GLASILO MESTNE ČETRTI RADVANJE, december, 2010

TURISTIČNO DRUŠTVO RADVANJE
VAS VABI NA

BOŽIČKOVANJE
Z ŽIVIMI JASLICAMI

v petek, 17. 12. 2010, ob 17. uri
IN

BOŽIČNI SEJEM
NA RADVANJSKEM TRGU, ob Pohorski cesti.

SEJEM BO V SOBOTO IN NEDELJO
OD 14. URE DALJE.
Od 20. do 23. 12. 2010 bo sejem od 16. ure dalje.
NASTOPILI BODO:
OTROCI (vrtec Studenci – enota Radvanje, OŠ Ludvika Pliberška
Maribor), Ženski pevski zbor Glasbena matica Maribor),
GLASBENI GOSTJE (CLAUDIA, skupina Balkan Expres,
ansambel Pajdaši, Melodija in Srake)
MED IZDELKI NA STOJNICAH BOSTE ZAGOTOVO NAŠLI
TUDI KAJ ZASE IN ZA SVOJE NAJBLIŽJE.

UVOD
Spoštovane Radvanjčanke in Radvanjčani!
Izteka se leto, ki nam bo ostalo v spominu kot leto
prijetnih in malo manj prijetnih dogodkov, ki nas
spremljajo v življenju. Želim vam, da ohranite v
spominu le dogodke in stvari, ki vas osrečujejo,
navdajajo z optimizmom in pozitivno energijo za
prihodnost. Seveda je čas gospodarske krize, ki od
nas zahteva ogromno volje, potrpljenja in odrekanja,
vendar tudi v kriznih časih obstajajo majhne stvari,
katere prinašajo srečo in nas osrečujejo. Prijetno
sobivanje in sožitje, kvaliteta bivanja, prijateljstvo
ter medsebojno spoštovanje so vsekakor vrednote,
ki nam polepšajo dan in pomagajo pozabiti na
vsakodnevne probleme.
Gospodarska kriza se odraža tudi pri reševanju
problemov, ki nas spremljajo v našem kraju. Kažejo
se na različnih področjih. Predvsem komunalna
problematika je tista, ki nas dnevno spremlja na
naši poti po Radvanju in nam ruši kvaliteto bivanja
v kraju. Pojavlja se gost promet, pomanjkanje
parkirišč, v določenih predelih je neizgrajena in
poddemenzionirana kanalizacija, neizgrajena plinifikacija in vodovod, razsvetljava, pojavlja se potreba
po novi telovadnici v osnovni šoli Ludvika Pliberška
Maribor, imamo prostorske stiske v vrtcu, Radvanjski
grad propada, dotrajane in neasfaltirane so ulice
zaradi raznih gradbenih del, pojavlja se potreba po
urejenih društvenih prostorih, po večnamenskem
domu kulture s prireditveno dvorano, prostorih
za splošnega zdravnika, knjižnico in še bi lahko
našteval.
V novoizvoljenem svetu Mestne četrti Radvanje
nas v štiriletnem mandatu čaka veliko izzivov in
ciljev. Verjamem, spoštovane Radvanjčanke in
Radvanjčani, da nam bo z našim dobrim sodelovanju
in s sodelovanjem z Mestno občino Maribor
večino ciljev uspelo uresničiti. Zavedamo se, da je
komunalna ureditev povezana z velikimi finančnimi
stroški in ta je v prisojnosti Mestne občine Maribor,
vendar si glede na razvoj turizma in velike športne
dogodke v prihodnjih letih v Radvanju zaslužimo
ureditev te problematike. Prepričan sem, da poleg
urejenih športnih in turističnih objektov tvorijo
uspešen turizem predvsem zadovoljni in prijazni
ljudje, ki z gostoljubnostjo prispevajo k dodani
vrednosti uspešnega turizma.
Drage sokrajanke in sokrajani! O takšnih in drugačnih
problemih bomo govorili in pisali še velikokrat,
vendar bi želel ob zaključku spomniti na prijetnejše
stvari. Prazniki so pred nami. V prazničnem decembru

bomo imeli kar nekaj možnosti druženja. Sežimo si
v roko in izmenjajmo toplo besedo. Prireditve, ki jih
pripravljajo naša društva v sodelovanju s šolami in
vrtcem, so namenjena vsem nam, zato Vas vabim, da
se nam pridružite.
Če vas pot ne zanese na katero izmed prireditev in
nam srečanje ni namenjeno, vam želim lep božič,
prijetne praznike ter obilo sreče, zdravja in vse dobro
v prihajajočem letu.
Samo Papež
Predsednik sveta MČ Radvanje

MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA ČETRT RADVANJE

Lackova cesta 43, 2000 Maribor
02/6142-300, GSM 031/265-413
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mc.radvanje@maribor.si
Tajnica: Zdenka Slak
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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
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Naklada: 3500 izvodov
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UVOD
Spoštovane bRalke in bRalci RadvanjSkih novic!
Ponovno smo z vami. Vsi, ki smo želeli in želimo,
da veste, kaj se dogaja v Radvanju. Letos ni bilo
potrebno prositi za članke. Dnevno so prihajali po
elektronski pošti in nemalokrat sem se v zadnjih
tednih na tiho zahvalila razvoju tehnike. Spomnim
se še namreč, kako so Radvanjske novice nastajale v
časih brez računalnika.
Tako kot tehnika, se razvijamo tudi mi in z nami
seveda naš kraj. V zadnjem času je veliko govora
o razvoju Radvanja. Enkrat v smislu, da je vsega
preveč in spet drugič, da je vsega premalo. Ljudje
smo takšni, da nikoli nismo zadovoljni.
Krajevne novice so tudi naša in vaša možnost, da se
predstavimo in zapišemo pohvale ali graje. Zelo vesela
sem, da smo letos dobili tudi kar nekaj člankov, ki so
jih napisali sokrajani, ki niso aktivni v društvih ali

ustanovah. Dobra je pozitivna usmerjenost napisanega,
saj vsebina daje vedeti, da ne vidite le slabih stvari,
ampak znate tudi pohvaliti. Dobronamerna kritika
je vedno dobrodošla, saj nam kaže pot naprej. Žal
vse ni v naši pristojnosti. Prepričana sem, da brez
prostovoljnega dela posameznikov, ki jih v Radvanju
ni malo, naš kraj ne bi bil tako bogat. S tem ne mislim
zelenja, stavb in cest, temveč človečnosti in srčnosti.
Pozitivna misel in skupna želja po prijetnem sobivanju
v hitro razvijajočem se Radvanju, naj nam bo vodilo
tudi v prihodnjem letu. Prisluhnimo enako in drugače
mislečim ter s strpnostjo rešujmo težave. Radvanje
naj ostane kraj, kjer živijo dobri in prijazni ljudje.
Bodite prijazni tudi v letu 2011.

Minka Godec

AKTUALNO
Mč Radvanje
Mestna četrt je pravna oseba javnega prava. V
pravnem prometu nastopa v okviru nalog, ki so
določene s Statutom občine Maribor, Odlokom o
mestnih četrteh in krajevnih skupnostih in Statutom
mestne četrti.
Najvišji organ mestne četrti je svet mestne četrti.
Mestno četrt predstavlja in zastopa predsednik sveta
mestne četrti.
Člani sveta mestne četrti so bili izvoljeni na lokalnih
volitvah, 10.10.2010. Svet mestne četrti je bil konstituiran na 1. seji, 03.11.2010.
Svet mestne četrti ima 13 članov:
1. Samo Papež, predsednik
2. Minka Godec, podpredsednica
3. Martin Gobec, član
4. Matej Kos, član
5. Robert Viraj, član
6. Janez Benkič, član
7. Stanislav Brglez, član
8. Denis Žmavc, član
9. Janja Knaflič, članica
10. Marko Ozmec, član
11. Robert Sraga, član
12. Filip Kokalj, član
13. Nataša Kajba Gorjup, članica
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Delovna telesa sveta mestne četrti so odbori in
komisije, ki v okviru svojega delovnega področja
obravnavajo zadeve iz pristojnosti sveta mestne četrti
in dajejo svetu mestne četrti mnenja in predloge.
Svet mestne četrti je ustanovil naslednje komisije in
odbore:
1. Komisija za komunalne zadeve, predsednik:
g. Martin Gobec
2. Komisija za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo, predsednica: ga. Nataša Kajba
Gorjup
3. Komisija za poravnavo sporov, predsednik:
g. Janez Benkič
4. Odbor za finančne zadeve, predsednik: g.
Denis Žmavc
5. Odbor za prireditve in turizem, predsednik:
g. Matej Kos
6. Odbor za šport in rekreacijo, predsednik: g.
Robert Viraj
7. Komisija za priznanja, predsednica: ga. Janja
Knaflič
8. Nadzorni odbor: g. Bojan Godec, g. Marjan
Godec, g. Martin Dover, g. Silvo Lorbek, g.
Branko Ašič

AKTUALNO
RadvanjSki tRG Se bo odel v pRaZnične lUčke,
pRaZnični dUh bo pRišel Med naS.
pRičaRajMo Si Ga!
turistično društvo Radvanje od 17. 12. 2010 do 23. 12. 2010
prireja božičkovanje in božični sejem
na Radvanjskem trgu (ob pohorski ulici).
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 petek, 17. decembra 2010, ob 17. uri.
Zabavala vas bo Claudia s svojimi škrati. 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 in otroci. V soboto in nedeljo od 14. ure naprej pripravljamo zabavni program, kjer se bodo
predstavili učenci OŠ Ludvika Pliberška Maribor, različni ansambli in še kakšno presenečenje vas čaka. 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. 2010 in se zaključil na predbožični večer, 24. 12. 2010, ko se bomo z lučkami
podali na pekrsko gorco. Letošnje leto je organizator pohoda TD Limbuš. 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.
Minka Godec

petek,
17. 12. 2010,

Sobota,
18. 12. 2010,

nedelja,
19. 12. 2010,

od 17. ure

od 14. ure

od 14. ure

- claUdia
- opZ oš ludvika

pliberška Maribor

- vrtec Studenci,
enota Radvanje
- božična zgodba
- božiček

- oš ludvika
pliberška Maribor:
1. razred
2. b razred

- ansambel Melodija
- oš ludvika

pliberška Maribor:
3. razred
4. razred
5. razred

ponedeljek –
četRtek,
20. do 23. 12. 2010,

od 16. ure

- oš ludvika pliberška
Maribor:
2. a razred

- Božična glasba

- claUdia

- topli napitki

- oš ludvika pliberška
Maribor:
2. c razred
Predstava Druge Julije

petek,
24. 12. 2010,
ob 18. uri

pohod Z
lUčkaMi
NA
pekRSko
GoRco

- Ženski pevski zbor
Glasbena matica Maribor

- SRake
pajdaši
boŽični SejeM boŽični SejeM

balkan eXpReS
boŽični SejeM

boŽični SejeM
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AKTUALNO
tečaj UpoRabe oSebneGa RačUnalnika Za Upokojence
V drugi polovici letošnjega leta smo v prostorih
Mestne četrti Radvanje pod pokroviteljstvom Mestne
občine Maribor izvajali tečaje uporabe osebnega
računalnika za upokojence. Trideset urni tečaj je
obiskovalo preko petdeset udeležencev. Spoznali smo
osnove operacijskega sistema Microsoft Windows
XP. Tekste smo oblikovali z urejevalnikom teksta
Microsoft Office Word 2003. Z Microsoft Office
Excel 2003 smo izvajali kalkulacije v razpredelnicah
in izdelali grafe. Spleta smo se lotili z Microsoft
Internet Explorerjem. Na spletu smo spoznali osnovne
funkcije iskalnika Google. Z Googlom smo poiskali
razne spletne strani, slike in raziskovali zemljevid.

Elektronsko pošto smo pošiljali in prejemali s
pomočjo spletnega servisa Gmail. Predavanja smo
praviloma »presekali« z odmorom v priljubljenem
lokalu Platana, kjer smo predelali še druge teme.
Inštruktor:
Peter Smolič
Z računalniškimi tečaji za starejše bomo nadaljevali tudi v letu 2011, zato vse zainteresirane vabimo k udeležbi. prijavite se lahko na sedežu Mestne
četrti Radvanje, lackova cesta 43 ali po telefonu,
na št.: 02/ 614 23 00.

AKTUALNO
tečaj RačUnalništva v Mč Radvanje
novi, StaR(ejš)i Sošolci…
Pred kratkim me je poklicala krajanka Radvanja
Kristina Medik, dolgoletna znanka in sošolka s
tečaja računalništva, ki sva ga uspešno zaključila
septembra letos. Bilo nas je veliko takih nadebudnih
računalničarjev, ki smo si pridobili »potrdilo o
udeležbi 9 urnega tečaja računalništva 1. stopnje«.
Vsa čast organizatorju, firmi Finmart. Saj veste,
da imamo vsi enake izgovore. »Nimam cajta, s'n v
penziji … Nisem uspel računalnika niti odpreti, kaj
šele vaditi … .«
Zato sem bil zelo vesel Kristininega klica in
kramljanja, da je bil tisto »šnelziderkurs«. In dobili
smo vabila za nov tečaj, kar 14-dnevni, po 3 ure, v
organizaciji MČ Radvanje. »Samo, če ne boš resen,
bomo vzeli drugega«, mi je še zabrusila po telefonu.
Postal sem tako zelo resen, da sem pridivjal na prvo
uro drugega tečaja, na Lackovo 43 kar 5 minut pred
pričetkom. Prijazna tajnica MČ, Zdenka Slak, je vseh
šest novih »sošolcev« zelo lepo sprejela. Ponudila
nam je kavico (in vodo), nakar smo posedli za veliko
podolgovato mizo. Učenja računalništva smo bili
željni: Kristina Medik, Silva Pohar, Danica Jagodnik,
Božena Radolič, Florijana Pukl in podpisani Smiljan
Pušenjak.
Naš inštruktor, Peter Smolič, že od prve ure ga
kličemo gospod profesor, je z nami zelo potrpežljiv,
umirjen. Že 20 let je v »tem poslu«, kar vse pove.
Užitek ga je poslušati in opazovati. Celo učno uro
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hodi okoli omenjene mize in nam gleda pod prste,
kako in kje kaj kliknemo. Dobra metoda. Zadnjič je
sošolka rekla, da ji je nerodno doma vnuka, ki vse ve,
karkoli vprašati, saj se je že večkrat zadrl: »Babi, pa
to sem ti že sto krat pokazal!«
Naš profesor se ob tem samo nasmehne in spet
pokaže, kar je storil že prvo uro.
Kot vidite, ni nič narobe, če se kdajkoli ali spet vpišete
v kak začetni računalniški tečaj.
Na sedežu MČ Radvanje so ga organizirali že devetič.
Res hvalevredno.
Smiljan Pušenjak

Sošolci in profesor letošnjega 9. tečaja
računalništva

AKTUALNO
Radvanje pRed 6000 leti
Da je bilo Radvanje privlačno za naselitev že
»Pramariborčanom« pred 6000 leti, pričajo najdbe
odlično ohranjenih tlorisov bivališč s kurišči,
delavnic, ročno izdelanega keramičnega posodja
z okraski, loncev, skled, žlic, zajemalk, 400 kosov
kamnitega orodja kot so tolkači in strgala ter 100
kamnitih sekir in številnih polizdelkov, najdenih pred
tremi leti ob gradnji zahodne mariborske obvoznice.
To je bogastvo, ki ga lahko umestimo v evropska ali
celo svetovna merila. To območje bi bilo potrebno
proglasiti za svetovno kulturno dediščino in jo uvrstiti
na seznam kulturne dediščine UNESCA, saj vemo,
da se je uničenje dela teh zakladov v preteklosti
dogajalo tako rekoč pred očmi ZVKD (Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Maribor).
Hoditi po stopinjah naših prednikov, ki so živeli
pred 6000 leti, je enkratno doživetje, ki bi ga lahko
doživljale tudi prihodnje generacije. Nekaj kvadratnih
metrov dobro ohranjenih tlorisov davnega naselja
bi lahko uredili v muzej na prostem, ki bi lahko bil
učni pripomoček šolarjem ali pa še ena od turističnih
privlačnosti Radvanja.
Blanka Prezelj
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AKTUALNO
pRipRavljeni na ZiMSko SMUčaRSko SeZono
Gorski reševalci, pripravniki GRS in reševalci
sodelavci Društva Gorska reševalna služba Maribor,
gasilci Zavoda za zaščitno in požarno reševanje
Maribor ter delavci Športnega centra Pohorje smo
tudi letos pred pričetkom smučarske sezone opravili
vajo reševanja iz gondolske žičnice in s sedežnic.
Reševalci sodelavci, člani Društva GRS Maribor, in
nekaj delavcev Športnega centra Pohorje smo opravili
usposabljanje iz nudenja prve pomoči po posebnem
programu Rdečega križa Slovenije, Območnega
združenja Maribor.
Tako je tudi letos dobro poskrbljeno za varnost
uporabnikov belih in zelenih strmin našega Pohorja.
Blanka Prezelj

POLICIJA SVETUJE
ne poZabite na vaRnoSt!
Med nalogami policije je tudi preventivna dejavnost, kaj StoRiti?
s katero želimo skupaj z vami doseči, da bo deviantnih • Bodite pozorni na neznane ali znane osebe, ki se
dejanj čim manj in da se bomo počutili čim bolj
pojavljajo v vašem okolju brez razloga.
varno.
• Bodite pozorni na osebe, ki nekoga iščejo in si
izmislijo priimek, opravljajo prodajo po domovih,
V nadaljevanju bi vas rad opozoril na pogoste
ipd.
nevarnosti in okoliščine vsakdanjega življenja, pri • Bodite pozorni na osebe, ki opazujejo vozila,
katerih lahko postanete žrtev kaznivega dejanja ali
objekte ali brez razloga dalj časa sedijo v vozilu.
prekrška. Storilci ta dejanja poskušajo storiti čim • Zapišite si registrske številke sumljivih vozil.
hitreje in s čim manj posledicami, zato že vnaprej
izberejo najprimernejši kraj in žrtev. Pri tem če kljub vsemu postanete oškodovanec oz. žrtev
izkoriščajo predvsem vašo nepazljivost.
kaznivega dejanja, o tem takoj obvestite policijo!
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AKTUALNO
Tatvino, vlom v vozilo, stanovanje ali kakšen drug
neprijeten dogodek takoj prijavite najbližji policijski
postaji oz. pokličite na interventno telefonsko številko
policije 113 ali anonimno številko policije 080 1200.

Če postanete žrtev kaznivega dejanja, lahko pomagate
pri izsleditvi storilca, če si poskušate zapomniti
čimveč podatkov o njem: izgled storilca, smer bega,
prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal.

če ob prihodu domov opazite sledi vloma, ne
vstopajte, saj se storilec lahko še vedno zadržuje v
objektu. Ob morebitnem soočenju s storilcem se ne
izpostavljajte, zlasti, če je fizično močnejši, oborožen
ali jih je več. Najpomembnejša je vaša lastna varnost!

Delavci policije želimo še izboljšati delo ob prijavi
kaznivega dejanja, pri izvajanju nujnih ukrepov
za zavarovanje dokazov in pri iskanju storilcev ter
okrepiti odnos do oškodovancev in prijaviteljev, saj
je naše poslanstvo, da vam pomagamo in skrbimo za
vašo varnost in varnost premoženja.

do prihoda policistov ničesar ne prijemajte ali
premikajte, da se ne bi poškodovale ali uničile sledi,
ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega
dejanja.

Vodja policijskega okoliša
Sašo GEČ

bodi viden, bodi pReviden
V jesenskem in zimskem času je pogosta slabša
vidljivost zaradi megle, dežja ali sneženja, svetli del
dneva je krajši. Pešci so zaradi tega pogosto žrtve
prometnih nesreč. Veliko prometnih nesreč se zgodi
tudi zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev.

voZniki, paZite tUdi vi!

V naseljih in izven naselij, kjer lahko pričakujete
pešce v pogojih slabše vidljivosti, zmanjšajte hitrost
in vozite še posebej previdno ter pešcem odstopajte
prednost. Hitrost vozila prilagodite razmeram na cesti
Pešci lahko sami veliko naredite za to, da vas bodo in dosledno upoštevajte omejitve. Posebej previdno
vozniki prej opazili in še pravočasno reagirali:
vozite na območjih, kjer se običajno zadržuje več
pešcev (pred šolami, vrtci, v naselju). Ko vozite
• oblecite svetlejša oblačila ter poskrbite, da izven naselij, vozite po sredini svojega voznega
nosite kresničko, odsevni trak ali drugi odsevni pasu, da zmanjšate možnost trka s pešcem, ki hodi
predmet,
ob vozišču.
• upoštevajte prometne predpise,
• prečkajte cesto na označenih prehodih za pešce, Zaradi boljše vidljivosti poskrbite, da so stekla na
• hodite po pločnikih (če obstajajo) oz. ob levem vozilu očiščena, svetlobna telesa pa dobro vidna.
robu vozišča v smeri hoje,
• poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev
v prometu.
tUdi dRobna StvaR, kot je kReSnička,
vaM lahko Reši Življenje!
Izkušnje so pokazale, da voznik ponoči opazi pešca v
temnih oblačilih na razdalji 26 metrov, pešca v svetlih
Vodja policijskega okoliša
oblačilih na razdalji 38 metrov ter pešca s kresničko
Sašo GEČ
oziroma drugim odsevnim telesom na razdalji 136
metrov.
hodi vaRno, Ravnaj pReUdaRno
Pešci hodite po pločniku. Kjer to ni mogoče, hodite
ob levem robu ceste, da lahko pravočasno opazite
vozilo, ki vam prihaja nasproti, pa tudi voznik vas
lažje opazi. Če vas voznik slučajno spregleda, imate
tako še vedno dovolj časa, da se umaknete.

EVROPSKI CENTER ZA OBVEŠČANJE
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tURiStično dRUštvo Radvanje
tUdi v teM letU aktivni
Drage bralke in bralci Radvanjskih novic! Zelo
sem vesel, da lahko aktivnosti Turističnega društva
Radvanje zapišem v naše novice. Sedaj, ko zapisujem
te vrstice, Radvanjske novice šele pridno nastajajo,
seveda pod budnim očesom glavne urednice Minke. S
finančno pomočjo Mestne četrti Radvanje, donatorjev
in sponzorjev ter seveda pridne ekipe turističnega
društva, katero poskrbi za brezplačno dostavo v vsa
gospodinjstva naše Mestne četrti, pa so sedaj že pred
vami.

V Turističnem društvo Radvanje smo tudi v
iztekajočem se letu nadaljevali z delom in večino
zastavljenih ciljev tudi uresničili. Z aktivnim delom
smo pričeli že v mesecu januarju, saj smo sodelovali
na športni prireditvi, smučanju za Zlato lisico. Sledil
je občni zbor v šotoru na Snežnem stadionu, kjer se
nas je zbrala velika večina članov in preživeli smo
nepozaben večer. Program so nam popestrili učenci
OŠ Ludvika Pliberška Maribor, vrtca Radvanje in
vokalno instrumentalni ansambel Srake. Seveda pa
ne smem pozabiti naših »Srnic«, ki so pripravile
čudovito razstavo ročnih del. Za glasbo je poskrbel
ansambel Naveza, za prijazne in spodbudne besede
pa župan MOM g. Franc Kangler. V zimskem času
nas je pot vodila še na ogled smučarskih skokov v
Planico in že je bila tukaj pomlad. V mesecu aprilu
smo se pridružili čistilni akciji in kot koordinatorji v
naši mestni četrti smo akcijo tudi uspešno izpeljali.
Z vsemi udeleženci, katerih je bilo skoraj 1000,
smo temeljito očistili Radvanje in nabrali blizu
100 kubičnih metrov smeti. Takoj po čistilni akciji
smo bili zaposleni z organizacijo tradicionalnega
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Radvanjskega kresovanja, kjer smo uživali v pomladni
noči ob kurjenju kresa, ročnem stavljenju mlaja in
prijetnih melodijah ansambla Show Band Klobuk.
Zgodaj zjutraj smo se skupaj z Neuvirtovimi Štajerci
podali na igranje budnice, prebudili in razveselili
veliko krajanov in tudi varovance Doma Danice
Vogrinec. Mesec maj smo zaključili s sodelovanjem
na prireditvi Radio City prijateljem. Junija smo se
družili na članskem pikniku in čudovitem izletu
po Prekmurju. Seveda pa smo pričeli tudi z novim
projektom Radvanjsko tržnico, ki vsako soboto nudi
domače vrtnine in nas združuje na Radvanjskem trgu.
Za skrb se zahvaljujem sekciji Botanike. V mesecu
juliju in avgustu smo zraven aktivnosti na Radvanjski
tržnici skrbeli še za cvetje na naših obnovljenih
turističnih tablah in si vsak po svoje nabirali nove
moči na dopustih. Septembra smo pripravili program
za Radvanjski večer, s katerim smo želeli obeležiti
krajevni praznik, vendar nam je zagodlo vreme
in prireditev smo morali odpovedati. Več sreče z
vremenom smo imeli na tri dnevnem potepanju po
Dalmaciji. Obiskali smo Goli otok, Split in preživeli
čudovito noč na pikniku v Filip Jakobu, kjer smo
bili tudi nastanjeni. Za organizacijo naših izletov
že vsa leta skrbi Bojan. V njegovem prispevku
boste podrobneje izvedeli, zakaj se nas vsako leto
več odloči za izlete Turističnega društva Radvanje.
Oktobra smo se odpravili na trgatev v gorice našega
člana Karla iz Kamnice in priskočili na pomoč našemu
Branku v Juršincih, kjer smo se udeležili pravega
domačega ličkanja. Opravili smo veliko dela, vendar
je bilo tudi veselja in dobre domače hrane na pretek.
Novembra je, tako kot vsako leto, Martinovanje:
sreča z vremenom, veseli ljudje, dobra glasba in to
je to. Prisotnim hvala za prijetno vzdušje, kdo pa ni
utegnil priti, naj se nam pridruži prihodnje leto. V
sklopu tržnice smo organizirali še sejem smučarske
opreme in že je tu praznični december. V decembru
bomo organizirali tradicionalno Božičkovanje in
Božični sejem. O veselem decembru si preberite v
prispevku Minke, ki že pridno pripravlja program.
Spoštovane bralke in bralci Radvanjskih novic!
V prispevku bi se ponovno želel zahvaliti vsem
aktivnim članom in prijateljem, ki so »glavni krivci«,
da v našem društvu uspešno uresničujemo program,
saj nesebično žrtvujejo svoj prosti čas za aktivnosti
društva. Hvala: »Greifeku, Bojanu, Minki, malemu
Čarliju, Čarliju st., Štuheju, Turzeku, Zokiju, Stanku,
Koseku, Karmen, Romanu, Jošku, Iveku, Mireku,

DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO
Danilu, Ireni, Romani, Mojci, Franji, Andjelki, Lotiki,
Martinu, Nežki, Kralju, Marjanu, Eriki, Robiju,
Kokiju, Bernardu, Friceju, Titu, g. Brodnjaku …« in
še bi lahko našteval. Upam, da boste prepoznali tudi
tiste, katerih vzdevke sem navedel. Naštel sem jih
le nekaj in prosim, naj mi kdo ne zameri, če sem ga
nenamerno izpustil. Seveda hvala tudi vsem krajankam
in krajanom še posebej tistim, ki trpijo zaradi hrupa
ob naših prireditvah. Hvala OŠ Ludvika Pliberška
Maribor, Radvanjskemu vrtcu, MČ Radvanje,
Gasilskemu društvu Radvanje, Športnemu društvu

Radvanje, ŠC Pohorje, Lovski družini Radvanje,
Mestni občini Maribor, županu g. Francu Kanglerju,
Domu Danice Vogrinec, donatorjem, sponzorjem in
vsem simpatizerjem Turističnega društva Radvanje.
Božičkovanje in Božični sejem je zadnja prireditev v
tem letu, ki jo organizira Turistično društvo Radvanje,
zato Vas nanjo vljudno vabim in želim, da preživite
lep božič, prijetne praznike in vse dobro v letu, ki
prihaja.
Samo Papež
Predsednik Turističnega društva Radvanje

iZleti v letU 2010

Vse je bilo sladko kot med. Pot nas je vodila še v
Ižakovce, na otok ljubezni. Ogledali smo si plavajoči
mlin, se popeljali z brodom, si privoščili pravo
bürjaško malico in ljubezenski napoj. Cvetje je lepo.
V to smo se prepričali v Tropskem vrtu, kjer smo
občudovali čudovite orhideje in izvedeli marsikaj o
njihovi vzgoji. Za vsak slučaj, če bi bil kdo rahlega
zdravja, smo se ustavili še na Bukovniškem jezeru,
kjer smo obiskali energetske točke in se odžejali
z zdravilno vodo. Ker pa prazen »žakelj« ne more
stati pokonci, smo dan zaključili s pravo prekmursko
pojedino. Polni vtisov in novih spoznanj smo se v
večernih urah vrnili domov.
Vse to so bile tudi priprave na tridnevni izlet, ki smo
ga poimenovali Dalmacija 2010. Lahko bi rekli, da je
to že tradicionalni izlet, saj smo se na pot odpravili
že tretjič.

Čas hitro beži. Ni še dolgo od tega, ko smo se lani
vračali iz Tučepov, že smo se znašli na Planici, kjer
smo si ogledali smučarske skoke 2010. Avtobus je
bil poln članov, imeli smo poln prtljažnik hrane in
pijače. Kaj nam je preostalo drugega, kot da se ob
sončnem vremenu imamo fajn. Zanima me, če je
komu od prijetne družbe uspelo zaslediti rezultate
tekme.
Nato smo počakali na toplejše vreme in se odpravili
na raziskovanje Pomurja. Avanturo smo začeli v
Razkrižju, kjer smo si privoščili obilen zajtrk, bograč.
Siti smo nadaljevali pot v prazgodovinsko naselbino,
Gradišče, kjer so nam domačini v živo uprizorili
takratno življenje in nas pogostili s prakruhom iz
prapeči. Nasmejali smo se ob predstavi »praljudi«,
nato pa se odpravili na ogled čebelarskega muzeja.
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Ko smo se zgodaj zjutraj peljali po hrvaški avtocesti,
smo bili malo v skrbeh, saj nas je obdajala gosta
megla. Na srečo so se skrbi in megla razkadili, ko
smo se začeli spuščati proti Senju, kjer nas je čakala
ladja. Z njo smo odpluli na otok Goli, bolj poznan kot
Goli otok. Pridružil se nam je še vodič, g. Vladimir
Bobinac, profesor zgodovine in bivši politični
zapornik na otoku. Iz lastnih izkušenj nam je povedal
mnogo resnic o prestajanju kazni na otoku in mislim,
da ob tem nihče ni ostal ravnodušen. Vrnili smo se v
Senj in pot nadaljevali v Sv. Filip in Jakov, kjer nas
je že čakala večerja. Okrepčani smo odšli pogledat
Morske orgle in Pozdrav soncu, zvočno in svetlobno
znamenitost v Zadru. Najvztrajnejši smo še malo
posedeli pred apartmaji, nato pa legli k zasluženemu
počitku.
Naslednji dan smo se po zajtrku odpravili v Split,
največje in najpomembnejše mesto v Dalmaciji.
Ogledali smo si staro mestno jedro, kleti
Dioklecijanove palače, katedralo sveti Duje in uživali
ob dalmatinskih pesmih, v al capella izvedbi, v
prostorih palače. Ko smo se vrnili k apartmajem, smo
začeli s pripravami na tradicionalen piknik. Ob hrani,

SRnice
Čas hitro mineva in ponovno se lahko pohvalimo
s svojim delom. Čeprav smo vsako leto starejše, se
še ne damo. Ostajamo zveste našemu krožku, ki ga
imamo vsak četrtek. Tako lahko vsaka naša članica
pokaže, kaj je naredila.
Nekatere članice so nas zaradi zdravstvenih težav
zapustile. Vesele bomo, če se nam bodo pridružile
nove prostovoljne članice, ki bodo imele tudi sveže
ideje in zamisli.
Povedati vam moram, da ne mislimo le na delo,
ampak smo se odpravile tudi na dva izleta, kjer smo
se malo sprostile in videle veliko lepih stvari.
Na prvi izlet smo se podale v Mursko Soboto in si
ogledale vrtnarijo z orhidejami.
Naš naslednji cilj je bila Velika planina. V Kamniku
smo si ogledale še razstavo narodnih noš, ki nas je
zelo navdušila.
Srečujemo se vsak četrtek, ob 14. uri, v prostorih MČ
Radvanje. Vabljene!
Erika Hercog
Vodja Srnic
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pijači in plesu je noč kar prehitro minila. Zjutraj smo
na zajtrk odšli malo kasneje.
Vsaka pesem ima konec, tudi naš izlet. Odpraviti se
je bilo treba proti domu. Pozno zvečer smo prispeli
v Slovenijo in spoznali, da ni vsak konec, čisto
zares konec. V Ptuju smo zavili desno in v Juršincih
obiskali domačijo našega člana g. Branka Kralja, ki
je ravno prešal grozdje. Vesel nas je bil in ponovno
smo spoznali, da je povsod lepo, a doma najlepše.
Začeli smo z a capello, ker pa nam ni šlo najbolje,
nam je priskočil na pomoč harmonikar. Takoj se je
bolje slišalo. Kmalu smo prišli do spoznanja, da je
enkrat res vsega konec. Domov smo prišli zgodaj.
Člani TD Radvanje se veliko družimo na prireditvah
in delovnih akcijah. Izleti pa imajo poseben čar, saj se
tako bolje spoznamo. Zdaj že vemo, kdo najglasneje
smrči, komu je slabo, ko avtobus vijuga po ovinkih,
kdo se ne boji mrzlega morja. Stkejo se prijateljske
vezi, tudi kakšen par je »nastal«. Zato se bomo še
naprej trudili, da bo zanimivih izletov čim več in
bodo primerni za vsak žep.
Bojan Godec

DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO
botanika
•
•

Botanika (sekcija TD Radvanje):
je druščina zaljubljenih v naravo in rastlinski
svet
• smo navdušenci zbiranja in spoznavanja rastlin
• smo darežljivi in radi podarjamo
• radi menjujemo med seboj
• nas ni sram izprositi za kaj novega
• pametujemo o zdravi prehrani in zeliščih
• opozarjamo na probleme okolja
• nam je čas, ki ga preživimo na vrtu, največji
užitek
• smo ponosni na črno zemljo za nohti
• utrujenost od brkljanja po grudi nas osrečuje
• radi potujemo in raziskujemo
• smo amaterski fotografi.
• Smo prijatelji. In smo še mnogo več.
predstavljamo del foruma vse o vseh rastlinah,
rastline.mojforum.si, kjer smo:
• skupaj nabavljali rastline najboljših slovenskih
vrtnarjev, nabavili vrtnice iz Srbije, eksotične
rastline iz Nemčije, semena iz Anglije, sadno
drevje in trte iz Avstrije;
• izmenjali med sabo na stotine rastlin;
• organizirali vseslovenski srečanji, spomladi v
Radvanju in jeseni v Rovtah;
• si ogledali sejem Pordenone v Italiji;
• pomagali z donacijami v obliki rastlin in semen
primorskemu pasjemu zavetišču;
• gostili na domovih »rastlinoljubce« iz cele
Slovenije in se pustili povabiti v goste.

Smo člani Zeliščarskega društva Maribor in
njihov glavni akter je del Botanike. Društvo vsak
mesec organizira izlete v naravo. Namen izletov je
spoznavati rastline, na rednih sestankih pa se naučimo
uporabnosti rastlin.
Predvsem pa smo del td Radvanje in kot člani
društva smo:
• pomagali pri akciji Očistimo Slovenijo,
• sodelovali na prireditvah in na božičnem sejmu,
• se udeležili izletov v Prekmurje in Dalmacijo,
• pripravili razstavo na občnem zboru društva,
• skrbeli za okolico društva.
Naš največji in najljubši projekt pa je Radvanjska
tržnica, kjer lahko pod okriljem društva izpolnjujemo
svoje poslanstvo o zdravem prehranjevanju in
življenju s čim manj kemije v praksi. Več o tržnici si
lahko preberete v prispevku z naslovom Radvanjska
tržnica.
Če bi radi kaj pripomnili, imate kakšno idejo,
karkoli potrebujete, bi kaj povprašali, bi se nam radi
pridružili...
• pokličite na telefonsko številko 031 431 859 ali
61 31 636
• pišite na e-mail: katrinca65@gmail.com
• se nam pridružite na strani Facebook (vpišite v
iskalnik Botanika (sekcija TD Radvanje))
• se nam pridružite na sedežu društva vsak četrtek
ob 18h
• ali pa nas poiščite na stojnici na Radvanjski
tržnici, vsako soboto od 8h do 13h.
Vljudno vabljeni!
Karmen Valenti (vodja sekcije Botanika)

RadvanjSka tRŽnica
tako se je začelo….
Idejo, ki je v društvu zorela že nekaj let, smo spomladi
obudili. Odločitev je padla! v Radvanju bomo imeli
tržnico z zdravo hrano!
Pridobili smo vso potrebno dokumentacijo in si
izposodili stojnice. Potem se je začelo iskanje
primernih prodajalcev. Po tržnicah sem iskala
kmetovalce, ki pridelujejo hrano na ekološki način in
tiste, ki pridelujejo na integriran način. Razdelili smo
letake in 15. maja smo že postavili stojnice. Krajani
ste tržnico lepo sprejeli, zato smo s tržnico nadaljevali
22. maja, 29. maja in 5. junija 2010, ko smo tržnico
tudi uradno otvorili. Na dan otvoritve je bilo bogato
obloženih že 12 stojnic.
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tržnica je doživela že več kot trideset
ponovitev….
Prodajalci v glavnem ostajajo isti, kar kaže, da so s
sobotnim izkupičkom zadovoljni. In tako kot je bilo
na začetku težko prepričati prodajalce, da pridejo s
svojimi izdelki, moramo zdaj marsikoga odsloviti.
Prostor je omejen, stojnic je premalo. Mislim, da je
domače zelenjave in sadja dovolj, nekaj prostora
smo namenili tudi prodajalcu z uvoženo zelenjavo
in sadjem, pogrešamo pa še prodajalca s suho robo,
mlečnimi izdelki… Vsakršna vaša ideja je seveda
dobrodošla. Kaj še pogrešate? Kaj bi dodali? Oglasite
se na stojnici Botanike in TD Radvanje in nam
zaupajte svoje želje.

dobrote vseh prodajalcev, vrečke semen, šopke rož,
bombončke… Prosim, postrezite si!
botanika & td Radvanje: semena, sadike
sponzorjev vrtnarije Trajnice Golob-Klančič, kaktusi
kaktusarne Astrokaktus, vpis v TD Radvanje…
biodinamična kmetija koren: ekološko pridelana
zelenjava, semena in sadike zelenjadnic, zdravilnih
zelišč in dišavnic.
cerkvenič borut: posušena zelišča, čaji, sokovi, kis,
olja, tinkture.
Zelena direktiva: izdelki industrijske konoplje: olje,
moka, semena, pogače.
kmetija vindiš katica: domača zelenjava, sadje,
orehi, gozdni sadeži, sadike.
kmetija šlegl Žugman: domača zelenjava in sadje,
kisla repa in zelje, sadje, domači kruh.
kmetija cimerman: salame, zaseka, ocvirki, kruh,
domača zelenjava, bučno olje, domača moka.
kmetija Žokš: kruh, testenine, jajca, domača
zelenjava, sadje, bučno olje, kis.
domačija kropf: jajca iz proste reje.
kmetija vertič: fižol, orehi, lešniki, semena
stročnic.
čebelarstvo šauperl: med, matični mleček, cvetni
prah, medeni liker, peneča medica, sveče iz čebeljega
voska, propolis, osebna in poslovna darila.
Sadjarstvo vogrin: domača jabolka, slive, jagode.
trgovina Moj Moj: darilni program.
pames d.o.o.: uvoženo sadje in zelenjava.

na Radvanjskem trgu poteka tržnica in se bo
dogajalo še marsikaj…
S tržnico je trg oživel, saj opažam, da krajanom tržnica
ne pomeni samo mesta, kjer si nabavite tedenske
zaloge hrane, ampak je postala tudi priljubljena
točka druženja. Veseli me tudi, da se radi okrepčate
ob naši degustacijski mizi, pokramljate z začetnico
ekološkega vrtnarjenja v Mariboru Milko Korenovo,
povprašate o zeliščih našega Boruta Cerkveniča…
Nenazadnje sem vesela tudi vprašanj, ki se porajajo
ob stojnici Botanike.
Idej in načrtov je veliko, predvsem pa težko
pričakujemo nove stojnice.
Naša želja je, da Radvanjski trg postane center
dogajanja, druženja in pretoka informacij.
Prisrčno vabljeni vsako soboto med 8h in 13h!
Stojnice na tržnici:
degustacijska stojnica: na tej mizi najdete

Karmen Valenti
Sekcija Botanika & TD Radvanje

Turistično društvo Radvanje,
Športno društvo Radvanje in
Prostovoljno gasilsko društvo Radvanje
vam želijo vesel Božič
in srečno v letu 2011.
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špoRtno dRUštvo Radvanje
ŠD Radvanje je v letu 2010 naredilo nekaj korakov
naprej tako v športno-tekmovalnem kot tudi v
organizacijskem smislu.
Ko govorimo o športno-tekmovalni plati, lahko rečem,
da so vse sekcije in njihove selekcije tekmovale bolje
kot leto prej, kar govori o dobrem strokovnem pristopu
pri športni pripravi otrok in mlajših mladostnikov.
Zelo dobro deluje sekcija Karate, kateri uspešno
sledi sekcija Nogometa. V sekcijah Gorništvo in
Splošna telesna priprava nam žal ni uspelo realizirati
načrtovanih ciljev. Obljubim, da se bomo v letu 2011
bolj potrudili tudi v teh dveh sekcijah.
V letu 2010 smo se dogovorili še za novo sekcijo, ki
bo začela delovati spomladi leta 2011. Gre za sekcijo
Inline hockey. To je način igranja hokeja na trdi, za to
pripravljeni površini, ki se igra tudi v sončnih dneh.
Za veliko pridobitev si štejemo postavitev in
namestitev reflektorjev na nogometnem igrišču,
katera daje možnost vadbe tudi v kasnejših urah.
Reflektorji so velika in precej draga pridobitev,
na katero smo ponosni, je pa res, da moramo
zagotoviti še nekaj reflektorjev, da bo možno odigrati
kakšno nogometno tekmo tudi v večernih urah. Ta
pridobitev nas postavlja med boljše organizirana ŠD
v Mariborskem okolišu.
Pripravili smo tudi celostno zasnovo ŠD Radvanje
z obnovo stavbe ŠD Radvanje. Vemo, da je projekt,
ki smo ga pripravili, velik zalogaj, saj je celotna
investicija vredna cca.3,5 mil €. Res pa je tudi, da
se vsako potovanje, pa naj je še tako dolgo, začne

s prvim korakom. Verjamemo, da nam bo z dobrim
delom uspelo. Glede na to, da smo društvo v javnem
interesu, ter se nahajamo na predelu, ki je namenjen
samo za šport in rekreacijo, bomo lahko omogočili
vsem krajanom še boljšo predvsem pa bolj raznoliko
vadbo. In ne nazadnje bo s tem naše Radvanje lepše
in bolj urbano.
Odlično sodelujemo z Uradom za šport, ki nam je v
veliko pomoč. Ko naletimo na težave ali navidezno
nerešljiva vprašanja, so nam na Uradu za šport vedno
odprta vrata, za kar smo jim hvaležni.
V zadnjem letu smo preko javnih del uspeli dobiti
novega uslužbenca, zaradi česar je naše ŠD Radvanje
še bolj urejeno in vzdrževano, kot bi bilo sicer.
Upamo, da bo tako tudi v letu 2011.
Dobro sodelujemo tudi z OŠ Ludvika Pliberška
Maribor, saj otroci radi pridejo k nam na športne
dneve. Veseli smo, da se otroci in profesorji pri nas
počutijo dobro in da lahko na ta način pomagamo.
Sodelujemo še z Univerzo v Mariboru, in sicer pri
izvajanju praktičnega dela za pridobitev naziva
diplomirani trener nogometa.
Zadovoljni smo, da nas obišče vedno več ljudi, kar
je pokazatelj, da smo na pravi poti, je pa tudi obveza
za naprej. Obljubljamo vam, da bomo s takšnim
zanosom in delom nadaljevali.
Ob koncu vas vabim, da se nam pridružite kot člani
ali z dobronamerno kritiko. Želim vam želim lep
božič in srečno, predvsem pa zdravo in športa polno
novo leto 2011.
Športni pozdrav,
Robert Viraj, predsednik ŠD Radvanje

kaRate klUb Radvanje
Letos Karate klub Radvanje obeležuje svojo 12
obletnico delovanja.
Bogato tradicijo in uspešno delo, ki deluje že več
kot deset let, potrjujejo tudi letošnji rezultati. V širši
izbor reprezentance so bili poklicani kar trije naši
člani, Maja Hercog pa je v mesecu oktobru zastopala
barve slovenske članske reprezentance na Svetovnem
prvenstvu v Beogradu.
Tudi ostali člani so bili v letošnjem letu polno
zasedeni s tekmovanji in klubskimi aktivnostmi.
Na DP Slovenije smo dosegli 4 zlate, 1 srebrno in 2
bronasti odličji v posamični konkurenci, na ekipnem
DP pa so kadeti osvojili 2. mesto med 11 ekipami.
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Največji napredek v klubu je naredil Jure Koren, ki
je že drugič zapored osvojil naslov državnega prvaka
in zastopal slovensko reprezentanco na Mladinskem
svetovnem prvenstvu v Maroku.
Velika pridobitev v klubu je novi trener za kate. Gre
za večletnega slovenskega reprezentanta Gregorja
Krebsa. Rezultati njegovega dela se že kažejo pri naših
tekmovalcih. Kot vsako leto smo tudi letos sezono

zaključili s tradicionalnimi pripravami v Poreču, kjer
je letovalo 15 otrok. Tokrat smo se osredotočili na
pravilno izvedbo tehnik.
Menim, da je za nami odlična sezona na vseh
področjih. Kot potrditev dobrega dela v klubu priča
tudi dejstvo, da v klubu vadi več kot 100 članov.

nk Radvanje

pasti odraščanja, v katere se mnogo otrok, ki živi v
našem mestu, ujame, še preden se zavedajo 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 šest selekcij, ki tekmujejo v okviru
medobčinske zveze Maribor. Skupaj imamo aktivnih
preko sto nogometašev. V letošnjem letu smo v
nogometno šolo pritegnili veliko mladih. Z dobrim
športnim in vzgojnim delom smo ustvarili trden in
prijateljski kolektiv. V veliko pomoč so nam tudi
starši, ki neposredno spremljajo razvoj svojih otrok.
Med drugim si želimo, da bi članska ekipa, ki je
sestavljena predvsem iz doma vzgojenih in izšolanih
nogometašev, prestopila v višji rang tekmovanja.
Žal prostovoljno delo in lasten trud nista dovolj,
saj stroški tekmovanj, vzdrževanje opreme in igrišč
predstavljajo veliko obremenitev.
Vabimo vas, da postanete reden obiskovalec tekem
naših selekcij na igrišču v športnem parku Radvanje.

kRatka pRedStavitev noGoMetneGa
klUba
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 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 bilo ustanovljeno
leta 1975. Tako danes uradno nastopa pod imenom
ŠD Radvanje.
Igrišče pod Pekrsko gorco je bilo urejeno leta 1973.
To je bilo postavljeno zraven objekta, ki je bil do
takrat v lasti vojske (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. V
letu 2010 pa smo končno dobili tudi žaromete, ki
nam omogočajo vadbo v večernih urah.
ekipe v tS 2010/2011
• ČLANI
• KADETI
• Starejši CICIBANI
U - 10
• Mlajši CICIBANI
U–8
• CICIBANI
U-6
• VETERANI
• LISJAKI
Nogometni klub Radvanje je bil ustanovljen z
namenom, da iz bližnje okolice pritegne čimveč
mladih ljudi ter jim ponudi zdravo zabavo in športno
vzgojo, s katero si bodo pridobivali tudi življenske
izkušnje. Primarni cilj in poslanstvo kluba nizgolj
tekmovanje, temveč tudi odvračanje mladih od
14
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Lep športni pozdrav!
Robert Viraj
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RadvanjSki liSjaki
Ob prebiranju lanskih Radvanjskih novic sem se
odločil, da napišem nekaj vrstic o »Radvanjskih
lisjakih« nogometaših, na katere so pozabili v
predstavitvi o ŠD Radvanje.
Tudi mi smo člani ŠD Radvanje in kot vse ostale
sekcije skrbimo za preventivo, druženje in ne
nazadnje tudi za promocijo našega Radvanja.
Res je, da ne igramo v nikakršnih ligah. Imamo
pa turnirje ter srečanja z nam sorodnimi ekipami.
Vsako nedeljo (celo leto) poteka rekreacija: pozimi v
dvorani, čez poletje v športnem parku Radvanje.
Trenutno imamo 27 članov (od 30 do 67 let),
premoremo tudi predsednika, podpredsednika,
blagajnika in selektorja. Na zaključku leta (povabimo
tudi partnerke) podamo poročila, volimo novo
vodstvo.
Kaj smo letos počeli?
• Imeli smo pet srečanj doma in eno v Velenju
oziroma Šoštanju z ekipo »TRHLIH VEJ«.
• Priredili smo družinski piknik.
• Organizirali smo turnir Radvanjskih lisjakov.
Poleg 4 veteranskih ekip (8 do 12 igralcev v ekipi)
sta sodelovali še ekipi U-10 domačega društva
(12+1) in Marles hiše Limbuš Pekre (17+2 ) in
na koncu še revijalno srečanje članskih ekip ŠD
Radvanje in Zvezdic (bivši znani igralci Bozgo,
Križan …). Vse ekipe in goste, med katerimi je bil

•

tudi podžupan g. Verlič, smo primerno postregli
z jedačo in pijačo, veteranske ekipe pa so dobile
še zaslužene diplome in pokale.
Organizirali zaključek leta s podelitvami plaket
zaslužnim članom in tombolo.

Hvala vsem donatorjem in vsem, ki ste nam pomagali,
saj je druženje z vašo pomočjo veliko lepše.
Radvanjčanke in Radvanjčani, vam pa Radvanjski
lisjaki v novem letu 2011 želimo veliko zdravja,
sreče in osebnega zadovoljstva.
Predsednik:
Ivan Hrastnik

Radvanjski lisjaki in Trhle veje v Velenju

kRajevna oRGaniZacija
RdečeGa kRiŽa Radvanje
Leto je naokrog in ponovno vas bodo obiskali naši
aktivisti s koledarji. Vljudno vas naprošamo, da po
svojih močeh pomagate in prispevate za Organizacijo
rdečega križa. Rada bi poudarila, da ves denar, ki ga
prispevate in se zbere s prodajo koledarjev, ostane
v naši Krajevni organizaciji Rdečega križa. Zbran
denar se čez leto porabi za pozornostna darila
našim krajanom ob njihovih visokih jubilejih. V
prednovoletnem času obiščemo in obdarimo naše
občane, ki so nastanjeni v Domu za upokojence,
enota Tabor in Pobrežje, pomagamo pa tudi našim
otrokom, da lahko gredo na morje in šolo v naravi.

Krajevna organizacija Rdečega križa Radvanje
želi vsem krajankam in krajanom
srečno 2011

predsednica krajevne organizacije Rk Radvanje
Gizela vicman
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»SRečno. oStanite lUdviki.«

Foto: Peter Rižnar
Dolgoletni ravnatelj naše šole, gospod Srečko
Pungartnik, se je zasluženo upokojil. Vsi se včasih
še zmotimo in iščemo 'gospoda ravnatelja' namesto
'gospe ravnateljice'. O šoli, o nas Ludvikih, o
spremembah in drugih stvareh se je bilo najlažje kar
pogovoriti z Vami, gospod Pungartnik.
Ludvikom ste v spominu zagotovo ostali kot predan
ravnatelj, bili pa ste tudi učitelj. Kako dolgo je trajala
in kakšna je bila Vaša učiteljska pot?
Na Ludviku sem začel učiti 16. 9. 1968. Bil
sem študent Višje tehniške šole. Ker je takrat
primanjkovalo učiteljev fizike, so me radi sprejeli.
V začetku sem učil osem ur fizike tedensko, a sem
kmalu začel voditi razne krožke (seveda neplačano).
Tako sem počasi začel opuščati predavanja in vaje
tehniške šole ter se »seliti« na Ludvika. Nekoč je
prišel k pouku inšpektor za fiziko prof. Horvat.
Po uri je postavil učencem fizikalno vprašanje, na
katerega še sam ne bi znal izstreliti odgovora. Glej
čudež: učenci so kot iz topa pravilno odgovorili. Pri
analizi ure mi je inšpektor dejal:
»Poskusov, ki si jih naredil za prikaz električne
napetosti, še nikoli nisem videl. Znaš misliti, vidim.
Učiti pa ne znaš posebno dobro. Priporočam, da se
vpišeš na pedagoško.«
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Prepisal sem se na Pedagoško akademijo, v Radvanju
medtem učil, vodil krožke (fotografski, radijski,
plesni, modelarski, planinski …) in oktobra 1973
tudi uradno sklenil delovno razmerje. Vso dotedanjo
delovno dobo sem »podaril družbi«. Pozneje so mi
ta leta zelo manjkala, a to bi bila zgodba za knjigo.
Ko je bil leta 1979 takratni ravnatelj Leo Čepič poslan
za ravnatelja Osnovne šole borcev za severno mejo,
ki je bila v gradnji, me je spodbudil in prepričal, naj
kandidiram za ravnatelja Ludvika. Nisem imel neke
posebne želje po tovrstnem delu, po drugi strani pa
sem bil nekako ponosen, da je predlagal prav mene.
Ko sem ga po letu ravnateljevanja vprašal, če je
predlagal mene zato, ker Ludvik potrebuje na čelu
eno konjsko moč, je s porednim nasmehom pritrdil.
In potem sem vlekel do letošnjega septembra.
Vloga ravnatelja je dvojna: da pospešuje in zavira.
Vedno mora usklajevati ti dve nasprotji. Z leti in
nabiranjem izkušenj začenja človek vedno bolj
zavirati. Ko sem opazil, da se zavore grejejo, sem šel.
Če bi lahko čas zavrtel na leto 1968, bi svojo
poklicno pot ponovil. Niti tega, da sem delal precej
več za druge kot zase, ne bi izpustil.
Tako mi, učenci in delavci šole, kot najbrž tudi Vi,
se od septembra privajamo na manjše spremembe.
Zanima me, kakšno je Vaše mnenje o spremembah v
življenju in kaj bi šoli ter nam želeli sporočiti?
Vse se spreminja, zato se spremembam enostavno
ni možno ogniti. V življenju sem sodeloval z
velikim številom ljudi. Nekateri skrajni bi vse kar
spreminjali, neglede na posledice, drugi skrajni
ne bi spremenili ničesar. Če nekdo hoče nenehno
spreminjati pohištvo v svoji kuhinji, mi je povsem
vseeno. Ni mi pa vseeno, ko bi kdo hotel kar počez
vse spreminjati v šoli s petsto učenci. Tu je pa že
treba vedeti, zakaj sprememba.
Najbolj preprosta pot do odločitve za spremembo
je »4P-analiza« (prednosti, pomanjkljivosti,
priložnosti, pretnje). Če je prednosti in priložnosti
odločno več kot pomanjkljivosti in pretenj, se za
spremembo odločiš.
Bolj blizu so mi spremembe, ki so nadgradnja. To
pomeni, da ohranjamo dosedanje dobro, opuščamo
preživeto ali napačno ter opuščeno nadomeščamo z
boljšim. Opuščati dobro, da bi ugajal npr. velikemu
bratu, pa je hlapčevsko in plazeče.
Zato sem prej govoril o ravnatelju-pospeševalcu oz.
zaviralcu.
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vsebine. To ne pomeni nikakršnega podrejanja
kogarkoli komurkoli, ampak pošten odnos. V tem
poštenem odnosu se mora vsak videti potrebnega
in nihče nad drugimi. Biti je potrebno tudi malo
poseben. To ne pomeni boljši, enostavno – malo
Najbolj slikovito mi je posvečanje delu, poklicu ali drugačen. Med šolami so neznatne razlike; vse
hobiju nekoč predstavil pokojni prijatelj Jaka Čop delajo po istih pravilih, vsi učitelji si po svoje
prizadevajo za uspeh, vsi starši privoščijo svojim
(tudi častni učenec naše šole). Dejal je:
otrokom najboljše. Šola mora prisluhniti učencem
»Človek v življenju ne sme biti drekmašina.«
Opravljal sem dela, ki sem jih pač, in zato se za in staršem ter jih slišati. Posebnosti po takšnem
človekom, ki ni stroj za proizvodnjo iztrebkov, mora slišanju okoli 1500 dobro želečih sploh ni težko
še kaj videti. Pošteno pa je povedati tudi sledeče. najti. A vseh 1500 ne moreš zadovoljiti. Ko ne gre,
Posameznik težko vse naredi sam. Zato je natančno je treba NE jasno povedati.
to, kot si nadvse zrelo povedala v vprašanju:
»pripomogli k temu«. Če bi sedaj začel pisati, kdo Pravijo, da so najlepše besede tiste, ki pridejo iz srca.
je bil soavtor Ludvika, bi bil spisek zelo dolg. In Upam, da ima tudi Ludvik v Vašem srcu posebno
zajemal bi paleto najmanj od leta 1873 dalje, od mesto. Kakšne besede bi izbrali zanj – za šolo, za
učencev z nezadostnimi ocenami do odličnjakov, učence, za starše, za učitelje … za vse, v srcu katerih
od učiteljev do ostalih zaposlenih, od staršev do je Ludvik nekaj posebnega?
njihovih predstavnikov, od Radvanja do Ljubljane.
Najlepših vtisov v zvezi z Ludvikom je veliko. Štiri Z besedami je križ, vsak jih sliši po svoje. Zakaj,
misliš, se nisem javno poslovil od vas, učencev, kot
primere najlepših vtisov bom omenil.
prvošolec, ki na proslavi uspešno dokonča naučeno bi se spodobilo? Nisem mogel. Vsako slovo pomeni
besedilo in se zmagovito prikloni občinstvu (najbolj konec in če je povrhu še konec lepega, se lahko
človek zlomi. Težko prenašam odhode.
pa mamici v četrti vrsti);
učenec zadnjega razreda na valeti, ki nestrpno Vseeno bom poskusil z besedami.
pričakuje skok v življenje (na asfalt pred šolo pa Domnevam, da bosta vnuka od dedka kmalu
nekaj trenutkov prej zapiše: »LEPO JE BILO BITI zahtevala pravljico. Začel bom takole:
»Nekoč je ob visokih cedrah in srebrni smreki stala
LUDVIK«);
bivši učenec, ki po štiridesetih letih odhoda z Ludvika velika stavba. V njej je mrgolelo ljudi: učencev,
na obletnici valete pove, kako je goljufal pri zadnji učiteljev, ostalih zaposlenih, staršev; celo prijaznega
kontrolki iz fizike (sam pa mu ne povem, da sem zobozdravnika in sestro si srečal. Vidita, vsi ti ljudje
takrat namenoma slonel na polici in nenormalno so bili Ludvik.«
Protestirala bosta:
dolgo zrl proti Urbanu);
mama nekdanjega učenca, ki ob bežnem srečanju »Ej, dedi, spet se šališ. Vsi pa že niso bili Ludvik.«
pove, da je njen sin, bivši Ludvik, uspešno opravil »Bili, bili. Tudi vajin dedi je bil.«
doktorat (in se s to izjavo pokloni vsej paleti iz »Dedi, spet govoriš o vaši šoli.«
»Res je, moja velika mala, saj sta vendar zahtevala
prejšnjega odstavka).
Lepa so vsa srečanja s sodelavci (tudi lepo pravljico.«
upokojenimi).
Gospodu Pungartnik, zahvaljujem se vam v imenu
Od prvošolcev, ki se privajajo na šolo, nas šole. Upam, da se bomo še večkrat tako zmotili in
devetošolcev, ki se (proti naši volji) odvajamo od iskali 'gospoda ravnatelja' namesto 'gospe ravnateljice'
Ludvika, do vseh učiteljev in drugih zaposlenih … – da boste še vedno na nek način z nami na šoli.
ja, Ludviki res nismo majhna družina. Kaj je tisto, Želim Vam, da bi pokoj uživali mirno in ob stvareh,
kar takšno 'šolsko družino' povezuje in kaj lahko ki Vas veselijo.
storimo, da bo Ludvik tudi v prihodnje šola, na katero
Srečno. Ostanite Ludviki.
se enostavno navežeš?
Janina Ulbl, 9. a
Vsebina šole so učenci, vse drugo od stavbe, učil,
računalnikov, zaposlenih … so sredstva za dosego
Mnogi se strinjajo, da ste se šoli dolga leta posvečali
z vsem srcem in zelo pripomogli k temu, da je Ludvik
danes takšen, kot je. Kaj je tisto, kar se Vam je v
spomin vtisnilo kot najlepše v zvezi z Ludvikom?
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ZadovoljStvo MoRaMo
poiSkati v Majhnih StvaReh

Ste zadovoljni s svojo novo pisarno?
Zanimivo, da ste me to vprašali. nikoli nisem
posebej razmišljala o tem, kakšna je moja pisarna.
Zame je pisarna prostor, kjer delam. všeč mi je, ker
je svetla in dovolj velika, da lahko v njej sprejmem
učence, učitelje in starše. Seveda pa upam, da se
ob vstopu v pisarno počutite prijetno.
Ste si prej svoj današnji položaj predstavljali kako
drugače?
nikoli si nisem predstavljala, da bi bila v. d.
ravnatelja ali ravnateljica. Splet okoliščin je bil
takšen in danes sem tukaj. vedno sem se zavedala,
da je delo, ki ga sedaj opravljam, zahtevno in
odgovorno. vem tudi, da se bom morala še veliko
naučiti. kadar se nečesa lotim, to tudi skušam
izpeljati po najboljših močeh.
Ali ste zadovoljni z delovno vnemo sodelavcev v
novem šolskem letu?

Sodelavci so vedno bili tisti del moje službe, zaradi
katere mi nikoli ni bilo težko iti v službo, pa naj je
to bilo zgodaj zjutraj, pozno popoldne ali zvečer.
Foto: Jakob Dolinšek
tudi letos ni nič drugače. Mislim, da smo dober
S prihodom novega šolskega leta se je upokojil kolektiv in da se trudimo, da bi bili naši učenci
gospod ravnatelj Srečko Pungartnik. Njegovo mesto čim uspešnejši. ja, zelo sem zadovoljna z delovno
je zasedla gospa Lidija Todorović, bivša pomočnica vnemo vseh na ludviku.
ravnatelja. Ob deseti uri dopoldne sva s sošolcem
Jakobom Dolinškom odšla do pisarne gospe vršilke Bili ste že osem let pomočnica ravnatelja, ali kaj
dolžnosti ravnatelja, da bi ji zastavila nekaj vprašanj. pogrešate delo z učenci v razredu?
Lepo naju je sprejela in nama ponudila slaščice.
delo z učenci je gotovo tisti del, zaradi katerega
Prevzeli ste krmilo šole z največjim številom se počutim v pisarni kar malce osamljeno. dela je
učencev v Mariboru, odličnimi športniki, kulturniki, veliko, a vseeno pogrešam razred, kjer se vedno kaj
raziskovalci , pevci … prav gotovo vas čaka zahtevno dogaja. Razred je moj izziv in rada sem z učenci.
delo. Kakšno vidite našo šolo čez 10 let?
Zato pa zdaj kolikor le morem obiščem učence v
učilnicah, na hodnikih ali pri kakšni dejavnosti,
pravzaprav si jo ob tem, kar si povedala, torej ob kamor me povabijo.
odličnih športnikih, kulturnikih, raziskovalcih in
pevcih ne želimo videti posebej drugačne. negovali Če bi imeli na izbiro ostati ravnateljica ali se ponovno
bomo to, kar imamo in dobro znamo in skušali vrniti nazaj na delo z učenci, kaj bi izbrali?
izboljšati tista področja, kjer bi lahko naredili
kaj boljše, drugače. Seveda bomo šli naprej, to je težko vprašanje. osebno mislim, da je treba
nekaj bomo gotovo uredili, izboljšali materialne vsako delo najprej končati in se nato odločiti,
pogoje in opremo, ampak vse ni odvisno samo kako naprej. če se bom morala kdaj odločiti, bo
od nas. verjamemo, da se bo, tako kot se je tudi odločitev gotovo terjala veliko razmišljanja in
do sedaj, vedno kaj obnavljalo, dograjevalo ali časa, saj ima vsako delo veliko dobrih in manj
spreminjalo.
dobrih strani. obojega pa se veselim.
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Naša šola je stara že 138 let. Doslej so jo vedno kako polni energije zapuščate šolo. Pravijo, da
vodile moške roke, v čem vidite prednost, da tako ste velika ljubiteljica aerobike. Kaj menite, kako
pomembno ustanovo vodi ženska?
rekreacija vpliva na počutje ljudi?
nisem prepričana, da je velika razlika med
ženskim in moškim vodenjem. Morda samo
delujemo drugače, vsi pa se trudimo, da bi svoje
delo kar najbolje opravili.

Zelo pozitivno. Med vadbo se sproščajo endorfini,
ki povzročajo, da so ljudje boljše volje. podobno
kot če bi jedli čokolado. Zato so naše vaditeljice
vedno dobre volje. tudi za telesno in delovno
kondicijo je dobro, če se človek rekreira.

Pogosto slišimo, kako pomembno je, da dobro
sodelujejo učenci, učitelji in starši. Učence in učitelje Bližajo se praznični dnevi. Kaj bi sporočili bralcem
ste pohvalili. Kakšno pa je sodelovanje med šolo in Radvanjskih novic?
starši?
Želim jim, da bi praznične dneve preživeli v
Sodelovanje med šolo in starši je izredno dobro. krogu tistih, ki jih imajo najraje. v novem letu
naši starši so vedno pripravljeni na pogovor in pa, da bi našli tisto, kar jih osrečuje, da bi našli
dogovor. S predstavniki sveta staršev se srečujemo zadovoljstvo tudi v majhnih stvareh in da bi svoje
vsak mesec in tako sproti rešujemo težave. delo opravljali z veseljem.
Moram povedati, da so starši tudi zelo »pridni«
pri obiskovanju pogovornih ur in roditeljskih Kmalu sva s sošolcem vsa zadovoljna odšla in on
sestankov. takšno sodelovanje si želimo tudi v je z veseljem vzel še nekaj slaščic za popotnico do
prihodnje.
razreda.
Če bi imeli neomejeno količino denarja, kaj bi najprej
spremenili na naši šoli?

Rahela Horvat Toš, 6. a

vsi vemo, da najprej potrebujemo novo telovadnico
ali pa vsaj temeljito prenovo in dozidavo stare. Saj
si verjetno to želite tudi učenci?
Vemo, da pred mestnim hrupom radi pobegnete »v
svoj vrtiček«. Tudi nov nasad grmičkov pred šolo
kaže vašo naklonjenost naravi. Lahko pričakujemo
na naših zelenicah ob šoli še kakšne spremembe?
če bo kakšna možnost in želja, bomo še kaj
spremenili. najprej bomo počakali, da vidimo,
kako se bo obnesel novi nasad, potem pa se bomo
odločili še za kaj. idej nikoli ne zmanjka.
Ste tudi mati dveh uspešnih otrok, sin obiskuje Drugo
gimnazijo, hči pa pridno študira medicino. Oba sta
obiskovala našo šolo. Če bi ju še enkrat
morali vpisati v prvi razred, bi ju ponovno vpisali v
OŠ Ludvika Pliberška?
če bi stanovala v drugem mestu, verjetno ne. šalim
se. Glede šolanja otrok ne bi ničesar spremenila.
Uspešnost pa je vedno odvisna od posameznika.

Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor
Lackova cesta 4, 2000 Maribor
MATIČNA ŠT.: 5086728000
DŠ: 84740299
RAČUN pri UJP:
01270-6030668525
TAJNIŠTVO
+386 2 42 12 802
Faks:
+386 2 42 12 812
tajnistvo-ludvika.mb@guest.arnes.si

Ob večerih vas lahko vidimo tudi v športni opremi,
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inteRvjU Z vaMi je pRav
Gotovo eno iZMed
najpRijetnejših opRavil

Kakšnih opravil se najbolj veselite?

Ker sem trenutno še zaposlen na Slovenskih
železnicah, funkcijo podžupana opravljam
nepoklicno. To pomeni, da z obveznostmi podžupana
pričnem po 12. uri in končam pozno popoldne
oziroma zvečer. Ko pridem na svoje delovno mesto,
najprej pregledam vso pošto, nato pričnem s sestanki,
ki so povezani z mojimi zadolžitvami.

Kako bi želeli
Maribora?

Najbolj sem vesel, ko opravljam tiste obveznosti, ki
so neposredno povezane z otroki, tako z osnovnošolci
Pred kratkim so bile volitve za župana. Eden izmed kot z otroki iz vrtca. Intervju z vami je prav gotovo
podžupanov, ki jih je izbral gospod župan, je tudi eno izmed prijetnejših opravil.
gospod Milan Mikl. Sam je rekel, da je zato gospodu
županu zelo hvaležen. Kot pravi novinarji smo se z Slišali smo, da ste ljubitelj športa. Vam preostane še
gospo Todorović odpravili na občino ter vstopili v kaj časa tudi za šport in sprostitev?
pisarno. Gospod podžupan je bil zelo vesel našega
obiska, ki ga je uvrstil tudi med svoja najljubša V mladih letih sem aktivno igral nogomet. Kasneje
opravila. Malo nam je nagajala tehnika, a vprašanja, sem pričel z igranjem tenisa in ga igram še danes.
ki jih lahko preberete spodaj, smo zastavili zelo dobro Veliko sem kolesaril in hodil na Pohorje.
in vsi trije učenci smo se ob tem počutili nadvse Trenutno enkrat na teden igram tenis, pričel sem
tudi s plavanjem. Vse je odvisno od razpoložljivega
imenitno.
časa. Kljub številnim obveznostim je potrebno najti
čas za sprostitev, ker jih potem lažje opravljaš.
Kako poteka običajen delovni dan podžupana?
polepšati

življenje

meščanov

Foto: Jakob Dolinšek

Rad se soočim z neposrednimi problemi posameznikov in teh ni malo. Opravil sem veliko razgovorov,
jim prisluhnil in tudi pomagal in tega sem najbolj
vesel. Vedno in povsod se bom zavzemal za tista
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dejanja, ki bodo polepšala življenje naših občanov.
Česa se najbolj spomnite iz vaših osnovnošolskih
let?

katerega je potrebno vključiti tudi osnovnošolce
in otroke v vrtcih. O tej temi sem se pogovarjal z
ravnatelji, ki so nad idejo vključevanja v projekt
zelo navdušeni.

Prvega šolskega dneva, ko sem zamudil skoraj Ste tudi ljubitelj lepih slovenskih pesmi. Kaj svetujete
celo šolsko uro. To me je tako prestrašilo, da sem mladini, ki poslušajo le tujo glasbo?
naslednji dan bil eno uro prej v šoli.
S tem, da poslušajo tujo glasbo, ni nič narobe. Prav
nasprotno, izpopolnjujejo se pri učenju tujega jezika,
Kakšne spomine imate na svoje učitelje?
spoznavanju kulture. Želim pa si, da ob tem ne
Spomini na učitelje so dobri, kljub temu da sem pozabijo na naše lepe narodno-zabavne in zabavne
pesmi, ki ji ni malo. S tem pokažemo pripadnost
dobil včasih kakšno zaušnico.
lastni državi.
Lepo ste sodelovali z bivšim ravnateljem naše šole,
gospodom Pungartnikom. Kako pa sta se ujela z Z nami ste že bili na pohodu Ludvik hodi. Ali boste z
nami tudi naslednje leto?
gospo Lidijo Todorović, v. d. ravnatelja?
Trudim se, da bi z vsemi ravnatelji in ravnateljicami
osnovnih šol dobro sodeloval. Gospod Pungartnik
je bil tisti ravnatelj, s katerim sem dobro sodeloval.
Gospa Lidija Todorović je že sedaj, ko opravlja
v. d. ravnatelja, pokazala, da je pravi naslednik
gospoda Pungartnika. Želim, da čim prej postane
ravnateljica.
Ob 130-letnici naše šole smo v šolskem glasilu
Ledina plus z velikimi črkami zapisali Mestna občina
Maribor nam je prenovila najstarejši del šole (7.
maja 2002). Kar nekaj časa je že minilo od takrat,
število učencev se jekrepko povečalo, prostori so
postali tesni, še posebej telovadnica. Bomo lahko
čez kakšno leto ponovno zapisali z velikimi črkami
Mestna občina Maribor je v Radvanju zgradila novo
telovadnico, še posebej je za to zaslužen podžupan
mesta Maribora, gospod Milan Mikl?
Sploh ni pomembno, kaj bo pisalo v šolskem glasilu
Ledina. Najbolj pomembno je to, da bomo do nove
telovadnice, ki jo res potrebujete, prišli. Zavedati se
je potrebno, da imamo na območju Mestne občine
Maribor še veliko osnovnih šol, ki potrebujejo
nove telovadnice, jedilnice, naravoslovne učilnice
… Denarja ni veliko, zato ga je potrebno pametno
razporediti.

Na pohodu sem se imel krasno. V kolikor bom
pravočasno obveščen o terminu, se ga bom z
veseljem udeležil.
Odgovorni ste tudi za projekt Univerzijade, gotovo se
bo veliko prireditev odvijalo na Pohorju in v Radvanju.
Radvanjčani bi bili zelo veseli kakšne večnamenske
dvorane, kjer bi lahko potekale prireditve. So vam že
povedali svoje želje?
Večina prireditev se bo odvijala na Pohorju in v
Radvanju, zato bo nujno potrebno zgraditi dvorano,
ki jo bomo tudi po končani prireditvi še kako
potrebovali. Želja je veliko, vendar vseh, žal, ne bo
moč izpolniti. Takoj, ko bomo zaznali priložnost,
vas bomo z veseljem vključili. Pričakujemo tudi
vaše pobude.
Nam lahko zaupate kakšno vašo skrivnost?
Postal bom dedek in se zelo veselim tega trenutka.
Ste Božičku že napisali pismo? Če ne, pa nam vseeno
zaupajte vaše božične želje.
Božičku še nisem pisal. Največja želja je prav gotovo
ta, da se srečno izpolni skrivnost, ki sem vam jo
zaupal.

Leta 2012 bo Maribor Evropska prestolnica
kulture. Kako se bomo v te projekte lahko vključili Kaj bi zaželeli vsem bralcem tega intervjuja?
osnovnošolci?
Da se tudi njim izpolnijo vse skrivnosti. Želim, da
Velikokrat sem že poudaril, da je EPK projekt, v bi znali razumeti tudi takrat, ko se ne izpolni vse
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tisto, kar si želijo. Želim, da razumejo, da to ni zato,
ker ne bi hoteli, imeli volje ali znanja, ampak ker
včasih preprosto ne gre. Pomembno je, da nikoli ne
obupamo in 'vržemo puške v koruzo'.

Turistična agencija Ludvik bi na ta način delovala
promocijsko za naš turistični kraj Radvanje, saj bi se
informacija o delovanju učilnice na prostem razširila
širom po Sloveniji. Seveda ta učilnica na prostem
ne bi bila namenjena samo naravoslovnim dnevom
Kaj bi nam, osnovnošolcem, svetovali za življenje?
in učenju. Sem bi lahko prihajali tudi naključni
sprehajalci ali turisti in se ob čudoviti naravi sprostili
Pomembno je, da se pridno učite in sledite svojim ter si nabrali novih moči. Ta turistična točka v
sanjam, obenem pa ne pozabite na vrednote, kot so Radvanju bi lahko pritegnila mnogo turistov, ki bi
iskrenost , spoštovanje in preudarnost, ki vas naj na v tem kraju spoznali veliko zanimivosti. V nalogi je
vaši življenjski poti vedno spremljajo.
predstavljenih nekaj turističnih izdelkov – spominkov,
ki bi promovirali naš turistični kraj pod Pohorjem.
Rahela Horvat Toš in
Nomi Hrast, 6.a
Fotograf: Jakob Dolinšek, 6. a

tURiStični podMladek oSnovne
šole lUdvika plibeRška
MaRiboR
Tako kot vsako leto smo tudi letos želeli narediti
nekaj za naš kraj. Nastal je inovacijski predlog

Sodelovali smo na tekmovanju Turizmu pomaga
lastna glava, kjer smo dosegli srebrno priznanje in
zlato priznanje za turistično tržnico. S tem smo si
Inovacijski predlog predstavlja turistično ureditev prislužili udeležbo na državnem srečanju najboljših
Radvanjskega potoka, ki teče skozi majhen kraj turističnih podmladkarjev.
Radvanje. Na tej novi turistični točki bi postavili
hišico - agencijo Ludvik ter učilnico na prostem z
Avtorji: Špela Bohinec, Kaja Klužer, Taja Klužer,
učno vsebino o rastlinstvu in živalstvu potoka.
Špela Kosi, Sanja Premović, Saša Golež, Iris
Agencija Ludvik bi stala na desni strani potoka, na
Vrhovski, Klemen Knuplež
levi strani pa bi bile mize s stoli, izdelani iz debel
dreves. Učna vsebina bi bila na informacijskih tablah,
Mentorice: Ribana Višnar, Vera Kožuh, Karolina
kjer bi bil zapis tudi za slepe v Braillovi pisavi.
Jurak, Melita Djordjević
ob biStReM
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Misli bivših podmladkarjev…
Naša šola slovi po tem, da vsako leto sodeluje pri
projektu Turizmu pomaga lastna glava in dosega
dobre uspehe.
Že od petega razreda dalje sodelujeva pri tem
projektu. Najprej sva sodelovali kot del igralske
ekipe, v osmem in devetem razredu pa sva bili s
sošolko Špelo Bohinec že avtorici turističnih nalog.
Vsakoletne teme, ki so nam bile ponujene, so bile
zanimive in so nam omogočile poglobljeno obdelati
domač okoliš ter podati zanimive turistične novosti.
Meniva, da je bila vsakoletna organizacija dobro
zasnovana in izpeljana, saj smo lahko širokemu
krogu obiskovalcev predstavljali naše ideje. S tem se
seveda »širi« turistični podmladek, kar je bistvo tega
projekta.
Taja in Kaja Klužer

Projekt Turizmu pomaga lastna glava je zelo zanimiv
in predvsem koristen za mlade, ki v okviru projekta
dobijo možnost, da svojemu kraju predstavijo
svoje zamisli za izboljšanje turizma v njem. Je tudi
zelo dobra priložnost za pridobivanje izkušenj na
področju trženja in za ustvarjalnost, ki je potrebna pri
oblikovanju stojnice in raznih idej. Za razvijanje idej
je potrebnega veliko truda, za katerega smo, če so
predlogi še posebej dobri, tudi nagrajeni.
Navsezadnje pa je projekt Turizmu pomaga lastna
glava tudi dobra priložnost za druženje, saj se vsako
leto projekta udeleži veliko šol, kar dolgotrajno
pomeni, da mladim za turizem nikoli ne bo zmanjkalo
idej.
Sanja Premović

OŠ GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR
Šolsko leto je z zagnanostjo in novimi idejami
zakorakalo tudi v našo šolo, kjer so se že septembra
začele vrstiti pomembne aktivnosti.
Po dolgem času smo letos pridobili prvošolčke in jim
pripravili nepozaben program.
Skupaj s starši smo bili deležni obiska policije, obiskal
nas je generalni direktor policije g. Janko Goršek,
ki je po svečanem in toplem sprejemu prvošolčkov
dejal, da se tako prijetno in sproščeno že dolgo ni
počutil in da se bo z veseljem še kdaj oglasil pri nas.
Lutkovna igrica, ki jo je pripravila naša knjižničarka,
nas je ob doživetem pripovedovanju popeljala v svet
domišljije.
Darila, ki smo jih sami pripravili za naše prvošolčke
(lesene pikapolonice), so predstavljala iskreno
dobrodošlico in veselje ob pogledih na zadovoljne
obraze otrok. Program in nastop naših šolarjev je
pokazal, da je bilo vloženega veliko truda, želje po
predstavitvi, dokazovanju in uveljavljanju, kar je
od vsakega otroka pomembno sporočilo, ki nam ga
posreduje z željo, da bi mu čim večkrat prisluhnili.
Kot ravnateljica šole si zelo prizadevam, da bi
otrokom omogočili čim več potrjevanja na področjih,
kjer so njihovi potenciali in želje velike, saj se skozi
le-te uspešno razvijajo.
Otroci nas velikokrat vodijo in morali bi se zavedati,
tako kot pravi dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, da so
otroci eksperti v svojih izkušnjah.
V mesecu oktobru je naša šola nestrpno pričakovala

goste projekta Comenius, v katerega so bile vključene
različne države (Francija, Poljska, Italija, …).
Pripravili smo jim vsebinsko bogat program in jim
predstavili našo šolo. Skupaj z učenci smo pripravili
kostanjev piknik, pokazali smo jim našo okolico in
jih peljali na Pohorje.
Učenci so bili navdušeni, da o gostih ne govorimo,
saj so nam takoj po prihodu domov poslali zahvalo
in v njej zapisali, da nas ne bodo nikoli pozabili. Za
otroke je bilo to srečanje dragocena izkušnja.
V mesecu novembru bomo imeli v naši knjižnici
okroglo mizo na temo Razvajanje otrok z darili.
Povabili bomo starše, seveda pa se lahko naše okrogle
mize udeležijo tudi drugi, ki bi želeli sodelovati z
nami.
Želeli bi vas seznaniti, da smo v sodelovanju s
študentko pravne fakultete organizirali koncert v
Unionski dvorani, pridobljena sredstva po bodo
namenjena naši knjižnici, ki si jo želimo urediti.
Veseli smo, da lahko sodelujemo s posamezniki, ki
resnično čutijo potrebo in nam pomagajo odpirati
vrata naše šole navzven ter nas tako na nevsiljiv
način povezujejo z okoljem.
Naši otroci bodo predstavili svoje izdelke na dan
koncerta, 30. 11. 2010, ob 19. uri, v Unionski
dvorani.
Zavedamo se, da bomo s sodobno opremljeno
knjižnico odprli vrata ne samo staršem naših otrok
temveč tudi študentom, vsem, ki bodo potrebovali
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naše sodelovanje. Naša vizija je, da v prihodnosti
postanemo Center za otroke s posebnimi potrebami
in pokrivamo tako izobraževanja kot tudi svetovalne
storitve za vse, ki to potrebujejo. Menimo, da
moramo s svojo odprtostjo prispevati k boljšemu
vključevanju naših otrok v širše okolje in znotraj
šole poskrbeti, da otroke na to pomembno vlogo tudi
pripravimo. Zavedamo se, da je potrebno pripraviti
tudi družbo, okolje, da bomo čim bolje sprejeti, le- to
pa lahko speljemo z medsebojnim povezovanjem in
s tem prispevamo k sprejemanju naših otrok, ki žal
velikokrat trpijo zaradi prevelikih obremenitev, ki se
jim nalagajo v programih.
Prav tako smo priča prepoznemu vključevanju otrok
v našo šolo in posledično prevelikemu izpadu otrok
iz nadaljnjega sistema izobraževanja.
Na probleme stigmatizacije šole želimo odgovoriti z
drugačnim pristopom. Želimo, da smo videni, slišani
v delu, ki ga kot naše poslanstvo za otroke z veseljem
opravljamo. Skrbimo za odpiranje naše šole v okolje
in iščemo poti za opremljanje dodatnih prostorov
potrebnih za obvladovanje specifičnih pristopov
in metod, vključujemo se v izobraževanja, … V
mesecu decembru planiramo delavnice za starše in
skupaj želimo, da bodo naši izdelki in izdelki otrok
priromali tudi v domove, kot darilca, v katera so s
trudom vtkane naše nenapisane želje »ne spreglejte
nas«. Praznujejo tudi naši predšolski oddelki. Imajo
40. letnico svojega delovanja. Tudi oni sodijo pod
okrilje naše šole. S svojimi izdelki se nam bodo
predstavili v decembru. Na šolo smo, 20. decembra
2010, ob 10.00 uri povabili tudi gdč. Faniko Križaj,
ki želi prenesti svoje glasbeno sporočilo delavcem
šole, našim staršem, predvsem pa našim predragim
otrokom.
V mesecu marcu planiramo dan odprtih vrat, v maju
pa zaključno prireditev, ki jo letos nameravamo
pripraviti v sodelovanju z Bežigrajsko gimnazijo iz
Ljubljane.
Če vas pot pelje mimo naše šole ali nas želite
obiskati, bomo veseli vašega obiska. Tudi če vas
karkoli natančneje zanima o naši šoli, o našem delu
in aktivnostih, ste dobrodošli.
Zaželjeno je, da nas pokličete na tel.št. (02) 4292521
ali nam pišete preko našega elektronskega naslova
osgusi@guest.arnes.si.
Našo šolo lahko obiščete tudi preko spletne strani:
http://www2.arnes.si/~mbosgusi1s/
Za zaključek bi vam želela posredovati svoje
razmišljanje. Menim, da so besede k dobrim dejanjem
pomembne, še pomembnejša so sama dejanja in želje
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k uresničitvi.
Največja vrednost pa je v tem, da sprejmeš drugačnost
in jo poskušaš zaznavati v smeri tvoje osebne rasti.
Šele takrat se lahko ljudje povezujemo, rastemo, se
razvijamo in ustvarjamo čudovite stvaritve.
Dodatek;
V mesecu septembru smo s pomočjo dobrodelnega
združenja »Koraki za Korakce« opremili sobo, ki jo
imenujemo »gibalnica«.

V njej se resnično radi sproščamo in razgibavamo.
Naši učenci so nastopili na prireditvi, ki jo je združenje
»Koraki za korakce« priredilo na Glavnem trgu.

Publika je bila navdušena nad uspehom naših dveh
pianistov.

OŠ GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR
Udeležili smo se tudi Teka olimpijskega ognja v parku
Tivoli v Ljubljani in državnih vodnih iger MATP v
Vipavi v okviru Specialne Olimpiade Slovenije.
Učenci našega POSEBNEGA PROGRAMA so
namreč zelo aktivni v gibanju Specialna Olimpiada
in tako je naša šola pogosto tudi organizator raznih
športnih iger. V letošnjem šolskem letu nas čaka
organizacija Atletskega mitinga, ki se ga udeležijo
otroci in mladostniki z zmerno motnjo v duševnem
razvoju iz vse Slovenije.
Od 18. do 25. septembra 2010 je nekaj otrok in
mladostnikov našega Posebnega programa preživelo
nepozaben teden na jadrnici v okviru mednarodnega
projekta MIRNO MORE 2010 . Slovenski otroci in
mladostniki so zasedli enajst od 110 jadrnic. Ena
izmed njih je veliko veselja nudila tudi mladostnikom
naše šole.

Prizadevamo si soustvarjati prijetno šolo. Projekt
Soustvarjamo prijetno šolo je idejno zasnovan
tako, da se spodbuja ustvarjanje pozitivne klime
na šoli, izboljšanje odnosov med vsemi udeleženci
VIZ procesa ter spodbujanje otrok k pozitivnemu in
nenasilnem vedenju, komuniciranju in razmišljanju.
Prav tako usmerja otroke k sodelovanju v humanitarnih
akcijah na šoli.
V projekt so vključeni razredi iz šolskega programa
skupaj z razredniki (2. in 3. triada). Razredi bodo
pod določenimi kriteriji vsak mesec zbirali točke in
na koncu vsakega meseca bomo na šolski skupnosti
izbrali najboljši razred, ter najboljšo šalo meseca,
kar bomo razglasili po šolskem radiu ter podelili
nagrado. Ob koncu leta pa bomo izbrali tudi najboljši
razred leta, ki bo v skladu s projektom še prav posebej
nagrajen.

Vsi so se srečni in polni vtisov vrnili domov. Imeli so
ugodne vremenske razmere, tako da so lahko doživeli
čar jader v popolnosti.
Malo strahu, veliko veselja in smeha, vse to in še
več je bilo prisotno v tem tednu. Sklepala so se nova
prijateljstva, naučili so se veliko novega. Navajali
so se na življenje na omejenem prostoru, kjer moraš
sodelovati in izpolnjevati svoje naloge, saj ne moreš
nikamor pobegniti in se skriti pred odgovornostjo.
Smo tudi Zdrava šola in kulturna šola.

Vodja Posebnega programa: Milojka Sevšek
Ravnateljica: Natali Perbil Eisner
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GoZdovi Za ljUdi – čeZ dRn in StRn…

•
•
•

razvijanje naklonjenega, spoštljivega in
odgovornega odnosa do sebe, ljudi, do žive in
nežive narave,
spoznavanje vloge narave in čistega okolja v
povezavi z gibanjem v naravi in kakovostjo
življenja,
doživljanje umetnosti kot del družbenega,
kulturnega, športnega in turističnega življenja.

Ugotovili smo, da je MČ Radvanje zelo turističen
del Maribora, saj se v vseh letnih časih pod Pohorje
zgrinja množica turistov iz Slovenije in tujine.
Radvanje se z veliko hitrostjo spreminja na vseh
področjih. Za otroke je zanimiva spreminjajoča
se narava, novo nastajajoči objekti in športne
površine. Opazovanje sprememb v domačem kraju
in modernizacija kraja pritegne otrokovo pozornost,
saj preživimo veliko časa v gozdu, ki je postal tudi
naša druga igralnica.
Prav v naših gozdovih se čez vse leto vrstijo različne
športne prireditve, ki privabljajo domačine in v veliki
meri spodbujajo turizem. Glavne turistične atrakcije
našega kraja so: npr. tekmovanja svetovnega slovesa
v downhillu in različne druge vrste kolesarstva,
smučanje s poudarkom na dolgoletni tradicionalni
tekmi Zlate lisice, smučišče, ki obratuje za obiskovalce
čez vso zimo, ter samo Pohorje, ki nudi pohodništvo,
adrenalinski park, PohorJet in ostalo.
Postopki in metode dela za doseganje ciljev
Opazovanje- fotografiranje- raziskovanje- aktivnosti
otrok (sodelovanje z Bike centrom, smučarsko šolo
Branik…).
Pričakovani rezultati projekta
Z vsem zgoraj naštetim želimo v vrtcih privzgojiti
otrokom in preko njih njihovim staršem odgovoren
odnos do narave. Namen je, da si vsi privzgojijo
kritično ravnanje in odnos do narave in zdravega
naravnega okolja.
Predstavitev in razširjanje rezultatov projekta
Projekt se povezuje z ostalimi projekti, ki potekajo v
vrtcu: Pomladni dan v Evropi 2011, EKO projektu,
fotografije, članki za internetno stran vrtca, plakati,
razstave, Glasilo MČ Radvanje, oglasne deske ter
EKO kotički.

Vrtec je specifična ustanova, kjer si otroci in odrasli
med seboj bogatijo svojo ustvarjalnost, naklonjenost,
zgled, odnos ter predvsem medsebojno sodelujejo.
Turizem se v vrtcih spoznava skozi igro, ki pripomore
h kakovosti kasnejšega življenja otrok. Naloga nas
odraslih je, da zagotovimo otrokom prijetno otroštvo
z izkušnjami. Le te omogočajo otrokov duševni
in fizični razvoj. Vodi nas nacionalni dokument
Kurikulum za vrtce.
Ljudje smo del okolja, v katerem rastemo, živimo in
delujemo. Da bi otroci lažje sodelovali z okoljem,
vplivali nanj, ga sprejemali takega kot je, cenili in
ga ohranjali, morajo spoznati svojo bližnjo in širšo
okolico. Pri tem je zelo pomembno sodelovanje vrtca
s turističnim društvom kraja, osnovno šolo in samim
krajem.
Pri svojem delu želimo upoštevati naslednje cilje:
• soustvarjati utrip domačega kraja v povezavi s
turističnim društvom, turističnim podmladkom
in drugimi nosilci turistične ponudbe
• omogočanje in spodbujanje turističnih
dejavnosti otrok, spoznavanje nekaterih poklicev
v turizmu
• motivirati otroke, vzgojitelje in starše, da
spoznajo svoj kraj, njegove posebnosti in ljudi v
njem,
• soustvarjati utrip domačega kraja v povezavi s
turističnim društvom,
• otrok ustvarjalno sodeluje pri otroškem
prazničnem letu, posebnih dogodkih v
koledarskem in življenjskem krogu,
• otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni
Spremljava projekta
družbi pomagati in sodelovati,
Naše delo bomo sproti evalvirali ter dokumentirali s
• oblikovanje pozitivnega odnosa do okolja,
fotografijami.
aktivno vključevanje v skrb zanj,
• spoznavanje drugih krajev in različnih možnosti
Zapisala:
potovanja,
Darija Hojnik Andrilovič
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naša dobRodelna akcija – peZovo
OBDARAJANJE

pRedStavitev pRojekta
ohRanjanje biotSke peStRoSti

V vrtec Studenci, enota Radvanje smo v mesecu
septembru 2009, prejeli dokaj nenavadno pismo z
naslovom PEZOVO OBDARAJANJE. Naslov nam
ni ničesar povedal, zato smo se pisma kar izogibale.
Nato sem si le vzela čas in pismo v celoti in natanko
prebrala.
Ugotovila sem , da gre za dobrodelno akcijo, s katero
bi obdarili slovenske bolnišnice in s tem otroke v njih
s punčkami, lutkami iz cunj. S sodelavko Darijo sva
bili takoj za akcijo in seveda sva v to pritegnili še vse
ostale sodelavke.
Prijavili smo se na akcijo in čez nekaj časa prejeli
navodila za delo ter darila za vsakega otroka, saj naj
bi bili oni glavni akterji. Razložili smo jim, kaj bomo
počeli, in komu bodo lutke namenjene. Doma so s
starši pobrskali po omarah in v vrtec nanosili mnogo
naravnega materiala, predvsem krpice, gumbe,
polnila, volno in podobno. Vse nam je prišlo prav in
pridno smo se lotili dela. Vzgojiteljice smo šivale,
otroci pa so polnili, oblikovali, risali… In tako so
pod našimi spretnimi prsti nastajale zanimive lutke,
punčke, ninice ter živali. Otroci so prav tekmovali
med seboj, kdo bo lepše in bolj slikovito porisal
lutko, kdo jih bo več napolnil s polnilom, ali celo
kdo je prinesel več materiala za ustvarjanje. Deževni
dopoldnevi so nam vse prehitro minevali in že je
prišel čas, da smo naša ročna dela odposlali na pravi
naslov.
Srečni in zadovoljni, da nam je zadana naloga tako
dobro uspela, smo se že začeli pripravljati na nove
izzive v prednovoletnem času.
Letos spomladi smo dobili zahvalno pismo za
ustvarjene lutke ter spodbudo za delo v naprej.
In že je prišlo novo šolsko leto ter s tem ponovna
akcija PEZOVEGA OBDARAJANJA. Letošnji
izziv so novoletne čestitke, želje, pesmice in risbice,
ki jih bomo skupaj z otroki celega vrtca Studenci,
enota Radvanje z velikim veseljem izvedli. Komaj
že čakamo na vse otroške zamisli, ki bodo otrokom
slovenskih bolnišnic in drugih zavodov pričarali
nasmeh na obraz v teh prednovoletnih dneh.

Otroci v predšolskem obdobju potrebujejo nenehen
stik z naravo. Tako jim lahko omogočimo sposobnost
doživljanja in dojemanja lepot narave in razvijanje
čuta osebne odgovornosti.
Projekt, ki smo ga vodile strokovne delavke enote
Radvanje jasli skozi vse šolsko leto, je vseboval
naslednje cilje, ki smo jih tudi realizirali:
• Ozaveščanje otrok o raznolikosti življenja v
naravi – spoznavanje biotske pestrosti.
• Spoznavanje bližnjega okolja: dvorišče vrtca,
bližnji potok, ribnik, gozd, travnik.
• Spodbujanje otrok k raziskovanju biotske pestrosti
narave.
• Navajanje otrok na preživljanje časa v naravi.
• Iskanje neokrnjenih kotičkov narave.
• Spoznavanje in opazovanje narave v vseh letnih
časih.
• Ozaveščanje otrok o pomenu gibanja v naravi za
zdrav telesni in duševni razvoj.
• Povečanje trajnosti in kakovosti znanja, ki si ga
otrok lahko pridobi le z aktivnostmi v naravi.
• Spodbujanje sposobnosti otrok za opazovanje
naravnega okolja.
• Razvijanje odgovornega odnosa do okolja.
• Spodbujanje vse življenjskega učenja.
pRiMeRi dejavnoSti:
Spoznavanje bližnje okolice:
Na dvorišču vrtca smo opazovali rast travniških
rastlin, sejali semena in sadili sadike ter skrbeli zanje.
Otroke smo spodbujale h govoru in razmišljanju
ter lastnim ugotovitvam. Opazovali smo živa bitja:
ptice, mravlje, polže, hrošče, čebele, gosenice, ob
tem pripovedovali, se učili novih pesmic (Mravlja;
Polžek; Gosenica), ob opazovanju v naravi tudi
prepevali, se vživljali v vloge (igre vlog) ter izvajali
gibalne igre na prostem.

Darja Bedrač
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Sprehodi do bližnjega potoka:
Skupaj smo opazovali potok, vzgojiteljice pa smo
vodile razgovore z otroki. Iskali smo živa bitja,
ki živijo ob potoku in v njem, se naučili pesmico
»Ciciban in potoček« ter jo utrjevali ob vsakem
ponovnem obisku.

Ob prvem srečanju so bili otroci presenečeni, sprva
so žival le zadržano opazovali. Posamezni otroci so
pristopili k psu že v prvih trenutkih ter se ga dotaknili
(pobožali) brez predsodkov, medtem ko je večina
otrok bila še previdna, potrebovali so več časa, da so
se sprostili ter se končno tudi sami približali psu, ga
božali, mu prigovarjali….
Sprehodi do jezera ob vznožju pohorja:
Ko so otroci psa lahko hranili (pasji piškoti), je bilo to
Opazovali smo življenje in živali v jezeru (race, zanje posebno doživetje. Seveda se vsi niso odločili
paglavce, žabe) ter ob njem (ptice in druge male za ta korak.
živali). Otroke smo navajale na strpnost ter
spoštovanje življenja živali in miru v njihovem V garderobi našega vrtca smo postavili gibalni
okolju ter se naučili dve pesmici (Račka Plavačka; poligon, ki sta ga psa premagovala. Mi smo ju ob
Tri majhne žabice).
tem opazovali in ju spodbujali. Nato so isti poligon
premagovali še otroci in motivirani so bili prav vsi.
Sprehodi in bivanje v bližnjem gozdu:
Otroke smo navajale na spoštovanje živih bitij, ki Obiski psov so imeli pozitiven socialni vpliv na
živijo v gozdu in upoštevanje »pravil«, ki govorijo otroke. Ob tesnem srečanju so se »raznežili«, sprostili,
o tem, kako se vedemo v gozdu. Z otroki smo vodile doživljali veselje, ugodje, nekateri pa premagali strah
razgovore pred odhodom v gozd ter jim dajale lasten pred psom. Lastnici psov sta z lastnim zgledom in
zgled (tišji govor). Opazovali smo gozd v vseh letnih razgovorom z otroki predstavili psa, ga otrokom
časih ter spremembe v njem (drevje, listje, male in približali oziroma bili posrednici pri medsebojnem
velike živali). Spoznali smo posamezne vrste dreves, spoznavanju, sodelovanju….
razvrščali, sortirali, prepoznavali plodove in jih
poimenovali. Ob spoznavanju življenjskega prostora Vzgojiteljice se zavedamo, da moramo biti dovolj
posameznih živih bitij smo odkrivali in se učili tudi občutljive in dovzetne za otrokove potrebe, želje,
o značilnostih posameznih živali (npr. sledi v snegu, občutke ter dovolj kompetentne na področju, ki ga
zemlji, zimsko spanje, prehrana živih bitij,…).
obravnavamo.
V okviru opisanega projekta smo sodelovali s Ob spoznavanju narave oziroma učenju o zgodnjem
kinološko zvezo Slovenije. Izvajal se je projekt pod naravoslovju je pomembno, da otrok izraža svoje
naslovom »Živali in mi«.
misli, čustva in je ob tem deležen pozitivnih spodbud.
V šolskem letu 2009/2010 sta nas s prijaznima Pogoji, kot je spodbudno okolje, odprtost, zaupanje, so
lastnicama trikrat obiskala psička Meda (samojed) in temeljni pri doseganju ciljev, ki smo si jih zastavili.
pes Filo, mešanec z zlatim prinašalcem.
Glavni cilj sodelovanja v projektu je bil preprečiti
Zapisala: Nina Križanec
strah otroka pred psom, medsebojno spoznavanje in
vzgajanje otrok za pravilno »sobivanje« ter privajanje
na ustrezen način srečevanja s psi.
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Radvanje - pRoMet - tURiZeM
vonj

po kavi

Vsi, ki živimo v Zg. Radvanju, doživljamo
svojevrstno »sožitje« vseslovenskega turizma,
vseslovenskih športnih in tudi vseslovenskih
zabavnih prireditev. Namenoma sem jih poimenoval
»VSESLOVENSKE«, lahko bi jih imenoval tudi
mednarodne, ali svetovne, kot so npr.: svetovni pokal
v alpskem smučanju in svetovni pokal v kolesarstvu.
Imamo tudi eno najlepših žičnic, ki prav tako privablja
turiste.
Radvanje je verjetno edinstven kraj v naši domovini,
kjer se zgoraj našteti dogodki odvijajo na tako
majhnem prostoru, to je pod in ob snežnem stadionu
pod Pohorjem. In vse to poteka prav v Radvanju!
Človek bi pomislil: »Hvala bogu, da je tako, saj
se s tem kraj razvija in urejuje.« Država ponavadi
v kraju vidi razvojni potencial in tako investira v
turizem, v ceste, v poti, v parkirišča, v urejanje okolja
(čistoča, koši za odpadke, urejanje zelenic) ter parka
(npr. ribnik in njegova okolica) in v zmanjševanje
prometnih zamaškov, ki nastajajo ob vseh naštetih
dogodkih. Vse to bi bilo logično in s strani države
in občine tudi pričakovano. Vendar na žalost vseh
Radvanjčanov in seveda vseh Mariborčanov temu ni
tako!
Pohorska ulica se prične na križišču z Lackovo (tukaj
bo nekoč krožišče, to je obljuba našega župana in želja
vseh Radvanjčanov). Sprehodim se po njej v smeri
Pohorja. Takoj se mi odpre pogled na Radvanjski
trg. Pomislim, da bi malo posedel na klopci na trgu,
vendar me premami vonj po kavi iz enega od lokalov,
ki so ob Pohorski ulici. Sedem na prijeten vrt in
naročim kavo z mlekom ter se prepustim opazovanju
okolice. Po pločniku se sprehajajo mamice z otroškimi
vozički, pa psiček je na vrvici, kolesarji vijugajo
med sprehajalci, športniki tečejo, pride tudi skupina
otrok iz bližnjega vrtca, ki stoji naprej ob ulici, v
spremstvu vzgojiteljic. Vsi so med seboj »povezani«
z vrvico (varnost in nadzor), invalid v vozičku s
spremljevalcem in psom, pa starejši par, ki čaka na
prehodu za pešce. Mimo drvijo osebni avtomobili
in tovornjaki. Upam, da bosta uspela prečkati ulico.
Zacvilijo zavore in sledi uspešen prehod. Hvala bogu.
Tudi moja kava je že »prispela«. Mmm, kako diši.
Srknem. Užitek. Mimo zaropota tovornjak, z njega
se kadi prah in med zobmi mi nekaj zaškrta. Kaj je v
kavi? Nič, kava je super, samo prah s tovornjaka mi
jo je »popopral«.

Zdi se mi, da bi bilo dobro umiriti promet z »ležečimi
policaji«, manj hrupno bi bilo, pa bolj varno. Lahko bi
naredili «obvoznico« direktno iz krožišča pod snežni
stadion (baje je že načrtovana kot obljuba na javnih
predstavitvah ureditvenih načrtov za Radvanje).
Danes poteka ena od številnih prireditev, ki se
odvijajo pod Pohorjem. Kolone avtomobilov se
valijo po Pohorski ulici, hrup avtomobilov se staplja
z glasbo (preglasno?), ki prihaja izpod Pohorja. Eni se
že vračajo, vmes vozijo tovornjaki. Velika množica
ljudi se pomika proti prireditvenemu prostoru. Pred
mano je mamica z dvema otrokoma: «Mami, kam naj
vržem olupek od banane«, vpraša lepo vzgojen fantič.
»Ja, v koš za odpadke.« »Kje pa je kakšen?« »Ni ga,
počakaj do parkirišča, tam zagotovo so.« »Hm, to
je še daleč.« si misli mladenič in na skrivaj odvrže
olupek v travo, ki pa je k sreči bila nepokošena,
visoka, da se je olupek lahko skril. Še dobro, da ga
je odvrgel med potjo, saj so bili koši na parkirišču
polni in ob njih je bilo polno odpadkov. Sedaj pa še
deklica: »Mami lulat!« »Ja, a ti nisem rekla, da opravi
to doma. Glej tam zgoraj so »diksiji«, pojdi tja.«
»Mami jaz nočem v disko«, se upira deklica. »To so
stranišča, Urša.« Prerivajo se po ozki, poškodovani
poti, kjer jih avtomobili izrivajo na rob v blato, od
Vzpenjače proti Areni. Ko pride punčka nazaj, je
blatna do kolen. »Kaj si padla?« »Ne, samo po blatu
sem morala do njih«. Počasi minevajo lepi vtisi, tisti
ob kavici.
»O, zdravo!« Zagledam znanca, podava si roko.
Sedeva na klop ob ribniku, ki je polovico manjši kot
pred leti. Na njem plavajo in se poigravajo račke. »Že
dolgo nisem bil tukaj, vse se je spremenilo. Ogromno
novih zgradb je, pa nova VZPENJAČA, nov hotel
Arena. Le prometna ureditev je taka kot pred leti.
Kako RADVANJČANI prenašate to gnečo, ta hrup, pa
onesnaženo ozračje, trume avtomobilov po Pohorski
ulici, bučne prireditve? Ali nimate vpliva na ta
dogajanja? Pred dnevi sem skoraj obtičal na Pohorski
ulici v »jezeru«, ki je nastalo ob nalivu, ravno tam,
kjer je vaš novi trg, pred pošto. Bruhalo je iz vseh
kanalov. GROZA. Upam, da bodo stvari sedaj šle
na bolje (imate novo vodstvo v mestni četrti, prihaja
UNIVERZIADA, župan je zagnan.« Poleg slabih so
v Radvanju tudi dobre stvari, zato odgovorim: »Ali
nisi opazil, da imamo na trgu tudi razne prireditve
(včasih morda preveč hrupne, pa vendar), tukaj se
marsikaj dogaja, imamo tudi tržnico. Naše turistično
društvo, katerega predsednik je sedaj tudi predsednik
naše mestne četrti, je zelo aktivno, vendar to, kar ti
sprašuješ, ni v domeni turističnega društva in mestne
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četrti. Dajejo lahko le pobude na občino. TD je že
nekajkrat obnovilo in uredilo park ob ribniku pod
vzpenjačo, pa ga vedno uničijo. Ne vem, kdo to počne.
S pomočjo donatorjev je postavilo in že tudi obnovilo
znamenito žago s pohorskih obronkov. Prireja
prireditve v okviru mestne četrti in skrbi še za vrsto
drugih dejavnosti, kot so npr. božični sejem, ki traja
kar nekaj dni, pa božičkovanje, martinovanje in še bi
lahko našteval. Vse to za in v veselje Radvanjčanov.
Vendar bi za razvoj gospodarske dejavnosti in turizma
morala poskrbeti država (in občina) ter vsi tisti, ki se
s turizmom ukvarjajo kot pridobitno dejavnostjo.

pRvo SRečanje pUbecov iZ Radvanja
Veliko let je že preteklo od takrat, ko nas je življenje
popeljalo na vse strani domovine, pa tudi po svetu.
Z leti smo dozoreli, se umirili in se začeli tudi vse
pogosteje vračati domov, v kraje, kjer smo se kot
mulci podili za žogo, pokadili prvo cigareto, ukradli
punci prvi poljub….
Tu in tam se zgodi, da se s kom srečamo, ampak to je
zgolj naključje. Odločili smo se, da naših srečanj ne
bomo več prepuščali naključju.
Veliko smo doživeli, marsikaj nam je življenje
prineslo, pa tudi odneslo.
S temi uvodnimi besedami smo v vabilu nagovorili
vse pubece, starejše od 50 let, da se dobimo na našem
prvem srečanju, da skupaj obudimo spomine na
otroštvo in leta, ki so za nami.
Kljub hladni in deževni zadnji soboti v mesecu
avgustu se nas je v campu Kekec v Radvanju zbralo
preko 60. Leta so vsekakor naredila svoje. Prav zato
se je večkrat pojavilo vprašanje: »A si to res ti?«
Dejstvo je, da se z mnogimi nismo srečali in videli
cela desetletja. In veliko smo si želeli povedati.
Ob prijetnem druženju, ki je trajalo dolgo v noč,
smo obujali spomine na otroštvo, razkrivali svoje
življenjske zgodbe, ki so nam prinesle marsikaj
lepega.
Prav vsak udeleženec tega srečanja je, kot unikaten
kamenček, sestavil prelep mozaik našega druženja in
s svojo prisotnostjo, dobro voljo in pozitivno energijo,
pomagal narediti uspešen, prijeten in nepozaben
dan. Zadali smo si nalogo, da postane to srečanje
tradicionalno in da se nam v prihodnje pridružijo tudi
tisti, ki smo jih letos pogrešali.

TD Radvanje res ne more skrbeti za te dejavnosti.
Prav bi bilo, da se te stvari urejajo v dogovoru
z njimi, ker oni najbolje poznajo problematiko
turističnega področja, probleme prometa itd.«
Posloviva se. Prijatelj se poda s svojim »jeklenim
konjičkom« v nepregledno kolono, jaz pa grem peš
po isti poti nazaj. Čeravno hodim zelo počasi, sem
hitrejši od njega. Razmišljam pri sebi: Zakaj se eden Nasvidenje prihodnje leto!
najelitnejših hotelov zadovolji s tem, da je njegovo
najožje okolje lepo urejeno, okrog smetarnika pa je
zanemarjeno? Zakaj tovornjaki še vedno vozijo po
Pohorski, navažajo blato in prašijo, ko bi že zdavnaj
morali voziti po obvoznici? Zakaj ni košev za
odpadke? Zakaj se vse to ne uredi? Zakaj? Zakaj?
Imamo Pohorje, zeleno ali belo. Imamo Radvanje.
Imamo ljudi in okolje. Imamo Pohorsko ulico, ki smo
jo poimenovali Radvanjska promenada.
Kava, katere okus sem še vedno ohranjal v ustih, a je
počasi bledel, me je spomnila na prijeten trenutek, ki
sem ga doživel na promenadi Pohorske ulice. Rad bi
ohranil ta prijeten vonj po kavi.
Rudi Kramberger
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RadvanjSki pRiSeljenci

SpoMini na našo MladoSt

Radvanje je mestna četrt, v kateri živi približno 8000
ljudi. Govorimo o spodnjem in zgornjem Radvanju,
v katerega se je v zadnjih desetih letih priselilo veliko
novih stanovalcev ter ljudi, ki poslujejo v tem delu
Maribora. Znamenitost, ki jo pozna že cel svet je
naše POHORJE z belimi strminami pozimi, poleti pa
s sprehajalnimi, kolesarskimi in gobarskimi potmi.
To je razlog, zakaj živeti prav v Radvanju.
Ljudje so se priselili v nov kraj, katerega še ne
poznajo. Le redki vedo, kako so je bivali v tem
kraju pred njihovim prihodom. Vsi vemo, da so ob
Pohorski cesti, kjer se danes razprostira novo naselje,
nekoč prevladovala polja, na katerih so se organizirale
prireditve: kresovanja, martinovanja … Skratka,
ljudje so se nekje srečevali, se zabavali, družili s
prijatelji in sosedi. Mi, novi stanovalci smo se vrinili
v njihovo sredino, zato bi se morali predvsem takrat,
ko se v tem kraju nekaj organizira (kresovanje,
martinovanje, božični sejem in ostalo), odzvati na
»povabila«, saj se tako sklepajo nova prijateljstva in
se krepijo sosedski odnosi.
»Staroselci« so ljudje, ki so se morali sprijazniti,
da ne bo nikoli več tako, kot je bilo pred leti v tem
kraju. Sprejeli so nov ritem življenja ter dokazali, da
je to z dobro voljo in odprtim srcem možno. V MČ
deluje veliko društev, ki se trudijo, da bi se slišalo za
njihov kraj in njegovo prepoznavnost daleč naokrog.
Gostinci dobro poznamo turistično društvo Radvanje,
ki mimogrede premore kar 400 članov. Organizirajo
veliko družabnih prireditev, izletov ter čistilnih
akcij, ki so nujno potrebne za čistočo v tem kraju,
saj je Radvanje ekstremno turistično področje. Zakaj
se priseljenci v takšnih trenutkih odzivamo slabo, je
seveda veliko vprašanje.
Nagajanje domačinom ni način komunikacije, ki bi
dajala prednost sožitju in prijateljstvu. Lepo bi bilo,
če bi vsi priseljenci sprejeli način življenja in druženja
s »staroselci«, kot so ga oni, ko smo mi prišli živet
in delat v ta kraj. Sedaj, ko prihaja praznični mesec
december je čas, da pozabimo na probleme in razne
zamere, saj bo le tako lahko v prihodnosti Radvanje
NAŠE!
Za konec ostane le voščilo. Vesele božične in
novoletne praznike vam želi Pohorski bar.

Bilo je leta 1946, kmalu po končani vojni, ko smo
se mladi še zbirali v stavbi, ki je bila v zelo slabem
stanju (pol lesena in pol zidana). Stala je zraven
cerkve, bivši stari gasilski dom.
Takrat se je pri mladih porodila ideja, da bi iz te
propadle stavbe, s pomočjo nekaterih starejših v
našem kraju, nekaj naredili. S skupnimi močmi
in z veliko ur prostovoljnega dela je bila stavba
obnovljena. Leta 1948 smo se mladi sestajali vsak
teden in urejali notranjost stavbe. Tako je nastala tudi
dramska skupina.

Člani dramske skupine smo se redno sestajali in imeli
vaje ter kmalu naštudirali igro Kralj na Betajnovi, ki
smo jo leta 1950 uprizorili v naši, za takratne čase
lepi dvorani. Bilo nam je res lepo.

Marijan Bogadi
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ciGaReto ZaMenjal Za čopič
Da je vse slabo za nekaj dobro, dokazuje umetniška
pot slikarja Rajka Ferka. Ta je bil zaradi zdravstvenih
težav primoran po tridesetih letih opustiti kajenje.
Nemir, ki je ob tem koraku naraščal v njem, je
preusmeril v ustvarjalnost in tako cigareto zamenjal
za čopič. Tako je nastala vrsta čudovitih vedut z
upodobitvijo mestnih jeder in slovenskih arhitekturnih
biserov na eni ter energetsko polnih, živo pisanih
akrilnih slik na drugi strani.
V štirih letih se je zvrstilo preko trideset razstav
širom Slovenije. Med njimi je razstavljal tudi v hotelu
Arena, hotelu Bolfenk in v Draš centru. Prihodnjo
pomlad bo pripravil že četrto tradicionalno razstavo
v Lovskem domu Radvanje.

Kmalu po tem so morali naši fantje oditi v takratno
jugoslovansko vojsko. Kljub temu smo se v dvorani,
ki je postala naš drugi dom, redno sestajali in prirejali Več o slikarju in njegovih razstavah ter slikah na
http://www.rajkoferk.eu/
plesne večere.
Na sliki smo stari od 16 do 22 let. Žal so mnogi že
pokojni, ostali pa se veselimo naših srečanj.
Gizela Vicman
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KRATICA
ZA
OPOMBO

PRITLIKAV.
JAPONSKO
DREVO

SLOVENSKI
STRELEC

ANDREJ
DERMOTA

GRŠKI
OTOK V
KIKLADIH

HRVAŠKA
NAFTNA
INDUSTR.

ITALIJANSKA
PROVINCA

SMUýARSKI
SKAKALEC

VITOMIR
TUBORG

IZROýITEV
DARIL

POSAME ZNOST
VEý POVEZ.
PREDMETOV
NUŠA
BRATINA

REKA V
KANADI

6 ýRKA

STEPA
KLEMEN
ILIJEVEC

NOTRANJA
STRAN
ROKE

MATURA

Sestavil :
Bojan Godec

ZBIRKA
ŽUPANýIýE.
OTROŠKIH
PESMI

SLOVENSKI
ANSAMBEL

BRAZILSKA
DRŽAVA
(BOA VISA)

NEZNANEC
MUSLIM.
MOŠKO IME

PLAST
ZRKLA

GRŠKI
OTOK

DRUGA
PLAST
TERCIAR

EZAKOV
SIN

AVSTRIJA

DUŠIK

KOLIýINA
ZA
MERJENJE

ZDRAVILNA
RASTLINA

15 ýRKA

MESTO V
ROMUNIJI
PRITOK
DONA
V RUSIJI

DAMJAN
NA U

DVANAJST
MESECEV

ZDRAVILNA
SNOV

ZVEZDA

VREDNOST
BLAGA,
STORITEV

TISTI KI
NAMAKA

V
AKVARIJU
NI . . .

PREGOVOR
MUSLIM.
IME

ZELO
KISLO
VINO

IGRALNA
KARTA
DRUGO IME
ZA ETEN

TOLSTO –
JEVA
JUNAKINJA
ANA

ITALIJA

ŽENSKO
IME

TONA

NARAVNO
RAZDEJANJE
UNIýENJE

V lanskih Radvanjskih novicah je nagrado za nagradno križanko prejela ga. Antonija
Cvirn. Dobitnici smo nagrado podelili na Obþnem zboru TD Radvanje. Še enkrat
þestitamo.
NAGRADA ZA PRAVILNO REŠENO KRIŽANKO: Vstopnica za dve osebi v Svet savn
v Wellness centru Hotela Arena.
Geslo nagradne križanke v pismu pošljite na naslov: TD Radvanje, Za gradom 31, 2000
Maribor. Ne pozabite napisati svojega toþnega naslova. Upoštevali bomo pravilne rešitve, ki
bodo prispele do 30. januarja 2011.
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*****************************************

*****************************************

******************************************
Zdaj je pravi čas za zabavo! Zanjo bo poskrbela pevka
CLAUDIA s svojima škratoma, ki povsod, kamor
prideta, naredita pravo veselje, vzdušje, z njima
otroci zaplešejo in se na enostaven način tudi mnogo
naučijo. Za vso družino pripravljamo nepozabno
doživetje.
Claudia je pred kratkim izdala novo otroško zgoščenko
z naslovom ZIMSKO VESELJE, ki je namenjena
rajanju, saj ima zima svoj čar, še posebno takrat, ko
nas obiščejo trije dobri možje.
Program, ki vam ga bo predstavila CLAUDIA,
uči o prometu, barvah, ekologiji, dnevih, mesecih,
matematiki, pospravljanju, umivanju zobkov, o
snežinkah, snežaku, dedku mrazu, božičku…

******************************************
Kot veste, vam lahko ponudimo tudi zabavni program
za odrasle. Pevka Claudia je na glasbeni sceni že 10
let in skoraj vsa Slovenija jo pozna po njeni pesmi
»VSE NAJBOLJŠE ZA TVOJ ROJSTNI DAN«.
Zato ni skrivnost, da jo večkrat povabijo kot gostjo
presenečenja na rojstnodnevne zabave, poroke…
Pustite se presenetiti tudi vi!

Zabava Za otRoke

Zabava Za odRaSle

Želimo si vstopiti v sanje vsakega otroka, saj vemo,
da poznamo odgovore na njegova vprašanja.
Verjamemo, da ste pripravljeni tudi vi sodelovati
z nami in otroke razveseliti za rojstni dan, ali pa Za vas smo na voljo na tel.: 051-332-210
kar tako, ker si želite, da vaš otrok, doživi nekaj ali hklavdija@yahoo.com
posebnega.
www.pevkaclaudia.si
Veselimo se sodelovanja z vami!
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PLESKARSTVO IN
SOBOSLIKARSTVO
alojz ŽnidaRič s.p.
Tančeva 13, Radvanje
tel.: 02/ 61 31 917
GSM: 040/ 219-818

ZOBNA AMBULANTA IN
ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
Ulica Saše Deva 16, 2000 Maribor
tel.: 02/ 613 61 31, 02/ 613 15 48
Fax: 02/ 613 61 34, E-mail:dentallabor.rovsnik@gmail.com

35

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 ves čas pripravljamo nove programe, ki niso zanimivi le za stanovalce, ampak tudi prebivalce tega dela
Slovenije. Za izvajanje tržne dejavnosti smo v Domu Danice Vogrinec Maribor začrtali agresivno strategijo na področju trženja storitev, za
katere smo registrirani. Razvijanje tržne dejavnosti in ustvarjanje prihodkov iz tega naslova je pomembno pri zagotavljanju boljših bivalnih
pogojev stanovalcev in boljših pogojev dela zaposlenih. Tržne dejavnosti, ki jih zavod ponuja na prostem trgu so: dostava kosil starejšim v
mestu Maribor na dom, ponudba navadne in dietne prehrana prilagojena starejšim v restavraciji Doma, storitve samoplačniške fizioterapije in
masaže, storitve fizioterapije in delovne terapije na domu uporabnika, vodena telesna vadba za starejše ljudi v mestni občini Maribor, toplo pa
vam priporočamo tudi 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, v Domu prijaznih ljudi, katerega vrata so Vam zmeraj na široko
odprta.
Mag. Marko Slavič
direktor

ponUdba koSil v ReStavRacijah in doStava
koSil na doM
KJE:
Kosila so vam na voljo v restavraciji enote Pobrežje, Čufarjeva 9,
Maribor in restavraciji enote Tabor, Veselova 3, Maribor.
Naša dobra kosila vam dostavimo tudi na dom.
KJE SE NAROČITE:
Pri dietetiku doma
TEL: 02/ 48 06 100
DELOVNI ČAS:
vse dni v letu (tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih)
StoRitve SaMoplačniške FiZioteRapije in
MaSaŽe
KJE:
Enota Tabor, Veselova 3, 2000 Maribor
Enota Pobrežje, Čufarjeva 9, 2000 Maribor
KJE SE PRIJAVITE:
Fizioterapija enote Tabor
TEL: 02/ 470 12 00
Fizioterapija enote Pobrežje
TEL: 02/ 48 06 124
KAJ VAM NUDIMO:
Kinezioterapijo, protibolečinsko elektroterapijo,
Ročno klasično masažo( celotnega telesa, celotne hrbtenice, delna)
Nevrološka obravnava
Manualne tehnike fizioterapije
StoRitve SaMoplačniške FiZioteRapije in
delovne teRapije na vašeM doMU
KJE:
Storitve opravljajo fizioterapevti in delovni terapevti na vašem domu
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kUpon 1

doM danice voGRinec MaRiboR
enota pobrežje; kavarnica doma

Vabimo Vas na brezplačno kavico v Kavarnico doma.
Ponudba velja izključno dne 24. 12. 2010 ob predložitvi kupona.
doM danice voGRinec MaRiboR
enota tabor; enota pobrežje
Pri naročilu do 31.12. 2010 vam nudimo 15 % popust
na vse storitve masaž, fizioterapije in delovne terapije
ob predložitvi kupona.
Popust lahko uveljavite do 31. 3. 2011.

kUpon 2

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
DELOVNI ČAS:
700 do 1700 vse delovne dni v tednu, razen sobot, nedelj in praznikov

doM danice voGRinec MaRiboR
kavarnica; enota pobrežje
5 izžrebancev prejme zimsko presenečenje Danica za 2 osebi
(kava Danica in kremna rezina).
Izrezan kupon pošljite na naslov Dom Danice Vogrinec Maribor,
Čufarjeva 9, 2000 Maribor do 31. 12. 2010.
Velja do 31. 3. 2011.

kUpon 3

DNEVNO VARSTVO

KJE SE PRIJAVITE:
Fizioterapija enote Pobrežje
TEL: 02/ 48 06 124
KAJ VAM NUDIMO:
Kinezioterapijo
Nevrološka fizioterapevtska in delovno terapevtska obravnava
Elektroterapija

_______________________________________________________
Ime in priimek
_______________________________________________________
Ulica in kraj
doM danice voGRinec MaRiboR
Restavracija; enota tabor
5 izžrebancev prejme brezplačno kosilo za 2 osebi v restavraciji
enote Tabor.
Izrezan kupon pošljite na naslov Dom Danice Vogrinec Maribor,
Čufarjeva 9, 2000 Maribor do 31. 12. 2010.
Velja do 31. 3. 2011.

kUpon 4

dom danice vogrinec Maribor vam ponuja

_______________________________________________________
Ime in priimek
_______________________________________________________
Ulica in kraj

RADVANJSKE NOVICE

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

TRGOVINA FORTUNA
PRODAJA TEKSTILNEGA BLAGA
NA KILOGRAME
wêê¢¡ê
yhk}huqlê¾t 
}êyO:
®êª¤¡ê¦£¢¾¨£¢
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IZIDOR KOKOL s.p.
Pirnatova 19, 2000 Maribor
Tel.:02/61 33 240
E-mail: sinel@volja.net

SELITVE,
PREVOZI,
PREVOZI IZ
IKEJE

RAČUNOVODSTVO
ULICA ROBERTA KUKOVCA 20 A, 2000 MARIBOR
TELEFON: 041/333-551
38
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Pohorska ulica 35 c, 2000 Maribor
Tel. +386 (0)40 225 386

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

Lackova cesta 77, 2000 Maribor
Tel.: 02/ 61 44 500
Tel./Fax: 02/ 61 31 705
E-mail: gummimiral@gmail.com
www.gummimiral.com
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OAZA LEPOTE MARIBOR
LACKOVA C. 79
2000 MARIBOR
031 767 221
INFO@OAZA-LEPOTE.SI
WWW.OAZA-LEPOTE.SI
PEDIKURA (PRIDEMO NA DOM, ČE NIMATE PREVOZA TUDI PO VAS DOMOV V RADVANJU)
MASAŽE CELEGA TELESA ZA 15,00 EUR (TUDI NA DOM)

NEGA OBRAZA

LIMFNA DRENAŽA
LASERSKO ODSTRANJEVANJE DLAK
NARAVNA MANIKURA
PODALJŠEVANJE NOHTOV
KAVITACIJA
PODALJŠEVANJE TREPALNIC
OBLIKOVANJE OBRVI ANASTASIA BEVERLY HILLS
DEPILACIJE

VSE TO IN ŠE VEČ V FRIZERSKEM STUDIU KLEOPATRA NA LACKOVI 79
FRIZERSKI STUDIO KLEOPATRA
KATARINA LAVRINC S.P.
LACKOVA C. 79
2000 MARIBOR
POKLIČITE: 040 791 863

Želimo vam vesele ter mirne praznike.

KOVINOSTRUGARSTVO
MEZNARIČ

Vesel Božič in srečno ter uspešno novo leto 2011
Vam želi kolektiv POHORSKI BAR
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EKSKLUZIVNI ZASTOPNIK PROGRAMOV

Lackova c. 78 Ƈ 2000 Maribor Ƈ Tel.: 02/46 25 740 Ƈ Fax: 02/46 25 741
ýE VAM LEPLJENJE, TESNENJE, MAZANJE ALI ZAŠýITA
MATERIALOV, S KATERIMI DELATE POVZROýA TEŽAVE, NAS
POKLIýITE. Z VESELJEM VAM BOMO POMAGALI!

Anica BAJC
Trčova 113
GSM: 031 443 275
Odpiralni čas:
petek, sobota in nedelja
od 12h - 01h
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Vesel Božič in srečno novo leto 2011
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NOVO !
Vsak petek
HAPPY HOUR
od 2000 do 2100
-50% na vso pijačo
baR caFe Fino

Pohorska ulica 9, 2000 Maribor
pon - ned 08:00 do 23.00
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Vesel Božič in srečno novo leto 2011
Vam želi kolektiv CAFE FINO

RADVANJSKE NOVICE

Pohorska Kavarna
Ob ribniku 1
2000 MARIBOR
TEL 02-6141500
FAX 02-6141510
www.pohorska-kavarna.com
slike: Mateja Jordović Potočnik

SPLOŠNO KLEPARSTVO IN KLJUČAVNIČARSTVO
Preradovičeva 36, 2000 Maribor
Tel.: 02/42-15-656, E-mail: info@tisma-sp.si
45
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•21 sodobno opremljenih sob
•wellness (tajske in terapevtske
masaže, zasebni najem finske savne,
turške kopeli in whirlpool-a)
•šport (igrišča za badminton, odbojko
in mali nogomet)
•restavracija, slaščičarna
•konferenčna dvorana primerna za
poročna in rojstnodnevna slavja,
seminarje in poslovne sestanke

Hotel**** & Športni Center Draš
Pohorska ulica 57, 2000 Maribor,
T.: 059076600; F.: +059076601
info@dras.si • 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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