s hitrostjo predvidenih časovnih terminih izvajanja del. Po
1 Gb/s, bodo v prihodnosti potovali tisočkrat hitreje. dokončanih delih zemljišče uredijo v prvotno stanje.
Telekomunikacije prihodnosti namreč temeljijo Zemeljski gradnji sledi še izvedba vrste montažnih
na IP protokolih. Omrežje je vzpostavljeno tako, del.
da so optična vlakna napeljana direktno od optične
centrale do vsakega uporabnika - FTTH – Fiber to
the Home. TV programe v digitalni tehnologiji bo
moč spremljati na več tv sprejemnikih hkrati (tudi v
standardu HDTV), lahko bomo interaktivno sodelovali
v izobraževalnih in zabavnih kontaktnih televizijskih
oddajah ali pa brskali po internetu prek tv zaslona.
Vsebine bo mogoče natančno prilagoditi gledalčevim
potrebam, željam in razpoložljivemu času. Opravljali
boste lahko poljubno število telefonskih pogovorov,
pri tem pa svojega sogovornika gledali na zaslonu
svojega računalnika ali na tv zaslonu. Brez zamika
slike ali zvoka bo na daljavo mogoče izvajati številne
video konference, opravljati video nadzor in varovanje
objektov, se zabavati, izobraževati, celo zdraviti.
Brez stroškov sofinanciranja. Gratel kot investitor


AKTUALNO
Gradnja je hitra. Zaradi polovičnih zapor promet
na cestiščih poteka neovirano. Asfaltiranje se zatem
zaradi strjevanja betona običajno izvaja šele po 30
dneh. Za optično povezavo do uporabnikov omrežja
(FTTH) je potrebno vzpostaviti še ustrezne priključke
z optične centrale na interno hišno napeljavo na
lokaciji uporabnika, ki se v objektih običajno
vzpostavi z omarico v kletnih ali pritličnih prostorih.
Občane pred vključitvijo v omrežje o razpoložljivih
storitvah podrobno in pravočasno obvešča operater
oziroma ponudnik storitev optike.
Katera mesta že koristijo optiko? Omrežje je
zasebni investitor Gratel že zgradil v Kranju in Kopru
z okolico, v Novem mestu, Velenju, Murski Soboti,
Šenčurju in v delu Ljubljane, gradnja pa poteka še
v Ljubljani, Mariboru, na Jesenicah, v Brežicah,
Slovenski Bistrici, Slovenskih Konjicah, Destrniku,
Radečah, Novi Gorici, Piranu in Portorožu, Izoli in
Tržiču.
Mestna občina Maribor: V okviru mesta Maribor
poteka gradnja optičnega omrežja na 5 območjih.
Najprej je Gratel podpisal služnostno pogodbo za
območje Maribor-jug. Gradnja I. faze se je začela
v začetku avgusta 2007, prve naročnike pa bodo na
tem območju začeli vključevati v omrežje že pomladi
2009. Gradbena dela se izvajajo tudi na relaciji
Slivnica – Slovenska Bistrica. Gradnja v ostalih
mestnih četrtih, kot je tudi Radvanje, bo odvisna od
vremenskih pogojev letošnje zime, predvidoma pa bo
potekala do junija 2009. Pričetek priključevanja na
FTTH omrežje je predvideno za konec leta 2009.

POLICIJA SVETUJE, OPOZARJA….
Čeprav smo že zdavnaj zakorakali v novo šolsko
leto, ne moremo mimo težav, ki se dnevno dogajajo
pri Osnovni šoli Ludvika Pliberška Maribor. Težave
nastajajo predvsem v jutranjih urah, ko starši z
avtomobili pripeljejo otroke v šolo in puščajo
avtomobile parkirane kar na pločniku, ob cesti in na
prehodu za pešce, tako da pešci ne morejo mimo.
Oteženo pot imajo tudi tisti otroci, ki prihajajo v šolo
peš. Zato prosim vse starše, ki pripeljejo otroke v
šolo, naj poskrbijo za primerno parkiranje in s tem
omogočijo pešcem nemoteno hojo po pločnikih. S tem
se bomo izognili izbruhom jeze in nezadovoljstva.
Glede na to, da bo Radvanje še nekaj časa kot gradbišče
(predvsem ceste), prosim krajane za potrpljenje. Vsi
vemo, da bo po končani prenovi Lackove ceste,
promet bolj tekoč in s tem bo zagotovljena tudi večja
varnost na cesti.

Bliža se praznični december, ki nam prinaša veliko
dobre volje, veselja, pričakovanj … Potrudimo se, da
se vse našteto ne bo končalo s poškodbami ali celo
s tragedijami, katerih si verjetno ne želi nihče. Zato
praznujte pametno, in če so zabave bučne, vesele ter
okrepljene z alkoholom, sedite raje v taxi, saj boste
za to vrsto prevoza odšteli le nekaj evrov, kar je
zanemarljivo s ceno vašega življenja.
Kot veste je Radvanje dokaj strnjeno naselje, zato tudi
svoje domače zabave organizirajte tako, da za vaše
sosede ne bodo nočna mora. Zavedati se moramo, da
na svetu nismo sami in če živimo v urbanem naselju,
moramo pomisliti tudi na svoje sosede, saj to od njih
pričakujemo tudi mi.
Mesec december pa prinaša tudi pokanje s petardami.
Podatek, da to večkrat počnejo tudi otroci, je
zaskrbljujoč. Opozarjam predvsem starše, naj bodo
navzoči pri nakupu in uporabi pirotehničnih sredstev
ter naj otrokom dovolijo »pokanje« le v njihovi
prisotnosti, saj se le tako lahko izognemo vsakoletnim
Gradbeništvo, inženiring, telekomunikacije
Skorba 40, 2251 Ptuj, T: 02/788-50-40, F: 02/788-50-41, poškodbam, ki se zgodijo ravno pred prazniki. Prav
E-pošta: gratel1@t-2.net
tako naj se vsa pirotehnična sredstva uporabljajo le na
PE KRANJ, Laze 18, 4000 Kranj, T: 04/251-99-10, F:
odprtih prostorih, saj jih je prepovedano uporabljati v
04/251-99-15,
zaprtih prostorih in v strnjenih naseljih.
E-pošta: gratel.kranj@siol.net
Podrobne informacije: http://www.gratel.si
Srečno in varno v prihajajočem letu !
Vodja policijskega okoliša
Milan Matjašič



IZ NAŠE ŽUPNIJE
Naša župnija je v letu 2007
praznovala svoj zlati jubilej. Ob
tej priliki je izšla monografija z
naslovom »50 LET ŽUPNIJE
SV. FRANČIŠEK ASIŠKI
MARIBOR – RADVANJE«.
V tej knjigi je zbrano in
zapisano bogato življenje
katoliške župnije, ki jo je kar
44 let vodil sedaj že pokojni
župnik g. Janko Kač. V letu 2007 je bil g. župnik
Janko Kač zaradi bolezni razrešen svoje službe. Na
njegovo mesto je nadškof dr. Franc Kramberger
imenoval g. Lojzeta Kraševca. In kdo je g. Lojze
Kraševec? Rodil se je 4. septembra 1953 v Sodni
vasi, ki spada v župnijo Sveta Ema pri Podčetrtku. V
mašnika je bil posvečen 29. junija 1977 v Mariboru.
Izhaja iz družine, kjer so kar štirje bratje duhovniki.
Deloval je v večih krajih. Bil je duhovni pomočnik
v Limbušu, kaplan v Šentjurju, kaplan in nekaj časa
župnijski upravitelj v Šoštanju, kaplan v Hrastniku,

od leta 1982 do 1984 misijonar v Ekvadorju, od leta
1985 do leta 2005 župnik v Podčetrtku, istočasno pet
let soupravitelj župnije Olimje in 15 let soupravitelj
župnije Polje ob Sotli. Nazadnje je bil župnik
pri Svetem Jerneju pri Ločah, od koder je prišel v
Radvanje. Poleg rednega pastoralnega dela je precej
časa posvetil tudi obnovi cerkvenih objektov v raznih
župnijah. S 1. avgustom 2007 je začel svoje redno
pastoralno delo v naši župniji.
Težko je opisati človeka, ki ga šele spoznavaš, vendar
ga njegovi najbližji sodelavci poznamo kot človeka z
globoko osebno vero, človeka s čutom do vseh malih
in velikih ljudi, poznamo ga kot vestnega in dobrega
gospodarja naše cerkve, kot človeka z novimi
idejami. Posebno skrb posveča bolnim in ostarelim v
naši župniji in mnogo svojega prostega časa žrtvuje
za mlade. Veliko je še stvari, ki bi jih bilo vredno
omeniti, vendar naj o njih pričajo njegova dela, ki so
že vidna tako znotraj kot zunaj naše cerkve.
Klotilda Jelen

DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR
Prepričani smo, da je Dom Danice Vogrinec Maribor
že nudil dom kakšnemu dedku, babici, očetu, mami
ali pa vsaj sosedu ali znancu, katerega od bralcev
tega prispevka. V širši mariborski okolici zagotovo
ni nikogar, ki ne bi slišal za Dom Danice Vogrinec
Maribor, saj je v našem Domu v zadnjih desetletjih
bivalo veliko starostnikov iz širšega področja.
V Domu Danice Vogrinec Maribor ponujamo možnost
bivanja ter socialno in zdravstveno oskrbo starejših.
Pri delu s starejšimi imamo najbogatejšo zgodovino
na mariborskem področju. Naši začetki segajo v leto
1954, ko smo pričeli z institucionalnim varstvom
starejših v gradu Viltuš v Dravski dolini.
Skozi leta našega delovanja smo si nabrali pomembne
izkušnje, s sprotnim izobraževanjem in uvajanjem
novosti v delovne procese pa skrbeli, da so bile naše
storitve vseskozi kakovostne.
Tako je Dom Danice Vogrinec Maribor postal največji
dom za starejše v Sloveniji. V naših enotah biva 809
stanovalcev, za njih pa skrbi več kot 350 zaposlenih.
Dom ima v svoji sestavi štiri delovne enote:
- na Pobrežju (Čufarjeva cesta 9) so delovne enote
Pobrežje I, Pobrežje II in Pobrežje III,
- v Radvanju (Veselova ulica 3) je delovna enota
Tabor.

Dom ima v svoji sestavi posebno enoto za odrasle
duševno prizadete in duševno bolne osebe.
Dom Danice Vogrinec Maribor je javni socialno
varstveni zavod, katerega ustanovitelj in lastnik je
Republika Slovenija.

Kulturno in družabno življenje je pomemben del
domskega življenja. Strokovne službe ga letno
načrtujejo. Program je sestavljen iz prireditev, v katerih
sodelujejo znani kulturni ustvarjalci ter iz prireditev,
ki jih organizirajo stanovalci sami. Prirejamo
zanimiva športna tekmovanja, izlete, družabna
srečanja, igranje kart, šaha, ruskega kegljanja. Zelo
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priljubljeni so tudi literarni dopoldnevi s čajankami
ob praznovanjih rojstnih dni stanovalcev. Velikokrat
obiskujemo tudi druge ustanove in se z njimi na
različne načine povezujemo. Dodatni programi, ki jih
izvajamo v našem Domu, potekajo v okviru skupin
za samopomoč, v obliki prostovoljnega dela učencev,
dijakov in študentov ter prostovoljnega dela odraslih
oseb. Dom je ves čas razvijal nove programe in
storitve, da bi s svojim delovanjem čimbolj optimalno
sledil potrebam in željam tretje generacije.

Po predhodnem dogovoru in ob ustreznem testiranju
sposobnosti, se z uporabniki dogovorimo za delovno
terapevtski oz. fizioterapevtski načrt obravnave,
ki uporabnikom s pomočjo terapevtskih metod in
postopkov rehabilitacije pomaga pri premagovanju
težav z gibanjem ter skrbi za lažje izvajanje dnevnih
aktivnosti in ohranjanje zdravja.
Fizioterapevtska obravnava je namenjena predvsem
rehabilitaciji oseb, ki imajo težave na področju
gibanja zaradi okvare centralnega živčnega sistema.
Fizioterapija je indicirana predvsem pri bolnikih, ki
DNEVNO VARSTVO STAREJŠIH
so utrpeli možgansko kap, poškodbe glave, bolnikih
Če ste osamljeni in si želite druženja ter potrebujete z multiplo sklerozo, Parkinsonovo boleznijo, s
varnost in pomoč, ste dobrodošli v dnevnem varstvu poškodbami sklepov in kosti, mišic in degenerativnih
Doma Danice Vogrinec Maribor, v Delovni enoti obolenj.
Tabor, Veselova ulica 3.
Delovni terapevt nauči uporabnike in njihove bližnje
Vključitev v dnevno varstvo obiskovalce bogati, vsakodnevnih aktivnosti oziroma jih na novo privadi
razbremenjuje njihove bližnje, podaljšuje bivanje v nanje. V te aktivnosti sodijo osebna higiena, hranjenje,
domačem okolju in jim olajšuje prehod v domsko oblačenje, presedanje, premikanje v prostoru (npr.
obliko oskrbe.
upravljanje z invalidskim vozičkom) in svetovanje
Dnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva glede uporabe pripomočkov za lajšanje izvajanja
namenjena posameznikom, za katere je značilno, življenjskih aktivnosti.
da uporabnik dnevno prihaja v Dom, kjer mu je
zagotovljena socialna oskrba in zdravstvena nega INFORMACIJSKA TOČKA ZA STAREJŠE
glede na njegovo stanje in potrebe.
Poslanstvo informacijske točke za starejše je doseganje
Storitve, ki se izvajajo v dnevnem varstvu so: varstvo večje kakovosti življenja starejših z zagotavljanjem
in animacija od 7.00 do 17.00, zagotavljanje zdrave kakovostnih in enostavno dostopnih informacij o
prehrane, zdravstvene nege in oskrbe, omogočanje vsebinah in storitvah, ki so na voljo starejšim in jih
počitka, sprehodi, ponudba kulturnih in družabnih zagotavljajo: država ter lokalna skupnost v okviru
prireditev ter ustvarjalnih delavnic.
nacionalnih mrež, gospodarske družbe, zasebniki
in nevladne organizacije na področjih: sociale,
zdravstva, rekreacije, wellnessa, pravne pomoči,
MASAŽNI SALON
V Domu Danice Vogrinec Maribor, v delovni enoti kulture in izobraževanja.
Tabor, Veselova ulica 3, imamo prijeten masažni Informacije o ponudbi za starejše lahko pridobite vsak
salon, kjer po napornih vsakodnevnih obremenitvah delovnik med 12.00 in 16.00 uro na Informacijski
vse več ljudi najde sprostitev ali lajšanje bolečin. Naše točki za starejše, ki je v našem Domu na Čufarjevi
izkušene maserke in terapevtke vam bodo pomagale cesti 9. Prepričani smo, da vam bodo naši prijazni
lajšati glavobole, bolečine v vratu in križu, ter vam svetovalci pomagali pri iskanju najustrežnejših
pomagale do ugodnega počutja in sprostitve.
storitev, ki jih v določenem trenutku potrebujete.
V Domu Danice Vogrinec Maribor nudimo klasično Dosegljivi pa smo tudi na spletni strani www.danica.
ročno masažo celotne hrbtenice, klasično ročno si.
masažo vratnega in prsnega dela hrbtenice, klasično
ročno masažo celotnega telesa, klasično ročno POMOČ NA DOMU
masažo rok in nog ter tradicionalno kitajsko masažo Dom Danice Vogrinec ima koncesijo z občino Miklavž
TUI NA.
na Dravskem polju za izvajanje storitev pomoči na
domu. Glede na to, da je pomoč na domu vezana na
DELOVNA TERAPIJA IN FIZIOTERAPIJA NA meje delovanja občine, je namenjena upravičencem,
DOMU
ki prebivajo v občini Miklavž na Dravskem polju.
Dom Danice Vogrinec Maribor izvaja kot tržno Osnovni namen in cilj izvajanja storitev pomoči
dejavnost fizioterapijo in delovno terapijo tudi na na domu je, da upravičencem z našimi storitvami
domu uporabnikov.
omogočamo čim kvalitetnejše življenje in bivanje v
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domačem okolju, hkrati pa s storitvami nadomeščamo
institucionalno varstvo. Pri svojem delu bomo
v korist in s soglasjem uporabnikov in njihovih
svojcev, sodelovali tudi z drugimi institucijami, zlasti
s patronažno in zdravstveno službo ter s centrom za
socialno delo.
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo
upravičenca v primerih invalidnosti, starosti ter v
drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko
nadomesti institucionalno varstvo.
Oplemenitimo jo lahko tudi z drugimi dejavnostmi, ki
jih izvajamo v Domu Danice Vogrinec Maribor, naj
bo to iz vidika palete ponujenih storitev (pedikura,
masaža, šivanje, likanje …) ali pa iz vidika aktivnosti
(skupine za samopomoč, izleti, pikniki, družabna

srečanja….), v katere se bodo v okviru možnosti in
želja uporabniki pomoči na domu lahko vključevali.
Ker imamo dolgoletno tradicijo, veliko strokovnega
znanja in znamo razumeti starostnike, smo prepričani, da bomo s skupnim dialogom našli
najboljšo rešitev in storitev za starejše, ko nas
bodo potrebovali.
Zato ste znova vabljeni in dobrodošli v Domu
Danice Vogrinec, v Domu prijaznih ljudi.
Strokovni vodja
Direktor
Drago Perger, univ. dipl. psih.
mag. Marko Slavič

DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO
TURISTIČNO DRUŠTVO RADVANJE
Spoštovane bralke in bralci Radvanjskih novic!
V Turističnem društvu Radvanje bomo izkoristili
priložnost in se predstavili v naših Radvanjskih
novicah, katere izdajamo skupaj z Mestno četrtjo
Radvanje.
Turistično društvo Radvanje je bilo ustanovljeno leta
1992 z namenom, da s svojim delovanjem prispeva
k boljšemu bivanju in počutju krajanov Radvanja
kakor tudi obiskovalcev in turistov v našem kraju
pod Pohorjem.

Vzpenjači, v najem so bili pridobljeni prostori
sedanjega sedeža Turističnega društva Radvanje,
organizirala so se prva Božičkovanja, izdan je
bil Turistični vodnik po Radvanju itd. Omeniti bi
veljalo veliko imen, ki bi nam pojasnila, kdo so bili
ustanovitelji, idejni vodje, organizatorji delovnih akcij
in finančni podporniki zastavljenih idej, predvsem
pa vsi tisti, ki so s prostovoljnim delom te projekte
tudi uresničili. Vendar mi ne zamerite. Imen ne bom
navajal, saj bi bil spisek predolg in ne bi si želel, da bi
koga od zaslužnih članov pomotoma izpustil. Članom
in vsem tistim, ki so sodelovali pri uresničitvi zgoraj
navedenih projektov, smo lahko iskreno hvaležni, saj
so postavili temelje Turističnega društva Radvanje.

Omenil bom le nekatere pomembnejše ideje, ki
so bile izpeljane v preteklosti: ustanovljena je bila
mala pihalna godba in mažoretke, zasadil se je lipov Razvoj turizma in modernizacija Radvanja se
drevored ob Lackovi cesti, postavile so se turistične neizprosno nadaljujeta, vse to pa zahteva tudi posege,
usmerjevalne table, urejen je bil ribnik ob Pohorski ki nam, članom društva, in Radvanjčanom niso všeč,
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zato je bilo marsikatero prostovoljno delo takorekoč
zastonj. Posekan je bil lipov drevored, marsikatero
zelenico so nadomestili objekti, promet je vse večji,
prostora za divjad in živali je vse manj in še bi lahko
našteval.
Mirno Radvanje je postalo turistično središče mesta
Maribor.
V Turističnem društvu Radvanje se zavedamo, da
tega razvoja ni možno preprečiti, zato se trudimo
konstruktivno sodelovati z nosilci turizma in
načrtovalci prostorske rabe v Radvanju. Želimo
opozarjati na negativne vplive in posledice ter
sodelovati in prispevati k pozitivnemu razvoju kraja
in turizma v kraju. Člani društva želimo biti s svojimi
mnenji, idejami in pripombami vključeni v projekte,
jih sooblikovati in sodelovati pri odločitvah.
Prav tako želimo s svojim prostovoljnim delom
prispevati k lepšemu, urejenemu in zanimivemu
turističnemu kraju, v katerega bodo ljudje radi
zahajali, se v njem dobro počutili in se vanj z veseljem
vračali.

V prihodnjem letu nas čaka veliko izzivov, ki
bodo vsekakor prispevali k urejenosti kraja,
kvaliteti življenja in razvoju turizma v našem kraju.
Predvsem moramo dokončati zamenjavo dotrajanih
usmerjevalnih turističnih tabel in jih spomladi
olepšati s cvetjem. V programu imamo ureditev
fontane na »Radvanjskem trgu«, popravilo stare žage
in ureditev ribnika ob Pohorski Vzpenjači. Čaka
nas še organizacija tradicionalnih prireditev kot so:
Kresovanje, Radvanjska noč ob krajevnem prazniku,
Martinovanje, Božični sejem, organizacija izletov ,
čistilnih akcij ipd.
Radi bi dodatno uredili društvene prostore in okolico.
Potrudili se bomo, da ponovno izdamo Radvanjske
novice in turistični vodnik, seveda pa bomo posebno
pozornost namenili ponovni zasaditvi lip, ki so bile
odstranjene zaradi gradnje ceste.
Zato, Spoštovani, če v našem programu vidite
pozitivne stvari in bi želeli sodelovati ter soustvarjati
v našem kraju, vljudno vabljeni, da se nam pridružite,
saj bomo skupaj lažje uresničili ideje in se vključevali
v projekte.
Na koncu bi izkoristil priložnost ter se zahvalil vsem
članom, krajanom, prijateljem, društvom, sponzorjem,
županu g. Francu Kanglerju, OŠ Ludvika Pliberška
Maribor, radvanjskemu vrtcu in vsem simpatizerjem
Turističnega društva Radvanje, ki sodelujete pri
uresničevanju programa našega društva. Prepričan
sem, da s tem pozitivno prispevate k razvoju kraja
in tudi k razvoju turizma v naši predalpski vasici pod
Pohorjem.

Spoštovane bralke in bralci! V imenu Turističnega
V letošnjem letu smo uspešno izpeljali kar nekaj društva Radvanje, kakor tudi v svojem imenu, Vam
nalog. Izpeljali smo čistilno akcijo, organizirali ob koncu leta želim vesel božič, prijetne novoletne
kresovanje, katerega smo kljub močnemu vetru praznike ter obilo zdravja in osebne sreče v
ob sodelovanju drugih društev pripeljali do konca, prihajajočem letu.
organizirali smo tudi piknik za člane in simpatizerje
društva, se lotili zamenjave dotrajanih turističnih
Vaše Turistično društvo Radvanje
tabel in nekatere zamenjali, izpeljali smo organizacijo
prireditve ob krajevnem prazniku, šli na tri dnevni
Predsednik
izlet v Dalmacijo ter gostili mentorje turističnih
Samo Papež
podmladkov iz osnovnih šol in vrtcev v Mariboru. Vabimo Vas, da se nam pridružite.
S sodelovanjem in finančno pomočjo MČ Radvanje
in sponzorjev smo po nekaj letih ponovno uspeli TD Radvanje
pripraviti in izdati Radvanjske novice. Pred nami je Za gradom 31
še organizacija Božičnega sejma z Božičkovanjem na 2000 Maribor
»Radvanjskem trgu«, ki bo trajal ves teden. Ker smo
pripravili zanimiv program za najmlajše in tudi malo Čas sestankov: torek ob 18. uri v prostorih društva
starejše, si želimo, da bi bil obisk velik in druženje (pod bivšim streliščem)
prijetno. Vljudno vabljeni.
Spletni naslov društva: www.radvanje.org
10

DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO
Božični sejem v Radvanju

predstavili učenci Osnovne šole Ludvika Pliberška
Maribor, Osnovne šole Angela Besednjaka in Osnovne
šole Tabor II. Dogajanje bodo popestrili še nastopi
pevskega zbora Pro musica, različnih ansamblov in
še kaj za presenečenje. Ves čas sejma bodo prisotni
tudi varovanci Doma Danice Vogrinec s svojimi
izdelki na bogato založeni stojnici. Ker je mesec
december zelo hladen, bomo poskrbeli tudi za tople
napitke, za žejne in seveda lačne. Sejem bo trajal do
23. decembra 2008 in se zaključil na predbožični
večer, ko se bomo z baklami podali na Pekrsko
gorco. Podroben program sejma bo predstavljen tudi
v Radvanjskih novicah, ki bodo izšle v prihodnjem
tednu in spletni strani TD Radvanje: www.radvanje.
org

Prihaja veseli decembrski prednovoletni čas. Veselijo
se ga predvsem otroci, z njimi pa tudi mi. V Turističnem
društvu Radvanje imamo v prednovoletnem času
veliko načrtov. Organizirali bomo Božični sejem
na trgu, že tradicionalno Božičkovanje, pohod na
Pekrsko gorco z baklami in mogoče še kaj.
Božični sejem na »Radvanjskem trgu«, ob
Pohorski cesti se bo začel z že tradicionalnim
Božičkovanjem v sredo, 17. decembra 2008, ob 17.
uri. Po nastopu pevskega zbora Osnovne šole Ludvika
Pliberška Maribor, otrok iz vrtca Studenci, enota
Radvanje, bo otroke obiskal Božiček in jih obdaril
z bonboni. Samo dogajanje bo spremljala božična
glasba, posebnost na ta dan pa so prav gotovo žive
jaslice. Z Božičkovanjem bomo tudi uradno otvorili RADVANJSKI TRG SE BO ODELV PRAZNIČNE
Božični sejem, kjer se bodo pod praznično okrašenim LUČKE, PRAZNIČNI DUH BO PRIŠEL MED
šotorom z izdelki na stojnicah predstavljali različni NAS. PRIČARAJMO SI GA SKUPAJ.
obrtniki, dobrodelne organizacije in otroci. Za vsak
dan pripravljamo tudi zabavni program, kjer se bodo
Minka Godec

PROGRAM NA BOŽIýNEM SEJMU V RADVANJU.

PROGRAM NA BOŽIČNEM SEJMU V RADVANJU
SREDA,
17. 12. 2008,
ob 17. uri

ýETRTEK,
18. 12. 2008,
ob 17. uri

PETEK,
19. 12. 2008,
ob 17. uri

SOBOTA,
20. 12. 2008,
ob 17. uri

NEDELJA,
21. 12. 2008,
ob 17. uri

PONEDELJEK,
22. 12. 2008,
ob 17. uri

TOREK,
23. 12. 2008,
ob 17. uri

BOŽIýKOVANJE

Uþenci OŠ Ludvika
Pliberška Maribor
- 1.a, 1.b, 2.a, 2.c,
in 4.a razred

Uþenci OŠ Angela
Besednjaka

Uþenci OŠ Ludvika
Pliberška Maribor
- 3.a, 5.a in 5.b razred

Uþenci OŠ Ludvika
Pliberška Maribor
- 2.b, 3.b in 3.c
razred

Uþenci OŠ Ludvika
Pliberška Maribor
- 4.b razred

Uþenci OŠ
Tabor II

Neuvirtovi Štajerci

Mešani pevski
zbor
PRO MUSICA

Mešani pevski
zbor
PRO MUSICA

Mešani pevski
zbor
PRO MUSICA

ŽIVE
JASLICE

Ansambel
DELFINI

HAPPY OLD
McWEASEL
– irska glasba

Skupina
CASANOVA

OPZ OŠ Ludvika
Pliberška Maribor
Vrtec Studenci –
enota Radvanje

BOŽIýEK

Ženski pevski
zbor Glasbena
matica Maribor
Skupina
BALKAN
EXPRES

JORDY MIRAN

SREDA,
24. 12. 2008,
ob 18. uri
POHOD
Z
LUýKAMI
NA
PEKRSKO
GORCO

FEHTARJI

DOMEN
KUMER
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DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO
Izlet TD Radvanje v Dalmacijo

glasbi, jedači in pijači odpluli na ogled Kornatov.
Ustavili smo se pri Slanem jezeru, v katerem smo se
Končno smo dočakali 26. september 2008, ko smo se najpogumnejši tudi okopali. Pozno popoldan smo se
odpravili na že težko pričakovani izlet v Dalmacijo. vrnili v pristanišče, kjer smo, malo žalostni, morali
Pripravljati smo se namreč začeli že na začetku zapustiti ladjo. Imeli smo še nekaj časa za kavico na
poletja, saj je tridnevni izlet povezan z veliko truda in kopnem, nato pa hitro na avtobus in v Šibenik, kjer
stroški, kljub temu, da je bila cena izleta zelo ugodna. nas je že čakala vodička. Popeljala nas je po mestu
V petek zgodaj zjutraj smo se odpravili na pot, novim in nam razkazala njegove lepote. Te so v nočnih urah
dogodivščinam naproti.
ob prijetni svetlobi res nekaj posebnega. Spet smo
Prvi postanek smo si privoščili v Karlovcu, kjer je morali na avtobus, ampak ni nam bilo težko, saj smo
imel g. Tišma nujen opravek, ki se je kasneje izkazal vedeli, da nas že čaka prava dalmatinska večerja:
le za izgovor, saj se je iz pekarne vrnil z nekaj škatlami rižota z morskimi sadeži, jagnjetina in odojek z žara
dobrot, ki so nam polepšale zgodnje jutro. Naprej pa seveda črno vino in ... Siti smo si še malo zapeli,
nas je pot vodila v mestece Slunj, katerega smo si nato smo se odpravili proti Vodicam, saj smo že
ogledali v družbi prijetne vodičke. Celo dež nas ni pogrešali svoje postelje.

zmotil. Naslednja postaja so bila Plitvička jezera, kjer
smo si kar na parkirišču privoščili slastna rebrca, ki
jih je doma pripravila ga. Nežka. Jezera smo si mnogi
že večkrat ogledali, ampak ne v dežju. Nekateri so
obupali, tisti ki pa smo šli naprej, nam za to ni bilo
žal, saj so Plitvice tudi v dežju lepo doživetje. Po
ogledu smo imeli še obilno kosilo v gostišču Macola,
nato nas je pot vodila proti Vodicam.
Prijazni domačini so nas že nestrpno pričakovali, saj
je bila pot do morja kar dolga. Prtljago smo spravili v
sobe in se vsi odpravili na teraso, kjer je že dišalo po
dobrotah, ki jih je g. Jože pripravljal na roštilju. Zoran
je privil glasbo, pijača nas je čakala kar v sodu. Malo
čvekanja in prvi pari so se že zavrteli na plesišču. V
takšnem vzdušju smo vztrajali do zgodnjih jutranjih
ur, ko smo se utrujeni začeli pomikati proti svojim
sobam na zaslužen počitek.
Spanec ni bil dolg, saj je ob sedmih že zadišala kava
in avtobus nas je s prižganim motorjem vabil, da nas
v sončnem jutru odpelje v Filip Jakov, kjer nas je
čakala Martina, čudovita ladja, s katero smo ob živi
12

Noč je bila daljša kot prva, saj smo si morali nabrati
moči za daljši ogled Nacionalnega parka Krka. V
Nacionalnem parku Krka nas je pričakala vodička
in nam povedala veliko novega o lepotah tega
naravnega fenomena. Prijetno utrujeni smo posedeli
v restavraciji, kjer nas je čakalo kosilo. Na žalost je bil
to zadnji obrok v prečudoviti Dalmaciji. Z mešanimi
občutki (Povsod je lepo, a doma je najlepše) smo se
odpravili na avtobus in proti domu.
Člani Turističnega društva Radvanje smo preživeli
čudovite tri dni. Bolje smo se spoznali, videli marsikaj
novega in si prisegli, da moramo s takšnim druženjem
nadaljevati tudi v prihodnje.
Zato se bo Turistično društvo Radvanje s svojimi
člani trudilo, da bodo takšne dogodivščine postale
tradicionalne. V prihodnje bomo organizirali tudi
krajše izlete, da bodo tudi tisti, ki imajo na razpolago
manj časa, lahko občutili, kako lepo se imamo.
Bojan Godec

DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO
ME SMO »SRNICE«
Ob četrtkih se od 14. do 17.ure dobivamo ženske,
ki nas ne družijo samo ročne spretnosti, temveč tudi
prijateljstvo in želja po druženju. Malce hudomušno
smo se poimenovale »Srnice«. Že nekaj let delujemo
pod okriljem Turističnega društva Radvanje.
Na naših srečanjih je delavno in veselo. Skupaj pletemo,
kvačkamo, klekljamo in si ob vsem tem še kaj lepega
povemo. Izmenjavamo vzorce pletenja in kvačkanja
ter druga drugi pomagamo pri delu. Velikokrat smo
se že podale v Majšperk po volno. Sodelovale smo
tudi na srečanju pletilj v Rogaški Slatini. Opaziti in
slišati nas je možno na vseh krajevnih prireditvah,
saj svoje izdelke rade predstavimo na stojnicah.
Ne ponujamo le pletenih izdelkov. Mnogokrat za
prireditve Turističnega društva Radvanje spečemo
pecivo, ki ga potem ponudimo našim gostom. Našega
sodelovanja so zelo veseli in nas tudi pohvalijo.
Vsako leto se udeležimo tekmovanja peric pri
studencu ob Dravi in za pridno pranje smo že dobile
priznanje.
Do letošnje jeseni smo se Srnice srečevale v prostorih
Turističnega društva, kjer smo velikokrat poskrbele za
čistočo prostorov in okolice. Zaradi lažjega dostopa

in toplejših prostorov smo se preselile v prostore MČ
Radvanje, kjer se nam lahko pridružite tudi sami.
V septembru smo se »Srnice« odpravile na izlet. Pri
Stari lipi nas je pričakal avtobus, ki nas je odpeljal na
Ptujsko goro, nato še v Majšperk na ogled tovarne. Po
ogledu proizvodnje volne smo se odpeljali v dolino
Vinetou, kjer smo uživale ob pečenih postrvih. Po
okrepčilu smo si ogledale še grad Štatenberg, kjer so
nam postregli z domačim, haloškim vinom. Ker nas
vse že malo pestijo leta in zdravje, smo obiskale tudi
zdravilne točke, ki so nam vzbujale različne občutke.
Nekatere smo čutile energijo, druge žal niso občutile
ničesar. Nato smo krenili proti kmečkemu turizmu
Ačko. Ob dobri večerji in sladki kapljici smo celo
zaplesali. Uživali smo ob pesmih naših muzikantov
z imenom »Srake«. Lepo je bilo in dogovorili smo se,
da bomo izlet organizirali vsako leto.
Članice smo zelo aktivne in vedno pripravljene
pomagati druga drugi. Da bi bili današnji in prihodnji
časi lepši in z željo, da bi se še več družili, stopamo v
novo leto. SREČNO 2009!
Vodja sekcije »SRNICE«
Erika Hercog
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DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO
MI SMO »SRAKE«

in igramo na praznovanjih rojstnih dni, na ljudskih
prireditvah, kar štirikrat smo gostovali pri upokojencih
Vokalno instrumentalni ansambel ljudskih godcev in v kraju Razbor nad Sevnico. V dobrodelne namene
pevcev »Sraka« deluje že sedmo leto. Zbrali smo se smo igrali varovancem Doma Danice Vogrinec,
spontano, ko smo prepevali domače viže pri Lovski mestnim četrtim in turističnim društvom ob raznih
družini Radvanje. Sodimo pod okrilje Lovske družine prireditvah.
Radvanje, a smo tudi člani Turističnega društva V našem izboru so predvsem stare ljudske, narodne,
Radvanje.
pa tudi narodno zabavne pesmi. Financiramo se z
V našem ansamblu je deset članov in vsi igramo lastnimi in prostovoljnimi prispevki tistih, ki nas radi
(razen harmonike) na doma izdelane, stare ljudske poslušajo.
instrumente.
Vodja ansambla:
Imamo zelo obširen repertoar pesmi, saj pojemo
Branko Delcott

DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO
KARATE KLUB RADVANJE

Na tekmovanju je nastopilo 500 tekmovalcev iz 53
klubov.
Letos mineva 10 leto od ustanovitve kluba. V tem času S svojimi nastopi na turnirjih sta se Žan Luca Potočnik
smo v klubu vzgojili številne uspešne tekmovalce v in Jure Koren uspela uvrstiti v najožji izbor slovenske
vseh starostnih kategorijah.
reprezentance, katera bo meseca februarja nastopila
V letošnjem letu smo na državnem prvenstvu v na evropskem prvenstvu v Parizu.
športnih borbah do 21 let osvojili 10 medalj. Državna Treningi potekajo pod Pekrsko gorco, v prostorih
prvaka v športnih borbah sta postala Nina Korošak Športnega društva Radvanje, kamor vabimo vse, ki si
Serčič in Jure Koren. Dobitniki medalj so bili še želite spoznati karate, da se nam pridružite.
Žan Luca Potočnik, Matija Lovrec Rudolf, Toni
Ritlop, Rok Ritlop, Žiga Saboti in Alen Granda.
Damijan Horvatič
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DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO
GASILSKI POZDRAV IZ PGD RADVANJE

NOGOMETNI KLUB RADVANJE

PGD Radvanje se nahaja pod obronki Pohorja.
Delujemo že dobrih 116 let. Z našo opremo in moštvom
nas uvrščajo v sam vrh gasilstva v Mariboru.
Ob lanskem praznovanju visoke, 115-obletnice, smo
v dom pripeljali novo vozilo za prevoz moštva in
prvič v zgodovini društva tudi žensko desetino.
Izkazali smo se kot dobri in resni tovariši, saj smo
priskočili na pomoč pri poplavah v Železnikih, v
Lenartu, na Ptuju in v njegovi okolici. Pomagali smo
ljudem, ki jim je narava obrnila življenje na glavo.
Gasilci in gasilke smo v domu opravili veliko
prostovoljnih ur. V garaži in garderobah smo zamenjali
tla in ploščice, prepleskali zidove, zamenjali dotrajana
okna, operativa je dobila svojo pisarno, ženske svojo
garderobo. Obenem smo ves čas skrbeli, da je bila
naša oprema brezhibna in čista.
Tekmovalne desetine so na raznih tekmovanjih
dosegle vidnejše rezultate in prinesle v dom kar nekaj
priznanj in pokalov. To nas je motiviralo, da bomo
skušali biti v prihodnosti še boljši in uspešnejši. Ker
imamo visoke cilje, nam bo mogoče nekega dne z
vztrajnostjo in trdim delom uspelo priti na gasilsko
olimpijado.
V mesecu novembru smo s podporo mestne občine in
gospoda župana Franca Kanglerja odpeljali na servis
v Nemčijo našo avto-lestev, ki je v mestu Maribor
nepogrešljiva in nam v letošnjem letu predstavlja
tudi največji finančni zalogaj.
Seveda vsega naštetega ne bi bilo brez podpore
krajanov Radvanja, ki nam zaupajo in pomagajo s
prispevki in donacijami. Zato se želimo prav vsem
iskreno zahvaliti.
Uspešno sodelujemo z MČ Radvanje in z društvi,
ki v četrti delujejo. Naše dejavnosti se velikokrat
prepletajo. Z veseljem si pomagamo in skupaj
izpeljemo razne akcije.

Nogometni Klub Radvanje je bil ustanovljen leta
1973 in je ena izmed sekcij Športnega društva
Radvanje, kamor spadajo še Karate klub Radvanje,
tenis in rekreacijska telovadba. NK Radvanje se
nahaja v Mestni četrti Radvanje, pod Pekrsko gorco,
v športnem parku Radvanje, takoj zraven stavbe RTV
Slovenija.
V Klubu trenutno aktivno deluje naslednjih 8 selekcij:
cicibančki, mlajši cicibani, starejši cicibani, starejši
dečki, mladina, člani in veterani.
Konec leta 2007 je na čelu NK Radvanja prišlo do
velikih sprememb. Predsedniško mesto je prevzel Adi
Vidovič, pod njegovim vodstvom pa se je ustanovilo
tudi povsem novo strokovno vodstvo. Zamenjan je
bil sekretar in trenerji, dobili smo novega športnega
direktorja in upravni odbor.
Omeniti velja tudi člansko ekipo, ki trenutno nastopa
v 2. ligi MNZ Maribor. Pod strokovnim vodstvom
trenerja Petra Pridigarja resno računajo na možnost
osvojitve samega vrha lestvice in napredovanje v 1.
ligo. Prav ta cilj je bil razlog, da se je ekipa v poletnem
prestopnem roku okrepila s štirimi novimi igralci, ki
bodo pomembno vplivali na osvajanje vrha lestvice.
V NK Radvanju se s trenutnimi dosežki še nismo
zadovoljili, saj imamo tudi dolgoročne cilje. V
nastajajočem športnem parku Radvanje bomo vzgojili
nogometni klub, ki bo v ponos vsem igralcem,
članom, predvsem pa občanom, ki tukaj živijo.

K uspešnemu klubu spada ustrezna infrastruktura,
kamor sodijo tudi klubski prostori. Urejen je novi
bife in nova pisarna. Prav tako se načrtuje izgradnja
vsaj dveh novih slačilnic in prostorov za prhanje, ki bi
pripomogli k razbremenitvi trenutne prostorske stiske.
Število članov se povečuje, z njimi pa klub dobiva
vedno več privržencev. Tukaj je potrebno izpostaviti
Z gasilskim pozdravom predvsem starše, ki prihajajo na tekme svojih otrok ter
NA POMOČ družinske člane, partnerje in mimoidoče, ki se ustavijo,
ko vidijo, da se na igrišču nekaj dogaja. Slednjih je v
Martin Gobec športnem parku Radvanje vedno več, predvsem čez
vikend, saj mimo igrišča poteka sprehajalna pot. Pod
Pekrsko gorco skrbno in počasi nastaja pravi športni
park. Možnosti in pogoji rekreacije se izboljšujejo
predvsem za člane ŠD Radvanje in NK Radvanje, ki
želita v svoje vrste privabiti čim več otrok in tako
pripomoči k temu, da bi šport pri otrocih postala ena
izmed poglavitnih dejavnosti, ki jih bo spremljala
skozi njihovo življenje.
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DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO
Dobre pogoje imajo tudi rekreativni športniki, saj se
lahko sprehajajo, tekajo, igrajo tenis in nogomet v
novem šotoru. Novi bife bo v klubske prostore privabil
več ljudi, saj jim bo nudil prostor za druženje.

Za konec vas vabimo še k ogledu naše spletne strani
www.nkradvanje.com, kjer so na voljo osnovne
informacije in novosti našega nogometnega kluba.

V NK Radvanje se lahko pohvalimo, da imamo najmlajšo
selekcijo nogometašev v mariborskem okrožju. Naši
cicibančki (2003 / 2004) pridno trenirajo dvakrat tedensko
(na OŠ Ludvika Pliberška Maribor in v šotoru Marinka
Galiča, kjer so nam omogočili zimske treninge) pod taktirko
odličnega mariborskega nogometaša Renata Kotnika.
Veseli smo, da so se cicibančki radvanjskega vrtca odzvali v
tako velikem številu in se aktivnosti udeležujejo nasmejani
in zadovoljni.

NK Radvanje
vabi vse otroke,
rojene od leta 1994 do 2004
na informativne dneve,
ki bodo potekali v
športnem centru Draš
pod Pohorjem
VSAKO SOBOTO OB 1500
NOGOMETNA ŠOLA
NK RADVANJE
Informacije na tel.041/740-497
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DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO
LOVSKA DRUŽINA RADVANJE

izvira, do kote 1034 pri Bolfenku. Zahodna meja
poteka proti severu preko »švarc kogla«, mimo
Turistično društvo Radvanje nas je prijazno povabilo, Markovega in Kordeka, po cesti skozi Pekre, mimo
da sodelujemo s svojim prispevkom v Radvanjskih RTP Pekre in Marlesa, do reke Drave, kjer se spoji s
novicah, ki bodo izšle meseca decembra. Povabilu severno mejo. Nastala površina (2402 ha) v celoti
smo se z veseljem odzvali. Veliko sorodnih aktivnosti ni lovna. Urbani del (pribl. 900 ha) je izločen in velja
imamo, smo tudi sosedje.
kot nelovna površina. Pohorski del z deli nižin, ki
Lovska družina Radvanje je že, kot skoraj vse lovske poteka od bivšega strelišča do spomenika talcem, je
družine v Sloveniji, praznovala 60-letnico obstoja. današnje aktivno lovišče v približni velikosti 1400 ha.
Začetki ustanavljanja segajo v 46. leto minulega Članstvo je v prejšnjih letih naraščalo. Danes Lovska
stoletja, ko je Okrajni ljudski odbor Maribor – družina Radvanje šteje 40 članov.
mesto, izdal razglas o zakupu lovišč. Ustanovila se
je Lovska družina Radvanje z devetimi člani, ki je Velik del lovišča je zelo strm in pogozden. Zaradi
delovala na 1403 ha lovne površine. Kasnejša leta so bližine mesta ponuja Pohorje odlične možnosti za
prinesla razne oblike združevanja v večje in lovsko rekreacijske aktivnosti. Vedno več Mariborčanov
uspešnejše družine na območju okolice Maribora.
koristi ta del turistično razvitega Pohorja za iskanje

Tako so nastale meje naše Lovske družine in take
so ostale do danes. Lovska družina Radvanje se
razprostira na katastrskih občinah: Sv. Magdalena,
Radvanje, Razvanje, na delu Peker, delu Studenc
in delu Hočkega Pohorja. Severna meja teče po
sredini reke Drave. Njen vzhodni del se začenja
na železniškem mostu in nadaljuje po progi do
Razvanjskega potoka, skozi Razvanje do njegovega

miru in nabiranje novih moči. Mnogo obiskovalcev,
na žalost, povzroča tudi škodo za naravno okolje
s svojim nepremišljenim početjem. Vedno več
odpadkov različnih vrst lahko najdemo odloženih v
gozdu. Za njih poskrbimo z vsakoletno čistilno akcijo.
Predvsem v poletnih mesecih lahko opazimo veliko
motokrosistov, ki prihrumijo v gozd in orjejo po
strminah zgornjega dela Pohorja in pod Bolfenkom.
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DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO
Prav v tem predelu imamo še nekaj lovišč. Ko smo
jih opozarjali, da je njihovo početje nezakonito, naših
opozoril enostavno niso upoštevali. Ob njihovem
početju smo za zdaj ostali nemočni. Podobno se dogaja
tudi v sosednjih pohorskih lovskih družinah. Upamo,
da skupaj in še s kom, najdemo kakšno rešitev, ki bi
tako početje preprečila ali vsaj omilila.
Svoje poslanstvo opravljamo v smislu varovanja
narave in izvajanju lova. Lovci z dobro voljo
uresničujemo odlov po predvidenih letnih načrtih
odvzema divjadi. Številke niso velike, odvzem pa
temelji na znanju o naravnem prirastku vseh lovnih
živalskih vrst živečih v Sloveniji. Ne smemo pozabiti,
da sredstva, pridobljena v lovišču, dosledno vračamo
nazaj v lovišče z nakupom krme. Lov ni naša edina
dejavnost. Svoje znanje nenehno dopolnjujemo,
tako da se izobražujemo. Naši akti nas obvezujejo,
da na prošnjo vrtcev in osnovnih šol sodelujemo
pri izvajanju učnih tem v naravi ter pomagamo s
prikazovanjem trofej živali, ki jih imamo v lovskem
domu. Na tak, neposreden način, otrok lažje dojema
in prepoznava živalski svet. Mestna občina Maribor
je zelo aktivna pri obravnavanju tem, ki vključujejo
varovanje in ohranjanje okolja. Njen sektor za
varstvo okolja in ohranjanje narave je v minulem
mesecu označil in postavil novo naravoslovno učno
pot na območju Piramide in Kalvarije z namenom, da
javnosti predstavi značilnosti tega območja. Ob tej
priložnosti so izdali tudi zloženko.
V tem letu se nam je pripetil tudi zanimiv dogodek.
Krajani, ki živijo v strnjenem predelu za gostilno
Stara lipa, so nas obvestili, da na njihova dvorišča
in vrtove, vsak večer prihaja lisica. Obvestilo smo

vzeli zelo resno in takoj organizirali nekaj čakanj
in opazovanj. Lisico smo dobili že po nekaj dnevih.
Nadalje smo ukrepali, kot določajo navodila VURS-a
(Veterinarska uprava Republike Slovenije) in lovski
inšpektorat ter jo s spremnimi dopisi dostavili na
veterinarsko ambulanto Maribor. Povratne informacije nismo dobili, kar pomeni, da je bila lisica
neokužena. Dobra izkušnja je potrdila naše znanje
o obnašanju lisic. Nevarnost obstaja predvsem
takrat, ko lisica izgubi strah pred ljudmi in pride v
njihovo neposredno bližino ter se pusti celo božati.
Takrat nas lahko okuži s svojim ugrizom. Če bi se
nam to slučajno zgodilo, moramo poiskati pomoč
v antirabični ambulanti, kjer bomo dobili ustrezno
cepivo. Vsako obvestilo o nenavadnih obnašanjih
divjih živali je za nas dobrodošlo in nam bo v pomoč
pri izrednih ukrepih.
Lovci Lovske družine Radvanje se zavedamo, da
krčenja življenjskega prostora divjadi zaradi novih
prometnic in urbanizacije, ki so že skoraj pri gozdnem
robu, ne moremo ustaviti. Ne moremo preprečiti in
ovirati hotenja MOM in Radvanja pri razvoju letnega
in zimskega turizma na Pohorju. Le upamo lahko, da
bodo v bodoče posegi razumni in v soglasju z vsemi
udeleženci, ki uporabljamo ta del Pohorja.
Želim si, da bi bilo Turistično društvo Radvanje s
svojimi programi in projekti še naprej tako uspešno
in prodorno. Krajanom Radvanja ob bližajočih se
božičnih in novoletnih praznikih želim obilo zdravja
in sreče ter zadovoljstva pri razvijanju tega lepega
kraja pod Pohorjem.
Starešina LD Radvanje: Skerlovnik Jože

RECEPT ZA SRNIN GOLAŽ
SESTAVINE:

POSTOPEK:

1.20 kg srninega mesa s kostmi
50 dag sesekljane čebule
20 dag praške šunke sol, poper,
čili
rožmarin, majaron
paradižnikova mezga
gorčica
20 dag črnega vina
brinove jagode
10 dag maščobe ter žlica moke

Sesekljano čebulo prepražimo na maščobi
ter dodamo meso. Ko meso spusti vodo in se
skoraj osuši, dodamo začimbe, solimo, dodamo žlico gorčice, paradižnikovo mezgo ter
vino. Ko se meso začne mehčati ga zalijemo z
vodo v kateri smo razžvrkljali moko tako, da
dobimo želeno gostoto golaža. Pokuhamo, da
se izgubi okus po moki ter odstavimo. Zraven
golaža se odlično podajo krompirjevi njoki ali
pa polenta.
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VOJASNICNI K LUB
R a m ov š ev a 2
20 0 0 M a r ibor
Tel ef on : 0 2 4 49 1425

Vojašnični klub vojašnice generala orožje, ki ga naši strelci s pridom uporabljajo. Na
Maistra Maribor
razpolago imamo tudi častniško in podčastniško sobo
ter družabni prostor, v katerem so nameščeni: biljard,
Društvo oziroma klub je bilo ustanovljeno z namenom, pikado ter ostali avtomati za zabavo.
da bi zapolnili vrzel, ki se je pojavila v Slovenski Prostore za delovanje društva nam je zagotovila SV
vojski (v nadaljevanju SV) pri izvajanju celostne in ministrstvo. Objekti, s katerimi razpolagamo, so v
skrbi za pripadnike, s poudarkom na organiziranem vojašnici in tudi izven nje. V objektih izven vojašnice
preživljanju prostega časa pripadnikov SV, ki delajo potekajo predvsem družabni dogodki in različna
v Vojašnici generala Maistra v Mariboru. Vanj srečanja (bivša stražarnica na strelišču Radvanje,
želimo vključiti čim večje število družinskih članov ribnik). Uporabljajo jih predvsem taborniška,
pripadnikov SV in upokojencev SV ter Ministrstva ribiška, likovna in kinološka sekcija, ki potrebujejo
za obrambo (v nadaljevanju MORS), veteranov vojne prostor v naravi. Naveden prostor se uporablja tudi
za Slovenijo in ostalih simpatizerjev SV. Naša želja za obeleževanje različnih praznovanj in osebnih
je, da bi presegli tabu o zaprtosti vojske in se tako praznikov.
približali civilnemu prebivalstvu. Vojska ima veliko V klubu so zelo aktivni tudi upokojenci in vojni
sredstev, ki jih lahko da (posodi) v uporabo tako invalidi. Ti so vključeni v različne sekcije. Zelo
svojim pripadnikom, kot tudi različnim organizacijam, uspešni so v strelski sekciji. Prepoznavni so po tem,
društvom in skupnostim.
da na različnih tekmovanjih dosegajo zelo dobre
Društvo smo ustanovili leta 2005 v Vojašnici rezultate. Zelo pomembno je, da upokojenci v klubu
generala Maistra Maribor. Enote vojašnice in MORS dobijo informacije o aktualnem dogajanju v SV ter
Vojašnični klub moralno in strokovno podpirajo ostale novice.
ter članom kluba omogočajo uporabo objektov, V bodoče bomo veliko aktivnosti usmerili v medopreme in storitev. Klub je prostovoljno, samostojno, generacijska srečanja. Med upokojenci in zaposlenimi
nepridobitno, stanovsko združenje zaposlenih in bomo v obliki raznih predavanj in s prenašanjem
upokojenih delavcev vojašnice generala Maistra, SV, izkušenj izvajali programe za samopomoč starejšim
MORS in njihovih družinskih članov. Naši člani so pripadnikom. Ugotavljamo, da upokojeni pripadniki
lahko tudi bivši pripadniki rezervnih enot SV in TO, SV postajajo vodilna struja, ki poganja delo kluba.
pripadniki prostovoljne in obvezne rezerve, člani
Združenj veteranov vojne za Slovenijo, Zveze borcev Člani svoje delo v klubu izražajo v sekcijah, ki
NOB in Zveze častnikov Slovenije.
delujejo v okviru kluba. Ker v klubu nismo imeli
Vojašnični klub šteje okoli 140 članov. Organiziran dovolj znanja za izvedbo vseh prostočasnih aktivnosti,
je tako, da ga vodi upravni odbor, ki mu predseduje smo se v vodstvu kluba odločili, da se začnemo
predsednik. Upravni odbor je gonilna sila društva. tesneje povezovati z različnimi društvi, ki delujejo
Klub ima tudi svojega upravnika, blagajnika in na mariborskem področju. Na ta način smo uspeli
tajnika, ki skrbijo za nemoteno delovanje kluba. Kot približati SV tudi prebivalcem Maribora oziroma
društvo mora zadostiti vsem predpisom, ki jih nalaga državljanom Slovenije in pridobiti ustrezna strokovna
zakon o društvih. V klubu se izvajajo različne sekcije znanja za delovanje sekcij. Zelo uspešno sodelujemo
(interesne dejavnosti) kot so strelska, glasbena, s Taborniškim društvom Ukročena reka, Kinološkim
kinološka, taborniška, planinska, ribiška in kuharska. društvom Poetovio, Društvom S.W.A.T., Zvezo
Naše društvo prav tako zelo dobro sodeluje z ZSČ vojnih invalidov, Strelsko zvezo Slovenije, ZSČ
in veterani, saj je v klub vključenih veliko članov Maribor in Veteransko organizacijo Maribor. Korist
njihove zveze. Člani kluba lahko v popoldanskem je obojestranska (na primer: družine pripadnikov
času uporabljajo vse športne površine in objekte v oziroma njihovi člani se udeležujejo letnih taborjenj,
vojašnici, med drugim tudi fitnes. Prav tako imamo ki jih organizirajo taborniki v Puli na Hrvaškem in
v vojašnici zelo dobro opremljeno strelišče za zračno zimskega tabora na planinski koči v Glažuti). Vse
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navedene aktivnosti potekajo v času počitnic, zato je
delo kluba v tem času najbolj intenzivno. Sodelovanje
z ostalimi društvi poteka na enak način. Društva nam
zagotavljajo določena strokovna znanja in kader,
mi pa jim nudimo pomoč pri izvajanju njihovih
aktivnosti z najemom opreme in prostora. Klub
sodeluje pri podpori in izvedbi različnih obeležitev:
pekrski dogodki, izvedba različnih tekmovanj, ki jih
izvaja ZSČ, likovna kolonija, katere nosilec je SV,
tradicionalna nogometna tekma med ministrstvom in
ZSČ, sodelovanje in organizacija strelskih tekmovanj
z zračno puško in pištolo, pomoč pri promociji SV
ob dnevu odprtih vrat vojašnice in še bi se dalo
naštevati.

Glede na to, da je bil sprejet Zakon o službi v
SV, ki govori tudi o organiziranem preživljanju
prostega časa pripadnikov, se bo v prihodnosti vloga
kluba še intenzivirala, ker bo klub postal stičišče
mnogih interesnih dejavnosti in dobil bo tudi vlogo
koordinatorja pri izvedbi, podpori ter usklajevanju
interesnih dejavnosti pripadnikov SV in njihovih
družinskih članov ter med civilnimi organizacijami,
društvi, zvezami in skupnostmi.
Pridruži se nam, postani naš član.
								
predsednik
Franjo Lipovec

OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR
Štirideset let na Ludviku
Letos septembra je minilo štirideset let, odkar
sem prišel na Ludvika. Če ne bi bilo objektivnih
pokazateljev (odsev iz ogledala ali pa bivši učenci,
ki kot babice in dedki prihajajo po šolarje), bi mirno
zatrjeval, da je bilo to lani. No, dobro, predlani.
Vendar sem z Ludvikom, hočem ali ne, 29,412 %
časa njegovega obstoja. Dobro se spominjam prvega
dne. Po vstopu v pisarno me je ravnatelj pogledal nad
očali:
»Si že kdaj učil?«
Čeprav mi je prijatelj iz študentskega doma, ki mi
je »zrihtal službo«, prej svetoval drugače, se nisem
mogel zlagati:
»Nisem.«
Nekaj je zabrundal v mizo in končal:
»Prav, se boš pa naučil. Kar pojdi v 8. b, nimam
učitelja za fiziko.«
Skoraj sem pobegnil. V razred? Pa ravno sedaj? Ne bi
šlo jutri, da bi prej vprašal prijatelja iz študentskega
doma, kako je treba to storiti? Pa nisem glasno
ničesar vprašal. Do kolen sem že v vodi, do učilnice
je bo ravno do pasu. Pa plavaj ali utoni. Od začetka
sem popil kar nekaj vode, nekaj so je popili tudi
takratni učenci. Danes se jim opravičujem in upam,
da jim je v življenju včasih celo koristila. V veliki
gorečnosti pri polnjenju glav me je zelo obzirno
ohlajal ravnatelj (»Učenci so prvi. Mi smo tukaj zaradi
njih.«), sodelavci pa so me strpno in počasi naučili
20

učiti. Teoretična pedagoška znanja sem pridobil šele
pozneje.

V radvanjski šoli je leta 1968 začel pouk prvi osmi
razred v njeni zgodovini. Tri leta prej je bil imenovan
za ravnatelja šole gospod Leo Čepič z nalogo, da v
Radvanju razvije popolno osemletko (do tedaj so bili
le nižji razredi, nato pa so se učenci preselili na druge
šole). V jeseni leta 1968 sta bila v šoli po dva oddelka
vsakega razreda. Prvi razred sta učili Helma Bele in
Anica Ferlinc, drugega Vilma Bučan in Anica Ačko,
tretjega Magda Mekina in Irena Djukić, četrtega
Anica Pristovnik in Kristina Šket, petega pa Zdenka
Topolovec in Rozika Močnik. Na predmetni stopnji
smo učili naslednji učitelji: Anica Majer (slovenščino),
Zdenka Topolovec (srbohrvaščino), Gizela Khan in
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Dušan Abram (angleščino), Viktor Ekart (zemljepis
in zgodovino), Milena Krajnc (matematiko), Niko
Šilih (kemijo in biologijo), Branko Kukovec (telesno
vzgojo), Stane Kokec (likovno in tehnično vzgojo),
Nežka Martič (glasbeno vzgojo), Leo Čepič (temelje
socialistične morale) in jaz (fiziko). Čistili in kuhali
sta Ida Hajdinjak in Verica Karo, hišnik in kurjač je
bil Franc Kozjek, računovodkinja in tajnica pa Majda
Müller.

veliko bolj pa je pomemben neposreden stik z učenci.
Če ne velja beseda, tudi papir ne koristi veliko.
Radvanje se je iz takratnega »cigojnerfirtla« počasi
spreminjalo v elitno mestno četrt Maribora. Začetek
spreminjanja sega v šestdeseta in sedemdeseta leta
prejšnjega stoletja, ko so si Radvanjčani z večkratnim
samoprispevkom napeljali vodovod, telefon, plin,
kanalizacijo, asfaltirali ceste in pločnike …

8.a razred, leta 1969
Ta imena sem zapisal, da se »stari« Radvanjčani v
mislih vrnete v leta, ki ste jih preživeli v na zunaj
razpadli stavbi na Lackovi 4. V notranjosti je vladala
mladost in delavnost, pa tudi bivanjske razmere so
bile za tisti čas solidne. Zven je šoli dajal ravnatelj
Leo Čepič. Veliko učencev takratnega časa se niti ne
zaveda, da so uspešno zaključili osnovno šolo zaradi
njegovih prizadevanj, prepričanja in zaupanja v ljudi,
predvsem v mlade. Rad je poudarjal:
»Učitelji smo tukaj zato, da otroke učimo in naučimo,
ne za to, da jim sodimo.«
V tistem času je namreč osnovno šolo v Sloveniji
uspešno zaključila le dobra polovica vpisanih, v
Radvanju okoli 90 %. Leo Čepič je uspel prepričati
ustvarjalni in delovni kolektiv sodelavcev, da je prava
pot učiti in spodbujati ter s tem vzgajati delovnega,
ustvarjalnega in svobodnega človeka. Ta pošten,
razgledan in tenkočuten, v življenju trdo preskušan
mož (med ostalim je dve leti kot taboriščnik preživel
v Buchenwaldu) je predobro vedel, da sta preživetje
in pisarjenje (administriranje) pogosto na nasprotnih
bregovih, da so papirji sicer v razumni meri nujni,

Prav bi bilo v Radvanjskih novicah ali kako drugače
obuditi spomin na pionirje razvoja Radvanja (pa hitro,
dokler je še nekaj od njih živih). Ne zaradi njihovega
poveličevanja, ampak vzgajanja miselnosti, da je za
vsako opeko v stavbi pomembna tudi prejšnja in da
so zato prav vse opeke pomembne za zdravo steno:
predvčerajšnja, včerajšnja, današnja, jutrišnja.
S krajem je rasla tudi šola. Od mojega prihoda do
danes je bilo v njej zaposlenih 233 ljudi, pri sprejemu
172 sem posredno in neposredno sodeloval tudi sam.
Število je tako visoko tudi zaradi krajših nadomeščanj
in javnih del, sicer fluktuacija ni visoka. V kolektiv na
Ludviku sem prišel kot najmlajši, sedaj pa že nekaj
let ni tukaj nikogar od tistih, ki so me sprejeli ob
prihodu. Nekateri ne živijo več, večina upokojencev
pa se občasno rada vrača. Veseli smo jih, saj menimo,
da je v radvanjski šoli še vedno živa zavest, kako
smo že rekli? – za zdravo stavbo je pomembna tudi
prejšnja opeka.
Vsem Radvanjčanom želim v letu 2009, ob vsem
lepem, predvsem zdravje.
Srečko Pungartnik
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L E T N O P O R O ČI L O M L A D IN S KEGA (november) in v Gorenju nad Zrečami (marec). Na teh
P EV S KEGA Z B O RA
vajah smo naštudirali pevski program za zborovske
nastope in tekmovanja v tem šolskem letu.
Mladinski pevski zbor OŠ
a Pliberška MPZ je nastopal skoraj na vseh otvoritvah razstav v
Maribor deluje v sklopu interesnih dejavnosti naše šolskem razstavišču
. Nastopal je tudi:
šole. V njem poje 50 pevk in pevcev. Zaradi razvejane  15. 9. 2007 ob prazniku MČ Radvanje.
dejavnosti in rezultatov, ki jih zadnjih nekaj šolskih  19. 10. 2007 na praznovanju ob 135. obletnici
let dosega, je postal znan in spoštovan na domačih naše šole.
tleh in tudi v tujini. Na čelu zbora stoji mag. Metka  9. 11. in 12. 11. 2007 na proslavi ob 135. obletnici
Vrbančič Osterc, ki je najbolj zaslužna za uspehe naše šole za razredno in predmetno stopnjo.
MPZ-ja. Kolektiv šole in posamezniki pa po svojih  14. 12. 2007 na božično novoletnem koncertu v
močeh pomagajo pri uresničevanju zastavljenih Tišini.
načrtov.
 19. 12. 2007 na božično novoletnem koncertu v
V veliko pomoč so nam starši učencev naše šole.
Radvanjski cerkvi.
Posebna zahvala gre tudi velikemu številu donatorjev,  12. 5. 2008 na koncertu v MČ Nova vas.
še posebej županu, gospodu Kanglerju, ki s  22. 5. 2008 na reviji pevskih zborov v Unionski
svojimi sredstvi pripomorejo, da se lahko udeležimo dvorani.
tako pomembnih mednarodnih tekmovanj kot je  23. 5. 2008 na zaključnem koncertu vseh treh
tekmovanje na Slovaškem.
pevskih zborov naše šole.
Donatorji so: CVETLIČARNA PALMA, Barle Od 29. 5. 2008 do 1. 6. 2008 se je MPZ OŠ
Marjana s. p., Barle Peter, Mc KENSIE d.o.o., a Pliberška Maribor že drugič udeležil mednarodnega
MESTNA ČETRT RADVANJE, VILLA RUSTICA, tekmovanja v Bratislavi na Slovaškem, kjer je osvojil
Rajšek Peter, AVTOHIŠA KOLMANIČ & CO., srebrno medaljo.
družina KEVORKIJAN KOTNIK, INSA d.o.o.,  5. 6. 2008 na podelitvi priznanj iz nemškega in
SGERM d.o.o. GSM aparati, MIKRO+POLO angleškega jezika
MB, NOVA KBM, družina BRUMEN in nekateri
Zborovodkinja:
neimenovani.
mag. Metka Vrbančič-Osterc
HVALA VSEM!
V šolskem letu 2007/2008 je zbor opravil med
Organizatorica zborovskih dejavnosti:
vikendoma dve intenzivni pevski vaji v Mežici
Jasmina Borlinić
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TURISTIČNI PODMLADEK
Na Osnovni šoli Ludvika Pliberška Maribor deluje
Turistični podmladek že 15 leto. Vsako leto je
zanimanje otrok, ki bi se radi pridružili podmladku,
zelo veliko. Tega smo zelo veseli, saj je to potrditev
našega dobrega dela.
Kako poteka naše delo:
Vsako leto se prijavimo na razpis Turistične zveze
Slovenije za projekt Turizmu pomaga lastna glava.
V vseh letih, odkar sodelujemo na festivalih, smo
bili kar štirikrat na državnem tekmovanju in dosegli
smo veliko priznanj, tako srebrnih kot tudi zlatih.
Vsako leto tudi sodelujemo na natečaju Mladi za
napredek Maribora, kjer dosegamo lepe rezultate.
Po končanem tekmovalnem delu, vedno pripravimo
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predstavitev za učence, učitelje, starše in krajane
Radvanja. Sodelujemo tudi s Turističnim društvom
Radvanje.
Kot vsako leto smo se tudi letos prijavili na razpis
Turistične zveze Slovenije za projekt Turizmu
pomaga lastna glava. To je zelo obsežen projekt, saj
je treba pripraviti turistično raziskovalno nalogo,
razstavo in (lani novost) turistično tržnico na temo, ki
je predstavljena v raziskovalni nalogi. Tema samega
festivala je skupna za vse tekmovalce.
Naslov naše zadnje raziskovalne naloge je bil Lipa
zelenela je. Raziskali smo pomen lipe v Radvanju,
saj nas je zelo bolelo, ko smo gledali, kako zaradi
gradnje ceste sekajo lipov drevored, ki je bil naš
ponos. Raziskali smo, kako je potekala nasaditev
lipovega drevoreda, zavzeli smo se za ponovno
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nasaditev le-tega in še veliko več. Predstavili smo se
na državnem tekmovanju turizma, ki je bilo letos na
Ptuju in dosegli srebrno priznanje.
Svoje delo smo predstavili tudi krajanom Radvanja
staršem, učiteljem in vsem, ki jih naše delo zanima.
Z velikim veseljem lahko povemo, da se je našemu
vabilu odzval tudi župan g. Franc Kangler, ki nas je
zelo pohvalil in bil ponosen na naš dosežek.

pomaga Turistično društvo Radvanje, ki vedno
najde posluh za naše ideje, želje in nas tudi finančno
podpira. Zavedamo se, da bi sami marsikdaj težko
dosegli zastavljene cilje. Seveda pri tem ne smemo
pozabiti tudi naše šole.
Turistični podmladek že od nastanka vodiva mentorici
Ribana Višnar in Karolina Jurak. Ker je to zelo
obsežen projekt, vsako leto povabiva k sodelovanju
še druge učitelje. Pri tej raziskovalni nalogi sta
Sodelovali smo tudi na natečaju Mladi za napredek sodelovali Vera Kožuh in Metka Lakota, ki bosta z
Maribora in pripravili inovacijski projekt na področju nami raziskovali tudi v prihodnje.
turizma Drevo se na drevo naslanja, človek na Podmladkarji smo z mislimi namreč že pri naslednji
človeka. Izdelali smo raziskovalno nalogo in veliko raziskovalni nalogi …
izdelkov na temo »lipa«, zanimive panjske končnice,
škatlice za lipov čaj, skodelice, čajnike, pogrinjke
Mentorici: Ribana Višnar in Karolina Jurak
in še veliko več. Izdelali smo tudi idejni načrt, kako
urediti nov lipov drevored. Ob lipovem drevoredu bi
namestili klopce in mizice iz lesa podrtih lip. Dosegli
smo prvo mesto, nagrado presenečenja in se uvrstili
na državno srečanje mladih raziskovalcev.
Sodelovali smo tudi na Festivalu ustvarjalnosti in
inovativnost pri učenju, ki je potekal od 21. do 23.
maja 2008 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Prikazali smo svojo dejavnost in projekt letošnjega
šolskega leta.
Zelo smo ponosni, ker na področju turizma vsako
leto dosegamo lepe rezultate. Veseli nas, ker vidimo,
da so tudi drugi ponosni na naše delo.
Pri doseganju rezultatov nam že od samih začetkov
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» SUPER, GREMO NA IZLET!«

Planinci na Meranovem

V šolah skušamo obogatiti športne dejavnosti tudi z
obiski primernih vzpetin ali naravnih znamenitosti.
Tako na Osnovni šoli Ludvika Pliberška Maribor
že tradicionalno deluje planinska skupina, ki jo
množično obiskujejo predvsem mlajši planinci od
drugega do šestega razreda. Izlete imamo ob sobotah,
podamo se v bližnjo ali daljno okolico Maribora.
Obiskujemo naslednje vrhove ali cilje: Pohorje
(Bolfenk, Mariborsko kočo, Ruško kočo, Pečke,
Poštelo, Meranovo, Roglo Lovrenška jezera), Urban,
Žavcarjev vrh, Piramido, Kalvarijo, Mestni vrh, Boč,
Košenjak… in še bi lahko naštevala, kje vse smo v
zadnjih letih bili in kam si še želimo priti.
Učenci tako spoznavajo tudi geografske, zgodovinske
in naravoslovne značilnosti območja, kjer poteka izlet.
Vsak izlet je posebnost zase, enkraten in neponovljiv.
Odvisen je od zahtevnosti in oddaljenosti izbranega
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cilja in vremenskih razmer. Največkrat gre vse
kot po maslu, zato se po napornem izletu srečni in
zadovoljni vrnemo v dolino. Lahko pa nas preseneti
tudi kaj nepričakovanega. Prav tisti vrh, ki nas je že
nekajkrat sprejel s prijaznim soncem, lahko grozi tudi
z meglo ali z mrzlim vetrom ter dežjem. Tako nas je
vreme presenetilo v soboto, 20. septembra, na Rogli,
ko sta nas »greli« le dve stopinji. Pohvaliti moram
učence, saj so kljub poletnim temperaturam, ki so
bile v dolini, imeli primerno obutev in obleko. Tako
so brez težav premagali megleno in vetrovno pot do
Lovrenških jezer in nazaj do Peska.
Pomemben cilj našega krožka je druženje otrok
in odnos med vrstniki. Na planinskih izletih se
srečujejo in spoznavajo otroci iz različnih razredov.
Presenetljivo je, da po naporni, nekaj urni poti,
mentorice planinskega krožka poslušamo: »Kam
gremo naslednjič?« ali pa »Božičku bom pisal za
taki pravi nahrbtnik, kot ga imaš ti.« Ne družimo pa
se samo mi, ampak se vsaj enkrat na leto srečamo
še z mladimi planinci iz drugih šol. Tako smo imeli
18. oktobra, na Meranovem, srečanje planinskih

skupin, ki ga vsako leto organizira planinsko društvo
Maribor matica. Skupaj z učenci drugih šol smo si
pekli kostanje in razdelili otrokom majhna darila za
pridno udeležbo na izletih. Omenila sem že, da naša
planinska skupina sodeluje s planinskim društvom
Maribor matica, ki v prihodnjem letu praznuje 90
let. V sodelovanju s planinskim društvom smo se
vključili v akciji Ciciban planinec in Mladi planinec.
Akciji vzpodbujata učence, da si zapisujejo in vodijo
opravljene izlete.
V Mariboru in njegovi okolici imamo odlične
možnosti za planinske izlete, saj je veliko gričevnatega
sveta, ki je primeren za izvedbo lažjih, krajših izletov,
pa tudi hribovitega sveta, kjer izvedemo zahtevnejše
in daljše izlete. Idej za prihodnje planinske izlete
nam še ni zmanjkalo, potrebujemo le dobre čevlje in
dobro voljo!
PLANINSKI POZDRAV!
Mentorica planinske skupine: Urška Kosi
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Razstavišče Ludvik
Na naši šoli deluje razstavišče že od leta 1991.
Razstavišče smo po Ludviku Pliberšku poimenovali
Ludvik.
Imamo tudi svoj logotip −
.
Ker se učitelji na Osnovni šoli Ludvika Pliberška
Maribor zavedamo, da je poleg izobraževalne funkcije
pomembna tudi kulturna, organiziramo mesečne
razstave, na katerih se predstavljajo razni umetniki.
Otvoritev razstav poteka vsak tretji četrtek v mesecu.
Učenci se predstavijo s kulturnim programom, zato so
petje, deklamiranje, ples in dramatiziranje, osnovni
elementi vsake otvoritve.
V razstavišču Ludvik največkrat razstavljajo umetniki, ki delujejo na področju umetniške in popotne
fotografije. Tudi akvareli, oljne slike in rezbarije so
velikokrat na ogled v razstavišču Ludvik.
Razstavišče je namenjeno širši javnosti in je odprtega
tipa. Predvsem je poleg kulturnega duha, ki ga
skušamo privzgojiti našim učencem, pomembna
tudi povezanost med krajem in šolo.
Novost v letošnjem šolskem letu je ta, da se v
razstavišču predstavijo tudi učenci, ki delujejo
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v okviru Turističnega podmladka: TURIZMU
POMAGA LASTNA GLAVA, kjer raziskovalno
dejavnost prikažejo s svojimi izvirnimi izdelki
razstavljenimi na stojnici.
Kratek povzetek nastanka razstave:
- srečanje z avtorjem (določi se datum postavitve
razstave, čas trajanja razstave, naslov, datum in
čas otvoritve),
- oblikovanje kataloga, ki je sestavni del vsake
razstave,
- oblikovanje vabil,
- objava v dnevnem časopisu Večer,
- priprava kulturnega programa,
- otvoritev,
- družabni del.
Praviloma trajajo razstave tri do štiri tedne in so
vnaprej načrtovane v letnem delovnem načrtu šole.
Menimo, da razstavišče daje kulturni pečat šoli
in je namenjeno tako učencem kot tudi zunanjim
obiskovalcem.
Organizatorica razstavišča Ludvik: Metka Lakota
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Kdor se ima za čebelo, mora tudi med dajati.
(slov. preg.)
• BOŽIČNO NOVOLETNI BAZAR
Bližal se je mesec december. Potrebno je bilo
pobrskati po revijah in si pridobiti nove ideje za
okraske, darila, presenečenja… Sredi roditeljskega
sestanka je padlo kot strela z jasnega:« Kaj pa, če bi
pomagali pri delu in bi potem izdelke prodali?« To
je predlagal predstavnik staršev gospod Sergej Lah.
Učenci in tudi starši so se takoj strinjali in tako se
je začelo. Imeli smo dve delavnici s starši, nekaj je
nastalo doma in do Božiča smo imeli škatle polne
izdelkov, pripravljenih za prodajo. Na božičnem
bazarju v Radvanju smo dobili na razpolago dva
popoldneva in starši so prodali skoraj vse, kar smo
naredili. Zaslužek? Proti pričakovanju – odličen.
Odprli smo račun v naši šolski hranilnici, kamor so
se po zaslugi nekaterih staršev stekala še sredstva
donatorjev.

Prodaja na sejmu

ODLOČITEV JE PADLA
Prvo navdušenje nad zaslužkom je minilo in znašli
smo se pred novim izzivom, kje in kako porabiti
denar. Spet je padel predlog s strani staršev: »Kaj,
če bi nekaj denarja darovali?« Učenci so se najprej
nejeverno pogledali, saj bi denar raje porabili kako
drugače, v naslednjem trenutku pa jih je zamikalo
in naredili smo skupen načrt: del zaslužka bomo
zapravili za nakup šolskih potrebščin za otroke iz
Afrike, del za nekoga, ki živi v soseščini, nekaj si
bomo privoščili sami in pomagali bomo pri plačilu
šole v naravi. Odločitev je padla in potrebno je bilo
stopiti v akcijo, poiskati zveze in poznanstva…
Hitro po tem nas je obiskal in obdaroval
Božiček…

• ŠOLE V TANZANIJI
Gospa Amalija Mec je ženska, ki jo ob delu v
odvetniški pisarni zanima še kaj več. Rada potuje,
spoznava ljudi po svetu in njihovo življenje… Bila je
tudi v Tanzaniji. Povabili smo jo v šolo in na povabilo
se je z veseljem odzvala. Ob ogledu fotografij smo
izvedeli veliko zanimivosti o njihovih šolah.
GOSPA AMALIJA MEC PRIPOVEDUJE:
»Obiskali smo šolo v vasi Dongobesh v notranjosti
Tanzanije.
V malo večjih vaseh v Tanzaniji so osnovne šole,
srednje šole in tudi šole za gluhoneme otroke. Te so
še posebej redke in v sklopu šol za gluhoneme so
tudi internati, saj jih obiskujejo tudi otroci iz bolj
oddaljenih vasi. Tako je tudi v vasi Dongobesch.
Elektrike in tekoče vode seveda tukaj ni. Otroci vsako
jutro odidejo do bližnjega potočka, napolnijo svojo
posodico z vodo in jo prinesejo domov za potrebe
gospodinjstva. To je njihova vsakodnevna naloga.
Postopek se ponovi, ko pridejo v šolo. Pred šolo je
velik sod, katerega vsako jutro napolnijo z vodo za
dnevne potrebe. Brez prerivanja in godrnjanja, drug
za drugim v koloni. Vsako jutro. Življenje teče po
mirnem, ustaljenem redu.
Pouk v majhni afriški vasici v Tanzaniji poteka precej
drugače kot pri nas. Šola nikomur od otrok ne pomeni
nujnega zla, temveč je to privilegij, saj vsi ne končajo
niti osnovne šole, šolanje v srednji šoli pa nadaljujejo
le redki. Ko vprašaš šolarje, kaj imajo radi, brez
pomislekov odgovorijo »šolo«, saj se zavedajo, da
jim šola ponuja možnost, da bodo prišli do poklica.
Večina otrok bi najraje postala učitelj ali zdravnik.
Pri samem pouku učitelj piše na tablo predvsem
podatke, ki jih učenci prepišejo in jih morajo kasneje
znati na pamet. V šoli ni težav z disciplino, saj
je izobrazba dobrina in, vsaj na vaseh, privilegij
učencev, ki si lahko privoščijo obiskovanje šole.
Veliko otrok namreč neha hoditi v šolo, ko so njihovi
bratje in sestre dovolj veliki, da začnejo obiskovati
prvi razred. Sami pa pomagajo pri obdelovanju
zemlje in skrbijo za živino.
V srednjih šolah poteka pouk samo v angleščini,
medtem ko v osnovni šoli le v shvahiliju, ki je poleg
angleščine uradni jezik v Tanzaniji. V nasprotju z
osnovno šolo, morajo učenci v srednji šoli plačevati
šolnino, kar je še en razlog več, da v Tanzaniji tako
malo otrok nadaljuje šolanje.
V Tanzaniji živijo tudi MASAJI.
Obiskali smo dve masajski šoli. Prva šola v vasi,
globoko v Masajskih stepah, je bila zelo, zelo revna.
Postavljena je bila iz vejevja, podobna nekakšni lopi,
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prepišna, saj se vejevje ni stikalo, v njej je bil en sam
prostor s klopmi in stoli ter seveda tablo. V to šolo
so hodili otroci različnih starosti. Pripomočkov za
pisanje niso imeli, učili so se samo črke in številke, ki
so jih pisali na tablo. Otroci v šoli so bili stari največ 9
let, saj morajo starejši že delati in za šolo ni več časa.
Prinešene zvezke in svinčnike so čudno gledali.
Nekoliko boljši vtis smo dobili ob obisku masajske
vasi Oldony Sambru v bližini Arushe (to je največje
mesto v Tanzaniji).
Tu imajo pravo, zidano šolo, z več prostori, stavba
resnično daje vtis šole, po učilnicah so risbe tako kot
v naših šolah. Zelo so bili veseli zvezkov, svinčnikov
in barvic, ki smo jim jih prinesli. Tudi nekoliko starejši
otroci še obiskujejo šolo. Z njim lastno gracioznostjo
so nam odplesali masajski ples in v svojem jeziku
zapeli. Bilo je ganljivo.
Na severnem delu TANZANIJE, v okolici jezera
Eyasi živi pleme HADZABE, nam bolj poznani pod
imenom BUŠMANI.
Njihovi otroci ne poznajo šole. Kaj šole, še oblačil in
posode za kuhanje ne poznajo. V taboru, ki je ločen na
moški in ženski del, premorejo le kolibe, ki so izdelane
iz suhih vej, pred katerimi gori ogenj, kjer posedajo
tako odrasli kot otroci. Tudi vode ne uporabljajo, ali
pa zelo malo. Predvsem se nikoli ne umivajo. Mokri
so samo, ko jih zmoči dež. BUŠMANI živijo tako kot
pred deset tisoč leti. Preživljajo se z lovsko nabiralnim
načinom življenja. To pomeni, da ulovijo žival in jo
spečejo na odprtem ognju. To delajo samo moški
in otroci moškega spola, ženske pa se preživljajo z
nabiranjem semenja in sadja. Takih plemen, kjer
otroci ne poznajo šolanja in izobraževanja, je v Afriki
še veliko. Po vsej verjetnosti so BUŠMANI ostali
že tisočletja na enaki razvojni stopnji, ker živijo sami
zase. Sledijo tudi nomadskemu načinu življenja, saj
se selijo, ko jim na določenem področju zmanjka
sadja in živali za lov.
ZANZIBAR ima ogromno plantažo začimb in ob
ogledu le te smo spoznali številne otroke, ki so, za
razliko od drugih predelov Tanzanije, kjer otroci
prosjačijo in stegujejo ročice proti turistom z edino
angleško besedo, ki jo znajo izgovoriti in ki jo
razumejo »dolars, dolars«,
tu prodajali izdelke, ki so jih sami izdelali. Tu smo
spoznali tudi 12 letnega Zanzibarca Hasana, arabske
narodnosti. Povedal je, da hodi v šolo, kjer se uči
predvsem jezikov. Tako je pri svojih 13. letih z nami
komuniciral v angleškem, nemškem, italijanskem
in francoskem jeziku. To pa zato, ker se zaveda, da
je prihodnost njegove domovine vezana na turizem
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in bo lahko le z znanjem jezikov zadovoljil potrebe
turistov in tako zaslužil za preživetje.«
Gospa Mec nam je obljubila, da nam bo priskrbela
naslov šole v Tanzaniji, kamor bomo poslali paket
šolskih potrebščin.
27. 6. 2008 je šel na pot paket šolskih potrebščin,
igrač…v vrednosti 200 €.
Naslov, kamor smo ga poslali je:
SELELA PRIMARY SCHOOL
P. O. BOX 27
MTO WA MBU ARUSHA
TANZANIJA – AFRIKA
• ŠOLA V NARAVI
Prišel je čas šole v naravi, kjer smo se imeli super.
Z zasluženim denarjem smo pomagali pri plačilu
ali doplačilu šole v naravi.
• IGRA NA ŠOLSKEM DVORIŠČU
Dnevi so postajali toplejši in velikokrat smo si
privoščili pouk ali pa samo oddih na šolskem
dvorišču. Želeli smo si, da bi imeli več rekvizitov, s
katerimi bi se lahko igrali.
Odločili smo se in šli kupit: obroč, badminton,
balinčke, blazine za poležavanje v senci, žoge…
• Z JURČKOM PO MARIBORU
V okviru pouka smo spoznavali našo bližnjo in
daljno okolico – naš kraj. Poklicali smo na agencijo
DON TRAVEL, kjer so nam ponudili ogled Maribora
z vlakcem Jurčkom. To je bilo doživetje! Pripeljal se
je po nas kar na šolsko dvorišče! Koliko zavistnih
pogledov je spremljalo naše vstopanje v vagončke!
Počutili smo se izjemno. V eni uri vožnje smo si
ogledali vse pomembnejše znamenitosti našega
mesta, peli, vriskali, mahali mimoidočim, ki so nam
z nasmehom na ustih mahali nazaj. Po vožnji smo si
privoščili sladoled in se zadovoljni vrnili v šolo.
To smo si seveda privoščili z zasluženim denarjem!
• DOM ANTONA SKALE
Največji delež denarja smo namenili varovancem
Doma Antona Skale. Izbrali smo njih, ker so
naši sosedje, ker so nekaj posebnega, ker so
drugačni in živijo s svojo drugačnostjo popolnoma
neobremenjeni. Živijo ustvarjalno in polno življenje,
za kar gre zahvala njihovim predanim vzgojiteljem.
Dogovorili smo se za srečanje z njimi, na katerega so
prišli tudi nekateri starši. Pripravili so nam ustvarjalne
delavnice: izdelovali smo lučke, okraske iz modelirne
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mase, glinene izdelke…V skupinskem delu smo se
posedli med njih in oni so nam z veseljem pokazali
postopke dela. Bili so navdušeni nad nami, naši
učenci pa nad njimi. Da o starših in njihovih vtisih
sploh ne govorim… Izdelali smo krasne izdelke, ki
smo jih lahko odnesli domov. Kako zanimivo je bilo,
dokazuje dejstvo, da učenci in starši še po debeli uri
in pol niso želeli oditi domov. Obljubili smo si, da se
še kdaj srečamo.

Ponosno smo jim predali simbolični ček za 600 €,
ki ga je varovanka sprejela s solzami v očeh.
O našem delu smo obvestili tudi lokalno časopisje
in v naše veselje so objavili članke o tem, kako smo
opravili dobro delo – upam, da ne zadnje.
Tako smo pridne čebelice iz 3. b v lanskem šolskem
letu naredile in razdelile med, s preostankom pa
pogumno letimo naprej – NABIRAT NOVEGA!
Jasmina Borlinić

V domu Antona Skale
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VRTEC STUDENCI - ENOTA RADVANJE
VODA – VIR ŽIVLJENJA
VRTEC Studenci je vključen v EKO vrtec že tretje
leto. V letošnjem letu poteka v enoti Radvanje
projekt z naslovom VODA – VIR ŽIVLJENJA.
Zavedamo se, kako zelo pomembno je ohranjati
čistost naših voda za življenje vseh živih bitij, saj
brez vode življenja sploh ne bi bilo.
Še bolj se zavedamo dejstva, da je še kako pomembno
pričeti z vzgojo pravega pristopa do narave, skrbi
in navajanja na čisto okolje že v najzgodnejši
dobi, to je v času, ko otrok še obiskuje vrtec.
V mesecu januarju in februarju je v naši enoti potekal
projekt REKA ŽIVLJENJA: Reka kot simbol poti in
voda, ki je bistvo vsega, kar obstaja v našem okolju.
Skupaj z otroki in vzgojiteljicami smo naredili
maketo iz gline, ki prikazuje reko od njenega izvira
visoko v gorah do izliva v morje. Spoznali smo,
da voda v naravi nenehno kroži, zato je tako zelo
pomembno, da jo ohranjamo čisto in jo varujemo.
Otroke smo seznanile, da ljudje, predvsem odrasli,
ne cenijo bogastva, ki se imenuje voda. Ker so otroci
naša prihodnost, je naša dolžnost in odgovornost,
da jih naučimo ljubiti, varovati in spoštovati vodo
– življenje.
Ob reki smo iz gline izdelali tudi mesto, grad, polja …,
skratka vse, kar človek ustvarja in od česa je odvisen.
V okviru projekta smo skupaj z otroki izvajali
najrazličnejše poizkuse z vodo. Med drugim smo
preizkušali topnost različnih stvari (sladkor, sol,
olje, detergent, sok …) v vodi. Preizkušali smo,
kateri predmeti plavajo na vodi (so plavalci)
in kateri se potopijo. Otroci so ugotovili, da
predmeti, ki plavajo na vodi, vode ne marajo in
so manj gosti kot voda. Tisti, ki padejo na dno,
tudi ne marajo vode. So bolj gosti kot voda.
S poizkusom smo ugotovili, da voda v kozarcu,
če jo postavimo na radiator ali peč, počasi izginja.
Spreminja se v paro, vlaži zrak v igralnici. Na
mrzlih okenskih steklih pa se spet pokaže. Stekla
so motna, ker je na njih para postala tekočina.
Izvedli smo tudi naslednji poizkus: v dva jogurtova
lončka smo nalili vodo do polovice. V enega smo
dali žlico soli in dobro premešali, da se je sol
raztopila. Oba kozarca smo postavili v zamrzovalnik.
Čez nekaj ur smo pogledali, kaj se je zgodilo.
Voda brez soli je zmrznila, slana voda pa ne.
Otroci so v vrtec prinašali tudi odpadni material
(časopisni papir, plastenke …), iz česar smo naredili
majhen planetarij. Naredili smo planet ‘Zemljo’,
ki je iz vesolja videti modra prav zaradi vode.
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Otroke smo seznanili tudi s problemom OZONSKIH
LUKENJ, kar smo jim razložili tako, da smo ‘Zemljo’
oblekli v plašč, ki je ves luknjast od umazanega
zraka. Pogovarjali smo se o tem, kako bi luknje v
Zemljinem plašču pokrpali, če bi jih seveda lahko.
Projekta VODA – VIR ŽIVLJENJA ne bi mogle
izpeljati brez sodelovanja staršev, ki so v vrtec
prinašali material in s tem poskrbeli, da je delo
potekalo nemoteno in kvalitetno.
Organizirali smo tudi skupno delavnico, na
kateri smo izvedli kar nekaj poizkusov z vodo,
še posebej zanimiv je bil poizkus čiščenja vode.
Projekt REKA ŽIVLJENJA smo zaključili z razstavo
likovnih del, ki smo jih razstavili v mini galeriji
Pionirske knjižnice v Mariboru. Otroci so nastopili
s plesno dramatizacijo Nevihta, ki je prikazala vpliv
nenehnih vremenskih sprememb na življenje ljudi.
Vzgojiteljice iz Vrtca Studenci Maribor, enota Radvanje lahko povemo, da so otroci z nastopom ganili
ljudi, ki so si ogledali otvoritev razstave. Upamo,
da bodo naši malčki zrasli v odgovorne in ljubeče
odrasle osebe, ki bodo znale skrbeti za naš planet.
Za enoto Radvanje
Sanja Belina in Darija Hojnik Andrilovič
RAD IMAM ŽIVALI – TUDI ŽABE,
KRASTAČE, MOČERADE IN NETOPIRJE
V šolskem letu 2007/08 je potekal v Vrtcu Studenci
Maribor, v naši enoti Radvanje v okviru EKO
projekta, projekt z naslovom «ŽIVALI IN MI«.
V mesecu septembru so nas obiskale delavke
Biotehnične fakultete Maribor, ki so pripravile
zanimivo srečanje za otroke. Seznanile so jih z
življenjem dvoživk in netopirjev.
Naš vrtec se je hitro spremenil v pravo raziskovalnico z različnimi terariji, v katerih so bile živali,
ki so jih mnogi otroci videli prvič. Najprej so si jih
ogledali skozi stekla terarijev, kasneje so se mnogih
tudi dotaknili brez strahu in z velikim zanimanjem.
Spoznali so, kako se iz majhnega paglavca razvije
žaba, da je paglavec rastlinojed in da živi v vodi,
najraje v mlaki.
Slišali smo pravi žabji koncert in izvedeli, da je
ta najlepši takrat, ko se pomlad prevesi v poletje.
Ogledali smo si tudi krastačo in ugotovili, da se giblje
počasneje kot žaba.
Dobro smo spoznali tudi močerada in izvedeli, da je bolje,
če se ga ne dotaknemo, ker njegova koža izloča strup.

VRTEC STUDENCI - ENOTA RADVANJE
Prvič smo videli netopirja in ugotovili, da je tudi ta
žival prijetna. Dobro vidi v temi in je spreten letalec.
Prijetno srečanje z manj znanimi živalmi smo zaključili
presenečeni, zadovoljni in s spoznanjem, da je vsako
živo bitje pomembno za življenje na našem planetu.
Zapisala: vzgojiteljica Sanja Belina
»V DOLINCI ZELENI JE LJUBI MOJ DOM …«
Vrtec Studenci Maribor je vključen v projekt
EKO vrtec že četrto šolsko leto. V preteklem letu
smo bili še posebej dejavni. Kot nagrado za naš
trud smo prejeli EKO zastavo, kar je še posebej veliko
priznanje. Počnemo marsikaj. Tokrat smo odpirali
Babičino skrinjo, v kateri so bile skrite korenine
naše preteklosti. Šli smo ne tako daleč nazaj …, do
življenja naših babic in dedkov, da ne bi pozabili
svojih korenin. Korenine so tiste, ki držijo drevo
pokonci, zato morajo biti zdrave in močne in ponosni
moramo biti nanje! Kajti korenine preteklosti smo
mi, to je naš dom, v dolinci zeleni.
Tempo življenja je za mnoge prehiter in velikokrat
nehote pozabljamo na svoje prave korenine, na to,
od kod smo, na to, kaj bi se lahko naučili od naših
prednikov. Brez zavedanja preteklosti, ni zavedanja
sedanjosti, ni jasnega cilja. Ugotoviti moramo, kam
nas vodi prihodnost, da bomo lahko verjeli v svetlo
prihodnost naših otrok.
Odpirali smo babičino skrinjo in spoznali, kako
pomembno je vedeti, da je narava naš najboljši
učitelj, da zdravnik zdravi in da narava ozdravi.
V naši enoti pod zelenim Pohorjem imamo veliko
srečo, ki se je še kako dobro zavedamo. Spoznali
smo babico Ano – zeliščarko, ki veliko ve o naravi,
o zeliščih in njihovih učinkih, ki z njimi tudi zdravi.
Rodilo se je ustvarjalno sodelovanje med njo –
Zeliščarskim klubom Tabor (Društvo upokojencev)
in nami – Vrtcem Studenci, enota Radvanje.
V mesecu decembru smo si v naši skupni garderobi
uredili pravo čajnico z imenom Čajnica pri čarovnici
Lenči. Skupaj smo kuhali čaje, sušili sadje in s
pomočjo babice Ane spoznavali, kako so novoletne
praznike praznovali nekoč: brez potrošniške naglice,
brez bleščečih, kičastih, plastičnih igrač polnih
kemičnih substanc; morda ob topli skodelici dišečih,
zdravilnih zeli, ob slastnem posušenem sadju brez
konzervansov, z domačo potico, obdarjeni s skromnimi,
a vendar dragocenimi darovi, ki so darovani iz srca.
Babičina skrinja ima čarobno moč in bolj ko smo brskali

po njeni notranjosti, več nam je povedala in pokazala.
Odkrili smo otroška oblačila. Ni jih bilo veliko, ker
so morali biti otroci nekoč bolj skromni, obenem
pa tudi bolj spoštljivi do vsega tistega, kar so imeli.
Zavedanje, da ne potrebujemo vsega v izobilju, da
lahko živimo v sožitju z naravo in s samim seboj,
je bil naš cilj. Vzgojiteljice smo pokazale otrokom
igre, ki so se jih igrali otroci nekoč, igre, ki so bile
ustvarjene iz življenja, iz narave. Te igre smo mnogi
že pozabili. Nihče ni kriv, odgovorni smo vsi.
Zaradi otrok, ki so naša prihodnost, naše največje
bogastvo, te dediščine ne smemo nikoli pozabiti.
Najlepše se je igrati drug z drugim, peti, plesati,
skupaj opazovati spreminjanje narave in si gra-diti
sanje. Najlepše je čutiti drug drugega, se pogovarjati,
se smejati in tako začutiti pravo vrednost življenja.
Življenje pa smo mi sami – ljudje.
Pomlad je čas nabiranja in sušenja zelišč. V našem
vrtcu smo se ga lotili z vso zavzetostjo in vnemo.
Babica Ana nas je obiskovala vse pogosteje. Poučevala
nas je o skrivnostih rožic in zdravilnih zeli, mi pa smo
jih pridno nabirali: marjetice in vijolice za pomladni
družinski čaj, regratove cvetove za okusen sirup, ki
čisti telo ter trpotec, iz katerega smo naredili sirup
proti kašlju in tinkturo.
Meseca maja smo podpisali svečano listino o
MEDGENERACIJSKEM sodelovanju med Društvom upokojencev Tabor – Zeliščarski klub in Vrtcem
Studenci Maribor – enoto Radvanje.
Še naprej se bomo trudili poglabljati naše korenine,
ohranjati našo kulturno dediščino in se nenehno
zavedati, kako lep je naš dom v dolinci zeleni pod
Pohorjem.
Zapisala vzg. Sanja Belina
MAMICA IN OČKA,TELOVADITA Z MENOJ!
Gibanje in igra sta otrokovi primarni potrebi.
Gibalni razvoj otroka je v ospredju predvsem v prvih
letih življenja in poteka od naravnih in preprostih
oblik gibanja (plazenje, lazenje, hoja, tek itn.) do
sestavljenih in zahtevnejših športnih dejavnosti.
Z delovanjem telesa je pogojeno tudi zaznavanje
okolice, prostora, časa in samega sebe. Ko otrok
začne obvladovati svoje roke, noge in trup, ob tem
začuti veselje, ugodje, se dobro počuti. Preko gibanja
pridobiva tudi samozavest in si razvija intelektualne
sposobnosti. Gibanje ima pomembno vlogo tudi
pri socialnem in emocionalnem razvoju otroka. Je
kompenzacijsko sredstvo, s katerim se borimo proti
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negativnim vplivom civilizacije. Jan Komensky je Za skupno druženje potrebujejo telovadno opremo in
poudarjal:« Gibanje je isto kot zrak, ki ga dihamo.«
predvsem dobro voljo, saj si malček želi imeti vsaj
V predšolskem obdobju otroci predvsem z igro eno uro starše samo zase.
pridobivajo raznovrstne gibalne izkušnje, ki jim
prinašajo veselje in zadovoljstvo.
OMOGOČITE MU TO!
V Vrtcu Studenci Maribor – enota Radvanje že
četrto leto poteka dodatna dejavnost »Mamica in
očka telovadita z menoj« za otroke prvega, to je
od enega do treh let starosti, in sedaj še za otroke
drugega starostnega obdobja, od tretjega do šestega
leta starosti. Starši vadijo z otrokom pod vodstvom
vzgojiteljic.

Gasilci PGD Radvanje so nam predstavili svoje delo.
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Dejavnost poteka v telovadnici OŠ Ludvika Pliberška
Maribor, vsak ponedeljek od 18. do 19. ure. Da jo lahko
izvajamo v šolski telovadnici, se moramo zahvaliti
ravnatelju šole, gospodu Srečku Pungartniku, ki je
znal prisluhniti našim željam in potrebam.
Darija Hojnik Andrilovič

NEKAJ ZA ZABAVO
AIRSOFT NA POHODU

šport, pri katerem razvijamo tudi umske sposobnosti
ter duhovnost. Razvijamo skoraj vsa svoja čutila:
Sodobna družba in njene »vrednote« vplivajo na vid, sluh, vonj, otip. Izrednega pomena je tudi
slehernega posameznika. Zmeraj več časa presedimo urjenje spomina in orientacija v naravi. Ker je Airsoft
in preživimo v pisarnah, trgovinah, avtomobilih, za skupinska igra, prihajajo do izraza tudi pozitivne
računalniki, pred televizorji, za tekočimi trakovi in socialne vrednote kot so druženje, tovarištvo,
orodji. Enaki gibi se ponavljajo iz dneva v dan, pri čemer spoštovanje, disciplina, odgovornost, sodelovanje,
so neenakomerno obremenjeni zmeraj isti deli našega vztrajnost, medsebojna pomoč, odločnost, samozavest
telesa. Pomanjkanje gibanja celotnega telesa v veliki in red.
meri vpliva na naše počutje in zdravje. Za vzdrževanje Oddelek pred odhodom na nalogo.
visoke psihofizične kondicije in s tem posledično tudi Ob igranju scenarijev navadno vsak oddelek prejme
zdravja, je pomembno, kako izkoristimo naš prosti čas. pisni ukaz in navodila.

Airsoft je idealna športna igra, katero igramo v naravi,
najpogosteje v gozdovih, na travnikih, sadovnjakih
in v opuščenih, starejših objektih. To pomeni, da se
igralec giblje v relativno čistem in prijetnem naravnem
okolju, s čistejšim zrakom, kot smo ga navajeni v
urbanih središčih. Ob tem prihajajo do izraza še
številne pozitivne lastnosti športne igre Airsoft –
gibanje celotnega telesa v obliki hoje, teka, skokov,
zaleganja in vstajanja, klečanja, plazenja idr., pri čemer
dejansko obremenjujemo in razgibamo vse mišice
našega telesa, hkrati pa se tudi odlično zabavamo.
Pri Airsoftu ne gre le za fizično aktivnost, temveč je to

Airsoft je adrenalinska taktična igra, ki se je razvila
kot nadgradnja paintballa. Primeren je tako za
rekreacijo, kot tudi za športna tekmovanja. Igra se ga
zaradi veselja in zabave in temu so tudi podrejena vsa
pravila. Pravzaprav pozna Airsoft samo eno osnovno
pravilo, ki je enako povsod: izločen je tisti, ki ga
zadene kroglica, ostala pravila in izpeljanke pravil,
pa se razlikujejo od države do države, celo od kluba
do kluba. Vsaka skupina igralcev si oblikuje taka
pravila in igra take igre, ki jim najbolj ustrezajo.
Vrhunec igre predstavljajo »scenariji«, v katerih so
združene vse prej naštete lastnosti, tudi igralstvo,
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saj ima vsak igralec določeno vlogo v skupni igri. V
takšnih scenarijih lahko sodeluje tudi več sto igralcev
in takrat zares pride do izraza tako posameznikovo
znanje ter pripravljenost kot tudi sodelovanje,
organizacija in taktika.

potencialno nevarnost za oči, morajo vsi sodelujoči
med igro uporabljati posebna zaščitna očala ali
masko za obraz. Bonton od igralca zahteva, da ne
strelja na prekratkih razdaljah ter tako ne povzroča
nepotrebnih bolečin soigralcem. Pri AirSoftu običajno
ne prihaja do pogostih poškodb, oziroma te zanesljivo
Osnovni rekviziti, ki jih uporabljamo pri Airsoftu, niso pogostejše kot pri ostalih ekipnih športih.
so posnetki orožij (replike), ki izstreljujejo kroglice Glavno sestavino igre seveda predstavljamo ljudje
različnih vrst. Za razliko od paintballa, ima v - igralci. Airsoft je kolektivna igra in prav vsi se
AirSoftu izstreljena kroglica nizko začetno energijo moramo potruditi za dobro vzdušje ter zabavo, kar
in zato predstavlja manjšo nevarnost za okolico. je zagotovljeno s pošteno in zanimivo igro, brez
Naša zakonodaja se z Airsoftom ne ukvarja, saj se incidentov in nestrpnosti. Ker ima igra številne
Airsoft replike ne štejejo med zračno orožje, temveč pozitivne lastnosti, se bodo igralci prav gotovo vračali
med igrače, zato ne zapadejo pod ureditev Zakona kot rekreativci ali kot tekmovalci.
o orožju in zanje ni potrebno nabavno dovoljenje.
Sestavljene so večinoma iz plastike ter šibkejših V Mariboru in na Ptuju smo igralci Airsofta organikovin, izjemoma pa se pri izdelavi uporablja tudi les. zirani v Airsoft Klub Ptuj, ki je bil uradno ustanovljen
V nobenem primeru jih ni mogoče predelati v orožje. v začetku leta 2003 na Ptuju. S predlanskim letom
je klub razširil svoje delovanje tudi na Maribor. Ob
Airsoft prireditve in območja, kjer se igra odvija, so sobotah navadno igramo v Mariboru, ob nedeljah pa
v skladu s predpisi prijavljena na zemljiščih, kjer so na Ptuju. Več informacij o aktivnosti Airsoft kluba
lastniki dali dovoljenja. Replike, ki se uporabljajo pri Ptuj-SWAT, lahko dobite na internetni strani http://
igri, zaradi izjemno nizke energije, ne morejo prebiti www.swat.si ali v trgovini SWAT AIRSOFT SHOP.
človeške kože (razen z neposredne bližine), niti ne
povzročajo škode v okolici. Ker igra predstavlja
PRIDRUŽI SE NAM!
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TORA – VERIGA – DUO JOKER – QUEEN
JOKER'S BAND
že skoraj 40 let v našem Radvanju
Čuden naslov boste rekli. Toda v naslovu se skriva
zapis imena glasbene skupine v različnih obdobjih in
različnih zasedbah.
Leta 1969 je pokojni radvanjski župnik g. Janko KAČ
mlade, ki smo se zbirali pri mladinskem verouku,
navdušil s spiritualno glasbo ter nas opremil z
glasbili in glasbeno opremo. Tako je nastala glasbena
skupina TORA, ki je v začetku igrala le spiritualno
(črnsko duhovno) glasbo, kasneje tudi zabavno in
rock glasbo.

S spremenjeno zasedbo članov ansambla TORA
se je leta 1972 skupina preimenovala v ansambel
VERIGA, ki je igral po imenitnih slovenskih hotelih
in mladinskih dvoranah vse do leta 1994, ko je smrt
enega izmed članov povzročila prenehanje obstoja
skupine.

Končno smo prišli do tretjega imena QUEEN
JOKER’S BAND:
Radvanje je lep in zanimiv predel Maribora, kamor
se vsako leto priseli veliko ljudi. Ne dolgo nazaj je
postala naša nova krajanka tudi Petra Rola, ki se nama
je pridružila z zlatim glasom (vokalom) in s svojo
prikupnostjo. Tako je nastal QUEEN JOKER’S
BAND z glasbenim repertoarjem vrhunske kvalitete.
Prava glasbena poslastica je gotovo Midnight ABBA
show, ki ga nova skupina izvede na vseh svojih
nastopih.

Tako je nastal DUO JOKER (to sva Štefan Brunčič
in Boris Leš ), ki še danes zabava številne goste po
vsej Sloveniji. Občasno nastopava tudi v Avstriji,
Italiji in na Madžarskem.
Igramo na obletnicah, rojstnih dnevih, porokah, v
hotelih in na poslovnih zabavah.

Vas zanima kako zveni ABBA po radvanjsko?
Pokličite Borisa LEŠA (041 292505) in ga prosite za
glasbeni E-mail.
Štefan Brunčič
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TRGOVINA FORTUNA
PRODAJA TEKSTILNEGA BLAGA
NA KILOGRAME
Pohorska ulica 21 a
RADVANJE -Maribor
Vinko Rašič
tel.: 041 632-832

Anica BAJC
Trčova 113
GSM: 031 443 275
Odpiralni čas:
petek, sobota in nedelja
od 12h - 01h
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Bojan Lobnik s.p.
Ul. Roberta Kukovca 22
2000 MARIBOR
tel.: 02/ 320 43 03
fax: 02/ 320 43 04
e-pošta: gostilna.postela@siol.net

36

Želimo vam vesele
ter mirne praznike
KOVINOSTRUGARSTVO
MEZNARIČ d.o.o.
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Biljana Raković s.p.
Pohorska ulica 21, 2000 Maribor
Tel.: 02/613-28-13 GSM: 031-353-739

Streliška ulica 14
2000 MARIBOR
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RAČUNOVODSTVO

Andjelka Farič s.p.
ULICA ROBERTA KUKOVCA 20 A
2000 MARIBOR
TELEFON: 041/333-551
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Ko hotel postane dom...
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Prepolovili smo
paket

ev
sec
e
5m

že od

19 €

95

trojka plus
internet
telefonija Amis-brezplačno
televizija - kabelska (analogna in digitalna)
do 10 MB / 1024 Kbps

cene!

samo 39,90 €

Happy Hours - brezplačni klici v vsa slovenska
fiksna omrežja vsak dan od 20.00 do 7.00
kabelska televizija (analogna in digitalna)
modem brezplačno
brez priključnine
6 e-poštnih predalov velikosti 1GB
6 psevdonimov
neomejena uporaba Amis Internet Security
50 MB prostora na spletnem strežniku
varna pošta, spam filter in e-tajnica
storitev Popotnik
brezplačen prenos obstoječe telefonske številke

Pokličite zdaj, ker pri Amisu in TSRPL dobite največ!

paket

TS RPL d.d.

02 613 3 311 / www.tsrpl.si

ce
ese
m
3

že od

1500€

trojka
internet
telefonija Amis-brezplačno
televizija - kabelska (analogna in digitalna)
do 1024 / 384 Kbps

samo 30,00 €

Happy Hours - brezplačni klici v vsa slovenska
fiksna omrežja vsak dan od 20.00 do 7.00
kabelska televizija (analogna in digitalna)
modem brezplačno
brez priključnine
6 e-poštnih predalov velikosti 1GB
6 psevdonimov
neomejena uporaba Amis Internet Security
50 MB prostora na spletnem strežniku
varna pošta, spam filter in e-tajnica
storitev Popotnik
brezplačen prenos obstoječe telefonske številke

080 20 10 / www.amis.net

Za ponudbo digitalnih TV signalov vas prosimo, da se obrnete na kabelskega operaterja TSRPL.

SPLOŠNO KLEPARSTVO IN KLJUČAVNIČARSTVO
Preradovičeva 36, 2000 Maribor
Tel.: 02/42-15-656, E-mail: info@tisma-sp.si
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