
GLASILO MESTNE ČETRTI RADVANJE, december, 2012



TURISTIČNO DRUŠTVO RADVANJE
VAS VABI NA

BOŽIČKOVANJE
Z ŽIVIMI JASLICAMI

v petek, 14. 12. 2012, ob 17. uri
IN

BOŽIČNI SEJEM
NA RADVANJSKEM TRGU, ob Pohorski cesti.

SEJEM BO V SOBOTO IN NEDELJO
OD 15. URE DALJE.

 
NASTOPILI BODO:

OTROCI (vrtec Studenci – enota Radvanje, OŠ Ludvika Pliberška 
Maribor), klub REKREATIVO, pevski zbor DOM POD GORCO, 

pevski zbor PRO MUSICA, GLASbEnI GOSTjE (CLAUDIA, 
skupina balkan Expres, Queenjoker`s band in Srake)

MED IZDELKI NA STOJNICAH BOSTE ZAGOTOVO NAŠLI 
TUDI KAJ ZASE IN ZA SVOJE NAJBLIŽJE.
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V iztekajočem se letu sta našo mestno četrt 
zaznamovala predvsem dva jubileja, katerima je 
potrebno nameniti te uvodne vrstice v Radvanjskih 
novicah. 
Praznovali smo 120. obletnico ustanovitve Prosto-
voljnega gasilskega društva Radvanje in 140. 
obletnico Osnovne šole Ludvika Pliberška Maribor.  
Praznovanje obeh obletnic je zelo pomembno,  saj 
sta prav ti dve ustanovi pomembno vplivali na razvoj, 
varnost in solidarnost v našem kraju.
Pisalo se je davno leto 1892, ko je bilo ustanovljeno 
Gasilsko društvo Radvanje. Če se ozremo nazaj in 
pogledamo prehojeno pot od ustanovitve do danes, 
zlahka ugotovimo, da je ustanovitev Gasilskega 
društva Radvanje pomenila začetek organizirane 
zaščite pred požarom in drugimi nesrečami, kakor tudi 
medsebojno povezanost, solidarnost in sožitje ljudi. 
Takšno delovanje je vsekakor pomembno vplivalo na 
kulturno in družabno življenje v kraju, ki se odraža 
vse do danes. Prostovoljno gasilsko društvo Radvanje 
v našem kraju in požarnem okolišu je pomemben 
dejavnik varnosti in pomoči. Člani društva s svojo 
plemenito in humanitarno dejavnostjo ob požarih, 
poplavah in drugih elementarnih nesrečah skrbijo, 
da so naši domovi in življenja varnejši in posledice 
nesreč manjše. Ob nesebični pomoči, ki jo nudijo 
pri nesrečah, velikokrat izpostavijo svoje zdravje 
in življenja. Nudijo nam tudi nepogrešljivo pomoč 
in prijazno sodelovanje pri vseh pomembnejših 
dogodkih v kraju,  kar v veliki meri prispeva h  
kvaliteti bivanja v naši Mestni četrti Radvanje in za 
kar jim gre vsa pohvala in zahvala.
Še daljša je zgodovina naše Osnovne šole Ludvika 
Pliberška Maribor, ki je bila ustanovljena leta 1872 
kot podeželska šola. V svoji dolgoletni zgodovini je 
doživela veliko sprememb, saj so na njeno delovanje 
vplivali številni voditelji in režimi, ki so vladali 
v naših krajih. Svoj pravi razcvet je šola doživela 
po končani drugi svetovni vojni, ko so ponovno 
odprli šolska vrata za slovenske učitelje in otroke 
narodnozavednih Slovencev.
Šola je v svoji zgodovini spreminjala svoj videz. 
Prav tako je zrasla iz enorazrednice do moderne 
šole, v kateri so številne generacije učencev nabirale 
svoja prva znanja, s pomočjo katerih uspešno 
nadaljujejo svojo življenjsko pot. Da je temu 
tako, potrjujejo številni častni učenci OŠ Ludvika 
Pliberška Maribor in dober glas, ki uvršča našo šolo 
med zelo  kvalitetne  in uspešne, tako v našem mestu 
kot v širši regiji.
Tudi sam sem imel priliko zahajati v ta hram 
znanja in moram povedati, da rek »Lepo je bilo biti 

Ludvik!« drži. Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti 
učencem osnovne šole, staršem, učiteljem in vodstvu 
šole za dobro in uspešno sodelovanje tudi v okviru 
Mestne četrti Radvanje.
V našem kraju imamo veliko pomembnih dogodkov 
in druženj, pa tudi skrbi. Kljub prizadevanjem sveta 
MČ Radvanje imamo še vedno kar nekaj nerešenih 
problemov na komunalnem področju, katere rešujemo 
v sklopu zmožnosti proračuna Mestne občine 
Maribor. 
Kljub vsakodnevnim problemom smo ob raznih 
druženjih in na prireditvah, s prostovoljnim delom, 
sosedsko pomočjo in strpnostjo dokazali, da smo 
krajanke in krajani Radvanja pozitivni  ljudje, ki 
jim skupno dobro veliko pomeni. Prijazen ter urejen 
kraj nam je v ponos.  Zahvaljujem se vsem, ki ste s 
pozitivnim odnosom, delom, prijaznostjo in dobro 
voljo prispevali k temu, da je bivanje v Radvanju 
prijetno.
Spoštovane Radvanjčanke in Radvanjčani! Ostalo 
nam je le še nekaj dni v tem letu, ki bodo zagotovo 
praznično obarvani. Tudi letos bo na Radvanjskem 
trgu zaživel božični sejem, ki nam bo ob bogato 
obloženih stojnicah, številnih nastopajočih in toplih 
napitkih nudil možnost prijetnega druženja.  Želim 
in upam, da se srečamo.  Pozabimo vse slabo, v 
mislih ohranimo le dobro in z optimizmom zrimo v 
prihodnost. 
Lep božič, prijetne novoletne praznike in vse dobro 
v prihajajočem letu.

Predsednik sveta MČ Radvanje
                                                             Samo Papež

 

UVOD

UREDNIŠKI ODBOR RADVANJSKIH NOVIC: 
Izdajatelj: Turistično društvo Radvanje
Odgovorni urednik: Samo Papež
Glavna urednica: Minka Godec
Člana:  Bojan Godec, 
             Peter Smolič
Fotografija z naslovnice: Peter Kosi
Lektorirala: Nataša Colja
Tisk: Tiskarstvo Črnčec s.p.
Naklada: 3500 izvodov

SPOŠTOVANE RADVANJČANKE IN RADVANJČANI!

Lackova cesta 43, 2000 Maribor
02/6142-300, GSM 031/265-413
02/6142-301
mc.radvanje@maribor.si
Tajnica: Zdenka Slak
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AKTUALNO

Člani Turističnega društva Radvanje v tem času 
pripravljamo že tradicionalni BOŽIČNI SEJEM in 
BOŽIČKOVANJE.
Začeli bomo v petek, 14. 12. 2012, ob 17. uri. 
Nastopal bo otroški pevski zbor OŠ Ludvika 
Pliberška Maribor in otroci iz Vrtca Studenci, enota 
Radvanje. Z nami bo pevka Claudia s škrati in 
otroškimi pesmicami. Obiskal nas bo seveda mož, ki 
ga najbolj pričakujejo otroci, Božiček in v njegovi 
vreči bo zagotovo kaj sladkega za naše malčke. V 
petek za vas pripravljamo tudi žive jaslice z Božično 
zgodbo.

PROGRAM NA BOŽIČKOVANJU IN BOŽIČNEM SEJMU TD RADVANJE 2012

Ko sem prišla iz službe, sem vzela v roke časopis 
ter si ogledala nič kaj prijazne fotografije in napise  
na prvi strani. Obtožbe, goljufije, demonstracije, 
izgredi. Postala sem zagrenjena. Po poslušanju 
dnevnih poročil po radiu in na TV pa že rahlo 
malodušna. Kam pelje vse to? V čase dobre volje s 
pozitivnim gledanjem na svet zagotovo ne.
Ob pripravljanju kosila sem razmišljala o času, ki 
neizmerno hiti. Tudi mi hitimo z njim. Spomnila 
sem se svojih staršev, ki so tako kot zdaj mi hodili 
v službo, pa ne z avtomobilom, tja so se vozili z 
avtobusom. Takrat še niso imeli telefonov. Pa ne 
mobilnih, tudi stacionarnih ne. Ni bilo računalnikov, 
interneta. Spomnim se kopice prebranih knjig, ki 
sem jih predelala, preden sem napisala seminarsko 
nalogo. Trgovine so bile ob nedeljah zaprte, v soboto 
pa odprte le do 13. ure.  V naši majhni trgovini smo 
ob čakanju v koloni pred blagajno prijetno klepetali 
o vsakodnevnih skrbeh. Te so bile čisto drugačne od 
današnjih. 
Otroci smo se vedno igrali na dvoriščih, na ulici. 
Skupaj smo peš hodili v šolo. Ušpičili smo marsikaj, 
za nekatere neumnosti moja mama še zdaj ne ve. 
Zelo dobro smo se poznali. Bili smo prijatelji in vezi 
stkane v tistem obdobju, smo obdržali. Tudi zdaj se 
družimo, si pomagamo in se predvsem spominjamo, 
kako je bilo. 
Vse materialne dobrine, ki nas obdajajo, ves ta 
blišč je zaslepil ljudi, da ne vidimo več tistega, kar 

je tisto pravo in kar se splača videti ter občutiti. 
Sama pogrešam stare čase. Materialne dobrine mi 
ne pomenijo veliko, saj imajo zame večjo vrednost 
vrednote, na katere smo že skoraj pozabili. Pohlep 
ne vodi v dobre čase in povzroča slabo počutje.

Ko sem tako razmišljala, sem se spomnila Božične 
zgodbe Charlesa Dickensa. Če ste jo pozabili, vas z 
veseljem spomnim nanjo. Je zgodba o zagrenjenem, 
skopuškem starcu, ki ne praznuje Božiča. Na 
božični večer ga obiščejo trije duhovi. Duh božične 
preteklosti ga popelje v rodno vas, v kateri se 
staremu stiskaču po dolgih letih srce zopet napolni 
z dobroto. Duh božične sedanjosti ga odpelje k 
revni družini na božično večerjo. Tam sprevidi, 
kako živijo revni ljudje. Duh božične prihodnosti pa 
starca odpelje v čas, kjer spozna, kaj ga čaka, če bo 
še naprej ostal tako čemeren in nezaupljiv do sveta 
in ljudi okoli sebe. Starec se na tem potovanju skozi 
čas pokesa in postane boljši človek. 

Božična zgodba je zelo dobra prispodoba za današnji 
čas. Preberite jo. Mogoče boste z njeno pomočjo 
našli moč, da se uprete blišču materialnih dobrin in 
zagledate malenkosti, ki so pomembne ter naredijo 
nas in naše življenje lepše.
Želim si, da bi spravljivi božični duh deloval vse leto 
in med vsemi ljudmi. 

Minka Godec

UVOD

ZGODBA ZA PRAZNIKE 



3

AKTUALNO

DAN
DATUM

URA

PETEK, 
14. 12. 2012,
od 17. ure

SOBOTA, 
15. 12. 2012,

od 14. ure

NEDELJA, 
16. 12. 2012,

od 14. ure

KULTURNI
PROGRAM

• CLAUDIA

• OPZ OŠ Ludvika Pliberška 
Maribor 

• Vrtec Studenci, enota 
Radvanje

• Božična zgodba

• prihod Božička

• nastopi učencev  
OŠ Ludvika 
Pliberška Maribor

• pevski zbor DOM 
POD GORCO

• Lovski vokalno 
instrumentalni 
ansambel ljudskih 
godcev in pevcev 
Srake 

• nastopi učencev  
OŠ Ludvika 
Pliberška Maribor

• Plesni klub 
REKREATIVO

• pevski zbor PRO 
MUSICA

ZABAVNI
PROGRAM

QUEEN JOKER 'S 
BAND BALKAN EXPRES

JASLICE ŽIVE JASLICE ŽIVE JASLICE

ŠOTOR, 
STOJNICE BOŽIČNI DARILNI BAZAR BOŽIČNI DARILNI 

BAZAR
BOŽIČNI DARILNI 

BAZAR

Z božičkovanjem bomo otvorili božični darilni bazar 
v šotoru in na stojnicah. Poleg bogato obloženih 
stojnic, na katerih se bodo z  izdelki predstavili 
razni obrtniki, dobrodelne organizacije in otroci, 
v soboto in nedeljo pripravljamo tudi kulturno 
zabavni program. Na odru se bodo zvrstili otroci 
Vrtca Studenci, enota Radvanje, učenci OŠ Ludvika 
Pliberška Maribor, pevski zbor  doma Pod gorco in 
pevski zbor PRO MUSICA, člani kluba Rekreativo, 
Srake, QueenJoker`s band, Balkan expres in še kaj.
Ker je mesec december zelo hladen, bomo poskrbeli 
tudi za okrepčila za lačne in žejne.

Turistično društvo Radvanje  se kot organizator  
božičnega sejma v Radvanju  v naprej zahvaljuje 
vsem nastopajočim in sodelujočim, ki ste nam in 
nam še boste pomagali  popestriti predpraznične dni 
na Radvanjskem trgu. Prav tako se zahvaljujemo 
vsem bližnjim stanovalcem za potrpežljivost in vsem 
obiskovalcem za obisk in dobro voljo. Prepričani 
smo, da bomo skupaj ustvarili in preživeli lep 
vikend. 

Minka Godec

POHOD Z LUČKAMI NA PEKRSKO GORCO

Vsako leto poteka na predbožični večer, 24. decembra, ob 
18. uri, v cerkvi na Pekrski gorci maša. Na ta dan bližnja 
turistična društva organizirajo pohod na Pekrsko gorco z 
lučkami. Pohod se začne ob 17.uri.
Letos je organizator pohoda Turistično društvo Radvanje. 
Vabimo vas, da se nam na pohodu pridružite in preživite 
božični večer v soju lučk, ki simbolično ponazarjajo prenos 
ognja iz svetega mesta Betlehem.
Poskrbeli bomo za tople napitke in mogoče nas bo obiskal 
celo Božiček.
Pridite in naredite praznične dni še lepše!

Turistično društvo Radvanje
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SKUPAJ ZA VAŠO VARNOST

POLICIJA SVETUJE

Približuje se december. To je čas praznovanja 
največjih družinskih praznikov božiča in novega 
leta, za katera je značilno, da ju običajno spremlja 
povečan hrup, ki je posledica uporabe najrazličnejših 
pirotehničnih izdelkov. Preden se odločite za uporabo 
pirotehničnih izdelkov se poskusite spomniti vseh 
boljših oblik praznovanja, kajti vsakič, ko se 
izognete petardi, koristite sebi in drugim.
Pokanje in bliskanje zelo moti ljudi in straši živali. 
Medtem ko je  tako početje nekaterim skupinam in 
posameznikom v zabavo, je za večino meščanov 
takšno početje neprijetno in pomeni svojevrstno 
nasilje nad ljudmi.

Če pa brez petard  in drugih pirotehničnih izdelkov 
ne bo šlo, jih kupujte pri pooblaščenih prodajalcih 
ter pred uporabo dobro preberite navodila in jih 
nikakor ne uporabljajte drugače. Pazite na roke, oči 
in ušesa.

Uporaba pirotehničnih izdelkov je zakonsko 
opredeljena; tako časovno (čas praznikov) kot 
vsebinsko (da se ne ogroža ali moti drugih ljudi, 
živali, premoženja) in krajevno (prepoved na javnih 
in drugih krajih, kjer se zbira večje število ljudi).

Policisti bomo storili vse, kar je v naši pristojnosti, 
da omejimo nezakonito uporabo in zmanjšamo 
možnost poškodb. Dosledno bomo ukrepali proti 
vsem, ki bodo metali petarde oziroma uporabljali 
druge pirotehnične izdelke, kjer to ni dovoljeno.

December je tudi čas, ko statistični izkazi kažejo 
na povečano kriminalno dejavnost. Na območju 
MČ Radvanje je zaznanih več kaznivih dejanj. To 
so vlomi v stanovanjske objekte in tatvine. Storilci 
vlomov so vsako leto drznejši in nasilnejši. Pogosto 
izkoriščajo krajše odsotnosti ljudi z doma za svoja 
dejanja. Njihov cilj niso le stanovanjske hiše, 
temveč v zadnjem času pogosto vlamljajo tudi v 
stanovanja, ki so v stanovanjskih blokih predvsem v 
nižjih nadstropjih, kamor lahko splezajo po balkonih 
ali preplezajo ograjo atrijskih stanovanj. Od tam 
vlomijo skozi balkonska vrata ali okno in tako 
pridejo v notranjost, kjer praviloma iščejo denar, 
zlatnino, ure in druge vrednejše predmete, ki jih 
lahko brez večjih težav preprodajo in so zato težje 
izsledljivi. 

Policisti zaradi vaše varnosti in varnosti vašega 
premoženja svetujemo večje samozaščitno obnašanje. 
To pomeni, da je potrebna večja pozornost vseh 
krajanov na vse sumljive osebe, ki se zadržujejo v 
bližini stanovanjskih objektov brez pravega razloga 
ali njihovo vračanje, opazovanje, zbiranje podatkov 
o stanovalcih ... Zapomnite si njihov osebni opis, 
značilnosti govora, opis vozila, registrske številke 
in druge koristne podatke, ki bi lahko prišli prav za 
raziskavo teh kaznivih dejanj. Pridobljene informacije 
lahko posredujete na brezplačno telefonsko številko 
1200 ali na PP Maribor II oziroma rajonskemu 
policistu. Za svoje premoženje seveda poskrbite 
tudi s tem, da za seboj skrbno zaklepate vhodna 
vrata stanovanjskih blokov, vhodna vrata stanovanj, 
oken, balkonskih vrat, kletnih boksov, garaž. O 
svoji daljši odsotnosti obvestite sosede in prijatelje, 
da »popazijo« na vaše premoženje. Koristna je tudi 
montaža alarmnih naprav ali ureditev varovanja s 
strani varnostnih služb.

V začetku septembra so bile opravljene kontrole 
prometne varnosti pred osnovnimi šolami. Pri 
OŠ Ludvika Pliberška Maribor se je opravljala 
vsakodnevna kontrola prometne varnosti v prvih 
dveh tednih septembra 2012. Zaznano je bilo nekaj 
kršitev cestno prometnih predpisov, ki se nanašajo 
na uporabo varnostnega pasu, pravilne vožnje otrok 
v vozilih in uporabe rumene rutice za vse učence 
prvih in drugih razredov. Kot prejšnja leta je tudi 
letos bilo zaznati nekaj težav z ustavljanjem ali 
parkiranjem vozil, s katerimi so vozniki pripeljali 
otroke v šolo. Težave nastajajo zaradi nedovoljenega 
parkiranja na Lackovi cesti pred zgradbo PGD 
Radvanje, ker se gasilcem zaparkira interventni 
izhod. Nepravilnosti se dogajajo tudi na nasprotnem 
prometnem pasu, kjer kar nekaj staršev dovoljuje, da 
otroci iz avtomobila izstopajo na cestišču. Potrebno 
se je zavedati, da otroci še niso sposobni zaznati vseh 
nevarnosti, ki jim pretijo v prometu in veliko situacij 
dojemajo drugače kot odrasli. Zato je potrebna 
velika pozornost in skrb ostalih udeležencev v 
prometu, da ne pride do nesreče, predvsem pa večja 
odgovornost staršev in skrbnikov za varnost otrok 
ter za njihovo vzgojo in izobraževanje v cestnem 
prometu. 
Na pobudo stanovalcev Borove vasi smo policisti 
opravljali pogostejše kontrole prometa še na 
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Dravograjski ulici v Mariboru, v delu od krožnega 
križišča pri trgovskem centru Qlandia do krožnega 
križišča na Lackovi cesti, kjer je prepovedan promet 
za vsa tovorna vozila. Pri tem smo ugotovili več 
kršitev voznikov tovornih vozil, zoper katere smo 
izvedli ustrezne ukrepe. Po nekaj dnevih poostrenih 
kontrol so se te kršitve zmanjšale, tako da je vpliv 
strupenih emisij na stanovalce Borove vasi manjši.

Da bi bila varnost vseh zagotovljena, si želimo, da 
bi dobro sodelovali, si pomagali in si medsebojno 
zaupali.

Vodja policijskega okoliša                                                                                          
Sašo Geč

TURISTIČNO DRUŠTVO RADVANJE - DRUŠTVO, KI ZDRUŽUJE, RAZVESELJUJE IN USTVARJA

POLICIJA SVETUJE

DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO

EVROPSKI CENTER ZA OBVEŠČANJE 

Bliža se december in naša glavna urednica Minka že 
močno »pritiska« na nas. Skrajni čas je, da napišemo 
in oddamo članke za Radvanjske novice. 
V letošnjem letu se je zvrstilo veliko dejavnosti, 
aktivnosti, prireditev, izletov in druženj.
Kot vsako leto smo pričeli z občnim zborom v šotoru 
pri hotelu Arena. V mesecu aprilu smo nadaljevali s 
čistilno akcijo. Sledilo je tradicionalno kresovanje, 
igranje budnice, sodelovanje na prireditvi radia 
City, izlet po Sloveniji, piknik za člane  turističnega 
društva, urejanje ribnika in stare žage, tradicionalni 
izlet v Dalmacijo (tokrat na otok Korčulo v mesto 
Vela Luka), kjer smo s klapo Vela Luka tudi zapeli 
velikokrat doma zapeto pesem Vela Luka. 
V začetku oktobra smo imeli praznovanje kra-
jevnega praznika s sedaj že tradicionalnim 
ličkanjem, izdali smo zloženko, martinovali. In 
že smo v zadnjem mesecu, ko pripravljamo te 
novice in program za božični sejem. Seveda ne gre 
pozabiti na Radvanjsko tržnico, ki nam vsako soboto 
ponuja svežo zelenjavo, sadje in druge kvalitetne 
izdelke, predvsem pa prostor, kjer se srečujemo, 
pokramljamo in se odpravimo na jutranjo kavico, v 
katerega izmed bližnjih lokalov.
V prispevku bi želel posebej omeniti  urejanje 
ribnika pod Pohorjem, ki smo ga pred leti uredili 
kot park s staro žago. Seveda s časom nekatere 

stvari dotrajajo, veliko pa se jih uniči z nepotrebnim 
vandalizmom. V letošnjem letu smo se odločili, da 
očistimo ribnik, saj je zaradi mulja že primanjkovalo 
vode in s tem so bile živali v ribniku ogrožene. 
S pomočjo finančnih sredstev g. Brodnjaka, strojev 
g. Rajšpa in posluha MOM nam je to tudi uspelo.  
Ribnik je ponovno poln vode in na novem otočku 
je polno račk. Na pohorski žagi smo zamenjali 
dotrajano vodno kolo, katerega je iz lesa naredil 
g. Brodnjak, novo os in ležaje nam je podaril g. 
Marjan Mak, vse skupaj pa je zmontiral in spravil v 
pogon Čarli. Prav tako smo obnovili streho na žagi 
in ograjo okrog ribnika. Z deli bomo nadaljevali 
spomladi, ko imamo namen ponovno zasaditi 
cvetje, dokončati ograjo, obnoviti mostiček in še 
kaj. Seveda je pri tej delovni akciji sodelovalo večje 
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število članov, katerim se iskreno zahvaljujem. 
Hvala Čarliju, Jožeju, Kokiju, Graifeku, Zokiju, 
Cinglu, Fibiju, Roku, Bojanu, Minki, Andjelki, 
Iveku, Mireku, Marjanu, Romanu, Fricu, Stanku, 
Frančeku, g. Bajcu, g. Maku, g. Rajšpu, g. Brodnjaku 
in restavraciji Idila. 
Drugi prijeten dogodek je bilo letošnje ličkanje ob 
krajevnem prazniku MČ Radvanje. Tudi to leto 
so nam prireditev popestrili naši prijatelji člani 
Turističnega društva Polenšak in Kluba oldtajmerjev 
Polenšak, ki so nas presenetili s prihodom starih 
traktorjev. Povedati moram, da je pot iz Polenšaka 
s starimi traktorji trajala več ur, vendar so se naši 
prijatelji, člani kluba oldtajmerjev, odločili, da 
se s polnimi vozovi koruze odpravijo na pot do 
Radvanja. Ponovno smo skupaj ličkali oziroma 
kožuhali in se veselili ob zvokih ansambla Viničarji,  
tako kot to počnejo le pravi prijatelji. Turističnemu 
društvu Polenšak in članom Kluba oldtajmerjev 
Polenšak se iskreno zahvaljujem. Še posebej hvala 
predsedniku, g. Francu Kukovcu in Branku Kralju. 
Kot sem uvodoma zapisal, je bilo dogodkov in 
aktivnosti skozi vse leto veliko. Opravljenega je bilo 
tudi veliko prostovoljnega dela, na kar smo v našem 
društvu še posebej ponosni. Če želite izvedeti več 
o naših aktivnostih, vas vabim, da obiščete spletno 
stran Turističnega društva Radvanje. 
Spoštovane članice, člani, donatorji, sponzorji in 
vsi prijatelji Turističnega društva Radvanje! Iskrena 
hvala vam za pomoč in opravljeno delo. Dovolite 
mi, da se še posebej zahvalim nekaterim članom: 

Brodnjaku, Čarliju, Graifeku, Romanu, Bojanu, 
Štuheju, Koseku, Jožeju, Valterju, Kokiju, Iveku, 
Mireku, Fricu, Turzeku, Minki, Mojci, Darji, 
Ljubici, Franji, Ireni, Nežki, Romani, Andjelki, 
Tatjani, Lotiki, Martinu, Cinglu, Roku, Čarliju 
ml., Robiju, Zokiju, Stankecu, Stanču, Marjanu, 
radvanjskim in pekrskim gasilcem, OŠ Ludvika 
Pliberška Maribor, Vrtcu Radvanje, Štefanu 
Platnjaku, Antonu Rajšpu in MOM. 
Spoštovane Radvanjčanke in Radvanjčani in vsi 
obiskovalci našega kraja pod zelenim Pohorjem! 
Tudi v tem letu smo se v Turističnem društvu 
Radvanje trudili, da bi popestrili in dopolnili 
vsakodnevno življenje v kraju ter poskrbeli za okolje. 
Upam, da nam je to  uspelo in da smo izpolnili naše 
poslanstvo združevanja, razveseljevanja, skrbi za 
okolje in ustvarjanja. Če mislite, da je tako, vas 
vabimo, da se nam pridružite s svojimi idejami, 
znanjem in dobro voljo. Veseli vas bomo.
Spoštovane bralke in bralci Radvanjskih novic! Pred 
nami je le še božični sejem, ki nam ponuja bogato 
obložene stojnice, veliko nastopajočih in tople 
napitke. Predvsem pa je namenjen druženju, zato 
vas vljudno vabimo, da nas obiščete, saj bo le z vašo 
prisotnostjo dobil pravi pomen. 
Ob koncu leta Vam želim lep božič in prijetne 
praznike, v novem letu pa obilo zdravja, uspeha in 
pozitivne energije.

    Samo Papež  
 Predsednik Turističnega društva Radvanje

Zelo zanimivo je pripravljati izlete za naše člane, saj 
smo si zelo različni (pa ne samo po starosti). Naša 
različnost se kaže tudi v tem, kam bi želeli iti na 
izlet.
 Za letošnji enodnevni izlet smo imeli kar nekaj 
težav z izbiro lokacije. Po več pogovorih je 
odločitev »padla« in smo organizirali izlet z 
ogledom Cerkniškega jezera. Prijavilo se je veliko 
članov, tudi takih, ki so se v društvo včlanili 
kar na izletu. Na izlet smo se v mesecu juniju 
odpravili z dvema avtobusoma. Med vožnjo smo 
spoznavali Notranjsko z značilno kraško pokrajino. 
Ogledali smo si dolino Rakov škocjan z naravnimi 
znamenitostmi, kot sta Mali in Veliki naravni most. 
Marsikomu je zastal dih ob pogledu na jame, ki so 
sedaj že porasle z gozdom. Nastalo je veliko lepih 

fotografij. Po dopoldanski malici (tradicionalnih 
slastno pečenih »rebrcah«), smo se odpeljali do 
gradu Snežnik in uživali ob pogledu na lepote, ki 
jih skriva. Razstavljeni predmeti so kar klicali po 
dotikanju ter fotografiranju, zaradi česar so bili 
nekateri okregani. Srečali smo tudi mladoporočenca, 
ki sta bila tik pred usodnim »da«. Nič nenavadnega, 
bi rekel človek, saj je normalno, da na takem dvorcu 
organizirajo poroke. Za nas, ki že vsa leta hodimo z 
društvom na izlete, pa je to že prav smešno. Povsod, 
kjer smo v teh letih bili, smo srečali mladoporočence 
in svate, ter jim s svojo prisotnostjo popestrili 
dogajanje. Po skupinskem fotografiranju v prelepem 
parku pod goro Snežnik smo se odpravili proti 
Cerkniškemu jezeru. Sledila je kavica in sladoled, 
nato smo si v dveh skupinah ogledali muzej in 

NA IZLETU S TURISTIČNIM DRUŠTVOM
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živo maketo Cerkniškega jezera. Po ogledu smo se 
povzpeli na voz s konjsko vprego, ki nas je po kar 
prevročem soncu popeljala po Cerkniškem jezeru. 
Ogledali smo si udornine in se čudili lepotam 
narave. Ker smo se peljali v dveh skupinah, smo se 
med seboj prav zabavali. Najbolj zabavno je bilo 
to, da so na enem vozu dobili »šilce« žganega, na 
drugem pa ne. Gospodinja kmetije, kjer smo imeli 
zelo okusno, domače kosilo,  je to napako hitro 
popravila. Navidezna jeza, smeh in dobra volja sta 
nas spremljala še do večera, ko smo ugotovili, da se 
imamo kljub različnim željam, starostim in navadam 
zelo lepo.
Zadnje leto smo v društvu precej poslušali 
dalmatinsko glasbo. Ob poslušanju Vele Luke smo 
se odločili, da jo gremo poslušat na Korčulo, v 
Velo Luko. Na dan prijav se je prijavilo celo več 
članov, kot je sedežev na avtobusu. Tudi ta problem 
smo rešili in se zadnji septembrski četrtek zvečer 
odpeljali na zelo dolgo pot proti Korčuli. Pot je 
bila naporna z veliko postanki, a smo jo premagali 
z dobro voljo, klepetanjem, prepevanjem in seveda 
dremanjem. Najprej smo se peljali na polotok 
Pelješac, kjer smo med vožnjo uživali ob pogledu na 
strnjene vasice, vinograde in oljčne nasade. Obiskali 
smo gojišče školjk in jih tudi poskusili. Marsikdo se 
je ob pogledu na pladnje surovih školjk zgrozil in 
odločno odklonil pokušnjo, vendar smo s pohvalo 
jedi marsikoga prepričali v nasprotno. Iz gojišča 
smo se odpeljali do Vinarije Bartulovič. Lastnik 
nas je prijetno presenetil, saj je ob odličnem kosilu 
izpod peke in degustaciji vin, poskrbel še za pravo 
dalmatinsko glasbo. Ob prepevanju smo se polni 
vtisov odpravili proti trajektni luki v Orebiču in se s 
trajektom odpeljali na otok Korčula. 
Naprej smo si ogledali mesto Korčula, kjer so se 
že kazali znaki utrujenosti. Vodička 
je bila kar malo začudena, ko smo ob 
vsakem postanku posedli kar po tleh 
in iskali senco. Vendar nas je mesto 
s svojo bogato zgodovino, zgradbami 
in muzejem Marka Pola očaralo. Po 
kratkem svobodnem oddihu smo se 
odpravili proti cilju našega izleta Veli 
Luki. Po poti smo vadili najbolj značilne 
dalmatinske pesmi, da si ob petju klape 
ne naredimo sramote. Malo za hec, malo 
pa tudi zares. Proti večeru smo prispeli 
v opevano luko in se namestili v hotelu. 
Delovna ekipa je počistila avtobus, 
prenesla pripravljeno hrano in pijačo v 

hladilnike hotela ter poskrbela za tiste, ki so še kaj 
potrebovali. Človek bi pričakoval, da se bomo po 
tako dolgi vožnji in celodnevnih ogledih kar zvrnili v 
postelje, ampak se nismo. Po večerji smo se stuširani 
v svežih oblačilih samodejno zbrali na terasi hotela. 
Klepetali smo, malo prepevali, nekateri so odšli na 
sprehod ali celo na kopanje. Bilo je prijetno, vendar 
se je terasa kmalu po polnoči izpraznila in je v 
hotelu nastala tišina. 
V soboto je bilo že zgodaj zjutraj slišati klice tistih, 
ki so si privoščili jutranje plavanje. Hotel je bil tik 
ob morju in bilo je zanimivo klepetati z balkona o 
temperaturi vode ter kdo si česa ne upa in zakaj ne. 
Veliko smeha za začetek novega dne. Po zajtrku 
smo se odpravili do ladje, s katero smo do poznega 
popoldneva pluli do otoka Lastovo in nazaj. Na 
ladji nas je gostil tudi gospod Jakov, ki je domačin 
Vele Luke in je zelo veliko pomagal pri pripravi 
našega izleta. Kar pomešal se je med nas, klepetal 
in se zabaval z nami. Je tudi član klape Vela Luka, 
zato je s seboj pripeljal dva fanta, ki sta s pomočjo 
kitare, harmonike in prelepih glasov predstavljala 
dalmatinsko glasbo. Seveda smo jima cel dan 
pomagali, ju naučili tudi kakšno slovensko pesem 
ter na ladji tudi zaplesali. 
Na otoku Lastovo smo se kopali in vsem je že dobro 
znano, da moraš biti na naših izletih pripravljen 
tudi na to, da boš »po nesreči« oblečen padel v 
vodo. Skoraj vsi smo zaplavali v kristalno čistem 
morju, se strinjali, da je to kopanje skoraj zagotovo 
zadnje letos in se veliko smejali. Po kosilu na ladji 
smo izpluli proti Veli Luki in zopet peli, plesali in 
se smejali. Ob petih popoldne smo se izkrcali in 
se z avtobusom odpeljali proti kmečkemu turizmu 
pri Tončiju. Nismo se mogli načuditi, kaj vse je 
možno narediti iz kamna. Po adrenalinski vožnji po 
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ozkih cestah in ob napačno parkiranih avtomobilih 
smo prispeli do hotela, se uredili in povečerjali. Po 
večerji smo na terasi hotela imeli koncert klape Vela 
Luka in Radvanjčani smo Velo Luko zapeli v Veli 
Luki s klapo Vela Luka. Občutek je bil prav poseben 
in mislim, da smo v tistem trenutku vsi pozabili na 
preutrujenost in dolgo vožnjo. Se je splačalo, še 
posebej, ker smo bili v dobri družbi. V pavzah klape 
je za nas igral in prepeval One man band – Elio. Cel 
večer smo prepevali in plesali ob dobri dalmatinski 
glasbi, po polnoči pa utrujeni odšli na zaslužen 
počitek.

V nedeljo je bilo že pri zajtrku čutiti, da se 
pripravljamo na odhod domov. Pred kosilom smo 
odšli na ogled Vele Luke. Sprejel nas je direktor 
Zavoda za turizem Vela Luka, ki nam je nekaj 
povedal o njihovem delu in veliko spraševal o 
delu v našem društvu. Zanimivo mu je bilo, da 
si takšen izlet organiziramo v društvu, ki temelji 
na prostovoljnem (brezplačnem) delu. Pohvalil je 
našo organiziranost. Bilo mu je všeč, da imamo vsi 

enake rdeče majice. Obljubili smo si, da bomo še 
sodelovali. Po kosilu v hotelu smo se poslovili od 
vodje hotela in od gospoda Jakova. Slovo od njega 
je bilo še posebej težko, saj nam je on približal 
mesto na takšen način, kot ga kot običajni turisti 
ne bi mogli doživeti. Po izmenjavi daril, mahanju, 
pozdravljanju in hupanju skozi mesto smo se vkrcali 
na trajekt, ki nas je odpeljal do Splita. Na trajektu 
smo imeli čas strniti občutke, zgodbice z izleta, 
pregledati posnete fotografije in tudi spati. Bilo 
je mirno, prijetno. Takšna je bila tudi naša vožnja 
domov. V Maribor smo prispeli hitro po polnoči in 
si ob slovesu utrujeni dejali, da gremo drugo leto 
spet na izlet. Kam, pa še ne vemo. 
Ko organiziramo izlete, se velikokrat sprašujemo, 
če zadovoljimo naše člane. Odgovore v večini 
dobimo že takoj, na izletih, saj smo navajeni, da se 
skušamo prilagoditi vsakemu. V veliko veselje pa 
nam je, ko pridemo z izleta in tisti, ki so bili prvič z 
nami, rečejo, da drugo leto ponovno gredo na izlet. 
»Hvala, super je bilo.« so pogoste besede.

Ob tej priložnosti bi se želeli zahvaliti vsem, ki ste 
pomagali pri organizaciji izleta. To so bili Nataša 
in Alfi Hutter, Jakov Rubeša Nazor iz Vele Luke, 
Nežka Bračič in podjetje Promotion. Posebej bi se 
zahvalili tudi Ireni Ranner, ki je vso pot do Korčule 
skrbela, da potniki na avtobusu niso bili »žejni«. 
Hvala tudi vsem, ki ste z delom, dobro voljo in 
potrpežljivostjo prispevali, da je izlet uspel in da 
DRUGO LETO SPET GREMO. POVEJTE KAM!

Minka Godec
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Srnice smo članice sekcije ročnih del 
in delujemo v okviru TD Radvanje. 
Od samega začetka pa vse do 
letošnjega leta je sekcijo vodila 
Erika Hercog. Po uspešno zaključeni 
razstavi v mesecu aprilu je vodenje 
predala Tatjani Kokol.
Članice smo v glavnem domačinke 
različnih starosti. Enkrat tedensko se 
sestajamo v prostorih Mestne četrti 
Radvanje. Ob prijetnem druženju 
skrbimo za ohranjanje tradicije 
ročnih del: pletemo, kvačkamo, 
vezemo, klekljamo in izdelujemo 
dekoracije za različne priložnosti.
Celo leto pridno delamo in ustvarjamo čudovite izdelke, ki jih z veseljem pokažemo na razstavi, ki jo 
pripravimo vsako leto. Naše izdelke predstavimo tudi ob različnih priložnostih oziroma prireditvah, ki jih 
organizira naše turistično društvo.

         Vodja sekcije Srnice
      Tatjana Kokol

DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO

Na Radvanjskem trgu vsako soboto, od 8. do 12. 
ure  poteka tržnica. Prodajalci na stojnicah TD 
Radvanje ponujajo različne pridelke. Ponudba je 
raznovrstna, sezonska in domača. 

Na stojnicah vam ponujajo:
• Milka Koren: ekološko pridelana zelenjava, 

semena in sadike zelenjadnic, zdravilnih zelišč 
in dišavnic.

• Borut Cerkvenič: posušena zelišča, čaji, sokovi, 
kis, olja, tinkture.

• Zelena direktiva: izdelki industrijske konoplje: 
olje, moka, semena, pogače. 

• Katica Vindiš: sezonska zelenjava in sadje, 
sadike.

• Marija Šlegl in Gregor Žugman: domača 
sezonska zelenjava in sadje, kisla repa in zelje, 
domači kruh.

• Tomaž Cimerman: salame, zaseka, ocvirki, 
kruh, domača sezonska zelenjava, bučno olje, 
domača moka.

• Franc Kropf:, testenine, jajca, sezonska 
zelenjava in sadje.

• Otilija Vertič: sezonska zelenjava, 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.

• David Repič: jajca, rezanci, domača sezonska 
zelenjava in sadje, bučno olje, kis, sokovi, 
vložena zelenjava.

• Klavdija Began: kruh, pekovski izdelki, 
slaščičarsko pecivo.

• Vesna Knuplež: sezonska zelenjava in sadje, 
gibanice, drobno pecivo, kis, vložena zelenjava 
in sadje, sadni sokovi.

Tržnico ste dobro sprejeli in jo redno obiskujete. Je 
tudi kraj za prijetno kramljanje in srečanje s starimi 
znanci. V prihodnjem letu želimo povečati število 
stojnic, saj je še veliko takšnih, ki bi želeli prodajati. 
Z njimi bo ponudba za vas še bogatejša.

Ljubica Ferlinc

RADVANJSKA TRŽNICA

SRNICE
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GASILKE IN GASILCI V RADVANJU SMO PRAZNOVALI

V letošnjem letu smo gasilke in gasilci PGD 
Radvanja praznovali visok jubilej, 120.oblet-
nico društva. Celo leto je bilo posvečeno 
visoki obletnici, saj smo želeli, tudi krajanom 
Radvanja, ki nam vsa leta nesebično stojijo ob 
strani, pokloniti dan veselja, v katerem bodo 
spoznali, kako je društvo napredovalo v vseh 
teh letih in koliko stvari smo na novo naredili. 
Kot vsako leto, smo v sodelovanju s TD Radvanje 
pripravili postavitev majskega drevesa. Udeležili 
smo se tudi tekmovanja gasilske zveze Maribor, 
kjer smo tekmovali s kar petimi desetinami. 
Ženska desetina je v dom prinesla pokal za tretje 
mesto, na kar smo bili izredno ponosni. Vse je bilo 
seveda posvečeno naši visoki obletnici. Veliko 
priprav in pogovorov ter prošenj je potekalo skozi 
celo leto. Članice, člani in veterani smo neutrudno 
delali, pospravljali in popravljali smo še zadnje 
malenkosti pred velikim dogodkom. Pred samim 
praznovanjem smo izvedli tudi gasilsko vajo na 
Osnovni šoli Ludvika Pliberška Maribor, kjer smo 
z ostalimi društvi dokazali, da znamo pomagati 
ljudem v nesreči. Vaja je odlično uspela, dobili smo 
potrditev, da delamo dobro in da smo usposobljeni 
operativni gasilci. In tako je prišel težko pričakovani 
dan, zaključni popravki, postavitev šotora, zadnje 
priprave …  Praznovanje se je pričelo z odkritjem 
spominske plošče vsem tistim, ki so postavili temelje 
društva, a jih danes ni več med nami. V sodelovanju 
z OŠ Ludvika Pliberška Maribor smo pripravili 
bogat kulturni program, zahvalili smo se vsem 
prisotnim gostom, gasilskim društvom, ki že vsa 

leta sodelujejo z nami in seveda krajanom Radvanja. 
Po koncu uradnega dela, ko smo se pogovarjali z 
ljudmi, smo ugotovili, da naš trud ni bil zaman, 
saj so ljudje resnično ponosni na nas in na to, 
za kar se vsa leta trudimo in delamo. Ob zvokih 
ansambla Viničarji smo se veselili dolgo v noč. 
Življenje se je počasi vrnilo v stare tirnice, ko 
so Slovenijo prizadele velike poplave. Spet smo 
dokazali, da smo društvo z velikim srcem, saj smo 
nesebično priskočili na pomoč ljudem v nesreči. 
Težko je bilo, saj so nekateri izgubili prav vse.

Ponosni smo na naše društvo, na vse članice, člane, 
veterane, ki so nam dali ogromno znanja,  pa tudi na 
naše najmlajše, ki nam vsak dan znova dokazujejo, 
da delamo dobro in da bomo generacijam, ki 
bodo prišle za nami, zapustili bogato zakladnico 
znanja in dobro opremljenost našega društva. 
Še enkrat se iskreno zahvaljujemo vsem 
donatorjem, ki so nam pomagali, da smo 
v težkih kriznih časih obeležili tako visok 
jubilej. Zahvala gre tudi MČ Radvanje in TD 
Radvanje za sodelovanje, ki ga vzdržujemo že 
dolga leta in seveda krajanom Radvanja, ki nas 
podpirajo ter verjamejo v nas in v naše delo. 
Gasilke, gasilci in veterani vsem skupaj 
kličemo   NA POMOČ!!!!!!

Prostovoljno gasilsko društvo Radvanje
Lackova cesta 6

2000 Maribor
Tel: 02/420-0125

GSM: 041/771-794
Fax: 02/420-4000

pgd.radvanje.maribor@gmail.com
http://www.pgdradvanje.org/
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KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA RADVANJE

LOVSKO DRUŠTVO

Tudi v tem letu smo bile članice Krajevne 
organizacije RK Radvanje zelo aktivne. Socialne 
stiske ljudi so čedalje večje in vse več imamo 
pomoči potrebnih ljudi.
Skozi vse leto zbiramo humanitarno pomoč in 
večkrat v letu delimo prehrambene pakete (v 
letošnjem letu tudi prehrambene artikle zagotovljene 
s sredstvi evropske skupnosti).
Ob izteku leta vas bodo obiskali naši aktivisti s 
koledarji. Vljudno vas naprošamo, da po svojih 
močeh pomagate in prispevate za Organizacijo 
rdečega križa. Ves denar, ki ga prispevate in se 
zbere s prodajo koledarjev, ostane izključno v naši 
Krajevni organizaciji Rdečega križa.  Z zbranim 
denarjem pomagamo našim otrokom, da lahko 

gredo preko RK na morje, podarimo pozornostna 
darila našim občanom ob njihovih visokih jubilejih, 
v prednovoletnem času obiščemo in obdarimo naše 
občane, ki so nastanjeni v Domu za upokojence, 
enota Tabor in Pobrežje. V letošnjem letu smo 
obiskali g. Peniča iz ulice Ob ribniku, ki je praznoval 
stoti rojstni dan. Tudi drugo leto bomo zabeležili 
tako visok jubilej.
Še vedno nam na terenu primanjkuje aktivistov, 
zato vljudno vabimo vse zainteresirane, da se nam 
pridružijo.

   Predsednica 
Krajevne organizacije RK Radvanje

  Gizela Vicman

PROMETNA VARNOST IN DIVJAD

Življenjski prostor si ljudje delimo z živalmi. 
Neprimerna ali sebična raba prostora privede do 
konflikta, ki se slabo ali celo tragično konča za 
živali. Posledice takšnih situacij so izredni dogodki 
na cestah in drugi nenaravni pogini divjadi. Zadnje 
čase je prometna varnost zanimiva in aktualna tema v 
Mariboru. Cestna infrastruktura na območju mestne 
četrti Radvanje prav tako ni imuna za te probleme. 
Trk divjadi in motornega vozila je lahko tragičen 
tudi za voznika. Zato lovci LD Radvanje posebej 
opozarjamo na prometno varnost na območjih, kjer 
cesto prečkajo živali (še posebej srnjad).
Lovska družina Radvanje je upravljavec lovišča 
Radvanje. Zaradi stalnega zmanjševanja življenjskega 
prostora prostoživečih živali (predvsem srnjadi) 
prihaja do škod od divjadi in na divjadi, predvsem 
v cestnem prometu. V zadnjih letih smo imeli več 
izstopajočih neobičajnih primerov, in sicer:
• Napad psov in pokončanje breje srne v 

Betnavskem gozdu v letu 2009; 
• Prometna nesreča z udeležbo divjadi (srnjadi) 

29. 04. 2011, okrog 21. ure, v bližini bencinskega 
servisa na Tržaški cesti 36 v Mariboru (nasproti 
Elektra); 

• Prometna nesreča z udeležbo divjadi (srnjadi) 2x 
17. 04. 2011, okrog 6.30 in 11. ure, na Streliški 
cesti v Mariboru v bližini hišne številke 93; 

• Prometna nesreča z udeležbo divjadi (srnjadi) pri 
rondoju v Radvanju;

• Prometna nesreča z udeležbo divjadi (srnjadi) na 
štiripasovnici pri Koroškem mostu ;

• Prometna nesreča z udeležbo divjadi (srnjadi) na 
štiripasovnici, pri Telekomu na Titovi cesti.

Lovska družina s svojimi ukrepi nima neposrednega 
vpliva na določene dogodke, zato apeliramo na vse 
udeležence v prometu in souporabnike naravnega 
okolja na razumno rabo prostora in čim manjše 
vznemirjanje divjadi. 
Naravni biološki ciklus migracije srnjadi je zgodaj 
zjutraj in pozno zvečer ali ponoči. To je kritični 
čas, v katerem je potrebna posebna pozornost vseh 
udeležencev v cestnem prometu.

Pozdrav zimi, gamsu na Mariborskem Pohorju in 
vsem bralcem.

Ljubo Levačič
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PLANINSKO DRUŠTVO PLANIKA MARIBOR

ŠPORTNO DRUŠTVO RADVANJE

Planinsko društvo Planika Maribor je bilo ustano-
vljeno leta 1995. Sedež ima v Radvanju, na 
Macunovi ulici 40. Od ustanovitve do danes ga vodi 
Franci Rajh.
Planinsko društvo Planika Maribor deluje pod 
okriljem Planinske zveze Slovenije, v katero je 
včlanjenih že 276 društev.
Slovenske gore letno obišče 1,4 milijona 
obiskovalcev; po vsej Sloveniji imamo 1661 
planinskih poti v skupni dolžini 9000 km.

Planinsko društvo Planika Maribor je eno izmed 
aktivnejših planinskih društev, saj se 2 do 3 krat 
mesečno odpravimo v slovenske gore, pa tudi v gore 
izven meja Slovenije.
Vsako leto organiziramo dva tradicionalna pohoda:
Andrejev pohod na Okrešelj v juliju in
pohod Planike na Pohorje v septembru/oktobru (v 
času prireditev ob krajevnem prazniku Mestne četrti 
Radvanje).
Izdali smo transverzalni dnevnik »Po kočah 
Slovenije« in pod okriljem društva vsako leto poteka 
akcija »Pohorje moj hrib«.
Za naše člane pri izvajanju planinskih aktivnosti 
(izleti, pohodi in ostalo) skrbijo vodniki, ki so 
registrirani in jih strokovno usposablja Planinska 
zveza Slovenije. Naši vodniki so: Franci Rajh, 
Franci Pangrčič, Oto Pungerl, Srečko Partlič, Tone 
Koren, David Čuček in Jože Gruden.

Vsem planincem, obiskovalcem gora vedno 
želimo srečno pot in varen korak. 
Vse pa opozarjamo, da se v gore in na planinske 
poti podajate primerno opremljeni. Izbirajte poti, 
primerne svojim psihofizičnim sposobnostim, pred 
odhodom pa preverite tudi vremensko napoved, 
stanje poti in odprtost koč. V gore se odpravite 
dovolj zgodaj in o svojih poteh in načrtih obvestite 
domače. Vedno imejte v mislih, da ste na vrhu šele 
na polovici poti – naš cilj je varno priti domov.
Vabimo vse ljubitelje narave, gora, pohodništva, da 
se nam pridružite. Več informacij o društvu, izletih 
najdete na naši spletni strani: www.pd-planika.si. 
Lahko nas tudi pokličete na tel. št.: 02/ 613-16-05; 
041/797-712.

    Predsednik PD Planika Maribor
   Franci Rajh

V zavetju Pekrske gorce se nahaja objekt Športnega 
društva Radvanje. Društvo ima 79 članov in dve 
sekciji, in sicer nogomet ter karate. Nogometaši so 
sicer številnejši, po rezultatih pa je karate uspešnejša 
sekcija.
Karate sekcijo vodi Damjan Horvatič, ki je kvaliteto 
radvanjskega karateja dvignil na zavidljiv nivo. 
Govorimo lahko o klubu, ki je zelo perspektiven, 
ne le v regiji, temveč tudi na celotnem prostoru 
Slovenije. V začetku leta je Jure Koren na 
Svetovnem mladinskem prvenstvu  v Azerbajdžanu 
dosegel odlično 3. mesto.
Nogometno sekcijo sestavljajo: člansko moštvo, ki 
tekmuje v 2. medobčinski ligi, veterani, Lisjaki in 
nogometna šola. V nogometni šoli se učijo prvih 

nogometnih korakov fantje v selekcijah U-8, U-10 
in U-12. Nogometno šolo sta v letu 2012 vodila dva 
strokovnjaka. Do odhoda glavnega trenerja v NK 
Široki Brijeg jo je vodil Marin Bloudek, ki ga je 
sedaj nadomestil Bogdan Trop.
ŠD Radvanje je imelo 13. novembra 2012 redni 
letni zbor članov, na katerem smo se seznanili z 
delovanjem posameznih sekcij in izvolili novo 
vodstvo društva. Za predsednika je bil izvoljen 
Tomaž Rojs, za podpredsednika Bogdan Trop, za 
sekretarko pa Anica Cigrovski. Zbor je sprejel vizijo 
in plan dela društva.
ŠD Radvanje je društvo s 40 letnim delovanjem 
na področju nogometa, karateja in rekreativne 
dejavnosti. Osnovna vizija društva je, da pritegne 
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čimveč mladih, ki se ob svojih osnovnih aktivnostih 
razvijajo tudi na športnem področju. Posebno 
pozornost namenjamo staršem, ki bdijo nad svojimi 
otroki in financirajo pomemben del delovanja 
društva. Društvo se mora dogovarjati s sponzorji 
in pridobiti čimveč lastnih sredstev za delovanje. 
Pomembno je sodelovanje in pedagoško delo 
trenerjev. Trudimo se, da bi društvo delovalo 
na osnovi statuta in internih pravilnikov. Pri 
sprejemanju pomembnih odločitev naj bi sodelovalo 
čimveč članov. Želimo si, da društvo deluje kot 
urejena in zgledna družina, v kateri kljub različnosti 
člani poiščejo tiste točke, ki jih povezujejo in na 
njih gradijo svoj jutri. Vse sekcije v društvu so 
enakopravne. 

Plan dela se določi na skupščini društva, na 
upravnem in nadzornem odboru. Ob športni 
dejavnosti društva je osnovni plan dela tudi 
posodobitev objekta (streha, slačilnice, ogrevanje, 
okolica) ter vzdrževanje (posodabljanje) telovadnice 
in nogometnih igrišč. 
Ko so zagotovljeni temeljni pogoji za vadbo, 
moramo poskrbeti še za medsebojne odnose v 
društvu. K sodelovanju se trudimo pritegniti 
tudi čimveč staršev. Planirano je tudi stabilno 
financiranje društva na osnovi finančnega načrta, 
ki ga potrdi skupščina, upravni ter nadzorni odbor 
društva. 
Športni pozdrav!

Tomaž ROJS

Leta 1968 je na Osnovni šoli Ludvika Pliberška 
Maribor začelo izhajati šolsko glasilo. Imenovalo 
se je CVETJE, mentorica pa je bila takrat učiteljica 
Anica Pristovnik. Pri glasilu so sodelovali učenci od 
tretjega do sedmega razreda. Njihova imena so bila 
objavljena na zadnji strani glasila. Najobsežnejša 
rubrika se je imenovala Med seboj in je vsebovala 
sestavke in pesmice o odnosih v družini, med 
prijatelji ter o medsebojni pomoči. Glasilo je bilo 
opremljeno s črno-belimi ilustracijami. Gospa 
Pristovnik je zbirala prispevke po razredih, tajnica 
pa jih je tipkala na matrice. Na začetku so jih tudi 
vezali sami. Glasilo je izhajalo enkrat letno.
Ko se je gospa Anica Pristovnik upokojila, je glasilo 
pričelo delovati z novo mentorico, gospo Karolino 
Jurak, ki  je literarni krožek vodila od 1975 do 2010 
leta. Člani krožka so se trudili in posodabljali glasilo, 
čeprav je bilo to s starim ciklostilom zelo težko. 
Pri glasilu jim je veliko pomagal ravnatelj gospod 
Srečko Pungartnik. Tiskali so ga razni tiskarji izven 
šole.
Na enem izmed uredniških odborov je glasilo 
dobilo tudi novo ime, ki je ostalo vse do danes, to 
je LEDINA. Dobilo je novo podobo ter se tehnično 
močno izboljšalo.
Ledina  je doživela že veliko sprememb. Spreminja 
se njen format, obseg in število strani, likovna 
podoba, naslovnica in zadnja stran, posamezne 
rubrike ter uredniški odbor in sodelavci.

 Po upokojitvi gospe Karoline Jurak je Ledina dobila 
tudi novo mentorico, učiteljico Natašo Colja, ki je 
do takrat  izdajala glasilo razredne stopnje z imenom 
LEDINICA (danes je njena mentorica učiteljica 
Tadeja Krajnc). 
Ledina izhaja najmanj tri krat v šolskem letu (tri 
redne številke, posebne po dogovoru).  V lanskem 
šolskem letu je izšla posebna številka LUDVIK 
SPRAŠUJE, v kateri je bilo objavljenih 13 obsežnih 
intervjujev z Ludviki in njihovimi prijatelji. 
Vsaka številka je poseben projekt, skupinsko delo 
določenega števila učencev in njihovih mentorjev. 
Na začetku šolskega leta izvolimo glavnega urednika 
in urednike posameznih rubrik ter se dogovorimo, 
kakšno bo naše glasilo. Učenci imajo radi svoje 
šolsko glasilo, saj so v njem njihovi literarni 
prispevki, poročila o šoli in učencih,  ilustracije, 
intervjuji z Ludviki, stripi, moda,  razvedrilo … 
Ustvarjanje glasila je plod trdega dela, opazovanja, 
raziskovanja, zbiranja gradiva in njegove obdelave 
ter iskanja ustrezne zunanje oblike.
Letošnje šolsko leto, ko naša šola praznuje 140 
let, bomo izdali posebno številko Ledine, ki bo 
praznično obarvana.
Obilo užitkov ob branju praznične LEDINE (ter 
vseh ostalih) vam želi uredniški odbor s sodelavci 
in mentorica literarno-novinarskega krožka Nataša 
Colja.

Zapisala: Nataša Colja         

ŠOLSKO GLASILO  LEDINA
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Spoštovani, 
naša šola je v tem letu praznovala 140-letnico 
ustanovitve. Proslavili jo bomo z različnimi 
prireditvami, delavnicami in koncertom. Ker je to 
obletnica, ki je ne praznuje vsaka šola, poglejmo v 
šolsko kroniko in se sprehodimo po zapisih:
V šolskem letu1885/1886 je bila šola že prvič 
dograjena. 20 let po uvedbi državnega zakona 
o šolski obveznosti  v šolskem letu 1888/1889 je  
na šoli poučevalo 5 učiteljev, skupaj z učiteljem 
verouka, šoloobveznih otrok je bilo 189, od tega 
jih je 119 obiskovalo našo šolo, 69 pa druge šole. 
Najvišji uspeh je bil prav dober, ki so mu sledili 
dober uspeh, zadosten uspeh, komaj zadosten uspeh 
in nezadosten uspeh. Najvišji uspeh, torej prav 
dober, je doseglo 5 učencev. V šolski knjižnici je bilo 
187 knjig in 167 drugih del. Okrajni šolski svet se je 
sestal na štirih sejah. 
Pa še zanimiv zapis o šolskih zamudah:
Uradnemu postopku je bilo predanih 65 učencev, 
15 jih je izostanke lahko naknadno opravičilo, 41 so 
jih posvarili, 9 pa jih je bilo kaznovanih z denarno 
kaznijo. 

Zapis je pripravil Felix Majcen, nadučitelj

Tako lahko preberemo v naši šolski kroniki in kje 
smo danes?
Šola v Radvanju ima danes 506 učencev in  65 
zaposlenih. 
Ponosni smo na naše učence, učitelje, starše in 
zunanje sodelavce. Veseli nas, da dejavnosti, ki niso 
del rednega programa ustvarjajo nove priložnosti, ki 
so za prihodnost velikega pomena. 
V Galeriji Ludvik vsak mesec pripravimo otvoritev 
razstave s kulturnim programom, časopis Ludvik 
poroča mesečno obvešča o naših dejavnostih, šolsko 
športno društvo, ki je 13 let zaporedoma osvojilo 
priznanje za najboljše šolsko športno društvo in 
leta 2012 še Cizljevo priznanje – najvišje priznanje 
na področju športa v MOM – deluje na številnih 
področjih, pevski zbor  uspešno nastopa in tekmuje 
na mednarodnih tekmovanjih, od koder se vsako 
leto vrnejo z visokimi prizanji.  Odlična folklora, 
gledališka dejavnost, planinska dejavnost, glasila 
Ledina in Ledinica, izdajanje knjig in publikacij, 
izvajanje različnih interesnih dejavnosti,  tekmovanja 
iz znanja in druga tekmovanja so pripomogli, da 
smo prejeli priznanje kulturna šola in priznanje za 
odličnost. V petek, 19. oktobra, smo na prireditvi ob 
občinskem prazniku prejeli pečat mesta Maribora ob 

140-letnici šole za uspešno osnovnošolsko vzgojno-
izobraževalno delo.  
Sodelovanje med učenci, učitelji in starši, odličen 
kader, pripadnost, dolga tradicija in spoštovanje, 
ki smo ga zastavili za najpomembnejšo vrednoto v 
našem vzgojnem načrtu, so tisti, ki nam pomagajo 
pri uresničitvi teh ciljev. 
Že Albert Einstein je dejal: Šola je vedno bil 
najpomembnejši medij za prenašanje bogastva 
tradicije z generacije na generacijo. 
Šola smo ljudje in današnji čas nalaga šoli še 
posebej pomembno nalogo. Upamo, da bomo tudi 
v prihodnosti znali opravičiti in upravičiti naše 
poslanstvo.  Morda bomo v prihodnosti tudi kdaj 
sanjali – o novi telovadnici, o novi knjižnici. A 
pustite nam sanje, saj so šole zaradi otrok, ki so v 
njej, vedno mlade. 
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili tistim, ki nam 
pri uresničevanju naših ciljev pomagate: MIZKŠ, 
Zavodu RS za šolstvo in šport OE Maribor, Mestni 
občini Maribor – naši ustanoviteljici in drugim 
strokovnim institucijam. Še posebej bi se radi 
zahvalili Mestni četrti Radvanje, Turističnemu 
društvu Radvanje in Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Radvanje, ki nam nesebično pomagajo ob 
vseh priložnostih s sredstvi in z delom. Za odlično 
delo poskrbijo svet šole, svet staršev, delavci šole, 
učenci, starši, prijatelji in naše družine. Iskrena 
HVALA.
Šola je zgradba s štirimi stenami – in prihodnostjo 
vmes, je dejal Lon Waters. Skupaj se pripravimo se 
na prihodnost.

Lidija Todorović
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MLADINSKI PEVSKI ZBOR OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR

Smo mladinski pevski zbor Osnovne šole Ludvika 
Pliberška Maribor. Čeprav na naši šoli delujeta 
še dva zbora, otroški prvih in drugih razredov in 
otroški tretjih, četrtih in petih razredov, sem začela 
z mladinskim, ker z njim dosegamo zavidljive 
rezultate. Pod vodstvom gospe Metke Vrbančič 
Osterc in v sodelovanju z nekaterimi zaposlenimi 
na šoli in seveda vodstvom šole, se trudimo, da bi 
45 pevcem in pevkam omogočili, da se predstavijo v 
ožji in širši okolici, pa tudi v tujini. Naš zadnji, zelo 
uspešen projekt je bil letos v juniju, ko smo se že 
četrtič udeležili mednarodnega tekmovanja pevskih 
zborov v Bratislavi, pod naslovom Festa Choralis 
Bratislava. Tekmovali smo z zahtevnim programom 
in v hudi konkurenci pevskih zborov z vsega sveta 
osvojili visoko srebrno priznanje. Takšnega uspeha 
ne bi bilo brez trdega dela zborovodkinje in pevcev 
ter tima ljudi, ki jih iz ozadja podpira. Ker so takšni 
projekti tudi velik finančni zalogaj, se zavedamo, da 
brez podpore staršev ne bi mogli načrtovati takšnih 
»podvigov«. Veliko nam pomagajo naši donatorji in 
sponzorji, med njimi je tudi Mestna četrt Radvanje, 
za kar se jim ob tej priložnosti tudi najlepše 
zahvaljujem.

Ker je velik trud vedno poplačan z uspehom, smo 
prepričani, da to ni bil naš zadnji. Konec meseca 
novembra odhajamo na intenzivne vaje, kar je že 
prvi korak k naslednjemu uspehu, ki nas morda čaka 
že prihodnje leto … 

Jasmina Borlinić, 
organizatorka zborovskih dejavnosti
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VRTEC STUDENCI - ENOTA RADVANJE

GOZDARJA NA OBISKU

NASLOV PROJEKTA: MOJE DREVO

NAMEN PROJEKTA

Naš namen je bil motivirati otroke, da še bolj 
podrobno spoznajo naš bližnji  gozd, ki se nahaja 
blizu našega vrtca. Želeli smo, da otroci podrobneje 
spoznajo značilnosti gozda, kaj nam gozd nudi, kako 
dišijo posamezna drevesa in ostali plodovi, kakšen je 
občutek svobode, ko se sprehajaš po dišečem gozdu 
in opazuješ, kako prvi sončni žarki prebujajo naravo, 
kako lepo je opazovati drobne žuželke na gozdnih 
tleh in drevesih.

»Joj, tu pa nekaj raste!«

CILJI PROJEKTA

Otrok raziskuje in odkriva značilnosti gozda.
Otrok spoznava in odkriva drevesa.
Spoznavanje nekaterih poklicev: poklic gozdarja.
Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgo-
vornega odnosa do sebe, žive in nežive narave.
Spoznavanje vloge narave in čistega okolja v 
povezavi z gibanjem v naravi.
Otrok primerja živa bitja in okolje, v katerem živijo.
Prepozna sebe kot del okolja.
Nauči se poslušati zvoke okrog sebe.
Razvija pozitiven odnos do narave in živali.

»Poglejta, tam se nekaj skriva!«

OPIS IZVEDBE PROJEKTA

V naš vrtec smo povabili dva gozdarja gospo 
Hedviko in gospoda Miho. Naši otroci radi 
sodelujejo in raziskujejo in tako nam je bilo bivanje 
v gozdu pravo doživetje.
Že zjutraj so bili otroci pripravljeni, saj so se 
primerno oblekli in obuli ter čakali na gozdarja. Zelo 
so se razveselili,  saj smo se skupaj z njima odpravili 
v gozd. Zanimanje je bilo veliko in  pot do gozda je 
hitro minila. V gozdu smo se seznanili z iglastimi in 
listnatimi drevesi in izvedeli marsikaj o škodljivcih, 
ki ogrožajo drevesa. Pokazala sta nam tudi,  kako se 
orientiramo v gozdu, kaj se skriva v gozdnih tleh, na 
lubju in pod lubjem dreves.  Otroci so z zanimanjem 
prisluhnili gozdarjema in jima postavljali vprašanja, 
na katera sta jim z veseljem odgovarjala. Najbolj 
jih je zanimal lubadar, vendar ga nismo videli. 
Gozdarka Hedvika nam je povedala, da ga lovijo 
tako, da mu nastavijo vabe, v katere se ujame.  
Otroci so z velikim veseljem pokazali njihova 
drevesa v drugem delu  gozda, ki so si jih izbrali 
že na začetku novega šolskega leta, ko so prišli v 
našo skupino. En otrok pa je gozdarki povedal, da 
je to drevo izbral že njegov stric, ki je obiskoval naš 
vrtec.  Z ostalimi otroki smo ugotavljali in poslušali, 
kako drevo diha. Veliko otrok je povedalo, da vedno, 
kadar gremo v gozd, svoje drevo pozdravijo, ga 
objamejo in mu nekaj zaupajo. Eden izmed njih pa je 
rekel, da ne bo dovolil, da bi njegovo drevo posekali 
in bo budno pazil nanj še ko bo velik! Otroci so 
slišali dihanje drevesa, saj je dihalo z njimi. Ko so 
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močneje prislonili glave k drevesu, so slišali tudi 
svoje dihanje. Gozdarja sta nam povedala, da bo 
tisto drevo, ki ima na sebi polno mravelj, kmalu tudi 
umrlo, ker se bo posušilo. Naši otroci so tekli po 
delu gozda in ugotavljali, katero drevo ima največ 
mravelj. Z veseljem so ugotovili, da na nobenem ni 
veliko mravelj. Ugotavljali smo tudi, kako visoka 
so drevesa in ugotovili, da so visoka tako kot naš 
vrtec, ogromno dreves je še dosti višjih. Prvo 
vprašanje, ki so ga postavili otroci je bilo: »Kako 
zrastejo drevesa?«, kar pa za  gozdarko Hedviko  ni 
bilo pretežko vprašanje. Gozdarka je  otrokom dala 
nalogo, naj  na tleh najdejo želode.  Našli smo celo 
želod, iz katerega je začel rasti mladi hrast in mlado 
smreko, ki je prav tako pognala korenine. Gozdarka 
nam je pojasnila, kako se drevesa oprašujejo, da 
imamo listavce in iglavce …  Našli smo  tudi prerez 
debla, na katerem so bili vidni obroči in povedala 
nam je, da en obroč pomeni eno leto starosti. Skupaj 
smo ugotovili, da je imelo to drevo že več kot 40 
let. In tako so naši otroci spet imeli delo.  Tekali 
so po delu gozda in raziskovali panje ter preštevali 
leta in ugibali starost dreves. Spoznali smo še veliko 
drugih dreves: bukev, hrast, gaber, javor, divjo 
češnjo, macesen, smreko, bor …  Gozdarja sta nam 
pokazala, katera drevesa so zelo bolna in jih je treba 
posekati. Otroci so bili zelo žalostni. Gozdarjema 
so obljubili, da  ko bodo veliki, ne bo nobeno drevo 
več uničeno, ker bodo pazili na naša drevesa in na 
pohorske gozdove. Povedali so jima, da so drevesa 
pohorskih gozdov zelo pomembna, ker nam dajejo 
veliko kisika. 

Raziskovali smo še nekaj časa in sploh nismo 
opazili, da se moramo vrniti v  vrtec, ker nas že čaka 
kosilo.  Prijazno smo se zahvalili in se poslovili od  
obeh gozdarjev, ki sta nam povedala, da ju lahko 
pokličemo, če bomo imeli še kakšno vprašanje.
 Za prijeten dopoldan se jima najlepše zahvaljujemo. 
Popestrila sta nam dan v vrtcu in nam povedala 
marsikaj zanimivega.

KAJ SO OTROCI V PROJEKTU PRIDOBILI

Naši otroci so uživali v odkrivanju naravnih lepot. 
Spoznali so pomen gozda in posameznih dreves za 
naše življenje in življenje živali v gozdu. Otroci 
se dobro zavedajo, kaj pomeni čista in zdrava 
živa narava za naše zdravje. Spoznanje, da je 
samo človek tisti, ki je odgovoren za naš planet in 
zdravo bivanje na njem. Naši otroci vedo, da veliko 
dreves na Zemlji predstavlja zavetje miru. Kadar se 
osredotočeni in umirjeni sprehodimo mimo takega 
drevesa, se ustavimo. Izdihnemo svojo spokojnost 
proti drevesu in vdihnemo spokojnost drevesa.   
Pridobivali so nova spoznanja preko različnih 
vsebin, ki so povezana z našo temo. Osvojili so nove 
pesmi, deklamacije, zgodbe iz gozda. Spoznali so 
pomen gozda in vrste gozdov na našem planetu tudi 
s pomočjo enciklopedije. Naš projekt je povezan z 
veliko gibanja v naravi ter z gibalnimi izkušnjami in 
s spoznavanjem sprememb ter raziskovanjem otrok 
neposredno v živi naravi.

Začelo se je kopanje še druge in tretje luknje  
za naša drevesa.
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Posadili smo drevo.

Ob koncu našega EKO  projekta »Moje drevo« v 
sklopu projekta Turizem in vrtec (natančneje ob 
Dnevu zemlje) smo povabili starše in skupaj z njimi 
zasadili na našem igrišču tri drevesa. Preden pa smo 
drevesa posadili, je vsak otrok in njegov starš izdelal 
poslanico, ki smo jo dali v poseben kozarec in jo 
skupaj z drevesom zakopali. Naše drevo smo tudi 
zalili, da bo lepo raslo.
VTISI IN IZJAVE OTROK TER DRUGIH 
SODELUJOČIH
Vtisi otrok in odraslih so zelo pozitivni. Otroci se 
dobro zavedajo, kaj pomeni, da je nekaj čisto in 
zdrava živa narava za naše zdravje. Starši so bili nad 
projektom navdušeni, saj je to aktiven zapis v naravo 
in kapljica, ki pripomore k ohranjanju žive narave 
in s tem našega planeta. Za nas pa je to velik korak 
k ohranjanju našega lepega in za enkrat zdravega 
okolja, s ciljem, da tako tudi ostane!

 IZJAVE OTROK

»No, ja, dobro, da vem, kaj počnejo gozdarji v 
gozdu.«
»Jaz jim bom pa pomagal, ko bom velik.«
»Mi moramo imeti dosti kisika, če ne bomo umrli. 
Posadili bomo še več dreves.« 
»Živali morajo tudi zdravo živet.«
»Želim si, da naša drevesa v vrtcu hitro zrastejo, da 
bomo imeli senco.«
»Veš, da bomo imeli kmalu pri nas v vrtcu gozd!?«

ZAKLJUČNE MISLI

Z otroki vsak dan pridno in skrbno zalivamo naša 
drevesa, ki so že pognala prve majhne listke. Tako 
imamo poleg naše prekrasne lipe, ki smo jo posadili 
že pred 18 leti na našem igrišču, še tri gozdne 
javorje, na katere smo zelo ponosni, saj nam zelo 
lepo rasejo. Otroke moramo vedno opozarjati na 
pomen čiste in zdrave žive in nežive narave in na 
veliko spoštovanje le-te, saj še nikoli nismo bili v 
taki nevarnosti, kot smo sedaj, ko je ogrožen naš 
planet. 
Veliko dreves na Zemlji predstavlja zavetje 
miru. Kadar smo osredotočeni in umirjeni in se 
sprehodimo mimo takega drevesa, se ustavimo. 
Izdihnimo svojo spokojnost proti drevesu in 
vdihnimo spokojnost drevesa. To bo zagotovo 
pomagalo okrepiti kraje miru na planetu. Mi vsi pa 
bomo postali zavetniki miru.
Vsako pozitivno dejanje dodatno prispeva k 
ohranjanju našega planeta. Naši otroci morajo to 
doživeti ter se vanje aktivno vključevati.

Jolanda Bauer dipl. vzg.
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MOJ POGLED NA RADVANJE

Radvanje je kraj, ki leži ob vznožju Pohorja. Je 
eden izmed najbolj turističnih predelov v okolici 
Maribora. Imamo smučišča, kopališče in Pohorje, 
kjer se radi rekreiramo.
Z družino sicer ne živimo tukaj, vendar živita tu 
moja babica in dedek. V Radvanju stanuje tudi 
veliko mojih sošolcev. Zato rad prihajam sem, še 
posebej poleti in pozimi. Poleti se lahko kopam, 
saj imata babica in dedek bazen. Pozimi pa seveda 
prihajam na Pohorje zaradi smučanja in sankanja. 
V Radvanju obiskujem šolo. Rad se sprehajam 
po tukajšnjih gozdovih in uživam v razgledu na 
Maribor. Včasih pridem tudi na ribolov. Ribnik, v 
katerem lovim, je v bližini šole. 

Na Radvanjskem trgu se dogajajo različne prireditve. 
To so bio tržnica, martinovanje, božični sejem in 
prikaz raznih običajev ob različnih priložnostih. 
Vseh teh prireditev še nisem obiskal, jih je pa moja 
babica in jih zelo rada obiskuje. Sodeloval sem že 
na božičnem sejmu, kjer smo s sošolci in sošolkami 
predstavljali svoje izdelke. Zelo rad grem na 
»pohano kuro« k Stari lipi. Je zelo dobra.
Sam menim, da bi lahko malo bolj uredili smučišča 
in zgradili kakšno športno igrišče za vse krajane. 
Moja babica bi rada v Radvanju imela banko. 
Sam pogrešam tekmo za svetovni pokal v alpskem 
smučanju. Zlate lisice namreč že dve leti ni gostilo 
Pohorje in iskreno upam, da jo to zimo vseeno bo.

Blaž Vesenjak, 12 let

IZID KNJIGE »KRATKE ZGODBE 
NEKEGA MARIBORČANA«
  
V kratkem izide knjiga našega sokrajana Bojana 
Guliča »Kratke zgodbe nekega Mariborčana«. 
Mogoče bo koga pri branju teh zgodbic rahlo 
»zamravljinčilo« in se bo v mislih prestavil na 
kakšno že zdavnaj pozabljeno dvorišče, vrt, teraso 
ali ulico …           
Morda nas ponovno objame  prijetna avra iz tistih 
časov, ko smo še imeli domišljijo in čas ter smo se 
imeli radi … 
Če pa se komu prikrade vedrost na obraz, je tudi 
prav … 

Zgodba je iz knjige
»Kratke zgodbe nekega Mariborčana«,

ki je pravkar izšla v trdi vezavi, 108 strani, 23 fotografij.
Knjigo lahko naročite po promocijski ceni 15 € na:

bojgul@gmail.com ali mobi: 041728991

Ko poka in treska  

»Preklemanski lenuharji razvajeni! Tisti, ki gremo 
zjutraj v službo, bi radi spali, ta svojat pa  noč za 
nočjo pijančuje in razgraja, nam krade spanec 
in najeda živce …! Eni pa veselo tržijo s to žejno 
klientelo, vso noč, tako rekoč do petelinjih budnic in 
prvega mopedista, ki razvaža  časopis …« 
Tako nekako se pritožujejo mnogi someščani, ko 
doživljajo nočni hrup ob vandrovskih (vandalskih) 
poteh in zbirališčih (napajališčih) v neposredni 
bližini njihovih domov, od Gosposvetske ceste do 
obronkov Pohorja. Tudi sam sem nekoč živel blizu 
izvora nočnih pohodnikov in vem, kako je, če je skoraj 
vsaka noč »bela« in so jutra obogatena z žvenketom 
(praznih steklenic), loputanjem (avtomobilskih vrat), 
dolgotrajnim poslavljanjem, preklinjanjem, točenjem 
solz in drugih tekočin … 
Danes je sobota, lahko dlje spim, se veselim. Ne za 
dolgo! Že pred sedmo se zasuče mešalec za beton; 
hiše (in vse, kar sodi zraven) se pri nas gradijo 
večinoma čez vikend in ob praznikih. Razumi, tudi ti 
si zidal, spomni se! Pristavim vodo za kavo in grem 
do nabiralnika po časopis. Pri zajtrku me dokončno 
prebudi glasba, pravzaprav bobnanje in pokanje od 
nekje blizu, kjer se je po vsej verjetnosti kakšen 
mladenič »zapletel« v akustične umotvore. 
Da se mi ne bi bilo treba pridružiti tistim, ki ob tej 
uri prično vrtati, žagati, brusiti, sesati in pometati, 
pobegnem s psom v bližnji gozd. Predno zadiham 
s polnimi pljuči, se še umaknem trem krosarjem, ki 
me ob slovesu obdarijo z zajetno porcijo smrdljivega 
dima in blata, da o zavijajočem žvižganju in brnenju 
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sploh ne govorim … Stopim hitreje, da pridem 
čim prej globlje v gozd; tu je blaženi mir. Vse diši, 
skozi rahlo zibajoče se  vrhove krošenj se sonce igra 
skrivalnice, še ptiči se oglašajo potihoma, kakor da 
bi vedeli, da ne smejo skruniti trenutka spokoja … 
Naša psička Bajka neprestano opreza za menoj, če 
se ni morda preveč oddaljila, ali grem tisto pot, ki jo 
je izbrala ona …Vem, da se vzpenjava proti naselju 
vikendašev, tistih, ki so si zaželeli stran od mestnega 
hrupa, v nedotaknjeno naravo. Želje se jim seveda 
niso uresničile, saj so vzeli s seboj vso mestno 
kramo in navade; križem po travnikih so avtomobili, 
iz vsake druge hiše brenčijo domače viže, veselo 
poje tudi kakšna cirkularka, okoli voglov smrdi po 
sandolinu …
Gremo domov, se izognem naštetim radostim, doma 
me že čakata juha in »pohan« piščanec.
Namesto dobrega kosila me preseneti obisk: prijatelj 
z ženo in tremi mulci! 
»Najbolje bo, da imamo starejši kosilo na terasi, 
otroci pa v kuhinji!« predlagam. 
Moji in njihovi seveda ta predlog preslišijo in se 
takoj zapodijo čez cesto, na zapuščeno parcelo, 
polno robidovja, podrtih brajd in visokega plevela. 
Idealen kraj, da bo ves popoldan mir, če se seveda 
ne bo kdo prehitro porezal ali pičil na kakšen trn …
Pri obedu nam dela družbo sosedova kosilnica, ki se 
bo vsaj nekaj ur trudila urediti krpo trate. 
 »Grem še po eno buteljko v klet!« zakričim omizju 
in stopim prek psa, ki zleknjen počiva in uživa na 
popoldanskem soncu. Blagor njemu! 
In ko se nas Bog usmili in umolknejo vsi stroji okoli 
nas, postanemo židane volje (še nekajkrat se spustim 
v klet!); najprej zapojemo Pri farni cerkvici in nekaj 
venčkov narodnih, sledi že bolj agresivna Trzinka 
in vedno zelena Kovači smo! Postajamo glasnejši in 
sliši se nas že skoraj po vsem Radvanju. Kot naročen 
se nam pridruži še službeni kolega, ki zelo dobro 
basira; »slučajno« je prikolesaril s Kordeka in se 
mimogrede malo ustavil, da vidi, ali sem še živ …
Ko se naredi noč, se prestavimo v hišo. Tudi 
mularijo prežene iz »džungle« tema in ko na 
hitro pospravijo nekaj sendvičev, se eni lotijo 
računalniških igric, drugi pa posedejo k televizorju. 
Poka in treska po vsej hiši! Mi, že malo onemogli 
od prepevanja in dobre kapljice,  se lotimo narezka 
in francoske in kar hitro se vrnemo v popoldansko 
formo … Še pozno v noč se zabavamo in režimo 
vsaki zgodbici, ne oziraje se na tiste, ki so morebiti 
že legli k  počitku …

RADVANJE V SREDIŠČU DOGAJANJ

Radvanje je zaradi svoje lege pod Pohorjem, s 
široko turistično ponudbo in s svojimi gostoljubnimi 
prebivalci, postalo zelo priljubljena destinacija 
športnikov, rekreativcev, turistov z vsega sveta. 
V tednu med 7. in 19. novembrom 2012 je 
bilo Radvanje zbirališče šahistov in njihovih 
spremljevalcev vseh narodnosti, z vseh kontinentov, 
na Svetovnem mladinskem šahovskem prvenstvu, ki 
je za svojo organizacijo že prejelo številne pohvale. 
V Mariboru naj bi v bodoče  imela sedež na novo 
ustanovljena Akademija Garija Kasparova za 
Evropo. Gari Kasparov, svetovna šahovska legenda, 
je ob obisku tega prvenstva v Mariboru že podpisal 
pismo o nameri z mariborskim županom. Tako se bo 
ta vrsta športa, ki zelo koristi možganom, pri nas še 
bolj popularizirala.
Da pa so bili svetovni šahisti zadovoljni z bivanjem 
v Radvanju, imajo zasluge tudi lokalne institucije, 
ki so se še posebej potrudile. Pohvala velja 
uslužbenkam radvanjske pošte, ki so bile v tem 
času zelo obremenjene, saj so šahisti prihajali na 
pošto, da bi svoj denar zamenjali za evre, kupovali 
znamke, razglednice, SIM kartice. Uslužbenke 
pošte so izredno marljivo in iznajdljivo, saj je šlo za 
razumevanje vseh mogočih tujih jezikov, postregle 
še tako zahtevne stranke.
Enako se je dogajalo tudi v naši radvanjski trgovini 
Jager. Ker so številni udeleženci svetovnega 
prvenstva stanovali v apartmajih in si sami kuhali, 
so se prišli oskrbet z vsemi potrebnimi stvarmi 
v našo trgovino. Največ so kupovali zelenjavo, 
sadje, mesne in mlečne izdelke, sladkarije, vodo. 
Ker so napisi na naših izdelkih le v slovenščini, so 
morale prodajalke prijazno razlagati in prevajati, 
kaj se skriva v embalaži. To je bil velik izziv tako 
za vodstvo trgovine, ki je moralo konstantno 
zagotavljati zadostne količine artiklov, kot seveda za 
prodajalke, ki so imele polne roke dela, poleg tega 
pa sem jim je znanje tujih jezikov tudi tokrat dobro 
obrestovalo!
Pa naj še kdo reče, da Radvanje ni pripravljeno na 
vse mogoče izzive!

Blanka Prezelj

Bojan Gulič



21

PISALI SO NAM
ZIMSKA SEZONA JE PRED VRATI

Kot vsako leto tudi letos poteka na krožno kabinski 
žičnici vaja reševanja, ki jo morajo v skladu z 
zakonodajo izvesti upravljavci. Reševanje sicer 
zagotavljajo s pomožnim sistemom žičnice in 
zaposlenimi žičničarji sami, a v slučaju, da ne 
uspejo zagotoviti dovolj hitrega in kvalitetnega 
reševanja, morajo po »Načrtu reševanja iz žičnic« v 
reševanje vključiti druge službe zaščite in reševanja, 
med katere sodi tudi Gorska reševalna služba. 
»Usposabljanje gorskih reševalcev, pripravnikov 
in sodelavcev je vsakoletna praksa, saj je za 
varno reševanje treba znanje stalno obnavljati in 
dopolnjevati«, nam pove načelnik postaje Gorske 
reševalne službe Maribor, Ljubo Hansel.

Člani Društva GRS Maribor opravijo največ 
reševalnega dela z dežurstvi na raznih prireditvah, 

organiziranih smučiščih, rešujejo ponesrečene  
turiste in planince na težko dostopnih terenih 
Pohorja, Kozjaka in celotne SV Slovenije, iščejo 
pogrešane ljudi, rešujejo ponesrečene padalce, 
gorske kolesarje in druge, ki zaidejo v težave na 
težko dostopnih mestih.

Letos so se člani  Društva GRS Maribor udeležili 
vaje reševanja z žičnice na Schöklu v sosednji 
Avstriji, kjer je sodelovalo več kot 140 gorskih 
reševalcev, gasilcev, reševalcev RK in gorskih 
policistov. Na povabilo Društva GRS Maribor 
se bodo avstrijski gorski reševalci udeležili tudi 
letošnje vaje na Pohorski vzpenjači. Če koga zanima 
potek tovrstnega reševanja, si ga lahko ogleda v 
dopoldanskem času, v nedeljo 25. novembra 2012.

Blanka Prezelj
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Za vas, smo pripravili več različnih programov  za 
otroke do 9.let, odvisno od vaših želja in dogovora.

Nudimo vam tudi razne tematske delavnice  in  
animacije v angleškem jeziku

NOV NOVO NOVO !!!

POSLIKAVE OBRAZA in LUTKOVNA 
PREDSTAVA -

Za vas, smo pripravili avtorske predstave,ki temeljijo 
NA POUČNIH ter ZIMSKIH temah v katerih se 
otroci zabavajo in tudi naučijo.Na naših predstavah 
se na koncu  naučijo koreografijo na pesmico,ki je 
primerna k predstavi,ki jo izvedemo.
Želimo vam ,da vstopite v naš svet sanj tudi vi!

LUTKOVNE  PREDSTAVE  :
• PIKA NOGAVIČKA IN ZAKLAD (šaljiva 

predstava )
Zgodba govori o najmočnejši deklici na svetu Piki 
Nogavički,ki s svojima prijateljema Tomažem in 
Anico ,pečejo palačinke.Nakar ugotovi, da v sobi 
manjka skriti zaklad,ki ga na otoku poišče s svojim 

balonom.Poišče  gusarja,ki ji ne želi povedati,kam 
je skril zaklad,zato ga prime in vrže čez gore.Ker 
se gusar vstraši,da bo ostal brez leve noge,pokaže 
zaklad in pobegne iz otoka.Pika se vrne domov v 
Vilo ČIRA ČARA in s prijatelji zaplešejo Pikino 
pesem.

VESELJE ZA OTROKE ...

PETJE, PLES, ČAROBNA BITJA (ŠKRAT PRAVLJIČAR, ŠKRAT ZMEŠNJAVČEK, 
ZOBNI ŠKRAT, ŠKRAT SMETKO,) PIKA NOGAVIČKA in FICKO, GUSAR IN 

ZAKLAD ... IN DOBRA VOLJA

Pevka Claudia je  izdala knjigo v A4 formatu, ki ima  
trde platnice in kar dve  zgoščenki.  Na 60 straneh je 
29  pesmic, ki  so  poučne, zabavne in zimske narave. 
Njen naslov se glasi: »Majhne nogice… velike bistre 
glavice«
Pri vsaki pesmici so tudi ilustracije, da bi bile  
lažje razumljive za otroke, ki morda še ne znajo 
brati. Primerne so za učenje velikih tiskanih črk in 
namenjene otrokom do devetega leta.
Knjiga je razdeljena je na tri dele:
•	 oranžna barva predstavlja poučne pesmi;
•	 modra barva predstavlja zimske pesmi;
•	 zelena barva  predstavlja zabavne pesmi.
Knjiga govori   o prometu, eko dnevih, levi in desni, 
o matematiki, o tem, kako pomagati prijatelju 
ali sošolcu, o barvah, dnevih, mesecih, božičku, 

dedku mrazu, velikonočnem zajčku, pustu, pomladi, 
počitnicah, kužkih, mucah, miškah, o gusarju 
Nogcu, Piki Nogavički in njenem zakladu, o škratih, 
pospravljanju, umivanju zobkov in še čem.
Za vse tiste, ki morda ne potrebujete knjige z 
ilustracijami, naj povem, da je naprodaj tudi vsaka 
zgoščenka posebej.
V kratkem času jo bo možno kupiti tudi v vseh bolje 
založenih trgovinah. 
Torej, če ne veste, kako otroku pričarati veselje, 
zabavo, vzbuditi domišljijo in motivacijo za učenje 
(ne da bi vedeli, da se  skozi pesmice tudi učijo), 
potem je izbira knjige z zgoščenkami prava za vas.

Hvala, ker verjamete vame!
Več na: www.pevkaclaudia.si

CLAUDIA IZDALA KNJIGO S PESMICAMI  IN ILUSTRACIJAMI  
NA DVEH ZGOŠČENKAH  
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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 
točnega naslova. Upoštevali bomo pravilne rešitve, ki bodo prispele do 30. januarja 2013.

NEKAJ ZA ZABAVO

Turistično društvo Radvanje,
Športno društvo Radvanje in

Prostovoljno gasilsko društvo Radvanje
vam želijo vesel Božič
in srečno v letu 2013.
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NEKAJ ZA ZABAVO








POBARVANKA ZA OTROKE
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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

RADVANJSKE NOVICE

TRGOVINA FORTUNA
PRODAJA TEKSTILNEGA BLAGA

NA KILOGRAME

Pohorska ulica 21 a
RADVANJE -Maribor

Vinko Rašič
tel.: 041 632-832
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RADVANJSKE NOVICE
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RADVANJSKE NOVICE

IZIDOR KOKOL s.p.

Pirnatova 19, 2000 Maribor
Tel.:02/61 33 240

E-mail: sinel@volja.net

SELITVE, 
PREVOZI,
PREVOZI IZ 
IKEJE

Želimo vam vesele ter mirne praznike.

KOVINOSTRUGARSTVO
MEZNARIČVesel Božič in srečno novo leto 2013



28

                                       

EKSKLUZIVNI ZASTOPNIK PROGRAMOV 
 

          

Lackova c. 78 ♦ 2000 Maribor  ♦  Tel.: 02/46 25 740 ♦ Fax: 02/46 25 741 
 
ČE VAM LEPLJENJE, TESNENJE, MAZANJE ALI ZAŠČITA 
MATERIALOV, S KATERIMI DELATE POVZROČA TEŽAVE, NAS 
POKLIČITE. Z VESELJEM VAM BOMO POMAGALI! 
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CVETLIČARNA ANJA JE CVETLIČARNA Z DOLGOLETNO TRADICIJO.

NAŠ MOTO NI;
DA JE STRANKA KRALJ,
AMPAK DA JE KRALJEVSKI IZDELEK,
KI JE NAREJEN V NAŠI CVETLIČARNI.
NAŠA PONUDBA JE RAZNOLIKA, ZA VSAK OKUS 
IN SEVEDA ZA VSAK ŽEP.

NUDIMO  ARANŽIRANJA, ŠOPKE, REZANO CVETJE, 
LONČNICE, DARILNI BAZAR,
FOTOKOPIRANJE, VEZAVE,IDELAVA VIZITK,MONTAŽA FOTOGRAFIJ,
ZLOŽENKE, NAMIZNICE,
POSKRBIMO ZA POROČNO IN POGREBNO FLORISTIKO,
SVETOVANJE PRI OPREMLJANJU DOMA ALI PISARNE,
OKRASITEV IZLOŽB,
PIŠEMO NA STEKLO, IZDELUJEMO  UNIKATNE VIZITKE IN VABILA…
 PRI VSEM KAR POČNEMO VEDNO SLEDIMO TRENDOM
IN HODIMO V KORAKU  Z ČASOM.

PONAŠAMO SE Z GOVORI IN POSVETILI ZA VSAKO PRILOŽNOST !

VSAK DAN SMO NA VOLJO ZA BREZPLAČNE DOSTAVE – MARIBOR !

DELOVNI ČAS;
PON. – PET.   9- 19 ure
SOBOTA  8- 17 ure
NEDELJA  9-12 ure

Vabi vas torej 
CVETLIČARNA ANJA
MARIBOR, STRELIŠKA 23A
Tel;   02- 42 00010
Fax; 02- 4200010
Gsm;  041- 274748
Meil; borisfras3@gmail.com
Fb ; cvetličarna anja

MAK TRADE d.o.o.
Družba za trgovino in storitve    

Cesta k Tamu 55 A
2000 Maribor

 Telefon:+386(0)2 4622917
 Fax:+386(0)2 4622918

 GSM:+386(0)41 349 670
 Email:mak.trade@siol.net                   
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RADVANJSKE NOVICE
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RADVANJSKE NOVICE

Trčova 113

GSM: 031 443 275

Odpiralni čas:
petek, sobota in nedelja

od 12h - 01h

zanesljiva ekipa za Vas!

Santra
reševalni prevozi d.o.o.

Hrastje 6, 2341 Limbuš
tel.: 02 613 22 37
fax: 02 613 67 31

GSM: 041 613 464
www.santra.si
santra@sio.net
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SPLOŠNO KLEPARSTVO 
IN KLJUČAVNIČARSTVO

RADVANJSKE NOVICE

BAR CAFE FINO
Pohorska ulica 9, 2000 Maribor

pon - ned 08:00 do 23.00

Vsak petek
HAPPY HOUR

od 2000 do 2100

-50% na vso pijačo

Vesel Božič in srečno novo leto 2013 Vam želi kolektiv CAFE FINO

Preradovičeva 36, 2000 Maribor
Tel.: 02/420 57 29, Fax: 02/421 56 57   E-mail: info@tisma-sp.si
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RADVANJSKE NOVICE

Pohorska Kavarna
Ob ribniku 1
2000 MARIBOR

TEL 02-6141500
FAX 02-6141510

www.pohorska-kavarna.com

slike: Mateja Jordović Potočnik
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 akumulatorji  gume  okrasni pokrovi  jeklena platišča   
 snežne verige  strešni kovčki  olje  svečke  žarnice

+ ostali rezervni deli iz programa 
   MEHANIKE, ELEKTRIKE, KAROSERIJE in 
   DODATNE OPREME!

VSE ZA VAŠ AVTO

ORIGINALNI
IN ORIGINALOM ENAKOVREDNI

AVTOMOBILSKI REZERVNI DELI
adel

A V T O D E L I Anet avtodeli in Motomat sta blagovni znamki družbe Adel d.o.o.

Vabljeni v mariborski poslovalnici Adel d.o.o.

adel

K
U

PO
N 1 0 %  P OPU S T

na AVTODELE! *
*Ne velja za pnevmatike in originalne rezervne dele.

Kupon velja samo za fizične osebe, do 31. 1. 2013. Popusti se ne seštevajo.

"

Adel d.o.o. 
Jadranska cesta 25, 2000 Maribor

 tel.: 02 / 330 42 80

Adel d.o.o., MARIBOR-TeZNO 
Zagrebška cesta 44, 2000 Maribor

 tel.: 02 / 330 42 90

RADVANJSKE NOVICE

drašSport

drašHotel
HOTEL•WELLNESS•SPORT

drašHotel
SPORT•HOTEL•RESTAVRACIJA

drašHotel
SPORT•WELLNESS•RESTAURANT

Sladice

Sport

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

info@dras.si • www.dras.si

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

•
•

•

•
•
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RADVANJSKE NOVICE
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RADVANJSKE NOVICE
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Mesnica AM-AM je minuli mesec odprla svoja vrata v Radvanju, natančneje Ob ribniku 2. 
Z edinstveno ponudbo visoko kakovostnega in izključno slovenskega mesa, se ponaša tudi s 

široko paleto lastnih mesnih izdelkov.

Družinsko podjetje, ki združuje mesnico in trgovino, predelavo mesa in gostinstvo, že več kot 
dvajset let uspešno posluje v Rogaški Slatini. Zastopa ga tradicija, domačnost in vrhunska kakovost 

in si je kot takšno prislužilo tudi certifikat bonitetne odličnosti AA.

Barič Milan, lastnik podjetja je ob odprtju nove mesnice zadovoljno izpostavil: »Veseli me, da ste 
Radvanjčani in Mariborčani nasploh tako zelo topli in iskreni ljudje. Prepričan sem, da se bomo dobro 

razumeli, predvsem pa dobro jedli!«

Delovni čas:

Od ponedeljka do petka: 08:00 -18:00
Sobota: 08:00-15:00

Nedelja in prazniki: 08:00- 12:00
Telefon: 02 749 05 31

GSM: +386 41 654 158
www.am-am.si 

Želimo vam prijetne božično novoletne praznike, preživite jih v objemu najbližjih 
ob bogato obloženi mizi, v novem letu pa vam voščimo vse lepo!

RADVANJSKE NOVICE
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RADVANJSKE NOVICE

ZABLESTITE V NOVEM LETU Z NAMI

Perfect Body | Turnerjeva 41, Mb | www.perfectbody.si | 031 760 280

Medicinsko estetski center Perfect Body 

Kupon je vnočljiv v centru Perfect Body na Turnerjevi 41 v Mariboru.Veljavnost kupona je do 
31.03.2013. Kupona ni mogoče zamenjati za gotovino. Boni se med seboj ne seštevajo. 
Ena oseba lahko izkoristi samo en bon in samo za en obisk.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10,00 €

estetikamedicinasolne sobemasaže

OBLIKOVANJE TELESA
LPG lipomasaža 
Ultrazvočna inverzna osmoza
Radiofrekvenca
Kisikova komora
Lipoliza

PERFECT MASAŽA PERFECT MAKE UP PERFECT TATTOO

POMLAJEVANJE OBRAZA
Kisikova terapija z OxyNova
Radiofrekvenca
LPG liftmasaža
Estetska kirurgija - Botox,
tkivna polnila, lastne celice

ODSTRANJEVANJE DLAK
Lasersko odstranjevanje dlak
z IPL tehnologijo
Ultrazvočno odstranjevanje 
dlak
Depilacija

Obdarite svoje najdražje 
in jim poklonite naš darilni bon 

ter jim s tem ponudite 
POPOLNO DARILO

ob prihajajočih se praznikih.
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RADVANJSKE NOVICE

16€ 

Digitalna TV že od 

Kaj vam nudimo: skupaj več kot 140 slovenskih in tujih 
programov, kristalno čisto sliko, prijazno in ustrežljivo 
naročniško in servisno službo ter možnost izbire med 
različnimi programskimi paketi. Lahko pa izbirate tudi 
med paketi TROJKA DIGITAL, ki vsebuje poleg digitalne 

TV še internet in telefonijo.

Najugodneje

      pri nas

TS RPL     d.d.

PAKET TROJKA že od 

Za več informacij pokličite na telefon 02 613 33 11 ali obiščite našo 
spletno stran www.tsrpl.si

26€
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RADVANJSKE NOVICE





DNEVNO VARSTVO  
Marija Volmajer, univ. dipl.soc. del. 
 

POMOČ NA DOMU 
Katja Kovačič, univ. dipl. soc. del. 
 

RAZVOZ KOSIL 
Tatjana Peršuh, klinični dietetik 
 

REHABILITACIJA 
Ksenija Bruher dipl. fizioterapevt 
 

OSTALA PONUDBA: 
Masaže : Nuša Bešič maserka 
Počitniške kapacitete :  
Kavarnica Pobrežje  

 

 

DOMSKO VARSTVO   
DE POBREŽJE : 02 48 06 100 

DE TABOR: 02 470 12 00 
 

POBREŽJE ,ČUFARJEVA CESTA 9, 2000 MARIBOR 
TABOR, VESELOVA 3, 2000 MARIBOR www.danica-vogrinec.si 

"Dom Danice Vogrinec Maribor je dom, 
kjer vas spoštujemo, kjer boste spet doma." 

 

02 470 12 03   

02 480 61 13   

02 480 61 16   

02 480 61 24 

02 470 12 28 

02 480 06 100 

»Najcenejši mariborski dom, ki vam s strokovnostjo in 
prijaznostjo ponuja kanček več.« 

 


