GLASILO MESTNE ČETRTI RADVANJE, december, 2009

TURISTIČNO DRUŠTVO RADVANJE
VAS VABI NA

BOŽIČKOVANJE
Z ŽIVIMI JASLICAMI
IN

BOŽIČNI SEJEM
NA RADVANJSKEM TRGU, ob Pohorski cesti.

SEJEM BO OD 17. DO 23. 12. 2009,
OD 17. URE DALJE.
NASTOPILI BODO:
OTROCI (vrtec Studenci –enota Radvanje, OŠ Ludvika Pliberška Maribor, Dom
Antona Skale, Plesna šola in šola petja DeeKay)
PEVSKI ZBORI (Pro musica, Ženski pevski zbor Glasbena matica Maribor)
GLASBENI GOSTJE (Klavdija, Alfi Nipič, Domen Kumer, Queen Joker`s band,
Happy old McWeasel z irsko glasbo, skupina Balkan Expres, Naveza, Viničarji,
Srake in Zadnja postaja)

MED IZDELKI NA STOJNICAH BOSTE ZAGOTOVO NAŠLI TUDI
KAJ ZASE IN ZA SVOJE NAJBLIŽJE.

UVOD
Ob koncu in za začetek
Leto, ki se počasi poslavlja, bo mnogim ostalo v
spominu. Od prijetnih in lepih spominov, ki jih zbiramo
vsak zase, se bodo ohranjali predvsem spomini na
osebno osrečujoče dogodke. Nekdo je uspel uresničiti
sanje, drugemu je uspelo najti rešitev za majhne
in velike težave. Ob vsem tem bo žal mnogim to
leto, ki postopno zaključuje prvo desetletje novega
tisočletja, ostalo v manj lepem spominu. Soočenje z
resnico, da je kapitalsko orientirana družba v krizi, je
za posameznike pomenilo osebni pretres.
Mnogi se ob koncu tega leta v prihodnost ozirajo
z nekoliko bolj realnim razmišljanjem, da bo treba
v prihodnje še veliko več postoriti in da bo morda
tisto, kar bomo prejemali za več truda, moralo biti
skromnejše.
Prehojeno leto si bomo mnogi v našem kraju
zapomnili kot prelomno leto, v katerem smo skušali
ohraniti zeleni prstan našega mesta. Argumente, ki
trdijo, da bodo novogradnje kapital za prihodnost,
sama jemljem z dobršno mero pesimizma. Nekatere
vsebine in dejavnosti, ki jih načrtovalci snujejo za
prihodnost, so resda videti naravnane v prihodnost kot
razvojne in perspektivne, a hkrati me navdaja dvom,
ker je moje razmišljanje usmerjeno predvsem v to,
da je prostor, ki ga imamo, najvišji kapital. In kako
ravnamo z njim. Kolikokrat bomo še krajani sedeli z
različnimi načrtovalci in avtorji idej ter razpravljali
o tem, kaj bi lahko kje bilo. In ko nekaj ostane,
se čudežno izgubijo tako avtorji idej, kot preroki
boljšega. V kraju se potem v duhu starih brigadirskih
gesel spopadamo z razreševanjem malih in velikih
težav ljudi.
Težav ljudi, ki bivajo pri nas, nikoli ne zmanjka. Če
ne gre za ceste, se spopadamo z nagajivostmi narave.
Kadar ni tako, kot si želimo, iščemo odgovorne
stran od nas in kažemo s prstom na vse strani neba.
Nedvomno bomo v letu, ki prihaja, še vedno iskali
kompromise za številne nove izzive. Končni rezultati
naj bodo povezani z radostjo ob uspehu. Uspeh
nikoli ni posamičen, saj imamo vsi in vsak zase
neko posebno lastnost. Ko nekaj uspe in odmeva, se
čutimo tako ponosne in si pripisujemo zasluge in v
tem ponosu smo kot ena sama velika sreča.
Sreča pa je nekaj, česar se ne da opisati. Je nekaj, kar
si vsi želimo. Sreča je pojem nad pojmi in prepričana
sem, da bo v letu ki prihaja, veliko srečnih in lepih
dni. Vsak zase in vsi skupaj si bomo zastavili cilje,
načrte in vizije. Pred nami je izziv jutrišnjega dne.

Kaj zato, če bo potrebno več in bolje delati, zmogli
bomo, ker želimo biti srečni. Srečni smo lahko z manj
materialnega in z več medsebojnega spoštovanja,
sprejemanja sebe in drugih. Ko se nekako uskladimo
sami s seboj, nam uspe biti srečen z drugimi. Skrbi in
težave bomo tako lažje premagovali.
Naj Vam, drage moje Radvanjčanke in Radvanjčani,
uspe najti male in velike modrosti za uresničevanje
osebnih želja.
Vse dobro v letu, ki prihaja, Vam želim.
Nataša Kajba Gorjup
Predsednica sveta MČ Radvanje

UREDNIŠKI ODBOR RADVANJSKIH NOVIC:
Naročnik: Mestna četrt Radvanje
Izdajatelj: Turistično društvo Radvanje
Odgovorni urednik: Samo Papež
Glavna urednica: Minka Godec
Člana: Nataša Kajba Gorjup
Bojan Godec
Fotografija z naslovnice: Peter Kosi
Lektorirala: Nataša Colja
Tisk in oblikovanje: UNIGRAFIKA d.o.o.
Naklada: 3000 izvodov



UVOD
RADVANJE PREPROSTO MORAŠ IMETI RAD
Ob zgornjem naslovu se bo morda kdo nasmehnil
in rekel, da pretiravam. Vsi zagotovo niso enakega
mnenja, prepričana pa sem, da nas je veliko enako
mislečih. To dokazujejo ljudje, ki jih srečujem na
ulici, v trgovini in še kje. Radvanjčani smo prijazni,
se pozdravljamo, pogovarjamo, družimo in radi
smejimo. To dokazujejo tudi vedno bolj obiskane
krajevne prireditve, ki so v zadnjem času zelo
odmevne tudi na območju Maribora. Velikokrat
slišim besede: »Saj vi v Radvanju lahko to počnete,
ko imate srečo in ste tam doma.« Nam je bivanje
tukaj samo po sebi umevno, nekateri so mnenja,
da imamo srečo. Pregovor pravi, da je vsak svoje
sreče kovač. Naravna danost kraja ni tisto, kar kraj
naredi domač in prijazen. Srečo kujemo ljudje in
takšnih je pri nas zelo veliko. Delamo skupaj in smo
povezani preko organizacij, ki tukaj delujejo. Dobro
sodelovanje med mestno četrtjo, društvi, šolo, vrtcem
in drugimi organizacijami se kaže v napredku, ki ga
Radvanje doživlja v zadnjem času. Za marsikoga se
vse odvija prehitro, za nekatere nepremišljeno. So pa
vse spremembe bile za nekaj dobre in na vse smo se
počasi navadili. Z izgradnjo turistične infrastrukture
pod Pohorjem se podoba kraja spreminja. Kaj bodo
novosti prinesle, bomo najbolj občutili mi, ki smo
tu doma. Zato moramo sodelovati in svoje bivanje
narediti nam in seveda tudi turistom prijazno.



Zelo sem vesela odziva na lanske Radvanjske novice.
Pohvalili ste jih in povedali, da ste izvedeli tudi
kaj novega. Vabili smo vas k sodelovanju in ste se
odzvali. Pridružilo se nam je veliko novih sokrajanov
in njihove ideje se že odražajo v krajevnih aktivnostih.
V pogovorih z njimi je čutiti željo, da postanejo del
nas. Ne želijo samo stanovati tukaj, temveč si želijo
aktivno preživljati svoj prosti čas, tudi v korist
drugih. V lanskem prispevku sem na koncu zapisala,
da bo Radvanje z druženjem in skupno začrtanimi
nalogami kljub bliskovitemu razvoju ostalo naše. V
letošnjem letu bom dodala, da je še vedno naše in
hvala vam za to.

Obstaja čudovit,
skrivnosten zakon narave,
da tri reči
po katerih v življenju
najbolj hrepenimo
– srečo, svobodo in duševni mir –
vedno pridobimo tako,
da jih podarimo nekomu drugemu.
V letu, ki prihaja, jih podarite tudi vi.
SREČNO 2010!

Minka Godec

AKTUALNO
BOŽIČNI SEJEM V RADVANJU
S postavitvijo novoletnega drevesa na Radvanjskem
trgu je prišel čas, ko bomo člani TD Radvanje
s prazničnimi lučkami in druženjem popestrili
dogajanje v mesecu decembru. Božični sejem na
Radvanjskem trgu, ob Pohorski cesti se bo začel
z že tradicionalnim Božičkovanjem v četrtek, 17.
decembra 2009, ob 17. uri. Po nastopu pevskega
zbora OŠ Ludvika Pliberška Maribor ter otrok iz
vrtca Studenci, enota Radvanje, bo otroke obiskal
Božiček in jih obdaril z bonboni. Samo dogajanje
bo spremljala glasba, posebnost tega dne pa bodo
prav gotovo žive jaslice. Z Božičkovanjem bomo
tudi uradno otvorili Božični sejem, kjer se bodo pod
praznično okrašenim šotorom z izdelki na stojnicah
predstavljali različni obrtniki, dobrodelne organizacije
in otroci. Za vsak dan pripravljamo zabavni program,
kjer se bodo predstavili učenci OŠ Ludvika Pliberška
Maribor, mladi iz Plesne šole in šole petja DeeKay
ter skupina Planike iz Doma Antona Skale. Dogajanje
bodo popestrili nastopi pevskega zbora Pro musica,

Ženskega pevskega zbora Glasbena matica Maribor,
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
za tople napitke in okrepčila za lačne in žejne.
Sejem bo trajal do 23. 12. 2009 in se zaključil
na predbožični večer, 24. 12. 2009, ko se bomo z
lučkami podali na Pekrsko gorco. Letošnje leto
je organizator pohoda TD Radvanje. Podroben
program sejma je tudi na spletni strani TD Radvanje:
www.radvanje.org
Ob tej priložnosti bi se zahvalili Mestni občini
Maribor, ki je kot vsako leto, tudi letos postavila
novoletno jelko na Radvanjskem trgu in s tem
pripomogla k prazničnemu izgledu našega kraja.

PROGRAM NA BOŽIýNEM
SEJMU
V RADVANJUSEJMU V RADVANJU
PROGRAM
NA BOŽIČNEM
ýETRTEK,
17. 12. 2009,
ob 17. uri

PETEK,
18. 12. 2009,
ob 17. uri

SOBOTA,
19. 12. 2009,
ob 17. uri

NEDELJA,
20. 12. 2009,
ob 15. uri

BOŽIýKOVANJE

OPZ OŠ Ludvika
Pliberška Maribor

Uþenci OŠ Ludvika Uþenci OŠ Ludvika
Pliberška Maribor Pliberška Maribor
4.a, 4.b, 4.c, 5.a
3.a in 3.b razred
in 5.b razred

Vrtec Studenci –
enota Radvanje

Mešani pevski
zbor PRO MUSICA

ŽIVE JASLICE

DOM ANTONA
SKALE
Skupina Planika

Plesna šola in šola
petja DeeKay

Plesna šola in šola
petja DeeKay

Plesna šola in šola petja
DeeKay

Plesna šola in šola
petja DeeKay

ALFI NIPIý

HAPPY OLD
McWEASEL

Mešani pevski
zbor PRO MUSICA

Skupina

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

Božiþna zgodba

PONEDELJEK,
21. 12. 2009,
ob 17. uri

TOREK,
22. 12. 2009,
ob 17. uri

SREDA,
23. 12. 2009,
ob 17. uri

Uþenci OŠ Ludvika Uþenci OŠ Ludvika Ženski pevski
Pliberška Maribor Pliberška Maribor
zbor Glasbena
3.c razred
- 2.a in 2.b razred
matica

Maribor

SRAKE

ýETRTEK,
24. 12. 2009,
ob 18. uri

POHOD
Z
LUýKAMI
NA
PEKRSKO
GORCO

Božiþna zgodba

ŽIVE
JASLICE
BOŽIýEK
Plesna šola in šola
petja DeeKay

KLAVDIJA
QUEEN
JOKER`S BAND
(Midnight ABBA
show)

DOMEN
KUMER

– irska glasba

KLAVDIJA
Skupina

BALKAN
EXPRES

NAVEZA

Plesna šola in šola
petja DeeKay

Skupina

VINIýARJI

Plesna šola in
šola petja
DeeKay

Skupina
ZADNJA
POSTAJA

Koncert pevskih
zborov OŠ
Ludvika Pliberška
Maribor v radvanjski cerkvi ob
17. uri.



AKTUALNO
PATRONAŽNO VARSTVO V ZDRAVSTVENEM DOMU
DR.ADOLFA DROLCA MARIBOR
Z ustanovitvijo zdravstvenega doma Maribor leta
1957 je bila ustanovljena patronažna služba kot
sestavni del primarnega zdravstvenega varstva. V
obdobju petdesetih let je v svojem razvoju patronažno
varstvo doživelo veliko organizacijskih, kadrovskih
in strokovnih sprememb.
Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega
varstva, ki obsega aktivno zdravstveno-socialno
varstvo varovancev in družin, ki so zaradi bioloških
posebnosti posebej občutljivi na vplive iz svojega
okolja.
V Patronažnem varstvu Maribor je zaposlenih 73
patronažnih medicinskih sester. V mestni četrti
Radvanje delujemo štiri patronažne medicinske
sestre: Suzana MALEC, Jožica CVILAK, Vesna
FABIJAN in Oswalda GORIČAN.
V vse večji poplavi trženja po domovih, nam
marsikdo ne želi odpreti vrat, saj se boji vsiljevanja.
Zato bi vam rada predstavila našo identifikacijsko
kartico, s katero se patronažne medicinske sestre
lahko izkažemo, v kolikor nas še ne poznate.
IDENTIFIKACIJSKA KARTICA

Naloge našega patronažnega varstva so:
• celovita obravnava varovancev, družine in
skupnosti iz fizičnega, psihičnega, socialnega
in duhovnega vidika,
• ugotavljanje in preučevanje socialnih,
ekonomskih in drugih razmer, ki vplivajo na
zdravje v družini,
• odkrivanje in preprečevanje bolezni,
• opravljanje zdravstveno-vzgojnega dela,
• spremljanje poteka in zdravljenja bolezni na
domu.



Pri svojem preventivnem delu posvečamo posebno
pozornost rizičnim skupinam varovancev kot so:
• nosečnice,
• otročnice,
• novorojenčki,
• dojenčki,
• mali otroci,
• kronični bolniki,
• invalidi,
• starostniki,
• socialno ogrožene družine.
Uspešno sodelujemo z raznimi institucijami:
bolnišnicami, zdravstvenimi domovi, vrtci, šolami,
socialnimi ustanovami, krajevnimi skupnostmi oz.
mestnimi četrtmi, itd.
Glavi cilj patronažnega varstva je, da se doseže
pozitivno zdravje in kakovostna obravnava
posameznika, družine in lokalne skupnosti. Vse te
naloge so usmerjene, k čimprejšnji neodvisnosti
posameznika in družine, ter k spodbujanju v aktivno,
običajno življenje.
V praksi večkrat ugotavljamo, da predvsem svojci
želijo, da bi patronažna medicinska sestra v celoti
prevzela skrb za njihovega bolnega člana družine,
vendar je težava v tem, da imamo vedno več težko
bolnih in nepomičnih bolnikov. Starostno obdobje se
veča in več je tudi predčasno odpuščenih bolnikov iz
bolnišnice.
Pri svojem delu se srečujemo z veselimi in žal tudi
žalostnimi trenutki. Vsak posameznik se nas dotakne
na svoj način. Pri dolgotrajni obravnavi postanemo
del družine, saj delujemo po principu družinske
sestre.
Dragi Radvanjčani! Po svojem 32 letnem službovanju
še vedno trdim, da živimo v najlepšem delu Maribora,
da smo v Radvanju ljudje, ki delujemo z vzajemnim
spoštovanjem, se drug od drugega učimo in smo ena
velika družina, katere del sem tudi sama in na to sem
zelo ponosna!
Bodite predvsem ZDRAVI in ohranite še naprej toliko
življenjskega optimizma!
Patronažna medicinska sestra Oswalda Goričan

AKTUALNO
Mariborsko Pohorje vabi tudi to zimo
Mariborsko Pohorje je v zadnjih nekaj letih postalo
eden največjih zimskih športno-rekreacijskih centrov
v tem delu Evrope. Na velikanu nad Mariborom in
ob njegovem vznožju so zrasli novi hoteli in žičniške
naprave, občutno se je dvignila tudi kvaliteta
animacijskih storitev, a želja po več ostaja.

delu Pohorja pa je zrasel nov, moderno opremljen
smučarski poligon za otroke, ki je znatno dvignil
kakovost dela Smučarske šole Pohorje. Ta ob tečajih
smučanja za najmlajše ponuja tudi vse ostale vrste
storitev šole smučanja.

Podjetje Športni center Pohorje in Smučarski klub
Branik, ki sta gonilni sili razvoja zimskega in
poletnega turizma na Mariborskem Pohorju, sta tudi
za to zimo pripravila številne novosti, ki bodo prav
gotovo razveselile obiskovalce Pohorja.
Najpomembnejša je 8-sedežna krožno-kabinska
žičnica, ki bo nadomestila že legendarne rdeče 4sedežne gondole. Te so potnike na Pohorje prevažale
več kot 30 let. Nova Vzpenjača, ki naj bi prve goste
na Pohorje prepeljala konec letošnjega decembra, bo
v prvi fazi obratovanja zmogla do 1000 potnikov na
uro, kar je 2-krat več kot do sedaj. Ko bo gradnja nove
Vzpenjače popolnoma zaključena, oziroma ko bo na
njeni trasi zrasla še srednja postaja, se bo to število
povečalo na 2.600 potnikov na uro. Z novo gondolo
se bo dvignila tako kakovost prevoza na Pohorje kot
tudi kakovost smučanja, saj so smučarske proge,
ki povezujejo vrh in vznožje Pohorja, ene najbolj
privlačnih pri nas.

Pri Športnem centru Pohorje so prav tako povečali
obseg svojih nastanitvenih zmogljivosti. V okviru
hotelskega kompleksa Bolfenk, ki je od smučišč
oddaljeno le 50 metrov, je zrasel hotel Videc s tremi
zvezdicami, ob vznožju Pohorja, v izteku smučarskega
stadiona, pa je svoja vrata odprl športni hotel Arena s
štirimi zvezdicami. V hotelski kompleks so vključeni
tudi velika sončna terasa s pogledom na snežni
stadion, restavracija in moderni wellness center.
Ob tem ne smemo pozabiti na nočno smuko, ki se
na Pohorju odvija na kar 10 kilometrih osvetljenih
smučišč in predstavlja najdaljše osvetljeno smučišče
pri nas. Zaradi slabih gospodarskih razmer so se
pri Športnem centru Pohorje odločili znižati cene
vozovnic. Za ta prav poseben smučarski užitek pod
reflektorji bodo odrasli odšteli 19 €, mladina bo
smučala za16 €, otroci pa za 12 €.

Kakovostni preskok v ponudbi Športnega centra
Pohorje se je začel v lanski sezoni z odprtjem 6sedežnice Pisker 2 in k njej pripadajočega smučišča
na Areškem Pohorju. Dolžina smučišča ob sedežnici
je dobrih 2000 m, sedežnica lahko prepelje do 3000
smučarjev na uro. Na smučišču Stolp na mariborskem

Sicer pa se bo na Mariborskem Pohorju tudi to
zimo zvrstilo veliko število dogodkov in prireditev.
Osrednji bo že tradicionalni Svetovni pokal alpskih
smučark, 46. Zlata lisica, ki bo 16. in 17. januarja
2010. Vljudno vabljeni.
Morda še to…predprodaja smučarskih vozovnic za
Mariborsko Pohorje še traja. Dnevne in večdnevne
vozovnice si lahko po ugodnejših cenah zagotovite
do 15. decembra 2009. Več na www.pohorje.org.


AKTUALNO
CESTE V RADVANJU, NJIHOVE FUNKCIJE, KANALIZACIJSKI SISTEM,
ODVODNJAVANJE METEORNIH VODA
V uvodu bi predstavil problematiko cest v Radvanju,
ki ima velik pomen za krajane in občane, ki živijo v
naši skupnosti ali pa so tranzitni potniki, ki prečkajo
Radvanje.
Vrnil bi se v pretekli čas, ko je Radvanje bila še
majhna vasica pod obronki Pohorja. Povezava z
mestom je potekala preko Streliške, Lackove ter
Pohorske ceste do vzpenjače. Cesta, ki je povezovala
Radvanje z mestom, je zadostovala potrebam
takratnega časa, saj promet in število prebivalstva
nista naraščala. Zadostovala je vsem kriterijem,
predpisom ter zakonom, ki so bili zapisani za tisti
čas in razmere. Tudi spremljajoča infrastruktura
kot kanalizacija, vodovod, električni odjem, plinski
priključki za zemeljski plin, telefon, CATV je bila
projektirana na manjše število prebivalcev glede na
poseljenost območja.
Po prelomnem letu 1993 se je pričela pozidava
Radvanja v komercialne namene. V Radvanje so bile
umeščene moderne individualne hiše, ki so se lepo
ujemale s starim okoljem ter mnogi stanovanjski bloki,
ki so prav tako poživili in popestrili naš kraj. Povečalo
se je število prebivalcev, vozil ter zasedenost cest in
ulic. Pojavljati so se začeli problemi, ki jih v preteklem
času ni nihče predvidel. Cestna problematika je zadnja
leta vse bolj pereča, za nekatere postaja nemogoča
ter nevzdržna. Kanalizacijski sistem je ob povečani
obremenitvi meteornih vod (odvod odplak ter delno
tudi odvod meteornih vod) ter glavnih in dovoznih
cest s strani SZ ter JV preobremenjen.



Opozoril bi tudi na novo krožišče, ki povezuje
Radvanje z mestom. Krožišče smo pozitivno sprejeli,
saj se je vzpostavil lažji in celovit pretok vozil v
smeri mesta ter centra Radvanja. Pozabilo pa se je
na šolarje in občane, ki vsakodnevno obiskujejo
šolo ter trgovine v spodnjem Radvanju. V smeri
Radvanja je na desni strani lepo urejen pločnik za
pešce in kolesarje, na levi strani, v smeri osnovne
šole Ludvika Pliberška Maribor, pa se konča tik pred
krožiščem. Otroci in občani morajo prečkati zelo
prometno obvoznico, ki povezuje podhod s severne
strani. S tem se izpostavljajo velikim nevarnostim, ki
jih povzroča promet. V tem primeru bi bilo dobro, da
se v najkrajšem možnem času dokonča tudi levi del
pločnika in se poveže s podhodom, da bi šoloobvezni
otroci in občani varno prispeli v šolo in trgovske
centre.
Po cesti ob Radvanjskem gradu (cesta na strelišče)
se ob neurjih ter velikih količinah padavin ustvarja
pravi potok deroče vode, ki se izliva na Lackovo cesto
(novi stanovanjski bloki) ter poplavlja okoliške ceste.
Kanalizacija se zamaši, ker ni projektirana za tako
velike količine padavin. Meteorna voda je poplavila
tudi lokale, ki se nahajajo v pritličju stanovanjskega
bloka na Lackovi cesti 41 kot so Društvo Paraplegikov
Slovenije, Zobotehnično ambulanto, Bife... SO
Maribor ter Komunalna direkcija morata opraviti
ogled ter pred parkiriščem Turističnega društva
urediti zajetje meteornih voda, ki prihajajo iz smeri
Pohorja (parkirišča in povezovalne ceste k hotelu
Arena) v železno kanaleto, katero bi lahko speljali
v že obstoječi in na novo narejen hudourniški potok
za zbiranje odvečnih meteornih voda. S tem posegom
bi rešili velik problem stanovalcev in občanov. Isti
problem se pojavlja tudi v ulici Saše Deva, kjer
ob velikih nalivih voda iz kanalizacije zaliva kleti
obstoječih hiš.
Podobne težave imajo tudi v ulici Pot k mlinu. Iz
smeri Lackove ceste je ulica asfaltirana, komunalno
urejena do zadnje hiše v ulici. Nato pa v smeri
dostopa k hotelu Arena preide v makadamsko cesto.
Makadamska cesta povezuje parkirišče Lovskega
doma, nato pa preide k dostopu na makadamska
parkirišča pod deponijo zemlje Športnega centra
Pohorja. Ob deponiji cesta poteka k hotelu Arena. V
času povečanih zalednih meteornih voda se ta izliva
na ulico Pot k Mlinu. Odtočnih jaškov za prestrezanje
meteornih voda ni oziroma se ob najmanjšem nalivu

AKTUALNO
zamašijo ter ne služijo svojemu namenu. Promet po
tej cesti ni mogoč, saj jo hudourniški nalivi uničijo.
Meteorna voda zaliva tudi ostala nižje ležeča področja
ter stanovanjske objekte na tej ulici.
Največji problem pa predstavlja Pohorska cesta, ki se
iz smeri Lackove spremeni v glavno dovozno cesto
do vzpenjače ter hotelov. Na njo so priključene vse
stranske ulice, ki vežejo zahodni del ter povezovalne
ulice za naselje Pekre. Ulice so projektirane za čas, ko
še ni bilo toliko prometa in prebivalcev. Kanalizacijski
sistem je s časom postal preobremenjen, najbolj
se občuti preobremenjenost ob velikih padavinah.
Takrat se Pohorska cesta spremeni v deročo reko,
nevozno zaradi preobilice padavin, iz odtočnih jaškov
se iztekajo meteorne vode pomešane z fekalijami.
Kolektor za zbiranje in prenos fekalnih odplak se
preobremeni in skozi zaščitni ventil fekalne vode
odtekajo v Radvanjski potok. Ta je bil nekoč čist, brez
odpadkov. In vse to se dogaja pred našimi očmi…
Pripravlja se projekt Ledina, ki naj bi prinesel
Radvanju nov turistični zagon. Nihče se ne vpraša,
kakšne bodo posledice pozidave. Radvanje bi
potrebovalo cesto, ki bi povezovala novi turistični
center. Z izgradnjo ceste bi se lahko izvedla nova
komunalna struktura, ki bi vsaj delno razbremenila

staro ter preobremenjeno. Tako ne bi obremenjevali
že dotrajanih ter uničenih cest in ulic, po katerih se
bo valilo neomejeno število tovornjakov in gradbenih
strojev ter s tem motilo stanovalce Radvanja. To je
velika prilika za Radvanjčane, da se začne urejati
kanalizacijski sistem, ki bi dovoljeval povečan pretok
kanalizacijskih ter meteornih voda. S tem projektom
bi prišli tudi do novih glavnih dovoznih cest, ki bi
bile projektirane po standardih, ki jih določa nova
zakonodaja. Radvanje se razvija v super turistični
predel mesta, zato bi mesto Maribor kot naša matica
moralo misliti tudi na Radvanjčane in jim glede na
nastale kapacitete zagotoviti novo infrastrukturo
oziroma zamenjati obstoječo dotrajano. Prav tako bo
treba razmišljati o novih električnih vodih, ki bodo
potekali pod zemljo in ne bodo kazili okolice.
Upam, da bomo v novo nastali situaciji znali
izkoristiti prednosti, ki se bodo ob gradnji Pohorskih
livad pokazale (nove dovozne ceste, posodobitve in
obnovitve ulic, kanalizacije ter ostalih pritiklin, ki
pogojujejo izgradnjo novega centra).
Marko Černe – član komunalne komisije
MČ Radvanje

POLICIST SVETUJE
NAJ BO VAREN VSAK KORAK!
Leto je naokoli in ponovno je potrebno kaj napisati
o delu, ki smo ga opravili v tekočem letu. Leto, ki
se izteka, smo posvetili predvsem otrokom in njihovi
varnosti. Dejstva, da so otroci naša bodočnost, ne
smemo prezreti. Ker so otroci najšibkejši členi družbe,
smo za njihovo varnost in dobro počutje odgovorni
vsi odrasli.
Na OŠ Ludvika Pliberška Maribor smo izvajali
projekt LEON, s katerim smo učencem 5. razredov
svetovali in s slikami ter besedami predstavili, kako se
izogniti nevarnostim, ki so jim lahko izpostavljeni v
vsakdanjem življenju. Seznanjeni so bili z različnimi
oblikami nasilja, predvsem medvrstniškega.
V spomladanskem času so učenci OŠ Ludvika
Pliberška Maribor sodelovali na Otroški varnostni
olimpijadi in se visoko uvrstili, na kar sem tudi
osebno ponosen in jim še enkrat iskreno čestitam.
Sodelovanje z vodstvom mestne četrti je bilo zelo

dobro in uspešno. Poskušali smo reševati težave,
velikokrat pa smo jih le preventivno preprečevali.
Mestna četrt je zelo raznolika. V njej imajo ljudje
drugačne interese, zato je za skupno življenje
potrebno veliko potrpljenja in dobre volje. Prireditve,
ki so se odvijale v mesni četrti Radvanje, so bile zelo
odmevne in včasih za koga tudi moteče.
Mislim, da nam strpnosti ni manjkalo in želim, da
tako ostane še naprej.
Bliža se veseli december. Poskrbimo, da bo res
vesel. Veselje bo popolno, če bo veseljačenje čim
bolj varno. Pazimo, da pri njem ne ogrožamo sebe
in drugih. Poskrbimo predvsem za otroke in starejše
krajane, saj oboji potrebujejo topel objem in lepo
besedo. Verjemite, zaleže bolj kot drago darilo.
Prihajajoče leto naj bo varno, uspešno, srečno in
zdravo.
Vodja policijskega okoliša
Milan Matjašič


IZ NAŠE ŽUPNIJE
IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE SV. FRANČIŠKA ASIŠKEGA
Minili sta dobri dve leti, odkar je k nam prišel naš
sedanji župnik, g. Lojze Krašovec. Z njegovim
prihodom so v župnijo prišla nova razmišljanja in
nove ideje tako na pastoralnem kot tudi na družabnem
področju. S sodelavci si prizadeva, da bi župnijska
cerkev vsem krajanom in obiskovalcem ponudila
občutek skupnega doma.

Župnijska cerkev ni samo stavba kot ostale, temveč
ima posebno vsebino. Je bila in ostaja versko in
kulturno izobraževalno središče. Je prostor za prejem
zakramentov, poučevanje verouka, molitev, obisk
svete maše ter prostor za humanitarne in občestvene
dejavnosti. Vsi ste prisrčno vabljeni k sodelovanju.
V družinah poskrbijo, da novorojenčki prejmejo
zakrament svetega krsta, šolarji ustrezno veroučno
znanje ter priložnost za aktivno sodelovanje pri
verskih obredih. Starše šoloobveznih otrok posebej
pozivamo, da otroke pošljejo k verouku in v uvajanje
v ostale zakramente, saj je to bistvenega pomena za
njihovo nadaljnje krščansko življenje. Želimo, da bi
se v duhovnem centru tega kraja bogatili z duhovno
in dušno hrano, ki jo znamo ceniti in spoštovati šele
takrat, ko jo prejmemo in iz nje živimo. Rada bi
poudarila pomen obiska nedeljskih maš, saj naj bi bila
nedelja praznični dan, dan ko se srečamo z Bogom in

ljudmi ter si naberemo novih moči za ostale dni med
tednom. Vabimo vas tudi k delavniškim mašam, k
analiziranju Svetega pisma, mladince pa k poglobitvi
verskega znanja in k sodelovanju v župnijskih
aktivnostih.
Vsako leto imamo v župniji prvo sveto obhajilo.
Letos smo imeli petnajst prvoobhajancev. V času
birme je bil med nami nadškof dr. Franc Kramberger,
ki je podelil zakrament svete birme 45 birmancem.
Za naš kraj je to kar lepo število in vzpodbuda ob
krščanskem prazniku.
Za opravljanje zakramenta sprave smo dobili
novo spovednico, v katero so kot prvi vstopili
naši prvoobhajanci in njihovi starši. Z veroučnimi
pripomočki smo opremili veroučno učilnico. Pred
vhodom v cerkev pa je nastal novi nadstrešek, ki
nas uspešno varuje pred slabim vremenom. Za vse,
kar smo storili, zbiramo in smo zbirali prostovoljne
darove. Župnija se že ves čas svojega obstoja vzdržuje
samo s prostovoljnimi darovi dobrih ljudi.
V župniji deluje tudi dobrodelna ustanova Župnijska
Karitas. Vanjo je vključenih kar nekaj prostovoljcev.
S sredstvi, ki jih dobimo z izdelavo adventnih vencev
in presmecev, v predbožičnem in predvelikonočnem
času obdarimo starejše ljudi naše župnije. Družinam
in posameznikom, ki živijo v stiski, pomagamo z
delitvijo hrane, za katero prejemamo tudi sredstva iz
EU.
Nekaj prostovoljcev nas skrbi tudi za urejevanje
okolja. Okolico cerkve smo uspeli delno urediti, pri
čemer so nam pomagali tudi gasilci. Želimo, da bi
bilo okolje lepo urejeno, zato smo hvaležni vsem, ki
nam pri tem pomagate in ta prostor spoštujete.
Imamo še eno prošnjo:
Naša želja je, da bi Turistično društvo Radvanje na
smerokaze uvrstilo tudi našo cerkev. Tako bi jo z
lahkoto našli turisti, ki bi želeli obiskati tudi cerkev.
Klotilda Jelen

Turistično društvo Radvanje,
Športno društvo Radvanje in
Prostovoljno gasilsko društvo Radvanje
vam želijo vesel Božič
in srečno v letu 2010.


DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO
TURISTIČNO DRUŠTVO RADVANJE
Radvanje JE V NAŠIH SRCIH
Vesel sem, spoštovane bralke in bralci Radvanjskih
novic, da lahko ponovno napišem nekaj vrstic v
svojem in v imenu Turističnega društva prav v naše
Radvanjske novice. S finančno pomočjo Mestne
četrti Radvanje ter z vloženim delom aktivnih članov
društva nam je v Turističnem društvu ponovno uspelo:
Novice so pred Vami.
Delovanje društva v teh »recesijskih« časih ni lahko,
a če je volja in počneš stvari s srcem in ljubeznijo
ter so ob tebi prijatelji, pripravljeni žrtvovati svoj
prosti čas in poprijeti za delo, je tudi finančna
ovira premagljiva. Res je, da bomo nekatere naloge
prenesli v prihajajoče leto. Kljub temu smo velik
del načrtovanih ciljev uresničili že letos. Želel bi
našteti le nekatere: Organizirali smo čistilno akcijo,
ki smo jo skupaj z Gasilskim, Lovskim in Športnim
društvom ter Mestno četrtjo in vsemi ljubitelji narave
tudi izpeljali. Trud ni bil zaman, saj smo napolnili kar
nekaj kesonov.

Tudi to leto smo organizirali tradicionalne prireditve
kot so: Kresovanje, Radvanjsko noč, igranje
budnice, priredili smo razstavo ročnih del naše
sekcije »Srnic«, se poveselili na članskem pikniku,
sodelovali na prireditvi radia City. Le Martinovanje
je zaradi slabega vremena odpadlo. Družili smo
se na čudovitih izletih po Sloveniji in Dalmaciji.
O tem lahko kaj več preberete v prispevku našega
Bojana. Izdali smo zloženko turističnega društva,
ki ste jo prejeli v nabiralnik in s katero smo Vas
želeli bolje seznaniti z delovanjem našega društva.
Zelo smo veseli, da zaključujemo projekt obnove
turističnih tabel, katere bodo ob novo zasajenih lipah
krasile naš turistični kraj. Naj omenim še popravilo

in namestitev poškodovanega vodnega kolesa na
stari žagi pri ribniku pod Pohorjem. Zavedamo se,
da okolica ribnika potrebuje večjo urejenost, zato se
bomo tega lotili v spomladanskih mesecih. Pred nami
je še Božičkovanje z Božičnim sejmom, ki nam bo
popestril praznične dni iztekajočega se leta. Za Vas
spoštovane krajanke in krajani, bralce Radvanjskih
novic pripravljamo bogato založen božični bazar
in veliko kulturnozabavnega programa ob toplem
napitku in prigrizku. Vabimo vas, da se udeležite
Božičnega sejma in pohoda z lučkami na Pekrsko
Gorco, katerega organizator smo letos v Turističnem
društvu Radvanje.
V Turističnem društvu Radvanje smo izpolnili večino
zastavljenih ciljev in bomo z našim poslanstvom
združevanja ljudi, skrbi za naravo, spodbujanjem
turističnega podmladka in prispevkom k razvoju
turizma ter ohranjanju kulturne dediščine nadaljevali.
Tudi v naslednjem letu nas čaka veliko novih izzivov
in nalog. Poleg naštetih organizacij tradicionalnih
prireditev, izletov in akcij, želimo končno urediti
fontano na Radvanjskem trgu, zato Vas vabim, da se
nam pridružite z idejami. Seveda se bomo aktivno
vključevali tudi v ostale aktivnosti in načrtovanja v
našem kraju. Tukaj mislim predvsem na razprave
o prostorski rabi in načrtovanih projektih, kateri so
predvideni na območju MČ Radvanje. S svojimi
konstruktivnimi idejami in predlogi želimo prispevati
k razvoju kraja in turizma, se vključevati v projekte,
podpreti kar je dobro in opozarjati na projekte, kateri
bi lahko pretirano posegali v naravo in zniževali
kvaliteto bivanja v našem kraju in okolju.
Na koncu prispevka bom ponovno izkoristil priložnost
in se zahvalil vsem prijateljem, članom, krajankam
in krajanom, društvom, OŠ Ludvika Pliberška
Maribor, Radvanjskemu vrtcu, MČ Radvanje, Mestni
občini Maribor, županu g. Francu Kanglerju, Domu
Danice Vogrinec, vsem donatorjem, sponzorjem in
vsem simpatizerjem našega društva. Vesel sem, da
skupaj uresničujemo poslanstvo Turističnega društva
Radvanje.
Cenjene bralke in bralci! V imenu Turističnega
društva Radvanje kakor tudi v svojem imenu Vam
želim lep božič, prijetne praznike ter obilo zdravja in
sreče v prihajajočem letu.
Vaše Turistično društvo Radvanje
Predsednik: Samo Papež


DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO
IZLETI TD RADVANJA
Leto je naokrog. Lanske obljube smo uresničili.
Obljubili smo namreč več izletov, da se nam bi lahko
pridružili tudi člani, ki imajo manj časa. Začeli smo
z ogledom smučarskih skokov v Planici. Avtobus
je bil poln hrane, pijače in seveda potnikov. Cilj
naslednjega izleta so bila Goriška Brda. Tam smo
nabirali češnje, obiskali slovenskega Elvisa Presleya
in druženje zaključili na prireditvi ob Prazniku češenj
v Dobrovem, od katerega smo se po bogati večerji
poslovili in zadovoljni odšli domov. Kmalu za tem
nas je ga. Erika Hercog navdušila za obisk Festivala
idrijske čipke. Preživeli smo čudovit dan. Spoznavali
smo Idrijo in njene posebnosti. Na svoj račun so
najbolj prišle naše članice sekcije Srnice, katerim je
bil ta izlet tudi namenjen.
Končno je nastopil čas za daljši izlet, izlet v Dalmacijo.
Gospod Beroš je izkoristil vsa poznanstva in nam
organiziral izlet v okolico Makarske. Priprave z
dogovarjanjem in v manjši meri tudi pregovarjanjem
so se začele že julija. Rezultati so bili fantastični.
Ponoči smo krenili na pot. Zgodaj zjutraj smo pojedli
malico, katero je pripravila ga. Nežka Bračič in kar
hitro smo bili v Tučepih. V hotelu nas je pričakal
prijazni gospod Ivo. Po namestitvi se nam je kar
mudilo na ladjo Marin, kjer nas je sprejel kapitan
Joško v družbi dua Gojak. Ob veselem igranju na
harmoniko in kitaro smo prispeli v staro gusarsko
mesto Povlje na otoku Braču in pričeli z »fish
picnikom«. Omamljeni od sonca in prijetne družbe
smo se vrnili v hotel in se družili še dolgo v noč.
Naslednji dan smo obiskali Dubrovnik. Ogledali smo
si stari del mesta, se sprehodili po obzidju, pri kosilu
jedli ribje specialitete, na poti nazaj pa obiskali hotel
Nimfa. V Tučepih nas je že čakala klapa Stara sardela
in ob dalmatinski glasbi smo nekateri dočakali jutro
na plaži. Zadnji dan smo se kopali in lenuharili na
plaži do kosila. Na poti domov smo se ustavili še v
Trogirju, si ga ogledali in se poslovili od Dalmacije.
Vsega lepega je enkrat konec. Tako smo se tudi mi v
jutranjih urah vrnili v naše Radvanje. Povsod je lepo,
a doma je najlepše! S to mislijo smo se razšli in si
obljubili, da se bomo na podobne avanture še podali.
Pogled na vesele, zadovoljne obraze nas je prepričal,
da bomo obljubo držali. Se vidimo na naslednjem
izletu.
Bojan Godec
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SEKCIJA TURISTIČNEGA DRUŠTVA
RADVANJE »SRNICE«
Turistično društvo Radvanje je pri svojih dejavnostih
zelo pogrešalo aktivnosti s ciljem ohranjevanja
kulturne dediščine. Tako smo leta 2002 povabili k
sodelovanju ženske, ki imajo dobre ročne spretnosti
in željo po druženju: gospo Eriko Hercog, gospo
Marijo Babič in gospo Marijano Viraj ter ustanovili
tri različne krožke. Gospa Viraj je vodila klekljanje,
gospa Babič kvačkanje in gospa Hercog pletenje. Na
povabilo k sodelovanju se je prijavilo veliko žensk
in vsaka skupina se je srečevala enkrat tedensko. V
takšni obliki je dejavnost potekala dve leti. Zaradi
bolezni in selitve vodij skupin so se članice združile
v eno skupino, ki jo zelo uspešno vodi gospa Erika
Hercog. Nadele so si tudi svoje ime. Že nekaj let jih v
kraju poznamo pod imenom Srnice. Zaradi velikega
števila članic so se gospe preselile iz prostorov TD
Radvanje v prostore MČ Radvanje. Srečujejo se ob
četrtkih, od 14. do 16. ure. So zelo dobro organizirane.
Skupaj nakupujejo material za delo, organizirajo
izlete, se udeležujejo tradicionalnih Dnevov pletenja
v Rogaški Slatini, imajo svojo stojnico na Božičnem
sejmu v Radvanju, tekmujejo v pranju perila na
Studencih ter počnejo še marsikaj. V soboto, 25. 4.
2009, so članice pripravile razstavo svojih izdelkov v
MČ Radvanje. Na razstavi smo lahko videli njihove
izdelke, ki so plod velikega truda. S pohvalami so jih
nagradili številni obiskovalci iz Radvanja in drugod.
Srnice ne delajo le v sekciji, temveč se redno
udeležujejo tudi sestankov, delovnih akcij in
prireditev v društvu. Na vseh akcijah in prireditvah
v kraju sodelujejo s pogostitvijo in peko peciva. S
svojim delom lepo popestrijo utrip kraja in ohranjajo
kulturno dediščino. Med seboj si pomagajo in postale
so že prave prijateljice.

DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO
LOVSKI VOKALNO
INSTRUMENTALNI ANSAMBEL
LJUDSKIH GODCEV IN PEVCEV
SRAKA IZ RADVANJA
Pred osmimi leti smo se spontano zbrali zanesenjaki
oziroma entuziasti, ki smo v družbi radi tudi kaj
zapeli. Ugotovili smo, da je koristno, če se človek
ukvarja z neko dejavnostjo in to je bilo za nas petje,
ki daje človeku poseben pečat, zadoščenje, sprostitev
in lep občutek. Petje ljudi združuje, ustvarja
prijateljstvo, spoštovanje in še večjo željo, da smo
čim večkrat skupaj. Stari pregovor pravi: »Kdor
rad poje, ne misli slabo.« Še večjo vzpodbudo pa
nam dajejo naši uspešni in priznani nastopi, ki jih z
rednimi vajami nenehno izpopolnjujemo. V teh letih
smo že dobro osvojili naš precej obširen repertoar
pesmi, ki ga želimo še bolj kvalitetno izpopolniti.
Moralo nam dviguje predvsem priznanje publike, pa
tudi strokovnih forumov, ki ocenjujejo stare ljudske
in narodne pesmi. Tako smo 4. aprila letos nastopali
na Območnem srečanju odraslih folklornih skupin,
ljudskih pevcev in godcev v dvorani Union v Mariboru,
kjer smo poželi najvišja priznanja strokovne komisije
za kvalitetno izvedbo izvirnih starih ljudskih pesmi.
Za publiko bolj privlačnem programu zapojemo z
instrumentalno izvedbo s starimi ljudskimi ročno
izdelanimi instrumenti v glavnem dinamične narodne
in narodno zabavne pesmi, vedrih in humornih
vsebin, saj nastopamo na raznih praznovanjih rojstnih
dnevov in drugih prireditvah. Smo člani Turističnega
društva Radvanje, kjer tudi enkrat tedensko vadimo.
Po okriljem LD Radvanje delujemo kot samostojna
skupina. V naši sedemčlanski ekipi delujeta tudi dve
»lisici«. Obe sta vestni, dobri in nepogrešljivi članici
našega ansambla, ki smo ga poimenovali: Lovski
vokalno instrumentalni ansambel ljudskih godcev in
pevcev Sraka iz Radvanja.
Vodja ansambla: Branko Delcott

Botanika

Sekcija TD Radvanje
Rada bi vam predstavila novo sekcijo Botanika, ki
bo delovala pod okriljem TD Radvanje. Vanjo ste
vabljeni vsi tisti, ki vam vrtovi, okrasni ali zelenjavni,
pomenijo sprostitev, vsi, ki vas zanimajo zelišča in
uporabnost samoraslih rastlin, ter tisti, ki vam ni
vseeno, kako izgleda vaš kraj.

Kaj vse bomo počeli?
Spoznavanje rastlin (okrasnih, zelenjave, sadja,
zelišč, začimb, neznanih zdravilnih rastlin, njihova
vzgoja in potrebe, bolezni in težave ter odpravljanje
težav) bo potekalo predvsem v času zime.
Menjava rastlin in semen bo potekala zgodaj
spomladi. Nad takšnim načinom pridobivanja rastlin
sem navdušena, saj je tudi razlog, da se je moja zbirka
zelo povečala. Veliko se mi jih je že razraslo, tako da
jih lahko menjujem in podarjam. Hranim tudi semena
vsaj dvajsetih različnih buč, 50 sort paradižnikov,
semena rož itd., ki čakajo na nove lastnike.
Družabna srečanja bodo popestrila dogajanje.
V svojo sredo bomo vabili zanimive ljudi in se
povezovali s podobno organiziranimi skupinami na
področju Maribora in širše okolice.
Izleti
v najboljše vrtnarije, botanične vrtove,
kaktusarne in v ostale zanimive kraje bodo družabnega,
nakupovalnega in izobraževalnega značaja. Če boste
zainteresirani se lahko pod vodstvom izkušenega
vodiča in velike poznavalke alpskih rastlin poleti
podamo na lažje dostopne gore in si v živo ogledamo
prelep, cvetoč, alpski svet.
Predavanja bodo zagotovo zanimiva, saj bomo
povabili priznane strokovnjake s področja zelišč,
kaktusov, trajnic, predstavili bomo strokovnjake in
gojitelje iz domačega kraja in si s pomočjo fotografij
in pripovedi pričarali utrinke iz narave.
Skupna nabava po ugodnih cenah bo omogočala
nakup kvalitetnih sadik. Vzpostavljenih imam že
kar nekaj povezav, kjer sem že izposlovala popuste
v primerih skupne nabave. Nabaviti bo možno tudi
zelišča, čaje, tinkture, bio zelenjavo….
Fotografiranje in prepoznavanje rastlin bo potekalo
kot druženje, rekreacija in spoznavanje narave.
Pohajkovali bomo po bližnji okolici, fotografirali
rastline in živali in jih s pomočjo literature in
strokovnjakov poimenovali ter se podučili o njihovi
uporabnosti ali strupenosti. Mogoče nekoč celo
izdelamo učno pot po kraju.
Skrb za urejenost kraja
bo potekala skupaj z drugimi člani TD Radvanje. Z
delovnimi akcijami (zasajanje, urejanje in skrb za
čisto okolje) bomo poskrbeli za prijetno bivanje.
In še in še …
Čakam na vaše ideje.
Vse to in še več objavljamo tudi na forumu www.
rastline.mojforum.si, kjer nas je zbranih več kot 700
somišljenikov, objavljenih pa imamo že čez 33 tisoč
prispevkov. Najdete me pod katrinca, administratorka
foruma.
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Sekcija se bo predstavila tudi na Božičnem sejmu,
kjer vas bomo obdarili z majhno pozornostjo,
paketkom semen, lahko se boste prijavili ali oddali
svoje podatke, nas spoznali….
Prvo srečanje bo v četrtek, 14. januarja, v prostorih
TD Radvanje, ob 18h. Srečevali se bomo tedensko,
svoje aktivnosti pa predstavljali na spletni strani TD
Radvanje in na prireditvah.
Vljudno vabljeni!
Karmen Valenti
P.s.
Če imate pripombo, idejo, nasvet……me pokličite
na 031 431 859 ali 61 31 636 ali mi pišite na e-mail:
katrinca65@gmail.com

podpohorske zelene površine, ki pripadajo Radvanju,
nam s svojimi danostmi nalagajo tudi odgovornost,
da jih takšne ohranjamo. Ne smemo prezreti, da so
ta območja tudi domovi rastlin in živali, s katerimi
smo povezani v občutljiv ekosistem, česar se včasih
prepozno zavemo. S prisotnostjo v naravi si zavedanje
okrepimo, hkrati pa na okolje tudi vplivamo.
Negativni vpliv ima lahko urbanizacija, ki jo v
Radvanju med drugim spodbuja prav bližina narave.
Zato razvoj kraja prinaša poleg načrtovanih pozitivnih
učinkov tudi skrb, da bomo s posegi v okolje preveč
porušili obstoječe ravnovesje in posledično zmanjšali
kakovost bivanja tako krajanov kot obiskovalcev.
V TD Radvanje je nastala pobuda za ustanovitev
skupine, ki bi se ukvarjala s posledicami vplivov
na okolje v našem kraju. Z vidika varstva okolja
nameravamo preučevati posege v naše okolje,
Zeleno Radvanje
opozarjati na posledice, dajati predloge, spodbujati
Zaradi svoje lokacije pod Pohorjem spada Radvanje trajnostni razvoj.
med priljubljene predele Maribora. Naseljeno jedro Če mislite, da lahko s kakršnimkoli predlogom ali
se preko travnikov, resja ali kar neposredno dotika dejanjem prispevate pri skrbi za naše okolje ali pa
pohorskih gozdov, ki se dvigajo nekaj sto metrov vas kaj v našem kraju moti, vas vabimo, da se nam
pridružite (e-naslov: zeleno.radvanje@gmail.com ali
višje.
osebno na TD Radvanje, sekcija Zeleno Radvanje v
ustanavljanju).
Aleš Sameja in Primož Mlakar

ŽIVETI S CVETJEM JE LEPO

Večina površin mestne četrti spada v naravovarstveno
pomembna območja:

Tekmovanje Hortikulturnega društva Maribor za
leto 2009 je zaključeno. Seme, ki je pred 47 leti
padlo na plodna tla, nam podarja bogato žetev. Na to
smo ponosni in zadovoljni, saj je od podelitve prve
ZLATE VRTNICE preteklo že 47 let, temelji našega
dela pa so bili položeni že leta 1869, pred 140 leti.
Hvala bogu, še vedno so trdni.

Krajani naše najbolj »zelene« MČ v Mariboru
južni nenaseljeni del Radvanja je ekološko
moramo biti še posebej ponosni na Radvanje, ki
pomembno območje, ki prispeva k ohranjanju
trajno rase, se razvija in napreduje. Kdor kritično
biotske raznovrstnosti;
ali samokritično ocenjuje našo MČ, lahko povsod
• velik del Pohorja je posebej varovano območje opazi napredek in razvoj. Sam bi ocenil naš kraj
Natura 2000, ki pomembno prispeva k ohranitvi
predvsem iz hortikulturnega vidika. Iz neurejenega
ali obnovitvi naravnega habitatnega tipa ali vrste
in zapuščenega kraja smo razvili najbolj želen kraj
in/ali k ohranjanju biološke raznovrstnosti;
za domovanje Mariborčanov. Tudi v letu 2009 je
• celotno Radvanje leži v vodovarstvenem Hortikulturno društvo Maribor ocenilo, kako smo
območju;
krajani uredili in okrasili svoje domove in celoten
• Betnava je zavarovano območje.
kraj. Omeniti moram zagnanost Turističnega društva
Ta območja nudijo domačinom in obiskovalcem Radvanje, ki je velik pobudnik za zelen in cvetoč
možnost sprostitve in rekreacije. Pohorske in kraj.
•
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Za leto 2009 je MČ Radvanje prejela:
- 8 priznanj ZLATA VRTNICA 2009,
- 2 plaketi ZLATA VRTNICA 2009.
Vsem dobitnikom iskreno čestitamo!
Ob tej priložnosti, bi rad odgovoril na vprašanje,
čemu smo opustili ime iz leta 1869 – Olepševalno
društvo in imamo novo ime Hortikulturno društvo.
Novo ime hortikultura (hortus = vrt) vsebuje pojem
kulture in duhovno izobraževanje. Ta asociacija
duhovnih elementov je važna za pravilno razumevanje
dejavnosti, ki jo želimo definirati. Vrtnarska dela so
lahko tudi hortikulturna. Vidna je pri obdelovanju
zemlje, pri vzgoji in negovanju rastlin, pri uporabi
rastlin za lepotne nasade in druge vrtnarske prireditve.
Bistveno je, da iz teh stikov človeka z naravo in živimi
rastlinskimi bitji nastajajo intimni vplivi na človeka.
Gre torej tudi za kultiviranje človeka, za plemenitenje
njegovih duhovnih kvalitet. Že prvi začetki človeške
kulture so bili iz časov, ko se je začelo kultiviranje
zemlje, ko so začeli ljudje rastline gojiti. Hortikultura
jasno kaže kulturne odnose današnjega človeka do
narave. Z nazivom hortikultura želimo torej obeležiti
le tisto dejavnost, ki z vrtnarskimi gojitvami,
saditvami in ureditvami posega v duhovno kulturo.
Pomeni mnogo več kot krasenje, ki včasih ne doseže
zastavljenih ciljev. Rezultat opisanih dejavnosti je
vedno lepo urejeno, cvetoče, zeleno in za »oko in
dušo« prijetno okolje.
Težnja našega društva, kakor tudi večine krajanov
MČ Radvanje, je usmerjena v boj proti vsem, ki nam
skušajo na nelegalen in s kratkoročnim tudi osebnim
dobičkom ukrasti največjo naravno danost, ekološko
neoporečno okolje. Borba hortikulturnikov je večna.
Sokrajane vabim na podelitev ZLATIH VRTNIC
2009, ki bo potekala v mesecu marcu 2010.
Martin Dover

ŠPORTNO DRUŠTVO RADVANJE
Po nekaj letih delovanja Športnega društva Radvanje
(ŠDR) smo izvolili novo predsestvo, ki si želi minulo
delo nadgraditi in razširiti na večih področjih. Želimo
si sodelovati s strokovnjaki, ki bi nam pomagali pri
oblikovanju novih sekcij in razvoju različnih športnih
panog. Slednje si želimo predvsem zato, da bi ugodili
večjemu številu krajanov. Naš namen je delovati v
smislu vzgoje mladih športnikov in tudi preventivno,
zdravstveno pri vadbi starejših krajanov.
Od aprila, ko smo začeli izvajati le na papir zapisane

želje, nam je uspelo v ŠDR pritegniti nekaj vrhunskih
strokovnjakov s področja različnih športnih panog in
tako ustanoviti nekaj novih sekcij.
Veliko krajanov že ve, da imamo nogometno sekcijo,
ki jo po novem vodi g. Aleš Križan, ki velja za prvega
Slovenca, ki je zaigral v elitni angleški nogometni
ligi. Delo v sekciji je razdelil: Nogometno šolo vodi
naš krajan in najzvestejši nogometni zanesenjak
g.Peter Pridigar, s katerim delata v različnih starostnih
skupinah. Pomaga pa jima odlična zasedba trenerjev.
Karate sekcija deluje že vrsto let pod budnim očesom
glavnega trenerja g. Damjana Horvatiča, ki skrbi, da
se ime kraja in ŠDR pojavlja tudi v tujini. Člani karate
sekcije so prisotni na najvišjih tekmovanjih tako
doma kot v tujini. Večina članov omenjene sekcije je
včlanjenih tudi v državno reprezentanco in tekmujejo
na evropskih in svetovnih prvenstvih. Letos sta se dva
naša člana udeležila svetovnega kadetskega prvenstva
v Maroku, kjer sta naredila dober vtis, vendar jima je
le malo manjkalo do osvojitve medalje. Rezultat pa
je dobra motivacija za naprej. Čestitamo.
Nova sekcija je SUPER FIT sekcija, ki jo vodi
priznani slovenski osebni trener g. Goran-Marc
Lorencin. Verjetno se sprašujete, kaj počnejo v tej
sekciji? Lahko povem, da gre za zelo kompleksno
sekcijo, kjer se spoznate s pravilno prehrano, s
pravilnim pristopom do treninga glede na sposobnosti
posameznika, spol, starost in trenutno življensko
kondicijo. Vsak najprej opravi test, kjer izve, kakšna
je njegova mišična masa na posameznih delih telesa,
koliko ima vode v telesu, koliko ima maščob …. Vse
to so informacije, ki nam povedo, kakšna je naša
kondicija. Izvemo kako se lotiti vadbe, da se pri vadbi
ne poškodujemo, kako hujšati in pri tem normalno
jesti ter še mnogo zanimivega. O pravilni prehrani
in vadbi bomo organizirali predavanja, na katera ste
vljudno vabljeni.
Nova je tudi sekcija GORNIŠTVO pod vodstvom
našega nekdanjega krajana, priznanega mednarodnega
vodnika in alpinista g. Borisa Strmška. Sekcija bo za
člane ŠD organizirala pohode doma in v tujini za vse
starostne kategorije ter uvedla šolo alpinizma.
Predstaviti vam želimo tudi HATA YOGO, ki
deluje v prostorih ŠD Radvanje v okviru CENTRA
DUHOVNIH AKTIVNOSTI pod vodstvom g. Mira
Gačića. Yoga je za mnoge od nas nepoznana. Vadba
temelji na sproščanju. Joga vsebuje različne telesne
položaje (ASANE), kateri se izvajajo ob pravilnem
dihanju in seveda v različnih zahtevnostnih stopnjah.
Hata Yoga je primerna za vse starostne kategorije in
zanjo niso potrebna predhodna znanja.
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Naj povem, da odlično sodelujemo z OŠ Ludvika
Pliberška Maribor, ki že vrsto let pomaga sekciji
STV (splošna telesna vadba). Vanjo so vključeni
predvsem starejši občani, ki tako skrbijo za svoje
boljše počutje, istočasno pa nam mlajšim nazorno
kažejo, da je možno in potrebno biti aktiven tudi v
zrelih letih. Sekcijo vodi ga. Kreševič.
Nogometna šola odlično sodeluje s Srednjo Lesarsko
šolo in Draš centrom, kjer izvajamo zimski program
in vadbo.

bilo ustanovljeno leta 1975. Danes uradno nastopa
pod imenom ŠD Radvanje.

Pred dvema letoma smo omogočili gostovanje tudi
fantu iz tako imenovane zlate generacije nogometašev
oziroma smo v ŠDR podpirali sodelovanje pri projektu
izgradnje šotora za nogomet pod Pekrsko gorco pod
pogojem in z namenom dobrega sodelovanja. To je
bilo dogovorjeno in zapisano. Verjeli smo, da bo fante
ostal mož beseda in se bo podpisanih dokumentov
držal ter iskal točke povezovanja. Pokazal je, da si
ne zasluži naše podpore ter nas je izigral z lažmi in
pretvarjanjem, češ da predstavlja vse tisto, kar smo
pri pravih športnikih navajeni (pravičnost, čut za
resnico, srčno kulturo), vendar pri njem ni zaslediti
nič od naštetega.

Veliko je takšnih, ki so v tem času klubu stali ob
strani, vendar velja izpostaviti tiste, ki so zaznamovali
nogometno zgodovino v Radvanju:

Na koncu vas pozivam, da se nam pridružite, da bomo
skupaj preživljali prosti čas ter tako poskrbeli za boljše
počutje in zdravje. Morda si postavljate vprašanja, ali
se vam je porodila nova zamisel. Oglasite se, poslušali
vas bomo in vam odgovarjali. Ne pozabite, ŠDR je tu
zaradi vas in vaših športnih potreb. Bodimo skupaj
vzgled mlajšim, da bo življenje v našem Radvanju
lepše in bolj zdravo.
Športni pozdrav.
Robert Viraj, predsednik društva

KRATKA PREDSTAVITEV
NOGOMETNEGA KLUBA
Zgodovina:
Radvanjski nogomet se je začel razvijati leta 1972,
ko se je ekipi Spodnjega Radvanja pridružila ekipa
Zgornjega Radvanja. To je bilo obdobje, ko se je
peščica mladih nogometašev podila za žogo na igrišču
pri takratnem gostišču Zlata lisica. Ustanovitev kluba
je bila zabeležena leta 1973. Tistega leta je članska
ekipa NK Radvanja pričela tekmovati v obdravski
ligi, kjer je že v prvi sezoni dosegla 2. mesto, v
pokalnem tekmovanju pa celo zmagala. Klub je
kasneje postal del Športnega društva Radvanje, ki je
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Igrišče pod Pekrsko gorco je bilo urejeno leta 1980.
Postavljeno je bilo zraven objekta, ki je bil do takrat
v vojaški lasti za potrebe strelišča, kasneje pa je bil
preurejen v klubske prostore. V letu 1998 je bilo
igrišče ograjeno, dve leti kasneje so bili postavljeni
stebri za reflektorje, urejene so bile klopi za rezervne
igralce, dodano pa je bilo tudi pomožno igrišče.

•

•

•
•
•
•
•

Peter Pridigar se je klubu pridružil kmalu po
ustanovitvi kot odličen nogometaš. Kasneje je
vodil nogometno šolo in tako pri mnogih mladih,
ki jih je naučil prvih nogometnih korakov, pustil
velik pečat. Vmes je opravljal tudi funkcijo
predsednika, danes pa uspešno vodi člansko
moštvo.
Samo Papež je klubu vedno rad pomagal,
predvsem pa ima največ zaslug za to, da imamo v
Radvanju urejeno infrastrukturo in zagotovljene
potrebne pogoje za vadbo.
Branko Valenti je v klubu prisoten od samega
začetka. Sprva je bil aktiven kot igralec, kasneje
pa je skrbel za razvoj in ugled kluba.
Bogdan Trop je bil nekoč igralec, kasneje trener
mnogih selekcij, nazadnje pa je imel vlogo
predsednika.
Adi Vidovič, sedaj sekretar, prej predsednik, je
v klub ogromno prispeval (vzdrževano igrišče,
organizacija kluba…)
Joža Murko je v klubu prisoten od samega
začetka, sedaj skrbi za igrišče.

Predstavitev vodstva:
Predsednik 		
Tajnik/sekretar		
Športni direktor

Aleš Križan
Adi Vidovič
Darko Habuš

Vodja nogometne šole in trener kadetske ekipe		
			
Peter Pridigar
Trener mladine
Renato Lukič
Trener U-10 (dve ekipi) Renato Kotnik,
			
Bojan Lorenčič
Predselekcija 		
Renato Kotnik
Trener –pomočnik mladine, kadetov Boris Tolič

DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO
Največji športni uspehi posameznih ekip:
1. Člani
- 1980 – prvaki NZM
- 1983 – prvaki Mariborske nogometne podzveze
- 1983 – sodelovanje na finalnem turnirju za
amaterskega prvaka Slovenije v Kranju
- 1987 – prvaki NZS v malem nogometu
- 2002 – prvaki 2. lige MNZ Maribor
- 2006 – zmagovalci 56. spominskega turnirja v
Račah
2. St. Dečki
- Podprvaki leta 2007 ter finalisti kvalifikacij za
napredovanje v 1. slovensko kadetsko ligo
3. St. Cicibani
- Prvaki leta 2006
4. Veterani
- Prvaki veteranske lige v letih 1997, 1998 in 2007

KK RADVANJE
Karate Klub Radvanje je bil ustanovljen pred desetimi
leti pod taktirko trenerja Damjana Horvatiča, ki je
želel svoje znanje in izkušnje na področju karateja
prenesti na mlajše generacije. Osnovno vodilo kluba
je učenje in širjenje karateja ter spodbuda mladih k
zdravemu preživljanju prostega časa. V osnovi je
karate namenjen obema spoloma ter v vseh starostnih
obdobjih. Program je prilagojen tako tistim, ki si želijo
le rekreacije, kot tudi najbolj ambicioznim, ki si želijo
tekmovalnega udejstvovanja na najvišjem nivoju.
Program je namenjen tistim, ki si želijo okrepiti svoje
telo, si izboljšati samozavest in samozaupanje ali pa
si želijo le druženja. Skupine so zasnovane po starosti
in predznanju posameznikov: začetne, nadaljevalne
in tekmovalne.
Trener kluba je Damjan Horvatič, dipl. trener karateja,
črni pas 3. dan. V klubu svoje znanje z mladimi delijo
tudi 3 ženske trenerke: Jelena Mandič, črni pas 2. dan,
Alenka Golubič, črni pas 1. dan in Nina KorošakSerčič, črni pas 1. dan.
Trenutno je v klubu 90 članov, kar nekaj med njimi je
nosilcev naslova državnega prvaka (Nina KorošakSerčič, Jure Koren, Žan Luca Potočnik, Špela
Žnidaršič, Matija Rudolf). Klub se lahko pohvali
tudi z dosežki na pokalnih tekmah in medaljami iz
mednarodnih tekmovanj.
Letos novembra sta se 2 člana kluba udeležila
svetovnega mladinskega prvenstva v Maroku,
kamor je odpotovala 26 članska ekipa slovenskih
tekmovalcev.
Za vse tiste, ki si želite pridobiti novo znanje in nove
življenjske izkušnje, ter imate željo po borbenosti in
znanju karateja, so vrata kluba odprta vsak ponedeljek
in sredo med 16:30 in 17:30. Vidimo se v prostorih
KK Radvanje pod Pekrsko Gorco. Klub deluje tudi
na Osnovni šoli Draga Kobala na Pobrežju, na Zvezi
prijateljev mladine v Mariboru ter na Osnovni šoli v
Slivnici.
Trener kluba Damjan Horvatič

Ekipe v TS 2009/2010
- MLADINA
- KADETI
- Starejši CICIBANI( dve ekipi ) U-10
- Predselekcija
- Veterani
- Lisjaki
Nogometni klub Radvanje je bil ustanovljen z
namenom, da z bližnje okolice pritegne čimveč
mladih ljudi ter jim ponudi zdravo zabavo in športno
vzgojo, s katero si bodo pridobivali potrebne
življenjske izkušnje. Primarni cilj in poslanstvo kluba
ni zgolj tekmovanje, temveč tudi odvračanje mladih
od pasti pri odraščanju, v katere se mnogo otrok,
ki živijo v našem mestu, ujame še preden se zavejo
lastnega življenja. Mladim želimo vcepiti delovne
navade, naučiti jih želimo hierarhije in podrejanja v
kolektivu ter jih vzgajati v poštene in marljive ljudi.
V klubu smo ponosni na naše selekcije, ki tekmujejo
v okviru medobčinske zveze Maribor. Skupaj imamo
aktivnih preko sto nogometašev. Z dobrim športnim
in vzgojnim delom smo ustvarili trden, prijateljski
kolektiv. V veliko pomoč so nam tudi starši, ki
neposredno spremljajo razvoj svojih otrok.
Žal prostovoljno delo in lasten trud nista dovolj, saj
stroški tekmovanj ter vzdrževanje opreme in igrišč
predstavljajo velik strošek.
Vabimo vas, da postanete redni obiskovalci naših
tekem na igrišču pod Pekrsko gorco v športnem parku 								
Radvanje.
S spoštovanjem in športnimi pozdravi!
NK RADVANJE
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Postani super FIT

Za bolj zdravo življenje, ki si ga vsi želimo, je
potrebno nekaj narediti, nekaj spremeniti.
Super FIT trening je več kot unikaten način Super FIT sekcija je lahko vaša najbolj zdrava
treninga, katerega je razvil urednik portala mojTrener. družba, ki združuje prenovljeno življenjsko filozofijo,
com. Super fit trening ponuja novo življenjsko inovativno rekreacijo in povezanost z naravo.
filozofijo, s katero se lažje lotite kateregakoli izziva.
Povezuje elemente najrazličnejših športnih disciplin,
moč, vzdržljivost, hitrost, kondicijo, motoriko, PGD RADVANJE
ravnotežje in funkcionalni trening v eno zaključeno
Leto 2009 smo, kot se za prave gasilce spodobi, pričeli
celoto z imenom Super FIT trening.
V začetku leta 2010 bo v okviru ŠD Radvanje začela veselo v gostišču pod Roglo, kjer smo se poslovili od
delovati nova Super FIT sekcija. Namenjena je starega leta in nazdravili novemu, ter si zadali cilj, da
predvsem mladim in starejšim, ne glede na pretekle bi bilo vsaj tako, če ne še bolj uspešno kot leto 2008.
izkušnje ali trenutno fizično pripravljenost, zato V začetku leta smo iz Nemčije pripeljali našo
vas že s tem uvodnim prispevkom vabimo, da nas avtolestev. Tam so nam jo popravili, tehnično
pregledali in usposobili za nadaljnje delo. To je bil
vključite v vaše pomembnejše cilje v novem letu.
Rezultati super fit treninga se odražajo vsestransko. velik finančni zalogaj in močno smo si oddahnili, ko
Trening izboljša športne sposobnosti in pripravljenost je na našem dvorišču zasijala v vsej svoji lepoti.
za katerokoli športno disciplino, saj odkriva in Dela so se v gasilskem domu nadaljevala po ustaljenem
odpravlja vaše slabosti. Nivo moči, vzdržljivosti in urniku. Vedno je bilo treba kaj popraviti, vzdrževati
kondicijske pripravljenosti se izboljša do te mere, da opremo, pozabili pa nismo niti na izobraževanje
se to odraža tudi na vašem videzu. Kdor je fit, temu naših članov in članic. Naši mladinci, članice, člani
in veterani so se tedensko pripravljali na občinsko
primerno tudi izgleda.
Opozorilo: Super FIT trening je nekoliko zahtevnejša tekmovanje, ki je to leto potekalo pri Ledni dvorani
oblika treninga, kot si predstavlja večina ljudi, vendar pod okriljem Gasilske zveze Maribor. Veliko napora
garantira nadpovprečnost, če ste pripravljeni sprejeti je bilo potrebnega, da so ekipe dostojno zastopale naše
novi izziv. Treningi upoštevajo principe periodizacije, društvo. Članice so opravičile svojo tekmovalnost
kar pomeni, da se zahtevnost spreminja iz tedna v in trmo in v društvo prinesle osvojen pokal za tretje
teden, odvisno od hitrosti vašega napredka in začetne mesto ter se tako uvrstile na regijsko tekmovanje.
Izkazali so se tudi naši mladinci, prav tako člani A in
pripravljenosti.
B, ki so v tekmovalnosti splezali stopničko višje kot
lani. Naši veterani so se zelo trudili, vendar jim sreča
Super FIT trening je prava odločitev:
na tekmovanju ni bila naklonjena. Za njihov trud in
• če želite izboljšati vaše športne spodobnosti in vztrajnost pa jih velja pohvaliti.
postati vsestransko pripravljeni,
• če želite imeti dobro počutje in super fit videz
365 dni v letu,
• če ste po duši športnik, pripravljen na nove izzive
in se ne bojite intenzivnejših treningov,
• če vas dolgočasi klasičen fitnes trening, želite
vaditi tudi v naravi in na prostem,
• če želite več moči, mišične mase, hitrosti,
vzdržljivosti in kondicije hkrati,
• če želite imeti nižji delež maščobe, pospešen
metabolizem in visok nivo energije,,
• če si ne postavljate omejitev in ste pripravljeni
sprejeti nekaj povsem novega,
• če se želite naučiti novih, izredno učinkovitih vaj, Tako kot lani je tudi letos narava pokazala svoje
zobe. V ujmah in poplavah, ki so prizadele Maribor z
ki jih večina še nikdar ni videla,
• če želite kombinirati trening z utežmi (doma, okolico, Ptuj in Lenart, je ljudem prizadejala veliko
v naravi ali na fitnesu) z drugimi športnimi škodo. Po najboljših močeh smo se trudili in priskočili
aktivnostmi na prostem.
na pomoč, kjer je bilo potrebno.
16

DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO
V mesecu septembru smo v Srbijo v mestece Raško
donatorsko odpeljali naše vozilo znamke Mercedes.
V času, ko smo bili tam, smo na obrazih ljudi zaznali
veliko sreče, saj so bili iskreno veseli našega darila.
Zunaj in znotraj pa se je spreminjal tudi naš gasilski
dom. Zunaj smo položili tlakovce in naredili asfalt,
znotraj trenutno poteka obnova dvorane.
V sodelovanju s Turističnim društvom Radvanje smo
opravili čistilno akcijo, sodelovali v pripravah na
prvi maj in krajevni praznik, kjer smo dali možnost
krajanom, da si Radvanje ogledajo z višine s pomočjo
naše avtolestve.
Leto se počasi izteka in z veseljem ugotavljamo, da
smo naredili veliko dobrega in izpolnili skoraj vse
cilje, ki smo si jih zadali v letošnjem letu.
Zahvaljujemo se tudi krajanom Radvanja, da nam
zvesto stojijo ob strani, saj bomo tudi v prihodnje
dokazovali, da smo lahko še boljši in uspešnejši.
pgd.radvanje.maribor@gmail.com
NA POMOČ!
Gasilci PGD RADVANJE

Neokrnjena narava je
turistično privlačna
Lovska družina Radvanje in Turistično društvo
Radvanje že vrsto let uspešno sodelujeta pri različnih
naravovarstvenih projektih in spomladanskih
čistilnih akcijah,ki jih izvajamo v naravnem okolju.
Naš skupni interes je ohranjanje prvobitne narave.
V letu 2010 nameravamo z mestno četrtjo Radvanje
izvesti projekt »Učna pot« s predstavitvijo različnih
vrst prostoživečih živali. Kot smo predstavili že v
našem biltenu, smo v zadnjem desetletju najprej
naravovarstvena šele nato lovska organizacija.
Lovska družina Radvanje je v letošnjem letu podpisala
Koncesijsko pogodbo za upravljanje z loviščem
Radvanje, ki se razprostira na območju Mariborskega
Pohorja. Določen del Mariborskega Pohorja (Lovišča
Radvanje) sodi v območje Natura 2000.

Kaj je Natura 2000: Evropska unija že več kot
desetletje oblikuje mrežo posebej varovanih območij
Natura 2000. Njen namen je ohranjanje biotske
raznovrstnosti, in sicer tako, da varuje naravne
habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, ki
so pomembni tudi za Evropsko unijo. Slovenija je,
tako kot vse države članice, dolžna določiti območja
NATURA 2000 in jih tudi ustrezno ohranjati. Pravno
podlago za vzpostavljanje območij NATURA 2000
predstavljata Direktiva o ohranjanju naravnih
habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih
vrst in Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic.
Lovska družina Radvanje je pravno zavezana k
upoštevanju območja »Natura 2000« in s tem
k ohranjanju biotske raznolikosti na območju
Mariborskega Pohorja. Vendar sami te naloge ne
bomo uspeli opraviti, če ne bomo imeli pomoči in
podpore širše javnosti. Kaj želim s tem povedati?
V zadnjih 30 letih na območju Mariborskega Pohorja
ni več zaslediti naslednjih prostoživečih živali,
predvsem ptic:
• divji petelin (Tetrao urogallus),
• duplar (Columba oenas),
• gozdni jereb (Bonasa bonasia),
• mali skovik (Glaucidium passerinum),
• ruševec (Tetrao tetrix) in
• sršenar (Pernis apivorus).
Te živalske vrste so se zaradi vznemirjenosti in
spreminjanja njihovega naravnega okolja preselile
na druga območja. Prav tako se je s tega območja
umaknil navadni jelen (Cervus elaphus L.), ki je
danes le še prehodna vrsta divjadi.
Z vztrajnim, težkim, doslednim in požrtvovalnim
delom smo uspeli na tem delu Mariborskega Pohorja
ohraniti naslednje vrste prostoživečih živali in s tem
biotsko raznolikost:
RAZRED: SESALCI (MAMMALIA)
Družina: jeleni (Cervidae):
• navadni jelen (Cervus elaphus L.) – prehodna
vrsta;
• srna (Capreolus capreolus L.) – stalno prisotna
vrsta;
• Družina: votlorogi (Bovidae):
• gams (Rupicapra rupicapra L.) – stalno prisotna
vrsta;
Družina: svinje (Suidae):
• divji prašič (Sus scrofa L.) – stalno prisotna
vrsta;
• Družina: zajci (Leporidae):
• poljski zajec (Lepus europaeus Pallas) – stalno
prisotna vrsta.
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Prvenstvena naloga in poslanstvo Lovske družine
Radvanje je ohranjati biotske raznolikosti na tem
delu Pohorja. Zato želimo osvestiti obiskovalce, naj
naravo uporabljajo premišljeno, da ne bo prihajalo
do prekomernega vznemirjanja prostoživečih
živali. Zimski čas je čas mirovanja in prekomerno
vznemirjanje lahko pripelje do izčrpanosti in
posledično do pogina živali. Pomlad pa je čas
poleganja mladičev in to je za podmladek nevaren
čas.
Naš poziv je: »Skupaj varujmo naravo, da jo ohranimo
za naše potomce!«
Ljubo Levačič
Starešina LD Radvanje

POROČILO O DELU RDEČEGA KRIŽA
V RADVANJU
Veseli smo, da imamo Radvanjske novice, ki
informirajo krajane o dejavnostih raznih društev, ki
delujejo na področju našega lepega kraja.
Eno izmed društev, ki deluje prostovoljno in je s
svojim humanitarnim delom znano že vrsto let, je
seveda RDEČI KRIŽ. Društvo je bilo osnovano v
Radvanju že leta 1947.
Delo Rdečega križa ljudje že poznajo, a bi vseeno
rada pojasnila, kakšne cilje imamo.
Naše delovanje je nehonorirano, glavni namen pa je
POMAGATI ljudem v stiski.
Organizacija šteje pet članic. Vsako leto opravimo
ogromno prostovoljnega dela z zbiranjem prispevkov
in pobiranjem članarine po hišah in stanovanjskih
blokih na območju Radvanja. Največ dela imamo
prav v tem letu, saj je država zašla v recesijo. Kot
vsako leto vam bomo tudi letos ponudili koledar
Rdečega križa Radvanje in s tem prislužili nekaj
denarja. S sredstvi bomo kupili živilske pakete, ki
jih bomo razdelili med sokrajane, nekaj manjših
denarnih dotacij pa bomo dali družinam, ki so v
največji stiski.
Tudi občane, ki so starejši od 85 let, obiščemo za
novoletne praznike in jim podarimo paket. Najstarejše
občane obiščemo tudi ob njihovih rojstnih dnevih in
jih obdarimo z voščilom in šopkom rož. Potrudimo
se, da ne pozabimo obiskati ljudi, ki so v domovih
starostnikov, kjer jih prav tako razveselimo z darilom
in paketom. Nikoli ne odrečemo pomoči ljudem, ki
potrkajo v stiski na naša vrata.
Vsako leto ob novem letu podarimo od 130 do
150 paketov, s katerimi ljudem vsaj ob praznikih
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prinesemo v njihove domove žarek upanja in jim
nekaj dni praznično obarvamo.
V naši organizaciji imamo tudi nekaj težav. Kljub
veliki zagnanosti število članic upada. Predvsem
zaradi bolezni ne moremo več narediti toliko dela kot
v mlajših letih. V imenu organizacije Rdečega križa
in v svojem imenu naprošam vse dobre ljudi, ki jih
veseli prostovoljno delo, da se nam pridružijo. Tako
bomo lahko zastavljene cilje povečali po obsegu in
tudi po vsebini. Pokličite na MČ Radvanje in se nam
pridružite, da bomo lahko skupaj pomagali ljudem v
stiski.
Za Mestno občino Maribor in Zdravstveni dom
Maribor imamo veliko prošnjo. Želimo, da bi nam
omogočili ustanoviti zdravstveno ambulanto. Na
Radvanjskem trgu imamo lepo urejeno lekarno in
mislimo, da bi se našel še kak prazen lokal, v katerem
bi lahko uredili tudi prostore za ambulanto.
Še nekaj časa in pred nami bo novo leto. Mnogo
lepega smo doživeli v sedanjem letu, nekateri žal
tudi mnogo hudega. V prihodnosti bomo potrebovali
veliko solidarnosti in ljubezni do soljudi, zato
odprimo svoja srca.
V dobroto Radvanjčanov ne dvomim. Vsako leto
nam z denarjem, dotacijami, pa tudi s prostovoljnim
delom pomagajo: Keksarna Brodnjak, ga. Renata
Šinkovec, mesnica Lovrenčič in cvetličarna Nutricija.
V imenu vseh pomoči potrebnih se zahvaljujem in
si želim, da bi na naslednjem sestanku srečali nove
obraze, ki bodo s svojimi idejami in vizijami ter s
svojo notranjo dobroto pomagali ljudem, ki sami več
ne zmorejo preživeti.
Kraj pod Pohorjem naj resnično postane kraj
dobrih ljudi, ljudi, ki ne bodo hodili mimo pomoči
potrebnih.
Predsednica RK Radvanje, Gizela Vicman

OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR
,
i smo povezani s kulturo in kulturnim
delovanjem na vseh področjih življenja in dela naše
šole.
Da je kultura res naša vrednota, vedo tudi vsi prijatelji
a Teh pa je mnogo.
Kultura povezuje
e pravzaprav že od
davnih začetkov delovanja šole, ko so bila posejana
prva »kulturna semena«. Posadili so jih naši
predhodniki. Mi, njihovi nasledniki, smo ta semena
pridno odbirali, jih negovali in v zadnjih letih rastejo
iz njih čudoviti sadeži.
Z njimi (galerijska dejavnost, dejavnosti pevskih
zborov, kultura besede z gledališkim udejstvovanjem,
izdajanjem literarnega glasila in posebnih
izdaj drugih besedil naših učencev in delavcev,
folklornim delovanjem, športnim udejstvovanjem z
osvojitvijo enajstkrat zapored naslova najboljšega
šolskega športnega društva Maribora, z delovanjem
Turističnega podmladka, z raziskovalno dejavnostjo
naših učencev, sodelovanjem na različnih natečajih in
tekmovanjih) smo kandidirali na razpisu ZKO (Zveze
kulturnih društev Slovenije) za priznanje Kulturna
šola, ki jo podeljujejo že tretje leto zapored vsako
jesen v GEOSSU (geometrično središče Slovenije)
šolam, ki se izkazujejo uspešno vsaj na treh področjih
iz razpisa:
a) da na šoli trajno, najmanj že štiri leta obstaja
razvejano in kakovostno kulturno življenje vsaj
na treh področjih kulturnega delovanja: glasba,
likovna dejavnost, predstavitvene dejavnosti
(ples, gledališče, lutke, folklora), literatura in
varovanje kulturne dediščine;
b) da so kulturni programi namenjeni širšemu
okolju in občinstvu v kraju;
c) da so programi nastali in se izvajajo pretežno iz
prostočasne dejavnosti;
d) da se skupine s šole vključujejo v prireditve zunaj
šole;
e) da v šolskih skupinah sodelujejo posamezniki,
ki so na svojem področju prejeli pomembna
priznanja ali so nadpovprečni pri svojih rezultatih;
f) da so pri organizaciji in mentorskem delu
udeleženi pedagoški in drugi delavci šole
g) da šola podpira mentorsko delo svojih delavcev;
h) če gre za projektno delo – da je projekt prejel v
primerjavi z drugimi pomembna priznanja in ni

namenjen samo pedagoškemu delu;
i) šola mora obvezno izpolnjevati pogoj pod točko
a, sicer pa tudi najmanj tri pogoje od točke a do
g;
in dosegajo pomembne uspehe v domačem okolju
in tudi širše.
V prijavi na razpis smo za leto 2009 izpostavili
naslednje dejavnosti, ki imajo dolgoletno in zelo
uspešno tradicijo, ki nas znotraj in zunaj šole
opredeljujejo kot
e in predvsem povezujejo
ter kulturno bogatijo.
Te dejavnosti so:
• Šolsko Razstavišče
• 40 let naše Ledine (šolsko literarno glasilo)
• Šolski Prešernov natečaj
• 10. letnik izhajanja šolskega časopisa
poroča (2008/2009)
• izid knjižice učenke Janine Ulbl: Mojih 7
Komisija je pregledala vse prispele prijave in priloge
(dokazila) in v konkurenci prijavljenih šol podelila
priznanje Kulturna šola tudi naši šoli, lahko ga
uporabljamo naslednja štiri leta.
Na priznanje smo zelo ponosni, saj je rezultat dela
množice
ov (učencev, njihovih mentorjev
in prijateljev). Množica nas je. Množica se nas tega
priznanja tudi veseli. Trudili se bomo še naprej,
da bosta kultura in kulturno delovanje ostala naša
vrednota in vodilo tudi v bodoče.
Sonja Antolič,
koordinatorka kulturniških dejavnosti
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LUDVIKI ENAJSTIČ ZAPORED
NAJBOLJŠI
OŠ Ludvika Pliberška ali na kratko LUDVIKI smo
že enajstič zapored osvojili naslov najuspešnejše šole
na športnem področju.
Na šoli veliko pozornosti namenjamo športu in prav
zaradi tega smo se leta 1994 odločili, da pričnemo
intenzivno tekmovati in zbirati točke za najbolj
uspešno športno šolo. Uspeh je bil viden že prvo leto,
saj smo osvojili tretje mesto, kar nam je dalo dodatno
vzpodbudo za delo. Leto kasneje smo bili že drugi,
sedaj pa že enajst let zapored zasedamo prvo mesto
in naša vitrina se šibi pod težo pokalov za prva, druga
in tretja mesta v posameznih športnih panogah.
Najuspešnejši smo v teku na smučeh, badmintonu,
streljanju, veleslalomu, potem pa so tu še košarka,
odbojka, nogomet in deskanje. Na šoli se odvija veliko
športnih panog pri športni vzgoji in pri interesnih
dejavnostih.

Učenci ne dosegajo dobrih rezultatov samo na
občinski in področni, ampak tudi na državni ravni.
Ponosni smo na naše bivše Ludvike, ki jih srečujemo
na podelitvah za najboljše športnike, saj posegajo po
najvišjih mestih. Omenila bi Mateja Preloga, Danejo
Grandovec in še veliko drugih, ki so nadaljevali
športno pot.
Po številu učencev smo med večjimi mariborskimi
šolami, tako da imamo več športnikov kot na manjših
šolah. Ne moremo pa se hvaliti s telovadnico, saj
je naša telovadnica že stara in s svojimi 288 m˛ ne
zadostuje potrebam učencev.
Za uspehe so v prvi vrsti zaslužni učenci, ki jih vodijo
in usmerjajo mentorji, vendar velja zahvala tudi
vodstvu šole, ki ima veliko razumevanja za športno
vzgojo na šoli.
Jadranka Foster
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ŽE ENAJSTIČ ZAPORED SMO
LUDVIKI NAJBOLJŠE ŠOLSKO
ŠPORTNO DRUŠTVO
-i, ali ste že pogledali v vitrino naše
šole? Zares je čudovita! Kaj pravite? No, saj vendar
veste o čem govorim. Že enajstič zapored prejeti
pokal za osvojitev najboljšega šolskega športnega
društva v Mariboru ni mačji kašelj. To največjo
trofejo, na katero smo Ludviki tako ponosni, sta iz rok
funkcionarjev športne zveze Maribor prejela Veronika
Vogrin in Gregor Dolinšek v spremstvu gospoda
ravnatelja Srečka Pungartnika, gospe pomočnice
Lidije Todorović in naših športnih pedagogov, brez
katerih enajsti pokal zagotovo ne bi našel mesta na
naši šoli. Hvala gospe učiteljici Jadranki Foster,
gospodu učitelju Vladu Bambiču in gospodu učitelju
Milanu Soršaku. Ker se Ludviki držimo rekla »Vsi
za enega, eden za vse«, smo vsem športnikom in
športnim pedagogom pripravili kratko svečanost v
telovadnici naše šole, za katero močno upamo, da se
bo kdaj povečala in razširila.
Skupaj smo lahko še enkrat športno zaploskali vsem
učencem šole, ki so kakorkoli pripomogli k osvojitvi
tega laskavega pokala, pri tem pa seveda nismo
pozabili na naše starše, ostale učitelje in trenerje.
Hvala.
Še enkrat vsem, ISKRENE ČESTITKE!
PS: Prostora v vitrini je še nekaj. Saj veste, za enajstim
pride še dvanajsti …
Pa lep športni pozdrav.
Zapisala: Maša Karanovič, 9. c

Utrinki s prireditve
Fotografije: Srečko Pungartnik, Maja Mernik

OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR
ŠILIHOVO ODLIČJE

Koliko modrosti, znanja in izkušenj sta delila med
učence, sodelavce in starše, vemo vsi. So stvari, ki
2. oktobra letos je Poslovna skupnost osnovnih šol jih cenimo in niso same po sebi umevne. Človek, ki si
Maribor, ki združuje osnovne šole Maribora in ne prizadeva, ne raste, ostaja enak in povprečen. Ne
okolice in Skupnost vrtcev Maribor v Narodnem stremi k napredku, ne razume, da obstaja več svetov,
domu najboljšim strokovnim delavcem podelila več življenjskih zgodb in da zmeraj obstajajo rešitve.
Šilihova odličja. Prejelo jih je dvanajst pedagoših Svet vajinih kvalitet je raznolik in bogat.
delavcev. Ponosni smo, da sta med njimi tudi dva
a: naša učiteljica v 1. razredu gospa Dragica Gospa Sgerm, gospod Pungartnik, ČESTITAMO.
Sgerm (predlagala je šola) in naš ravnatelj gospod
Srečko Pungartnik (predlagala je PSOŠ).

LETNO POROČILO MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR
Mladinski pevski zbor OŠ
a Pliberška Maribor, v katerem poje 40 pevcev in pevk, deluje v sklopu
interesnih dejavnosti naše šole. Zaradi razvejane dejavnosti in rezultatov, ki jih zadnjih nekaj šolskih let
dosega, je postal znan in spoštovan na domačih tleh in tudi v tujini. Na čelu zbora stoji mag. Metka Vrbančič
Osterc, ki je najbolj zaslužna za uspehe. Kolektiv šole in posamezniki nam veliko pomagajo pri uresničevanju
zastavljenih načrtov.
Poročilo o najpomembnejših nastopih in dejavnostih zbora v tem šolskem letu:
20. 9. 2008: 		
nastop na občinskem prazniku Mestne četrti Radvanje
28.–30. 11. 2008:
intenzivne vaje v domu CŠOD Planinka
15. 12. 2008:
nastop v Planetu TUŠ
19. 12. 2008:
božično-novoletni koncert v cerkvi sv. Frančiška v Radvanju
23. 12. 2008:
snemanje za RTS Maribor
6. 2. 2009: 		
nastop na šolskih proslavah ob 8. februarju
24. 3. 2009:
občinska revija v dvorani Union
15. 4. 2009:
kulturni program ob začetku vseslovenskega seminarja na naši šoli
16. 4. 2009: 		
nastop ob otvoritvi razstave v Ludviku
8. 5. 2009: 		
nastop na prireditvi Evropska vas
27. 5. 2009: 		
zaključni koncert v šoli
29. 5. 2009: 		
zaključni koncert v Tišini.
Za vsak uspeh zbora je potrebnega veliko trdega dela kot je tekmovanje na Slovaškem.
ljudi, ki svoje delo opravljajo kvalitetno, z veliko Donatorji so: CVETLIČARNA PALMA, Barle
dobre volje in predvsem brez posebnega plačila.
Marjana s. p., Barle Peter, MESTNA ČETRT
Veliko je ljudi, ki nam pomagajo zbirati sredstva, RADVANJE, INSA d.o.o., SGERM d.o.o. GSM
gonilna sila pa so člani organizacijskega odbora: aparati, MIKRO+POLO MB, LIBRI d.o.o. in nekateri
gospa Minka Godec, gospa Radovana Potočnik in neimenovani.
gospod Bojan Godec. V letošnjem šolskem letu Tudi letos se odpravljamo na tekmovanje pevskih
smo imeli dva sestanka, na katerih smo pregledali zborov v Bratislavo. Upamo, da nam bo uspelo zbrati
opravljeno delo in določili prihodnje naloge. V dovolj sredstev, s katerimi bomo pevkam in pevcem
šolskem letu 2009/2010 bomo formirali novi odbor. lahko omogočili odhod v tujino. Z veseljem bomo
Ob tej priložnosti se vsem, ki so do sedaj sodelovali sprejeli tudi kakršnokoli pomoč od Vas, bralcev
z nami, iskreno zahvaljujemo.
Radvanjskih novic. Za vse informacije se lahko
V veliko pomoč so starši učencev naše šole, ki so obrnete na učiteljici Jasmino Borlinić in Metko
mesečno prispevali kar 277,00 €.
Vrbančič Osterc.
Posebna zahvala gre tudi velikemu številu donatorjev,
HVALA VSEM!
ki z različnimi zneski pripomorejo, da se bomo lahko
Jasmina Borlinić,
udeležili tako pomembnih mednarodnih tekmovanj
organizatorica zborovskih dejavnost
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TURISTIČNI PODMLADEK

Ljudi v našem kraju želimo spodbuditi, da se odpravijo
v naravo do izvira. S seboj naj vzamejo steklenico
Radvanje je najbolj turističen del Maribora. Tako ter si jo napolnijo z zdravo, neoporečno izvirsko
pozimi kot tudi poleti se sem zgrinja množica vodo. Krajani, turisti in naključni sprehajalci se bodo
turistov iz Slovenije in tudi iz drugih držav. Ti lahko gibali in pili pristno pohorsko vodo ter tako skrbeli
uživajo ob lepotah Pohorja, v raznih adrenalinskih za svoje zdravje. Z uporabo povratnih steklenic bodo
pustolovščinah, se sprehajajo po gozdu in se nadihajo prispevali k zmanjšanju plastičnih odpadkov, saj jih
svežega pohorskega zraka. Radvanje se še vedno lahko večkrat uporabijo. Čim več ljudi želimo tudi
širi. Tu živi že okoli osem tisoč ljudi. Nenehno se ozavestiti, da zaužijejo zadostne količine vode, saj
povečuje, saj se sem seli mnogo ljudi. Gradijo se vemo, da večina ljudi popije premalo navadne vode
in vse preveč gaziranih pijač in sladkih sokov.
ceste, apartmaji, golf igrišče, bloki in hiše.
Radvanje raste, se razvija, postaja moderno in bolj Predmet in izhodišče naše turistične naloge predprivlačno za turiste. Med drugim je tudi naš dom. stavlja naravna pitna voda na Pohorju. Poudarek je
Ker pa vemo, da dom ni le kraj, ampak so tudi na izkoriščanju izvirske vode za čim večje število
ljudje, želimo poskrbeti, da bodo ljudje živeli zdravo obiskovalcev Pohorja.
Veliko smo razmišljali o tem, kako na izviren način
življenje.
V lanskem šolskem letu smo se odločili za predstaviti izvir in turistični proizvod. Analiza ankete
je pripomogla k ugotovitvi, da bi ljudje z navdušenjem
raziskovalno nalogo na temo vode –
sprejeli Turistično pot do izvira Pohorčka Ludvika in
pili vodo iz izvira. Tako smo izdelale maketo, kako
POMIRJAJOČ DUHA,
bi izgledal urejen izvir in naredile nekaj turističnih
GLOBOKO V GOZDU VODA KAPLJA
spominkov.
(Hosha)
Avtorice raziskovalne naloge so Kaja Klužer, Taja
Klužer in Špela Bohinec.
Za to temo smo se odločile, ker je voda vedno večji
problem današnjega časa. To pa za naš kraj ne pomeni,
da vode primanjkuje. Ne, to zaenkrat ne. Ampak
z nedopustnimi potezami vodo onesnažujemo,
kupujemo preveč ustekleničene vode in navsezadnje
premalo pijemo.
Problem vidimo tudi v prevelikih količinah plastične
embalaže, ki se uporabi za vodo. Po uporabi vode
iz plastenk namreč ostane veliko plastike, za katero Z izdelavo turistične naloge smo prispevale k pestrejši
vemo, da je zelo škodljiva za okolje, saj se ne in zanimivejši turistični ponudbi kraja. Sodelujoči in
mnogi drugi so potrdili zanimivost in uresničljivost
razgradi.
naše ideje.
N AŠ SVET - TA NAŠ PLANET,
A BSOLUTNO JE ŽE ČISTO ZADET.
Š ARA, KRAMA IN VSA
N ESNAGA POVSOD V VODI PLAVA.
A, KAKO TO REŠIMO NAJ MI?
S VET PREVELIK JE ZA TRI!
V ODO ČISTO ZATO ZDAJ OHRANJAJMO PRAV VSI!
E NOSTAVNO: NAJ BO BREZ STRUPOV IN SMETI T UDI JUTRI IN ZA VSE DNI.
Maketa ureditve izvira Pohorčka Ludvika.
(januar 2009, fotografirala: Taja Klužer)
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Mentorice: Ribana Višnar, Karolina Jurak, Vera
Kožuh in Metka Lakota

OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR
NA OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA
MARIBOR OHRANJAMO KULTURNO
DEDIŠČINO
Ljudski običaji, šege in navade niso bili nikoli sami sebi
v namen, ampak so bili vedno povezani z življenjem
človeka od njegovega rojstva do smrti. Izvajali so jih
v vsakdanjem delu in pri praznovanjih.
Lepota starih ljudskih običajev je del naše kulturne
dediščine iz preteklosti, zato smo jo dolžni ohraniti
za rodove, ki še prihajajo, ne pa je zapraviti, zavreči
ali pozabiti. Spoštovati moramo izročilo prednikov,
saj je kultura vrednota s trajno ceno in velikim
pomenom.
Prepričana sem, da z današnjim načinom življenja vse
bolj opuščamo stare navade in na ta način izgubljamo
stik z našimi predniki.
Našo kulturno dediščino bi morali spoštovati in
jo ohranjati. Na Osnovni šoli Ludvika Pliberška
Maribor že vrsto let vodim folklorno dejavnost, pri
kateri se otroci seznanijo z začetnimi plesnimi koraki
ter otroškimi igrami. Ko dobro zvadimo gibe ter
izpilimo petje in glasbo, se lahko predstavimo tudi na
kakšnem nastopu.
Pogosto se izkaže, da otroci ob prijavi k interesni
dejavnosti sploh ne vedo, kaj se bo tam dogajalo. Po
prvih urah srečanja ugotovijo, ali so se odločili prav.
Tukaj seveda prevlada odločitev otrok. Tisti, ki tega
ne počne s srcem, ne more uspešno plesati.
Učenci so navdušeni, ko oblečejo kostume. V njih
se dobro počutijo. Deklice se rade vrtijo, da jim
plapolajo krila, fantje pa so ponosni na klobuke.
Čeprav jih nekateri zbadajo, da so tako »kmečki«, z
veseljem plešejo dalje.
Vse do letošnjega šolskega leta nas je na prireditvah
in nastopih spremljal odličen harmonikar, naš učenec,
Žan Domanjko. Vsi smo se z njim lepo ujeli in se lani
težko razšli. Čeprav je sedaj že srednješolec, nam še
vedno z veseljem zaigra in nas spremlja na nastopih.
Za to smo mu zelo hvaležni.
Folklorno dejavnost vodim z željo, da bi čim več
staršev razmišljalo o naši kulturni dediščini in starih
ljudskih običajih, jih čustveno doživljali in razumeli
ter o njih sporočali svojim otrokom.
Do svoje kulturne dediščine bi morali imeti spoštljiv
odnos. Dobro poznavanje in razumevanje domače
kulturne dediščine je pomembno, ker vpliva na
človekov osebni razvoj, s tem pa tudi na razvoj narodne
zavesti. Z njo širimo kulturo lastnega naroda.
Zavedam se, da je za ohranjanje kulturne dediščine

zelo pomembno, kakšen odnos imamo do nje mi,
odrasli. Če jo bomo znali ceniti sami, jo bodo cenili
tudi drugi.
Sestavek bi rada zaključila s pozitivno mislijo: »Kdor
poje in pleše, slabo ne misli.«
Dragica Sgerm

40-LETNICA ZAKLJUČKA ŠOLE V
RADVANJU
V letošnjem letu smo v Radvanju praznovali
pomemben jubilej 40. obletnico zaključka osnovne
šole prve generacije popolne osemletke OŠ Ludvika
Pliberška Maribor. Ponosni smo, da smo v 137 let
stari radvanjski šoli 1. generacija, ki je na matični
šoli končala osemletko, saj so vse generacije pred
nami morale po končanem četrtem razredu v tako
imenovano „mestno šolo“ Slavka Šlandra (sedanja
OŠ Franceta Prešerna) oz. drugam. Nenazadnje je
treba omeniti, da smo se prvič srečali bivši učenci
obeh oddelkov (a in b), saj smo se do sedaj srečevali
le učenci oddelka b.

Idejo o praznovanju 40. obletnice smo pravzaprav
razvili, ko smo z bivšo sošolko Marjanco Viraj in
sedanjim ravnateljem g. Srečkom Pungartnikom
obujali spomine na nepozabna osnovnošolska leta.
Družno smo sklenili, da je treba ta dogodek primerno
obeležiti in povabiti na srečanje tudi sosošolce iz
a oddelka, ki doslej niso organizirali še nobenega
srečanja. Doslej smo se štirikrat srečali sošolci iz b
oddelka (ob 16., 25., 29. in 30. obletnici zaključka
osnovne šole). Prvo srečanje sva organizirali s sošolko
Marjanco Viraj, organizacijo 25., 29. in 30. obletnice
pa je prevzela Marjanca, seveda ob podpori moža in
našega sošolca Danila Viraja, za kar jima izrekam
zahvalo in pohvalo. Seveda bi se želela na tem mestu
zahvaliti sedanjemu ravnatelju, našemu nekdanjemu
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učitelju g. Srečku Pungartniku, ki je vseskozi aktivno
sodeloval pri organizaciji omenjenih obletnic.
V nadaljevanju bi želela nanizati nekaj dogodkov
z naše 40-letnice zaključka osnovne šole, katere
organizacijo sva prevzela skupaj z Andrejem
Ratejem, sosošolcem iz a oddelka, ki se je z veliko
požrtvovalnostjo lotil iskanja naslovov, tudi z
osebnimi obiski sošolcev in učiteljev na domu, za kar
mu gre še posebna pohvala.

Uvertura v srečanje je bila jubilejna nogometna tekma
med našimi sošolci in sedanjimi devetošolci, ki je
bila v petek, 18. septembra, na športnem igrišču NK
Radvanje pod Pekrsko gorco. Organizacijo omenjene
tekme je prevzel naš sošolec Danilo Viraj. Ob rezultatu
1 : 1 so naši sošolci kljub starosti pokazali, da so v
dobri telesni kondiciji, saj so se borili kot levi. Po
končani nogometni tekmi smo srečanje nadaljevali
na veselici ob krajevnem prazniku v Radvanju, kjer
smo rajali in se veselili pozno v noč.
Končno je napočil 25. september, težko pričakovani
dan jubilejne 40-letnice zaključka osnovne šole. Malo
pred 17. uro smo se začeli zbirati pred OŠ Ludvika
Pliberška v Radvanju. Srečanje je bilo kar ganljivo,
saj se z nekaterimi sošolci in tudi učitelji nismo videli
vse od zaključka osnovne šole, torej kar 40 let. Od 49
vabljenih se nas je zbralo 32 sošolcev in kar 12 bivših
učiteljev, na kar smo zelo ponosni. Gospod Srečko
Pungartnik, ravnatelj osnovne šole, nas je uvodoma
prisrčno pozdravil in izrazil veselje in ponos nad
dejstvom, da smo tudi njegova prva generacija
popolne osemletke v Radvanju. V nadaljevanju je
odprl razstavo likovnih del, katero sem pripravila
na njegovo povabilo ob omenjenem jubileju. Za
prijetno vzdušje je poskrbel otroški pevski zbor
pod vodstvom učiteljice Metke Vrbančič Osterc.
Po zaključku kulturnega programa smo si ogledali
razrede, v katerih smo sedeli pred davnimi 40. leti. Z
radostjo v srcih smo se spomnili številnih nepozabnih
dogodkov iz šolskih klopi. Gospod ravnatelj nam je
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razdelil spominske CD-je s fotografijami od 1. do 8.
razreda. Ti nam bodo v trajen spomin.
Naše srečanje smo nadaljevali v kletni prostorih Hotela
Arena, ki leži tik ob snežnem stadionu. Z zdravico
nam je g. Srečko Pungartnik zaželel lep večer. In tako
je tudi bilo. Ob zvokih ansambla Queen Joker`s band
smo plesali, nazdravljali in se veselili vse do zgodnjih
jutranjih ur. Večer je bil skoraj prekratek za obujanje
vseh spominov. Vrhunec večera, nekaj po polnoči,
je bila velika jubilejna torta, katero nam je podarila
Pohorska kavarna. V zahvalo smo omenjeno kavarno
večkrat omenili in hkrati spomnili vse prisotne, da
bodo tudi v bodoče njeni gostje, saj vemo, da se je
težko upreti njihovi odlični kavi in pregrešno dobrim
sladicam. Gospodu Potočniku, lastniku Pohorske
kavarne, bi se želela v imenu vseh zahvaliti za to
darilo. Tudi osebje Hotela Arena si zasluži čisto
petico za postrežbo in kulinarične dobrote.
Zahvalo si zasluži tudi ansambel Queen Joker`s band,
saj so se zelo potrudili. Za nas so izvedli tudi Abba
show, sicer pa so člani ansambla pod vodstvom g.
Štefana Brunčiča s humorističnimi vložki poskrbeli,
da je dvorana dobesedno pokala po šivih od veselja in
prešerne razigranosti. Vsem našim bivšim učiteljem
so podarili spominski CD.
V zgodnjih jutranjih urah smo se poslovili z željo,
da se kmalu zopet vidimo, vendar ne čez 5 ali 10
let. Želja vseh je bila, da se vidimo že drugo leto.
Verjamem, da nam bo to tudi uspelo. Takrat želim,
da se srečamo tudi s sošolci, ki se iz kakršnihkoli
razlogov niso mogli udeležiti tokratnega srečanja.
Novička o 40. obletnici zaključka osnovne šole je bila
objavljena tudi v časniku Večer v sklopu Mariborske
kronike.
Olga Poslek

ROČNODELSKI KROŽEK IN
VEZENJE NA OŠ LUDVIKA
PLIBERŠKA MARIBOR
VEZENJE SKOZI ZGODOVINO
Vezenje je bilo nekoč pomembna rokodelska
dejavnost, s katero so si v zimskih večerih mestne
gospe ter tudi kmečke žene in dekleta krajšale čas.
Dekleta so vezla prtičke, prte, zavese in posteljnino.
Ko se je nevesta omožila, je s seboj pripeljala balo:
prte, prtičke, posteljnino, pregrinjala ter z njimi
okrasila svoj novi dom.

OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR
Razvoj industrije na začetku 19. stoletja je povzročil
spremembe v načinu življenja mestnega in kmečkega
prebivalstva, predvsem pa je povzročil zamiranje
marsikatere rokodelske dejavnosti, tudi vezenja. Iz
domov se je vezenje preneslo v šolo. V osnovni šoli
so naše prababice vezle, šivale in pletle. Ročno delo
je bilo tudi ocenjeno in vpisano v spričevalo.
Med drugo svetovno vojno in po njej je razvoj vezenja
zastal zaradi pomanjkanja platna in prejice, ročna
dela z vezenjem pa niso bila več obvezni predmet.
Zato je začela ta lepa umetna obrt zamirati.
Učenci se po letu 1960 v osnovnih šolah niso več
učili vezenja.
Obujanje kulture vezenja se ponovno prične po letu
1991.
Danes ročno vezenje obvladajo predvsem babice in
prababice ter gospodinje na podeželju. Te se družijo
v društvih kmečkih žena, pripravljajo kulinarične
dobrote in izdelujejo ročna dela. Svoje izdelke
razstavljajo na prireditvah. Mlade matere vezenja
praviloma ne obvladajo.
Njihovi otroci se lahko vezenja naučijo pri krožkih
vezenja, ki delujejo na nekaterih šolah v Sloveniji.
V letošnjem šolskem letu se bo prvič izvajal tudi
izbirni predmet Vezenje v osnovni šoli, pri katerem
bodo pridobivali znanja in ročne spretnosti učenci 7.,
8. in 9. razreda.

izdelkov zahteva natačnost, tako pri risanju motivov
kot pri šivanju. Natančnost, vztrajnost, orientacija
na ploskvi in koncentracija so spretnosti, katerim
današnji način življenja ni naklonjen. Vezenje razvija
vse te spretnosti. Pri delu razvijamo tudi čustveno
inteligenco, saj delo poteka ob prijetnem klepetanju,
kjer si otroci nesebično posojajo in menjavajo stvari,
se kritično posvetujejo med seboj, rešujejo probleme,
skupaj iščejo boljše rešitve, odpirajo svoja čustva ter
tako stkejo tudi nitke prijateljstva.
RAZSTAVE ROČNODELSKIH IZDELKOV
IN LUDVIKI

Člani ročnodelskega krožka pripravljajo svoje
razstave. S svojimi deli se predstavljajo na šolskih
hodnikih ob različnih priložnostih.
Prvo večjo razstavo so učenci s svojimi izdelki
predstavili na OŠ Borisa Kidriča Maribor, kjer je
potekalo izobraževanje učiteljev za izbirni premet
Vezenje v osnovni šoli. Učenci krožka so pripravili
tudi kulturni program. V kulturnem program so s
pomočjo inštrumenta predstavili pesem o vezenju,
ki so jo tudi sami napisali (Manja Ančevski, Gašper
Cvetič, Anja Golež, Karolina HÖtzl, Tijana Jamnik,
Vid Jus, Nika Korže, Tjaša Meško, Urška Pliberšek,
Vid Vilec Letonja in Sara Žižek).
Tudi razstavišče Ludvik je letos odprlo šolska vrata
z razstavo izdelkov ročnodelskega krožka. Učenci so
VEZENJE IN LUDVIKI
pokazali, da so že pravi mojstri.
»Stari« Ludviki se prav dobro spominjamo Razstavljali so:
Ročnodelskega krožka, ki ga je vodila ga. Rozika Manja Ančevski, Gašper Cvetič, Anja Golež, Karolina
Močnik. Veliko generacij je pod njenim mentorsvom HÖtzl, Tilen Hari, Tijana Jamnik, Nika Korže, Tjaša
spoznalo postopke vezenja, pletenja, kvačkanja in Meško, Urška Pliberšek, Vid Vilec Letonja in Sara
drugih ročnodelskih spretnosti. Z njeno upokojitvijo Žižek.
Zapisala: prof. Helena Berglez
so dejavnosti na tem področju zamrle.
Ročnodelski krožek je ponovno začel delovati pred
dvema letoma, saj so učenci začeli kazati interes za
tovrstne izdelke.
Kot učiteljica preko ročnih dejavnosti odkrivam in
spoznavam pomembne pozitivne dejavnike, ki jih
ročna dela in njihovi postopki izdelave, prinašajo v
razvoj in odraščanje otrok.
Vezenje nas popelje k našim koreninam. Poznavanje
narodove zgodovine krepi domovinsko zavest.
Izdelki nam služijo za krasitev in lepšanje našega
okolja. S tem omogočamo otrokom prepoznavanje
lepega, estetskega. Izdelava izdelkov zahteva
pripravo na delo, urejanje delovnega okolja in
pospravljanje za seboj. Načrtovanje in izdelava
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DARILO

delavci v turizmu, študentje in dijaki ponudbe in
povpraševanja po delu v gostinstvu in turizmu. Tako
V vrtcu Studenci, enota Radvanje smo veseli vsakega jim želijo povečati zaposlitvene možnosti.
Pripravili so tudi različna tekmovanja. Sodelujoči
darila.
Pred kratkim nam je gospa Erika Kupec iz Radvanja so morali izračunati cene počitniških aranžmajev,
podarila večnamensko igralno konstrukcijo s prepoznavati Slovenijo in slovensko kulinariko.
toboganom. Hvaležni in veseli otroci so se skupaj Otroke je najbolj navdušilo, ko so gledali, kako so
z vzgojiteljicama lotili čiščenja in priprave novega tekmovali v kuharskih in strežnih disciplinah. To
igrala. Mali korenjaki so s skupnimi močmi in z so bile: priprava jedi pred gosti, mešanje koktajlov,
obilo dobre volje uživali in skozi igro počistili novo kuhanje menija, tekmovanje v pripravi kave in
kuhanje jedi v kotličkih. Pripravljanje jedi v kotličkih
igralo.
je otroke najbolj pritegnilo, zato smo se tam kar
nekaj časa zadržali in si ogledovali, kaj vse so dajali
mojstri kuhanja v kotličke. Ker je zapeljivo dišalo,
smo pošteno lačni odšli nazaj v vrtec. Tam smo z
veseljem pojedli, kar so nam pripravile naše kuharice.
Ugotavljali smo, kako se morajo truditi in kako težak
je njihov poklic.

Delo se jim ni zdelo težko, saj so z njim sodelovali pri
pripravi igrače, ki bo služila za nova otroška veselja.
Po opravljenem delu so ob pomoči hišnika, gospoda
Čretnika, ki je igralo postavil, prvič uporabili igralno
konstrukcijo. Veselje je bilo še toliko večje, ker so
otroci vedeli, da so k čistoči in pripravljenosti igrala
prispevali tudi sami. Prvi spusti po toboganu in prvi
koraki po igralni površini so bili nepozabni.
Gospe Kupec Eriki se še enkrat iskreno zahvaljujemo.
Zapisala: Darija Hojnik Andrilovič

S posebnim zanimanjem smo si ogledali tudi
razstavljene obleke za bodoče kuharje in natakarje.
Sejem smo lahko spremljali vsak dan, saj je v
neposredni bližini našega vrtca. Tako smo vsak dan
videli in izvedeli kaj novega. Ugotovili smo, da se
zelo trudijo, da bi tudi osebam s posebnimi potrebami
omogočili dostop do turistične ponudbe. Predstavil
se je tudi dom starostnikov dr. Jožeta Potrča iz
OBISK SEJMA POD POHORJEM
Poljčan. Skrbno smo si ogledali njihov razstavni
Vrtec Studenci, enota Radvanje leži ob glavni cesti, ki prostor in spremljali njihove kuharje pri pripravi jedi
pelje pod Pohorje. Veliko časa preživimo zunaj, zato v kotličku. Prijazni delavci doma so nam poklonili
smo z zanimanjem opazovali, kako ljudje množično njihovo glasilo z naslovom »Izviri«. Z zanimanjem
hodijo proti Pohorju. Postali smo radovedni in smo si ga ogledali in v vrtcu prebrali, kaj sporočajo
začeli raziskovati, kaj se dogaja. Ugotovili smo, oskrbovanci in delavci.
da je Maribor gostitelj prireditve z naslovom Radovednost nam je razen sprehoda prinesla še nova
»GOSTINSKO – TURISTIČNI ZBOR», ki združuje znanja in spoznanja. Videli smo veliko zanimivega
gostinskoturistične delavce in različne institucije ter za otroke in vzgojiteljice. Veseli smo, da se take
proizvajalce. Zbor je potekal od 20. do 22. oktobra pod stvari dogajajo v naši bližini in da se jih lahko
Pohorjem. Namen zbora je bil, da dobijo gostinci, udeležujemo.
Darija Hojnik Andrilovič
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JESEN V NAŠEM VRTCU

je sprva zelo pritegnilo umivanje jabolk pod tekočo
vodo. Vzgojiteljice smo jabolka izdolble, otroci pa so
sodelovali pri polnjenju z medom in mletimi orehi.
Vonj po cimetu je kmalu vzbudil naš apetit in pečena
jabolka smo z užitkom pojedli.
Otroci so skozi naštete dejavnosti, pravljice, zgodbe,
pesmi ter lutkovne predstave doživljali naravo in
njene raznolikosti, spoznavali živa bitja in predmete
v njej.

Smo otroci z vzgojiteljicami iz Vrtca Studenci
Maribor, enota Radvanje. Stari smo od 1 do 3 let (1
starostno obdobje). Naš vrtec leži na čudoviti lokaciji
ob vznožju Pohorja, kamor pogosto zahajamo, pogled
skozi okna našega vrtca pa sega vse do Snežnega
stadiona. Čeprav smo še »majhni«, v našem vrtcu
veliko ustvarjamo. V tem šolskem letu je prednostna
naloga vrtca Studenci bivanje na prostem, zato vam
bom opisala predvsem dejavnosti s področja narave,
ki so povezane tudi z ostalimi področji. Naše okolje
nam veliko ponuja, kar s pridom izkoriščamo. V
mesecu septembru smo obiskovali potok, ki teče v
bližini vrtca. Pot nas je vodila do Pohorske vzpenjače,
kjer smo si ogledali ribnik in nato še naprej do ribnika
na drugi strani vznožja Pohorja, kjer smo občudovali
življenje v ribniku in ob njem. Ustavili smo se še ob
potoku ter si ogledali mlin in lesen most, ki vodi do
potoka. Vedno znova smo se otroci razveselili račk, ki
plavajo v ribniku. Ugotavljali smo, kaj vse še najdemo
v ribniku, potoku, ob njem…. Vzgojiteljice smo
otroke v naravnem okolju spodbujale k opazovanju, h
govoru, razmišljanju, zaznavanju okolja ter sprememb
v njem. Prav ob potoku smo se naučili tudi pesmico
»Ciciban in potoček«, ki so jo starejši otroci že znali
Otroke že zelo zgodaj navajamo na zdrav način
in jo v naravnem okolju doživljali še intenzivneje.
življenja. Z gibanjem v igralnicah in na prostem si
razvijamo gibalne spretnosti, sposobnosti, koordinacijo in si krepimo svoje zdravje. Vse to nam
omogoča tudi igrišče za vrtcem, kjer imamo veliko
igral.
Tudi letos smo priredili jesensko srečanje s starši,
na katerem ni manjkalo jesenskih darov, iz katerih
smo izdelali izvirne izdelke, ki še vedno krasijo
vhod našega vrtca. Poseben čar pa je prispeval tudi
vonj po pečenih kostanjih, saj je pečenje kostanja ob
jesenskih srečanjih s starši postala tradicija, katero
želimo nadaljevati.
S sodelavkami se trudimo, da je v našem vrtcu vsak
dan prisotno dobro vzdušje in pozitivna klima. Glavni
cilj našega dela je, da se otroci v vrtcu dobro počutijo,
doživljajo veselje, ugodje in so srečni.
Dejavnosti se med seboj nenehno prepletajo in Lepo nam je živeti z otroki. Zaradi njihove iskrenosti,
povezujejo. Tako smo si v igralnice prinesli odpadlo neposrednosti, igrivosti in veselja nam ni žal časa,
jesensko listje, ki smo ga nabrali na obrobju gozda. naporov, odrekanja in premagovanja ovir. Ob njih
Otroci so ga primerjali glede na velikost in barvo, začutimo prave vrednosti življenja. Lepo nam je, ko
ga lepili in naredili razstavo v garderobi vrtca. Od živimo in delamo skupaj.
doma smo prinašali domača jabolka, grozdje, hruške,
Zapisala: Nina Križanec
buče, … Pripravili smo si pečena jabolka in otroke
27

VRTEC STUDENCI - ENOTA RADVANJE
PRIZNANJE
Vrtec Studenci, enota Radvanje je vključen v
projekt z imenom Turizem in vrtec – Z igro do prvih
turističnih korakov. V okviru tega projekta najmlajši
otroci že v vrtcu odkrivajo znamenitosti svojega
kraja. Projekt prispeva k promociji turističnih vsebin
in k širjenju gostoljubnosti med najmlajšimi. Tako
otroci promovirajo svoj vrtec in kraj, v katerem
živijo. Najmlajši v projektih aktivno sodelujejo in
raziskujejo. Ob tem spoznavajo, doživljajo in delajo
nekaj novega.
S projekti, ki so potekali v vseh naših enotah, smo
od 31. 8. 2009 do 17. 9. 2009 sodelovali v Mercator
centru Ljubljana. Po mnenju obiskovalcev tega centra
je naš vrtec, Vrtec Studenci Maribor, imel najbolj

izvirno razstavo. Nagrade smo bili veseli, saj je v tem
projektu sodelovalo kar 95 vrtcev iz vse Slovenije.
Priznanje in nagrado smo prevzeli 180 m globoko
pod zemeljsko površino v Rudniku lignita Velenje
iz rok predsednika Mercator centra Ljubljana, g.
Miha Zajca. Nagrada za naše otroke je bil obisk
Mercatorjevih »Lumpijev«.
Dogajanje je potekalo na Pikinem festivalu v Velenju.
Temu mestu v času festivala pravijo tudi mesto otrok,
saj ga vodi sama Pika nogavička.
Težko je opisati z besedami, kako smo se razveselili
priznanja. Dalo nam je tudi nov zagon za nadaljevanje
dela v vrtcu. S tem projektom bomo nadaljevali tudi
v prihodnjih letih.
Darija Hojnik Andrilovič

PRO MUSICA

MEŠANI PEVSKI ZBOR PRO MUSICA
MARIBOR MED NAMI
Mešani pevski zbor PRO MUSICA MARIBOR
je bil ustanovljen leta 1989 in je lani praznoval
dvajset let uspešnega dela. Zbor se je v zadnjih
sezonah zelo pomladil, kar mu zagotavlja večjo
fleksibilnost. Sestavljajo ga dijaki, študentje, delavci,
uslužbenci, intelektualci. Vsako leto pripravimo
premierni koncert in tudi sicer veliko nastopamo na
priložnostnih pevskih manifestacijah.V preteklosti je
zbor veliko gostoval v tujini (Madžarska, Nemčija,
Luksemburg, Avstrija, Hrvaška). Naš repertoar je
zelo obsežen, saj vključuje zborovsko literaturo vseh
stilnih obdobij, s posebno ljubeznijo pa se posvečamo
slovenski ljudski pesmi. V letošnji pevski sezoni smo
si zastavili ambicioznejši program z udeleževanjem
na pomembnejših glasbenih manifestacijah doma in v
tujini. Pred nekaj dnevi se je zbor udeležil regijskega
tekmovanja pevskih zborov Štajerske in Prekmurja,
kjer je dosegel srebrno priznanje. V pomladanskih
mesecih načrtujemo udeležbo na mednarodnem
zborovskem tekmovanju v Zadru.
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Zbor je ustanovil in sedemnajst let vodil mag. Ivan
Vrbančič, od leta 2006 ga vodi mag. Metka Vrbančič
Osterc.
Za izpeljavo svojih načrtov si v svojih vrstah želimo
še več novih pevk in pevcev pri vseh glasovih, s
posebnim poudarkom na basovski zasedbi. Zbor ima
vaje dvakrat tedensko v VVO Otona Župančiča, na
Oblakovi 4 v Mariboru. Če želite sodelovati v skupini
ljudi, ki jim pesem, druženje ter koristna izraba
prostega časa nekaj pomeni, se nam pridružite. Hkrati
vam voščimo lepe, mirne in zadovoljne praznike ter
srečno in zdravo leto 2010. S pevskim pozdravom.

Pevke in pevci MePZ Pro Musice Maribor z
zborovodkinjo mag. Metko Vrbančič Osterc

NEKAJ ZA ZABAVO
PREDSTAVITEV DOMA ANTONA
SKALE IN GLASBENE SKUPINE
PLANIKE
Dom Antona Skale je bil ustanovljen že daljnega
leta 1956 in je deloval v Trubarjevi ulici v Mariboru.
Leta 1989 je bil s samoprispevkom zgrajen nov dom
v Majcigerjevi 37, v neposredni bližini osnovne
šole, s prilagojenim programom Gustava Šiliha, kar
je ustreznejše z vidika boljše povezave strokovnih
delavcev in z vidika varnosti otrok na poti v šolo in
v dom.
Strokovni delavci Doma Antona Skale smo se
odločili za svoj poklic zaradi posebne naklonjenosti
in ljubezni do otrok. Radi bi jih vzgojili v prijazne,
olikane in tolerantne ljudi. Naša naloga je organizirati
delo tako, da se lahko vsakdo uveljavi na svojem
področju, doživi uspeh glede na svoje sposobnosti
in pridobi dovolj osnovnega znanja za nadaljnje
izobraževanje.
Delavci doma pri svojem delu namenjamo posebno
pozornost spretnosti, osebni rasti, samozavesti in
oblikovanju samospoštovanja ter vodimo svoje
otroke in mladostnike do uporabnih in kakovostnih
učno vzgojnih izkušenj. Vzgojni proces se vodi tako,
da otrok in mladostnik čuti, da je pomemben član
vzgojne skupine. Usmerjati ga želimo v njegove
interese, da dela in se uči z veseljem. Trudimo se,
da ponujene oblike otroci in mladostniki sprejmejo
za svoje. Vsi vzgojitelji so zelo aktivni, saj kot
mentorji vodijo različne interesne dejavnosti. Otroci
in mladostniki se pod njihovim vodstvom predstavijo
staršem in širši javnosti. V okviru prireditev
pokažejo svojo delo, vložen trud, ustvarjalnost
in nove pridobitve. Zavedamo se kompleksnosti
naloge izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela,
zato bomo vanj vključili starše, zunanje strokovne
delavce, društva in ustanove v našem okolju.
S primernim gospodarjenjem in namenskimi sredstvi
moramo omogočati optimalne pogoje dela otrokom
in mladostnikom ter vzgojiteljem, tako da bodo
visoko zastavljeni cilji in etape na poti do njih tudi
dosegljivi.

ter učitelji Zlatko, Renato in Alenka. Igramo na doma
narejene ljudske instrumente, trobente iz buč, lončen
bas, koso, ribež in razna tolkala. Seveda ne gre brez
obvezne »frajtonerce«. Kot posebnost bi izpostavili,
da naša harmonikaša Tadej in Branko, ne poznata not
in akordov, ter da kljub temu, da imata svoja glasbena
mentorja, igrata po posluhu. Vaje imamo vsak torek,
po potrebi tudi večkrat. Nastopi na raznih odrih nam
dajejo navdih in motivacijo za naše delo. Nastopali
smo že na številnih prireditvah. Pohvalimo se lahko
z nastopom na Festivalu Lent ter nastopom na Trgu
svobode pod božičkovim šotorom, kjer smo imeli
glasbeno in plesno točko. Izven doma gostujemo
na raznih proslavah in drugih prireditvah. V okviru
naše domske dejavnosti pa popestrimo dogajanje
na številnih domskih zabavah, karaokah, kulturnih
praznikih in še kje. Posebej ponosni smo na nekaj
članov, ki so predstavili skupino in poslanstvo Planik
v daljni Litvi.

Domska prireditev ob obisku stanovalcev Doma
ostarelih Danice Vogrinec..
Veseli smo vsakega povabila za nastop, saj le tako
lahko pokažemo širšemu občinstvu, kaj znamo in
predvsem kaj zmoremo.
Člani skupine imamo radi glasbo in druženje ob njej.
Mladostniki se ob glasbi sproščajo in vsak po svoje
prispevajo k uspešnim nastopom, kar dokazujejo
številni aplavzi .
Renato De Corti in Alenka Bunderla

SKUPINA PLANIKE
Skupina Planike smo glasbena skupina Doma Antona
Skale. Delujemo že drugo leto. Prvotna skupina je
štela 6 članov. Priključili so se tudi novi. Trenutno
šteje skupina 10 članov. V skupini veselo igramo in
pojemo Iris, Branko, Denis, Sašo, Srečko, Tadej, Uroš
29

šport in turizem
MARATONKA MED NAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

smučeh, vendar se je kasneje našla v teku. Trenira
dva krat na dan, skupno preteče od 20 do 25 km na
Zmaga na ljubljanskem maratonu na 42 km dan. Dopoldanski trening je lahkotnejši, popoldanski
pa specialni. Nekajkrat na teden vadi v fitnesu.
(2005).
Zmaga na ljubljanskem maratonu na 21 km Najbolj ponosna je na 6. mesto svetovnega prvenstva
v gorskem teku leta 2007 v Švici, kamor je odšla
(2008).
Zmaga na državnem prvenstvu v polmaratonu v kot rezerva in je kolajno zgrešila za las. Zanimiv je
podatek, da od vznožja Pohorja do zgornje postaje
Radencih (2009).
Najboljša Slovenka na ljubljanskem maratonu na vzpenjače preteče tudi v 31 minutah.
42 km (2009).
Državni rekord na 3000 m z zaprekami.
Šesto mesto na svetovnem prvenstvu v gorskem
teku leta 2007 v Švici.
Šesto mesto na evropskem prvenstvu za mlajše
člane (do 23 let) v disciplini 3000 m z zaprekami
(Erfurt, Nemčija, 2005).
Reprezentatka v slovenski atletski reprezentanci
– od leta 2002 vsako leto nastopa za reprezentanco
na evropskem pokalu.

To je le nekaj naslovov in uspehov naše krajanke
Daneje Grandovec.
Radvanjčanka je že 25 let, vendar le malokdo
pozna to prijazno in skromno dekle. Je športnica
z veliko začetnico. Rada kolesari in rola, vendar
bolj za kondicijo. Za primer: prekolesarila je pot
od Ljubljane do Albanije, po jadranskih otokih in
podobno. Trenirala je plavanje, košarko, tenis, tek na
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Življenje športnika je polno odrekanja, vendar pravi,
da je to način življenja in je ne moti. Razkošje, ki
si ga rada privošči, so masaže in savna ter kavica
s prijatelji. Ker se mora telo regenerirati z veliko
spanja, Daneja ne ponočuje.
Zagotovo bo Daneja kljub skromnim sredstvom, ki
jih je deležna, še nizala uspehe in bomo še slišali
zanjo. V prihodnje ji na njeni poti želimo še veliko
uspehov.
F. V.

šport in turizem
Gorski turizem na
Mariborskem Pohorju
Smučanje na Mariborskem Pohorju se je začelo
razmeroma zgodaj, če ga primerjamo z začetki
v srednji in južni Evropi. Gozdarska razstava v
nizozemskem Cleveju pozimi 1881 je pritegnila
pozornost veleposestnikov iz Zgornje Štajerske.
Tam so videli Norvežane, kako koristno uporabljajo
smuči. Avstrijci so jih naročili in za svoje gozdarje
leta 1886 organizirali smučarski tečaj v štajerskem
Gusswerku. Zagotovo so se ga morali udeležiti tudi
gozdarji s Pohorja. Pohorci so prinesli smuči domov
in smučali na severnem in severozahodnem delu
Pohorja v okolici Ruš, Smolnika, Ribnice, Hudega
kota, Mislinje, Skomarja, Tinja itd.. To ljudsko
smučanje ni doživelo razvoja, temveč je ostalo v
prvobitni obliki vse do začetka 2. svetovne vojne.
Ko so domačini prinesene smuči zlomili, so naredili
svoje, močno prilagojene dolge norveške smuči.
Skrajšali so jih in konico opremili z »bučko«, skozi
katero so napeljali vrvico in krmarili smuči med
smuko s potegom vrvice, podobno kot so vodili konja
z vajetmi.

Pohorska vzpenjača
V Mariboru so prvi v Sloveniji razmišljali o gradnji
prave vzpenjače na Pohorje. Po Evropi so že gradili
tovrstne naprave, zato so 16. decembra 1929 ustanovili
podjetje Pohorska vzpenjača, r.z.z.o.z. Ideje so ostale

v zraku, ime pa je ostalo vse do danes. Pohorska
vzpenjača ni nastala sama po sebi. Ustvarjali so jo
Franci Čop, Marjan Kožuh, Jože Hlebanja… Franci
Čop, alpski smučar, odličen tekmovalec in igralec
tenisa z Gorenjske, se je leta 1932 preselil v Maribor.
Čeprav so tam že smučali na moderen način in se
poganjali preko Betnavske skakalnice, je bil Čop
pred vojno in po njej pravo trmasto gorenjsko gonilo
razvoja tekmovalnega in prosto časnega smučanja
v Mariboru. Bil je oče razvoja športno turistične
dejavnosti, predvsem z gradnjo žičnic na Mariborskem
Pohorju. Ko je na Mariborskem Pohorju leta 1957
začela obratovati krožna kabinska žičnica (KKŽ), je
Čop ime »posvojil« in ga ni želel nikoli zamenjati niti
takrat, ko je bil direktor Pohorske vzpenjače. KKŽ na
Mariborskem Pohorju je poleti in pozimi približala
Mariborsko Pohorje številnim obiskovalcem.
Že proti koncu leta 1949 je bila na Mariborskem
Pohorju zgrajena sedežnica Habakuk. Ker še ni bil
zgrajen elektrovod za načrtovane športne objekte
nad sedežnico, ni bilo možno priključiti sedežnice
na ta energetski vir. Iznajdljivi pobudniki za gradnjo
sedežnice so uredili, da je tovarna Metalna posodila
motor znamke Praga.
Turistično gospodarstvo je vključevalo tudi gostinstvo in avtobusni promet, zato je bilo leta 1974
ustanovljeno podjetje Certus, v katerega se je vključilo
tudi podjetje Pohorska vzpenjača, a je ohranilo
popolno samostojnost. Krožna kabinska žičnica pa je
že klicala po posodobitvi, ki jo je leta 1978 podprl
tedanji glavni direktor Certusa g. Marjan Pečarič. Z
razvojem sta se razdružila gostinstvo in promet. Tako
je leta 1985 nastalo TGDO Pohorje ter v sklopu njega
tudi samostojna Pohorska vzpenjača. Vendar v tistem
času ni bilo pravega razumevanja za razvoj gorskega
turizma na Mariborskem Pohorju, zato je TGDO
Pohorje žičniško infrastrukturo preneslo na občino
Maribor, ta pa je upravljanje zaupala Smučarskemu
klubu Branik. S slovensko osamosvojitvijo in z
novimi okoliščinami so bili ustvarjeni pravi pogoji za
razvoj turizma na Mariborskem Pohorju, ki je postalo
največje smučišče v Sloveniji.
Nizka lega žičnice in smučišč ob njej je narekovala
posodobitev priprave smučarskih prog. Teptalniki so
bili povsem razumljiva pridobitev, a ostala je večna
težava s pomanjkanjem snega, zato so bili upravljavci
smučišča vedno zaskrbljeni glede padavin. Dež naj
bi se spremenil v ledene kristale in ti v snežinke,
ki bi prekrili Mariborsko Pohorje. Ko je sneg že
zapadel, je navadno sledila odjuga, ki je pridno
tanjšala smučarsko podlago. Zato je Franci Čop začel
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šport in turizem
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Pozdravljeni!
Z zanimanjem sva prebrali prejšnje Radvanjske
novice. Dovolite nama, da se predstaviva. Tudi
midve sva priseljenki v Radvanje. Ker je naša
družina navdušena nad gorništvom, alpinizmom
in smučanjem in smo želeli biti doma čim bližje
Pohorju, smo se pred dobrimi petimi leti preselili
v Radvanje. Tako lahko pozimi damo smučke na
ramo in jo kar peš mahnemo do Pohorja. Poleti pa
se lahko peš odpravimo do Trikotne jase. Že kar
nekaj let sva reševalki na smučišču. Sama (mama
Blanka) sem prišla h Gorski reševalni službi že
pred štiridesetimi leti, hčerka Ina pa pred desetimi.
Na pohorskih smučiščih poškodovanim smučarjem
oskrbiva poškodbe in jih z aki čolnom ali kanadko
Zlata lisica
Posebno poglavje v razvoju gorskega turizma na prepeljeva v dolino, od koder jih reševalno vozilo
Mariborskem Pohorju ima tradicionalno tekmovanje odpelje v bolnišnico.
najboljših alpskih smučark za Zlato lisico. Očetu
tekmovanja Dušanu Senčarju je že daljnega leta
1964 uspelo na pohorske strmine privabiti najboljše
smučarke sveta. Zlata lisica bo 16. in 17. januarja leta
2010 doživela že svojo 46. obletnico.
razmišljati o dodatnem zasneževanju. Pravi sistem
zasneževanja je začel nastajati v drugi polovici 80.
let prejšnjega stoletja in se še vedno dograjuje.
Slovenska osamosvojitvena vojna ni prizanesla
niti kabinski žičnici na Pohorju. Ob topovskem
obstreljevanju Pohorja, v začetku meseca junija leta
1991, je granata zadela vlečno in eno od nosilnih vrvi.
Pokazala se je velika solidarnost Mariborčanov in tudi
Štajercev na drugi strani meje. Vrvi so bile izdelane in
montirane v rekordnem času in Pohorska vzpenjača je
v oktobru leta 1991 že obratovala. Ponovna otvoritev
je pokazala, kaj Mariborčani čutimo do vzpenjače,
saj se je otvoritve udeležilo nekaj tisoč ljudi.

Razvojne perspektive
POHORSKA VZPENJAČA je bila vedno gonilna
sila razvoja ne samo smučarskega ampak celotnega
turizma na Pohorju in v Radvanju. Tako je postalo
Mariborsko Pohorje z AREHOM največje smučišče
v Sloveniji. Ob njem se je začel razvijati turizem v
pravem pomenu besede, saj lahko na Pohorju in pod
njim ponudimo kar 1500 turističnih postelj. V zadnjih
letih Mariborsko Pohorje poleti obiskuje že toliko
ljudi kot pozimi. Nova Pohorska vzpenjača, ki bo
začela predvidoma obratovati konec decembra letos,
bo to tradicijo prav gotovo nadaljevala. Sedanja ekipa
na čelu z Dragom Ratajem, Srečkom Jesenškom in
sodelavci je pravi garant za to.
Področje ima izredne možnosti za nadaljnji razvoj.
Največja perspektiva razvoja je vsekakor izgradnja
žičnic in smučišč iz Areha v RUŠE, za kar so že
pripravljeni ustrezni razvojni načrti. Prva faza je bila
leta 2009 že realizirana z izgradnjo sedežnice Pisker.
Prav tako je pomembno povezovanje turističnih
središč z žičnicami in cestnimi povezavami. Žičniškocestna povezava iz Maribora do Bolfenka preko
Areha, Treh kraljev do Rogle in preko Ribiške koče
do Kop in Slovenj Gradca bi dala Pohorju turistično
dimenzijo, ki bi bila primerljiva z marsikatero veliko
turistično destinacijo v alpskem prostoru.
Gorazd Bedrač
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Želiva, da bi se turizem v Radvanju čim lepše razvijal
in da bi Pohorje še naprej ohranjalo svoje naravne
lepote.
Lepo vas pozdravlja družina Prezelj iz Maroltove 44
v Mariboru.

RAČUNALNIŠKA TRGOVINA
MARROS SE PREDSTAVLJA
V mesecu septebru 2009 se je podjetje MARROS,
ki se že od leta 2004 ukvarja z grosistično prodajo in
uvozom računalniške opreme, odločilo odpreti tudi
maloprodajno trgovino z računalniško opremo. Odprli
smo jo prav na začetku Radvanja na Radvanjski cesti
134, saj smo prepričani, da tudi ta del mesta potrebuje
zanesljivo in cenovno ugodno oskrbo s kvalitetno
računalniško opremo in pisarniškim materialom.
Radvanjčani ste nas spoznali že ob otvoritvi v
mesecu septembru, kjer je bila večina presenečena
nad velikostjo prodajalne. Z več kot 120m2 prodajnih
površin smo namreč ena izmed največjih tovrstnih
specializiranih trgovin v mestu. Prav tako je za stranke
na voljo veliko parkirišče pred trgovino. Široka izbira

PISALI SO NAM
artiklov in ugodne cene računalniške opreme so še
dodatni razlog, s katerim bomo zadovoljili še tako
zahtevne stranke.
Glavnino maloprodajnega programa sestavljajo
prenosni in osebni računalniki ter pripadajoča
oprema (torbe, zunanji diski, hladilniki za
prenosnike,…itd.), žična in brezžična mrežna
oprema z različnimi lan, video in audio kabli
(komunikacijske omarice, LAN kabli, pretvorniki,
routerji, switchi…) ter mnogo druge računalniške
opreme (komponente in pribor). Manjši del prodajalne
je namenjen za raznovrsten pisarniški material in
galanterijo: od fotokopirnega papirja do kartuš in
tonerjev za tiskalnike. Ob veliki količini artiklov ne
boste pogrešali osebnega svetovanja in znanja, saj
imajo vsi naši prodajalci že več kot 10 letne izkušnje
s prodajo, servisiranjem in vzdrževanjem različne
računalniške opreme.

Da ne pozabimo poudariti še nečesa. Na isti lokaciji
opravljamo tudi servis računalniške opreme: servise
prenosnikov in osebnih računalnikov, servisiranje
LCD monitorjev, ink-jet in laserskih tiskalnikov.
Da ne bomo preveč naštevali: Obiščite nas in se
prepričajte sami! Lahko obiščete tudi našo spletno
stran, ki jo najdete na naslovu: http://www.marrosit.com Zagotovo vam bomo znali svetovati in
skupaj bomo našli pravo rešitev ali opremo, ki jo
potrebujete.

OTROŠKI KOTIČEK
Vesoljček na obisku
v Radvanju
Neke hladne jesenske noči prebivalci Radvanja ne
bodo nikoli pozabili.
Zgodilo se je tako:
Radvanje je nenadoma osvetlila močna, bleščeča
bela svetloba. Na travniku, pred gasilskim domom
v bližini šole, je pristala vesoljska ladja. Iz nje je
stopil vesoljček. Videti mu je bilo, da je utrujen od
dolge vožnje, saj je počasi, zaspano, krenil proti OŠ
Ludvika Pliberška. Skozi odprto okno naše učilnice je
vstopil v razred. Ogledal si je razstavo hišic iz papirja
ter se zaustavil ob risbah, na katerih so okrašene
začetnice naših imen. V košarici je našel čuden
sadež, ki ga Zemljani imenujemo jabolko. Previdno
ga je poskusil in bil nad njegovim okusom navdušen.
Če je to Zemeljska najslajša jed, so ti prebivalci
zelo srečni. Za zahvalo jim je v košarici pustil svojo
najljubšo jed – lešnikove špagete. Njegova mama mu
jih vedno pripravi za malico.
Ker je imel še uro časa, se je sprehodil po Radvanju.
Ogledal si je Qulandio, Pekrsko gorco, smučišče …
toda kmalu je od hoje postal zelo utrujen. Odpravil se
je nazaj do vesoljskega plovila, kjer ga je že nestrpno
čakal oče.
Kraj se mu je zdel zelo zanimiv, zato se je odločil, da
ga še večkrat obišče.
Če boste kdaj ponoči opazili neobičajno močno
svetlobo, vedite, da je na obisku vesoljček.
Zoja Colja, 4. c

PS:
Za bralce Radvanjskih novic smo pripravili posebno
prednovoletno darilo – ob nakupu prenosnega
računalnika vam podarimo enkratni popust v višini
30,00 eur (S seboj prinesite en izvod Radvanjskih
novic, popust velja ob plačilu z gotovino).
Marcel, Simon in Žiga
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SKRBIMO ZA ZDRAVJE
TIJA IN LAN STA SE IGRALA IN SE OB TEM POGOVARJALA O ZDRAVJU IN
ZDRAVI PREHRANI. NAENKRAT TIJA VZKLIKNE: »LAN, POSLUŠAJ, KAJ SEM
SPESNILA: GIBANJE NA SVEŽEM ZRAKU, ZDRAVA HRANA IN DOSTI SPANJA,
NAM NAŠE ZDRAVJE OKREPI. KER ZDRAVJE VSAK IMA LE ENO, ZANJ VSAK
SAM NAJ POSKRBI.«
»BRAVO!« POSTALA SI PRAVA PESNICA. »ŠE SREýA, DA SI SE TEGA SPOMNILA.
JUTRI MORAMO V ŠOLO PRINESTI SADJE IN ZELENJAVO.«
»JA,« PRITRDI TIJA. S PESMICO O ŠKRATU JABOLýKU ODHITITA K MAMI V
KUHINJO. HITRO JI VSE RAZLOŽITA IN ŽE POLNIJO KOŠARE.
TIJA BO V ŠOLO NESLA SADJE, LAN PA ZELENJAVO.
KOŠARI STA PRIPRAVLJENI. LAN IN TIJA SE TOPLO OBLEýETA IN ODHITITA NA
DVORIŠýE. V MISLIH SE ŽE VESELITA JUTRIŠNJEGA DNE.

Dragica Sgerm

S TIJINO KOŠARO POVEŽI SADJE, Z LANOVO KOŠARO PA ZELENJAVO. SLIKO
POBARVAJ!
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V lanskih Radvanjskih novicah je nagrado za nagradno križanko prejela ga. Jana Hercog iz Borštnikove
ulice 63. Dobitnico nagrade smo povabili na Občni zbor TD Radvanje, da ji podelimo nagrado, vendar
se zbora žal ni mogla udeležiti. Nagrada jo še vedno čaka na TD Radvanje.
NAGRADA ZA PRAVILNO REŠENO KRIŽANKO: Vstopnica za dve osebi v Svet savn v Wellness
centru Hotela Arena.
Gesli nagradne križanke v pismu pošljite na naslov: TD Radvanje, Za gradom 31, 2000 Maribor. Ne pozabite
napisati svojega točnega naslova. Upoštevali bomo pravilne rešitve, ki bodo prispele do 30. januarja 2010.
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TRGOVINA FORTUNA
PRODAJA TEKSTILNEGA BLAGA
NA KILOGRAME
Pohorska ulica 21 a
RADVANJE -Maribor
Vinko Rašič
tel.: 041 632-832

36

RADVANJSKE NOVICE

Trgovina: 02 61 44 500

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

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
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GRAVIRANJE NA VSE
VRSTE MATERIALOV IN
IZDELOVANJE ŠTAMPILJK
BORŠTNIKOVA 97, 2000 MARIBOR
TEL+FAX: 02/ 421-5015, MOBITEL: 031/522-927

IZIDOR KOKOL s.p.
Pirnatova 19, 2000 Maribor
Tel.:02/61 33 240
E-mail: sinel@volja.net
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RAČUNOVODSTVO
ULICA ROBERTA KUKOVCA 20 A, 2000 MARIBOR
TELEFON: 041/333-551
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RAČUNALNIŠKA TRGOVINA

MARROS
se!
... za vse oku

P



PARKIRIŠČA
PRED TRGOVINO

PON-PET: 9.00 - 12.00
14.00 - 20.00
SOBOTA: 9.00 - 13.00

PRENOSNIKI - PC SISTEMI - MONITORJI - TISKALNIKI - RAČUNALNIŠKE KOMPONENTE - MREŽNA OPREMA
TORBE & NAHRBTNIKI ZA PRENOSNIKE - PISARNIŠKI MATERIAL - SERVIS RAČUNALNIŠKE OPREME

Kartuše in tonerji
na zalogi!
Originalni in nadomestni!
Prihranite do 70%
z nadomestnimi tonerji / kartušami...

MARROS
RADVANJSKA CESTA 134, 2000 MARIBOR, TEL: 02 421 55 51
!
... za vse okuse

www.marros-it.com
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DObRODOŠLi V DOM Danice VOGRinec MaRibOR



V Domu Danice Vogrinec Maribor ponujamo možnosti za bivanje, socialno in zdravstveno oskrbo starejših. To je naše osnovno
poslanstvo. Ob tem v Domu Danice Vogrinec Maribor YHVþDVSULSUDYOMDPRQRYHSURJUDPHNLQLVR]DQLPLYLOH]DVWDQRYDOFHDPSDN
tudi prebivalce tega dela Slovenije. Za izvajanje tržne dejavnosti smo Y'RPX'DQLFH9RJULQHF0DULERU]DþUWDOLDJUHVLYQRVWUDWHJijo
QD SRGURþMX WUåHQMD VWRULWHY ]D NDWHUH VPR UHJLVWULUDQL 5D]YLMDQMH WUåQH GHMDYQRVWL LQ XVWYDUMDQMH SULKRGNRY L] WHJD QDVORYa je
pomembno pri zagotavljanju boljših bivalnih pogojev stanovalcev in boljših pogojev dela zaposlenih. Tržne dejavnosti, ki jih zavod
ponuja na prostem trgu so: razvoz kosil starejšim v mestu Maribor na dom, ponudba navadne in dietne prehrane prilagojene starejšim
v restavraciji Doma VWRULWYH VDPRSODþQLãNH IL]LRWerapije in masaže, storitve fizioterapije in delovne terapije na domu uporabnika,
vodena telesna vadba za starejše OMXGLYPHVWQLREþLQL0DULERU, WRSORSDYDPSULSRURþDPRtudi obisk naše kavarnice.
Dom Danice Vogrinec Maribor je dom z najdaljšo tradicijo. V njem delamo ljudje z veliko strokovnega znanja, bogatimi izkušnjami
in s prijazno besedo. Kadarkoli nas boste potrebovali, vam bomo z veseljem pomagali.
Zato ste zmeraj znova vabljeni in dobrodošli v Domu Danice Vogrinec Maribor, v Domu prijaznih ljudi, katerega vrata so Vam
zmeraj na široko odprta.
0DJ0DUNR6ODYLþ
direktor

DOM Danice VOGRinec MaRibOR VaM POnuJa
DneVnO VaRStVO
KJE:
Enota Tabor, Veselova 3, 2000 Maribor
KJE SE PRIJAVITE:
Socialna služba enote Tabor
TEL: 02/ 470 12 00
KAJ VAM NUDIMO:
varovanje, prehrano, zdravstveno in socialno oskrbo,
družabno in kulturno življenje
'(/291,ý$6
700 do 1700 vse delovne dni v tednu, razen sobot, nedelj
in praznikov
RazVOz kOSiL na DOM in POnuDba kOSiL V
ReStaVRaciJah DOMa
KJE:
Kosila so vam na voljo v restavraciji enote Pobrežje,
ýXIDUMHYD  0DULERU LQ UHVWDYUDFLML HQRWH 7DERU
Veselova 3, Maribor.
Naša dobra kosila vam dostavimo tudi na dom.
.-(6(1$52ý,7(
Pri dietetiku Doma Danice Vogrinec Maribor
TEL: 02/ 48 06 100
'(/291,ý$6
vse dni v letu (tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih)
6725,79( 6$023/$ý1,â.( ),=,27(5$3,-( ,1
MaSaŽe
KJE:
Enota Tabor, Veselova 3, 2000 Maribor

(QRWD3REUHåMHýXIDUMHYD0DULERU
KJE SE PRIJAVITE:
Fizioterapija enote Tabor
TEL: 02/ 470 12 00
Fizioterapija enote Pobrežje
TEL: 02/48 06 124
KAJ VAM NUDIMO:
x .LQH]LRWHUDSLMRSURWLEROHþLQVNRelektroterapijo
x 5RþQRNODVLþQRPDVDåR celotnega telesa, celotne
hrbtenice, delna)
x Nevrološko obravnavo
x Manualne tehnike fizioterapije
6725,79( 6$023/$ý1,â.( ),=,27(5$3,-( ,1
DeLOVne teRaPiJe na VaŠeM DOMu
KJE:
storitve opravljajo fizioterapevti in delovni terapevti na
vašem domu
KJE SE PRIJAVITE:
Fizioterapija enote Pobrežje
TEL: 02/ 48 06 124
KAJ VAM NUDIMO:
x Kinezioterapijo
x Nevrološko fizioterapevtsko in delovno terapevtsko
obravnavo
x Elektroterapijo


DOM Danice VOGRinec MaRibOR
enota Pobrežje; kavarnica Doma

DOM Danice VOGRinec MaRibOR
enota tabor; enota Pobrežje

9DELPR9DVQDEUH]SODþQRNDYLFRY.DYDUQLFR'RPD

3ULQDURþLOXGR 12. 2009 vam nudimo 15 % popust
na vse storitve masaž, fizioterapije in delovne terapije ob
priložitvi kupona

3RQXGED YHOMD L]NOMXþQR GQH    RE SULORåLWYL
kupona

Popust lahko uveljavite do 31. 3. 2010

DOM Danice VOGRinec MaRibOR
kavarnica; enota Pobrežje
 L]åUHEDQFHY SUHMPH ]LPVNR SUHVHQHþHQMH 'DQLFD ]D 
osebi (kava Danica in kremna rezina)
Izrezan kupon pošljite na naslov Dom Danice Vogrinec
0DULERUýXIDUMHYD0DULERUGR
Velja do 31. 3. 2010

DOM Danice VOGRinec MaRibOR
Restavracija; enota tabor
 L]åUHEDQFHY SUHMPH EUH]SODþQR NRVLOR ]D  RVHEL Y
restavraciji enote Tabor
Izrezan kupon pošljite na naslov Dom Danice Vogrinec
0DULERUýXIDUMHYD0DULERUGR
Velja do 31. 3. 2010

______________________________________________
Ime in priimek
______________________________________________
Ulica in kraj

______________________________________________
Ime in priimek
______________________________________________
Ulica in kraj
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Pohorska ulica 35 c, 2000 Maribor
Tel. +386 (0)40 225 386

E-naslov: info@cck.si
www.cck.si

Camping Center Kekec
Pohorska ulica 35 c
2000 Maribor
Tel. +386 (0)40 225 386
SMO OBRTNA ZADRUGA, KATERA USPEŠNO POSLUJE ŽE OD LETA 1978. OBRTNA ZADRUGA
E-naslov: info@cck.si
TRGOKOOPERANT
JE SERVIS ZA KOOPERANTE, KAR PREDSTAVLJA PRIDOBIVANJE DEL NA
www.cck.si
PODLAGI
JAVNIH RAZPISOV, NABAVO MATERIALA, UREJANJE PLAČIL, ODDAJO LASTNIH

POSLOVNIH PROSTOROV NAJEMNIKOM. UKVARJAMO SE Z ZAKLJUČNIMI DELI V GRADBENIŠTVU,
STORITVE ZA OBČANE, IZDELAVO, SERVISOM IN POPRAVILI POLNILNIH LINIJ TER VSA DELA, KI
JIH PRIDOBIMO ALI JIH PRIDOBIJO KOOPERANTI. VSE KAR MORATE STORITI JE TO, DA NAS
POKLIČETE NA TEL. ŠT. 33-18-480.
VESELIMO SE SODELOVANJA Z VAMI !
PREDSEDNICA OZ:
Jožica Štefančič
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OKREPýEVALNICA
ZAKAJ
DVA
OKREPýEVALNICA
ZAKAJ
DVA
POKOŠE 27 B, ZGORNJA POLSKAVA

POKOŠE ŠTAMPAR
27 B, ZGORNJA
ROBERT
s.p. POLSKAVA
ROBERT ŠTAMPAR
s.p.
031-270-703;
070-263-919
031-270-703; 070-263-919
ODPRTO:
ODPRTO: 9.00-22.00; NED. 11.00-22.00; TOREK ZAPRTO
PON.-SOB.
PON.-SOB.
9.00-22.00;
11.00-22.00;
TOREK ZAPRTO
NUDIMO:
malice,
kosila,NED.
jedi po
naroþilu
NUDIMO: malice,
kosila,
jedi po naroþilu
Sprejemamo
naroþila
za zakljuþene
družbe, rojstne dneve, krst, birmo,…
Sprejemamo
naroþila
za
zakljuþene
družbe, rojstne dneve, krst, birmo,…
Kapaciteta do 100 ljudi
Kapaciteta do 100
ljudi
SPREJEMAMO
REZERVACIJE
ZA SILVESTROVANJE!!!
SPREJEMAMO REZERVACIJE ZA SILVESTROVANJE!!!

Bar PLATANA
Bar PLATANA
Lackova
43, Maribor, Radvanje

Lackova 43,
Maribor, Radvanje
ROBERT
ŠTAMPAR
s.p.
ROBERT ŠTAMPAR s.p.
031-270-703
031-270-703 sob. 7.00-22.00; ned. 10.00-21.00
Odprto:pon.Odprto:pon.- sob. 7.00-22.00; ned. 10.00-21.00
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SPLOŠNO KLEPARSTVO IN KLJUČAVNIČARSTVO
Preradovičeva 36, 2000 Maribor
Tel.: 02/42-15-656, E-mail: info@tisma-sp.si
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Pohorska Kavarna
Ob ribniku 1
2000 MARIBOR
TEL 02-6141500
FAX 02-6141510
www.pohorska-kavarna.com
slike: Mateja Jordović Potočnik

drašcenter
V mirnem okolju pod Pohorjem
vas pričakuje center Draš, obdan
z zelenimi travniki in edinstvenim
pogledom na Pohorje. Nahaja se
le streljaj od pohorskih smučišč,
obkroženost z naravo pa vam ponuja
edinstven oddih in možnost sprostitve skozi vse leto.
Za bogato kulinarično ponudbo
poskrbita pizzeria s krušno pečjo, a
la carte restavracija in slaščičarna,
v športni dvorani in v fitnesu pa
vam nudimo možnost rekreacije.
Vabljeni!
Center Draš
Pohorska ulica 57
2000 Maribor
T. 02/6141452
E. info@dras.si
W. www.dras.si
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OKREPý
OKREP
ýEVALNICA LISICA

ODPIRALNI ýAS:
PON – SOB
NED

08:00 – 24:00
12:00 – 24:00

Naroþila po telefonu:
051 / 708 - 719
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PLESNA ŠOLA IN ŠOLA PETJA DeeKay
V studiu DeeKay v Radvanju je letos še posebej pestro, saj se mladi nadebudneži preizkušajo v
svojem plesnem ter pevskem znanju.
Že tretje leto se izvaja plesna šola in šola petja, pozabiti pa ne smemo niti na naše najmlajše, ki se
udejstvujejo v glasbenem vrtcu.
Svoja znanja pokažejo na raznih televizijskih nastopih in nastopih po prireditvah. Letos so naši
najmlajši nastopali tudi na otvoritvi mariborskega azila za male živali, kjer so skupaj z Domnom
Kumrom zapeli in zaplesali otvoritveno himno.

V studiu DeeKay v Radvanju je letos še posebej pestro, saj se mladi nadebudneži preizkušajo v
svojem plesnem ter pevskem znanju.
Ampak to še ni vse: v studiu DeeKay pod Pohorjem se vrši tudi glasbena ter video produkcija za
znane kot tudi malo manj znane slovenske glasbenike. Spet se lahko pokažejo aktivni plesalci in
pevci šole DeeKay. Pevci pripomorejo k nastanku končne podobe pesmi s snemanjem back vokalov,
plesalci pa z raznimi plesnimi vložki pri snemanju videospotov.
Trenutno jim največ časa vzamejo priprave na božično produkcijo, ki se bo zgodila proti koncu
meseca decembra. K nam ste vabljeni vsi, ki imate radi glasbo in ples.
(več informacij: 041 822 590)

