
GLASILO MESTNE ČETRTI RADVANJE, december, 2013



TURISTIČNO DRUŠTVO RADVANJE
VAS VABI NA

BOŽIČKOVANJE
Z ŽIVIMI JASLICAMI

v petek, 20. 12. 2013, 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), pevski zbor PRO MUSICA, ženski pevski 
zbor GLASBENA MATICA Maribor, GLASBENI GOSTJE 
(CLAUDIA, skupina Balkan Expres, in Srake)

MED IZDELKI NA STOJNICAH BOSTE ZAGOTOVO NAŠLI 
TUDI KAJ ZASE IN ZA SVOJE NAJBLIŽJE.
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Približuje se konec leta, ki je mestu prineslo kar 
nekaj sprememb. Z izvolitvijo nove mestne oblasti 
so se povečala tudi pričakovanja. Sodelovanje z 
novo izvoljenim županom in mestno oblastjo v 
prid naše mestne četrti je tudi tokrat prioriteta sveta 
Mestne četrti Radvanje.
Kot že vrsto let  si prizadevamo, se dogovarjamo in 
skupaj z občinskimi strokovnimi službami iščemo 
rešitve, kako tudi v teh težkih gospodarskih časih 
sanirati vsaj najnujnejše komunalne probleme, ki  
pestijo našo mestno četrt. Žal se tudi tokrat  zatika 
pri denarju in velikokrat želje, pobude predvsem 
pa potrebe ostanejo le pri besedah. Sprašujemo 
se, kako naprej, kako dolgo bo še tako. Velikokrat 
se nam poraja vprašanje, kakšno vlogo in težo 
ima svet mestne četrti, če so nam odvzete skoraj 
vse pristojnosti za odločanje in  razpolaganje s 
finančnimi sredstvi, ki bi omogočale urejanje 
komunalne problematike. 
Veliko vprašanj in pobud je naslovljeno na svet 
mestne četrti predvsem s področja ureditve prometa, 
pomanjkanja parkirišč, v določenih predelih 
neizgrajene kanalizacije, neizgrajene plinifikacije in 
vodovoda, neosvetljenih ulic, potrebe po energetski 
obnovi Osnovne šole Ludvika Pliberška Maribor in 
izgradnji nove telovadnice, prostorske stiske v vrtcu, 
preplastitvi večine ulic, ureditvi vodotokov, potrebi 
po domu kulture s prireditveno dvorano, prostoru za 
splošnega zdravnika in zobozdravnika, knjižnico in 
še bi lahko našteval. 
Ob obisku župana g. Fištravca smo opozorili in 
predlagali, da je potrebno razmisliti o sami vlogi 
in delovanjih mestnih četrti in pristojnostih le 
teh. Menimo, da če bi mestne četrti lahko same 
razpolagale s sredstvi za reševanje zgoraj naštetih 
problemov, bi marsikateri problem rešili hitreje 
in učinkoviteje. Prepričan sem, da prebivalci 
Radvanja najbolje poznamo problematiko v kraju 
in prav bi bilo, da bi jo imeli možnost tudi reševati. 
Čeprav imamo zvezane roke, smo tudi tokrat 
optimisti in verjamem, da nam bo ob vztrajnem 
delu, prepričevanju in dogovarjanju, predvsem pa s 
pozitivno energijo in skupnimi močmi uspelo rešiti 
marsikateri problem. Na tak način smo končno 
uspeli pridobiti krožišče na odseku Lackove in 
Pohorske ulice.
Drage Radvanjčanke in Radvanjčani! Veliko je 
še nerešenih problemov v kraju, a smo ob raznih 
srečanjih tudi v tem letu dokazali, da znamo biti 

krajanke in krajani Radvanja veseli, družabni in 
pozitivni ljudje, ki jim urejen  kraj in dobri sosedski 
odnosi veliko pomenijo. Zahvaljujem se vsem, ki ste 
s skrbjo, prostovoljnim delom, pozitivnim odnosom, 
prijaznostjo in dobro voljo prispevali k urejenosti 
kraja in prijetnemu bivanju.
Ob koncu Vas, spoštovane sokrajanke in sokrajani, 
vabim na Radvanjski trg, ki nas bo ponovno 
razveselil z božičnim sejmom, nam ponudil možnost 
prijetega druženja ob pestrem kulturnem programu, 
bogato obloženih stojnicah in toplih napitkih. 
Veselim se srečanja z vami. Pozabimo vse slabo in 
ohranimo le dobro.
Lep božič, prijetne novoletne praznike in vse dobro 
v novem letu.

Predsednik sveta MČ Radvanje
Samo Papež

 

UVOD

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

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: Tiskarna Babič Stojan s.p.
Naklada: 3500 izvodov
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AKTUALNO

Člani Turističnega društva Radvanje v tem času 
pripravljamo že tradicionalni BOŽIČNI SEJEM in 
BOŽIČKOVANJE.
Začeli bomo v petek, 20. 12. 2013, ob 17. uri. 
Nastopil 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.

Z božičkovanjem bomo otvorili božični darilni 
bazar. 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  PRO MUSICA, ženski pevski zbor 
GLASBENA MATICA Maribor, Srake, Balkan 
expres in še kaj. Ker je mesec december zelo hladen, 
bomo poskrbeli tudi za okrepčila za lačne in žejne.

PROGRAM NA BOŽIČKOVANJU IN BOŽIČNEM SEJMU TD RADVANJE 2013

Popoldne se je prevesilo v večer in po vseh 
opravljenih obveznostih grem na sprehod. Prija mi 
svež zrak, obcestne svetilke mi osvetljujejo pot, 
tu in tam me od razmišljanja odtegne pasji lajež. 
Prehodim že lep kos poti, ko ugotovim, da na poti 
nisem srečala še nikogar. Celo Pohorska ulica, ki 
je poleti polna sprehajalcev, je prazna. Ob pogledu 
na hiše, ki so že okrašene, pomislim, da so vsi na 
toplem, v varnem zavetju svojih domov. Ja, ob 
večerih je res tako. Vsi se po končanih opravkih in 
delu vrnemo tja, kjer se dobro počutimo, domov. 
Dom ni le hiša ali stanovanje, v katerem živimo. 
Dom so tudi ljudje, ki živijo z nami in z nami delijo 
vse, dobro in slabo. 
V zadnjem času nas spremlja veliko slabega. 
Negativizem vpliva na ljudi in se odraža tudi v naših 
odnosih. Strah pred izgubo varnosti in nezaupanje v 
svet ter ljudi krojita naša življenja, zato postajamo 
vedno bolj zaprti sami vase. Da ne bi bili znova 
prizadeti in razočarani, se prevečkrat odrečemo 
svojim željam in pričakovanjem.  Vsi upamo, da 
bo sčasoma bolje, da bo čas pokazal smisel našega 
življenja. Pa ni tako. Čas nima te moči. Moč je v 
nas. Mi smo tisti, ki odločamo, kakšen pomen bomo 
dali svojim izkušnjam, svojemu življenju. 
Bilo bi prav, da izrazimo svoje želje in pričakovanja 
ter pokažemo svoje cilje. Odprimo oči. Zagledali 

bomo nove kraje, videli drugačne ljudi, opazili 
vznemirljive stvari. Obnovimo stike z davno 
pozabljenimi prijatelji, povežimo se z družino, 
dovolimo si nedolžne neumnosti, pojmo, plešimo. 
Počnimo vse, kar si od nekdaj želimo, pa mislimo, 
da za to nimamo časa. Imamo ga, le vzeti si ga 
moramo in se prepustiti trenutku.
Pred vrati je novo leto. Kaj podariti?
Podarimo si najdragocenejše darilo. To je ČAS, ki 
ga spremlja iskrena človeška bližina. Brezskrbno ga 
preživimo z ljudmi, ki jih imamo radi. Pričarajmo 
si lepe besede in iskreni nasmeh. Ta darila bodo 
zagotovo ogrela naša srca. 

SREČNO NOVO LETO.
Minka Godec

UVOD

PODARIMO SI ČAS
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AKTUALNO

DAN
DATUM

URA

PETEK, 
20. 12. 2013,
od 17. ure

SOBOTA, 
21. 12. 2013,

od 14. ure

NEDELJA, 
22. 12. 2013,

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

• ženski pevski 
zbor GLASBENA 
MATICA Maribor 
(ob 17. uri)

• nastopi učencev  
OŠ Ludvika Pliberška 
Maribor

• pevski zbor PRO 
MUSICA (ob 17. uri)

• Lovski vokalni ansambel 
ljudskih godcev in pevcev 
Srake

ZABAVNI
PROGRAM GLASBA BALKAN EXPRES GLASBA

JASLICE ŽIVE JASLICE ŽIVE JASLICE

STOJNICE BOŽIČNI DARILNI 
BAZAR

BOŽIČNI DARILNI 
BAZAR BOŽIČNI DARILNI BAZAR

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.
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



4

Plan komunalnih del smo razdelili po posameznih 
sklopih, v okviru katerih smo glede na prioriteto 
izvedbe razvrstili posamezne zadeve (označeno 
rdeče):

CESTE
• Ureditev manjkajočega dela pločnika in 

kolesarske steze na delu Lackove ceste ter 
preplastitev obstoječega in ureditev kanalizacije 
od novega krožišča Lackova - Pohorska do 
krožišča Lackova - Dravograjska.

• Ureditev pločnika in kolesarske poti na začetku 
Lackove pri Kinološkem društvu.

• Ureditev pločnika, kolesarske poti ter podhoda 
pod nedokončanim krožiščem Lackova - 
Dravograjska.

• Dokončanje južne obvoznice.
• Izvedba povezovalne ceste od novega krožišča 

(Pohorska - Lackova) do Pohorske vzpenjače.
• Streliška cesta od križišča s Kardeljevo cesto do 

Betnavskega gradu oziroma »papeževe ceste« – 
ureditev pločnika in kolesarske steze. 

• Prometna ureditev Pohorske ulice (ureditev 
pločnikov in kolesarskih poti, prehodov za pešce 
ter omejitev hitrosti na 40 km/uro).

• Asfaltiranje – preplastitev Lesjakove ulice, Ulice 
Ob ribniku in Rožnodolske ulice.

• Asfaltiranje makadamskega dela Pohorske ulice 
(mimo Draš centra in Kampa Kekec).

• Ureditev pločnika v Rožnodolski ulici (po 
severni strani).

• Ureditev semaforja v križišču Kardeljeve  in 
Streliške ceste. 

• Omejitev hitrosti na delu Lackove ceste mimo 
šole na 40 km/uro.

• Ureditev Studenške ulice (stalno vzdrževanje 
bankin, umiritev prometa ter vzdrževanje 
cestišča od Studenške ulice do ŠD Radvanje).

• Izdelava projekta prometne ureditve v Zgornjem 
Radvanju (za razbremenitev Pohorske ulice).

KANALIZACIJA
• Kanalizacija in prečrpališče za zaselek Na griču. 
• Kanalizacija na Pohorski ulici ter Radvanjskem 

trgu z okolico je poddimenzionirana.

PLINIFIKACIJA
• plinifikacija za zaselek Na griču (sočasno s 

kanalizacijo).
• plinifikacija v Kosovi ulici.

JAVNA RAZSVETLJAVA            
• Ureditev razsvetljave v Valjevski ulici.
• Ureditev razsvetljave v Užiški ulici.
• Ureditev razsvetljave v slepem delu Pohorske 

ulice (hišne št. 1 do 3).

VODOTOKI
• Povečanje pretočne sposobnosti Radvanjskega 

(predvsem v ulici Pot k mlinu) in Pekrskega  
potoka.

• Regulacija Mrzlega potoka.

VODOVOD
• Ureditev vodovoda/priključitev na javno 

vodovodno omrežje ob Kurirski poti.
• Ureditev odvodnjavanja cest v predelu  

Zg. Radvanja.

ZELENE POVRŠINE
• Urejanje obstoječih zelenih površin (Lackova 

cesta, Pohorska ulica, Borštnikova ulica, 
Ul. Pohorskega odreda,  park Borova vas, 
Macunova ulica. 

• Urejanje ribnika z okolico pri spodnji postaji 
vzpenjače.

• Urejanje trga (Trg ob Pohorski ulici).
• Ureditev pešpoti ob vodotokih v Radvanju.

DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Ureditev večnamenskega prostora/dvorane za 
združevanje ljudi. 
Ureditev in dokončanje Radvanjskega trga 
(fontana).
Poimenovanje trga ob Pohorski ulici.

Lep pozdrav,
Samo Papež

  Predsednik sveta MČ Radvanje

PLAN INVESTICIJ - KOMUNALNIH DEL

MČ RADVANJE
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PILATES 

DRAGE KRAJANKE IN KRAJANI! 
V MESTNI ČETRTI RADVANJE POTEKA 
VADBA PILATESA TER TELOVADBA ZA VSE, 
KI SI ŽELITE:
• RAZGIBATI TELO IN OKREPITI MIŠICE,
• ODPRAVITI BOLEČINE V HRBTU IN 

VRATU  ter
• IZBOLJŠATI POSTAVO IN SE ENOSTAVNO 

DOBRO POČUTITI.
VADBA  POTEKA V VEČ SKUPINAH (GLEDE 
NA ZMOGLJIVOSTI POSAMEZNIKA) IN JE 
PRIMERNA ZA VSE GENERACIJE.
DOBIVAMO SE OB PONEDELJKIH IN 
ČETRTKIH ob 19.00 in 20.00 uri v MESTNI 
ČETRTI RADVANJE. 
S SEBOJ PRINESITE LEŽALNE BLAZINE in 
BRISAČE.
ZA VEČ INFORMACIJ POKLIČITE V MESTNO 
ČETRT RADVANJE,  tel. št.: 02/614 23 00.

TEČAJ UPORABE OSEBNEGA 
RAČUNALNIKA ZA STAREJŠE

V prostorih Mestne četrti Radvanje bomo v letu 
2014 ponovno izvajali tečaje uporabe osebnega 
računalnika za starejše občane. V trideseturnem 
tečaju boste spoznali osnove operacijskega sistema 
Microsoft Windows XP (delo z urejevalnikom 
besedila Microsoft Office Word 2003 in spoznavanje 
osnov programa Microsoft Office Excel 2003 ter 
Microsoft Internet Explorer).

Na tečaj se lahko prijavite na sedežu Mestne četrti 
Radvanje, Lackova 43, Maribor osebno ali pokličete 
na tel. št.: 02/614 23 00.

RADVANJSKE NOVICE - OBVESTILA

SLIKARSKE DELAVNICE

MČ RADVANJE

Letošnje leto sem se odločila, da bom zbrala ljubitelje risanja in slikanja ter ustanovila likovno skupino v 
Mestni četrti Radvanje. Dobivamo se dvakrat mesečno. Ustvarjamo v različnih likovnih tehnikah, kot so 
svinčnik, gvaš, tempera in akril.
Skupaj smo združene žene, mame, babice in celo dedki, ki kljub delu, ki ga moramo opraviti doma, najdemo 
čas zase in za svojo dušo. In tako nastajajo slike, ki jih lahko vsi občudujemo.
Zato vabim vse prijatelje, znance in ljubitelje umetnosti, da se nam pridružite. Vse informacije dobite na 
sedežu MČ Radvanje, Lackova 43, Maribor. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 051 211 886.

Nada Zidarič
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MČ RADVANJE

Iniciativa mestni zbor (IMZ) je nastala kot skupina občanov, ki je med lanskimi protesti poskusila povedati, 
kakšne družbene spremembe ljudje sploh želijo. Neposredno zahtevo po odstopu Franca Kanglerja smo 
razširili na sistemske probleme Slovenije, kot so nedemokratičnost odločanja, korupcija, klientelizem in 
neoliberalni kapitalizem. IMZ je najprej delovala kot podporna skupina za proteste, priskrbela je slogane, 
transparente in podobno ter poskušala nekoliko umiriti ulične spopade med policijo in protestniki. Kmalu pa 
smo na IMZ ugotovili, da rušiti ni dovolj – da moramo tudi graditi.
Tako smo se odločili, da je treba vprašati ljudi, v kakšnem Mariboru si želijo živeti, saj smo na vstajah 
zahtevali pravo demokracijo, to je demokracijo, ki se prične od spodaj in se gradi navzgor. S tem ciljem 
smo v IMZ začeli pomagati prebivalcem Maribora, da se samoorganizirajo v mestnih četrteh. Takšen način 
organizacije na lokalnem nivoju v svetu ni nič novega.
Skupščine (oziroma zbori prebivalcev) želijo nase prevzeti del bremena odločanja o okolju, v katerem živijo. 
Del pobude in hkrati edini predlog, ki prihaja neposredno iz IMZ, saj ostalo delovanje opravljajo zbori 
sami, je uvedba participatornega proračuna, s pomočjo katerega bi lahko, po vzoru mnogih mest po svetu, 
prebivalke in prebivalci neke mestne četrti oz. krajevne skupnosti sami razporejali določen del proračunskih 
sredstev tja, kjer je po njihovi oceni najbolj potrebno.
Skupina IMZ, ki je na začetku štela kakšnih dvajset posameznic in posameznikov, ki jih je na začetku družil 
le skupni interes, danes šteje približno štirideset članov in je daleč največja in najbolj aktivna vstajniška 
skupina. Še več, preko zborov, ki jih pomaga pripravljati, šteje že skoraj 400 Mariborčanov. Doslej je 
prebivalcem pomagala izvesti že več družbenokoristnih akcij, od relativno majhnih (ureditev prehodov za 
pešce na Prušnikovi ulici v odmevni »akciji Zebra«), do zelo velikih (priprava sprememb statuta Mestne 
občine Maribor). IMZ in zbori so z vsakim novim članom močnejši in še korak bližje svojemu cilju – 
življenju v demokratičnem, ljudem prijaznem, neskorumpiranem Mariboru.
V Mestni četrti Radvanje smo začeli z zbori 10. septembra letos in do takrat,  ko boste brali ta članek, bomo 
opravili že osem zborov prebivalcev naše mestne četrti. V povprečju nas je bilo na zborih med dvajset in 
trideset. Na prvih zborih smo spregovorili predvsem o tem, kaj nas moti v Radvanju in prepoznavali pereče 
problematike oziroma, kaj bi bilo potrebno storiti, da bi bilo Radvanje lepše, bolj urejeno, prometno bolj 
varno in nam Radvanjčanom in obiskovalcem bolj prijazno.
Spregovorili smo o nevarnostih, ki prežijo na otroke na poti v šolo in iz nje. Brez dlake na jeziku smo 
ugotavljali, v kakšnem stanju je OŠ Ludvika Pliberška z visokonapetostnim daljnovodom nad seboj, z dokaj 
neurejenim okoljem, s slabo vzdrževano ograjo, z garderobo v zaklonišču, s kuhinjo staro več kot dvajset 
let. Projekt energetske sanacije naj bi zunanjost stavbe polepšal in zagotovil energetsko varčnost, a se bo 
zaključil šele leta 2015. Zahteva zbora je, da se projekt izvede in konča v naslednjem letu. Steber daljnovoda 
naj bi se prestavil za vsaj 50 metrov in tako bi se odpravilo nevarno sevanje.
Na zboru smo razpravljali o zdravstveni in zobozdravstveni ambulanti, ki ju, kljub dodeljeni koncesiji, v 
Radvanju še vedno nimamo. Zahtevali smo, da se v centru Radvanja, v bližini lekarne, v najkrajšem času 
poiščejo ustrezni prostori. Od koncesionarja, podjetja Dentika, pa zahtevamo jasen odgovor, kdaj bosta 
odprti ambulanti v Radvanju. O tem bomo ponovno spregovorili na naslednjem zboru.
Na zborih smo govorili o prometnem kaosu na Pohorski ulici, o Lackovi cesti brez pločnika in kolesarske 
poti na njeni južni strani, o nevarni Streliški cesti od križišča z Radvanjsko ulico do Betnave, o nevarni in 
neurejeni Studenški ulici, o Borštnikovi ulici brez parkirnih mest, o divjanju po Dravograjski mimo Borove 
vasi, o avtobusnih postajališčih na ulicah, po katerih vozi avtobus v Pekre in nazaj, o enosmernih ulicah in 
podobno.
Veliko smo govorili o prostorski in okoljski neurejenosti, da ne rečemo zanemarjenosti našega kraja. 
Stihijskih in nedogovorjenih posegov v prostor je v Radvanju preveč, še posebej tistih, ki so povezani s 
propadlim projektom Univerzijada. Kako grobo so bile pri odločanju o projektu Pohorske livade teptane 
pravice prebivalcev Radvanja, da soodločajo, v kakšnem okolju želijo živeti, veste najbolj tisti, ki ste se na 
zborih uprli nepremišljenim in na koncu izsiljenim posegom v naše okolje in prostor.
S propadom projekta Univerzijada se prostorski in okoljski problemi v našem kraju, za katerega v Mariboru 

INICIATIVA MESTNI ZBOR – SAMOORGANIZIRANA ČETRTNA SKUPNOST RADVANJE
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govorimo, da je turistični center pod Pohorjem, samo kopičijo. Pohorje je magnet, ki privablja tako dnevne 
obiskovalce kot turiste, ki želijo pri nas preživeti nekaj časa. Zato se moramo v Mariboru končno odločiti, 
ali je turizem ena od razvojnih prioritet in če je, o tem smo na zborih večkrat govorili, moramo ukrepati. 
Okoljska in komunalna neurejenost Radvanja je prava podoba dosedanje občinske politike, ki ne dojema, 
kaj pomeni urejeno in čisto Radvanje za turistično podobo in razvoj Maribora.
Na zborih bomo tudi v bodoče nenehno opozarjali na težave, s katerimi se vsakodnevno soočamo v 
Radvanju in Mariboru ter zahtevali od vseh pristojnih, z županom na čelu, da začno resno jemati prebivalce 
Mestne četrti Radvanje, ki so zbrani na zborih samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Radvanje.
IMZ je nestrankarska skupina politično aktivnih ljudi, ki pomaga pri vzpostavljanju zborov po vsem mestu 
in je zavezana demokraciji, samoodločanju in samoorganizaciji. Nimamo stričkov iz ozadja, vse financiramo 
sami. Pod prste bomo gledali vsakemu javnemu uslužbencu, ne glede na njegove barve. Ne prenašamo 
diskriminacije, klientelizma in korupcije.
Če ste pripravljeni sodelovati, se nam pridružite.  Zbore imamo ob torkih, vsakih 14 dni, ob 18. uri v 
prostorih MČ Radvanje. Obvestilo o naših zborih zasledite tudi na Info kanalu KRS Radvanje Pekre Limbuš, 
na naši spletni strani info@imz-maribor.org. Z nami pa se lahko povežete tudi na našem elektronskem 
naslovu radvanje@imz-maribor.org.

 Za IMZ – SČS Radvanje
Rajko Kotnik

TURISTIČNO DRUŠTVO RADVANJE VEDNO Z VAMI 

DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO

Tudi letos je prišel čas, ko se spomnimo in zapišemo 
aktivnosti turističnega društva Radvanje. Lepo 
je zapisati vse dogodke v novice, katere sami 
ustvarjamo in so namenjenem prav Vam, spoštovane 
bralke in bralci Radvanjskih novic.
Na začetku se moram zahvaliti prav vsem, ki 
prispevate sredstva in tistim, ki z lastnim delom 
pripomorete, da tudi  letos imamo Radvanjčani svoje 
novice, v katere lahko zapišemo svoje misli, videnja, 
predloge in dogodke. Posebna zahvala velja Minki, 
ki skrbi, da so Radvanjske novice to, kar so.
Letos smo uspeli izpeljati številne zastavljene 
aktivnosti, kot so čistilna akcija, prireditve, izleti … 
Pa pojdimo lepo po vrsti.
Začetek aktivnosti predstavlja vsakoletno sodelo-
vanje na prireditvi svetovnega pokala za Zlato 
lisico, kjer s svojo prisotnostjo popestrimo turistično 
in gostinsko ponudbo. Na občnem zboru v šotoru 
pri hotelu Arena smo pregledali delo društva v 
preteklem letu in se dogovorili, kako naprej. Seveda 
občni zbor našega društva predstavlja ob resnem 
delu, podelitvi priznanj in pregledu aktivnosti, tudi 
prijetno druženje in zabavo z raznimi nastopajočimi. 
V mesecu aprilu smo organizirali čistilno akcijo, na 
kateri bi si želeli večjo udeležbo Vas, spoštovani 
sokrajani, saj menimo, da je prav, da vsaj enkrat na 

leto skupaj organizirano očistimo naš zeleni kraj pod 
Pohorjem. Ob tej priliki se zahvaljujem vsem, ki so 
se odzvali našemu povabilu. Prav tako bi se želel 
zahvaliti podjetju Snaga za dobro sodelovanje. 

Tradicionalno kresovanje v Radvanju je bilo 
ponovno živahno in preživeli smo lep večer 
in pomladno noč. Za nekatere je bila noč zelo 
kratka, saj smo že po peti uri zjutraj nadaljevali z 
igranjem budnice v našem kraju. Tudi to jutro so 
nas s svojimi zvoki prebudili Neuvirtovi Štajerci. 
Sledila je prireditev radia City, kjer smo popestrili 
gostinsko ponudbo z našo gobico. Nato je potekala 
obnova lesenega mostu pri stari žagi ob ribniku pod 
Pohorsko vzpenjačo. Po več kot desetih letih sta 
lesena ograja in nadstrešek dotrajala in zamenjali 
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smo ju z novima. Prav tako smo zasadili cvetje, a žal 
so korita s cvetjem že po nekaj dneh izginila.  

Zahvaljujem se g. Brodnjaku, ki je v svoji garaži 
izdelal vse dele iz lesa, ki so potrebni za obnovo 
in s finančnimi sredstvi omogočil, da smo delo 
dokončali. V prihodnjem letu bomo obnovili ograjo 
ob ribniku in zasaditev, tako da bo ribnik po lanskem 
čiščenju mulja, obnovi žage in letošnji obnovi mostu 
dobil ponosen izgled, ki spada pod obronke Pohorja. 
Tudi letos smo se odpravili na enodnevni izlet po 
Sloveniji in obiskali Koroško. S članskim piknikom 
na prostorih društva pa smo nekako zaključili 
prvi del aktivnosti v letošnjem letu. Poleti smo se 
trudili s  košnjo pri ribniku in ob prostorih društva 
ter z aktivnostmi na Radvanjski tržnici. Obnovili 
in prepleskali smo stojnice, na katerih nas naši 
»tržničarji« razvajajo z bogato ponudbo sveže 
zelenjave in drugih domačih izdelkov.  

Konec meseca septembra smo se odpravili na 
štiridnevni izlet v Črno goro in preživeli nepozabne 
trenutke ob ogledu črnogorskih znamenitosti. Skupaj 
z MČ Radvanje smo organizirali tradicionalno 
ličkanje ob krajevnem prazniku, katerega so nam 
ponovno popestrili naši prijatelji s Turističnega 
društva Polenšak, za kar se jim iskreno zahvaljujem. 

Komaj je minilo ličkanje, že smo se družili na 
Martinovanju, kjer so nam člani ansambla Viničarji 
pripravili krst mošta in nas razveseljevali z veselimi 
vižami vse do polnoči. 
Tako, pa smo že v zadnjem mesecu tega leta. Ob 
pripravi Radvanjskih novic potekajo v društvu tudi 
aktivnosti za pripravo božičkovanja in božičnega 
sejma, ki bo tudi letos popestril praznična dogajanja 
v kraju in nam ponudil možnost druženja s pestrim 
kulturnim programom. Pričakujemo vas, da se 
nam pridružite ob bogato založenih stojnicah (z 
raznimi dobrotami in toplimi napitki) ter pri gobici 
Turističnega društva Radvanje.

Spoštovane Radvanjčanke in Radvanjčani ter vsi 
obiskovalci našega kraja pod zelenim Pohorjem! 
Sporočam vam, da smo se tudi  v tem letu v 
Turističnem društvu Radvanje trudili, da bi 
popestrili in dopolnili vsakodnevno življenje v kraju 
ter poskrbeli za dodatno turistično ponudbo. Upam, 
da nam je uspelo in da smo izpolnili naše poslanstvo 
združevanja, razveseljevanja, skrbi za okolje, 
ohranjanja kulturne dediščine in ustvarjanja. Če 
mislite, da je tako, vas vabimo, da se nam pridružite 
s svojimi idejami, znanjem in dobro voljo.
Ob koncu bi se iskreno zahvalil vsem, ki prisluhnete 
Turističnemu društvu Radvanje. Zato  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: g.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, 
Majdi, Martinu, Cinglu, Fibiju, Markotu, Roku, 
Čarliju ml., Robiju, Zokiju, Stankecu, Stanču, 
Marjanu, Bernardu, radvanjskim in pekrskim 
gasilcem, OŠ Ludvika Pliberška Maribor, Vrtcu 
Radvanje, Štefanu Platnjaku, Antonu Rajšpu …

Cenjene bralke in bralci Radvanjskih novic! Vabim 
vas na božični sejem, saj si v Turističnem društvu 
Radvanje iskreno želimo, da skupaj preživimo nekaj 
prazničnih trenutkov. Zelo vas bomo veseli. 
Ob koncu leta Vam želim lep božič in prijetne 
praznike, v novem letu pa obilo zdravja, uspeha, 
pozitivne energije in vse dobro.

Predsednik Turističnega društva Radvanje
Samo Papež
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S TURISTIČNIM DRUŠTVOM V ČRNI GORI

Dnevi hitro bežijo. Ponovno je prišla jesen in 
z društvom smo se odpravili na tradicionalno 
raziskovanje »naše« obale. Tokrat smo obiskali Črno 
goro. Pot nas je vodila po jadranski magistrali in po 
nekaj postankih smo dopoldan prispeli na našo prvo 
destinacijo. To je bilo Skadrsko jezero. Pričakala 
sta nas prijazen kapitan in naš pekrski Črnogorec 
Lolo. Vkrcali smo se na ladjo in odpluli po jezeru. 
Med plovbo po čudovitem nacionalnem parku, smo 
si privoščili slastnega krapa z vsemi prilogami. Po 
vrnitvi na obalo smo pot nadaljevali proti Ulcinju 
in naprej na Dolgo plažo, peščeni biser črnogorske 
obale. Hitro smo se osvežili v hotelu, nato smo se 
kopali in večerjali na obali. Okopani, siti, predvsem 
pa utrujeni od dolge poti, smo odšli na zaslužen 
počitek. 
Prebudili smo se v čudovito sončno jutro, 
pozajtrkovali in se odpravili na izlet. Med potjo 
smo pobrali še vodnika in bili smo popolni. Prvi 
postanek je bil v Cetinju, kjer smo si ogledali muzej 
največjega srbskega pesnika Petra II. Petroviča 
Njegoša in muzej črnogorskega kralja Nikole. Iz 
Cetinja smo se z avtobusom po zelo vijugasti cesti 
začeli vzpenjati na skoraj 1700 m visoko goro 
Lovčen. Avtobus, ki ga je vozil voznik Božo, je brez 
težav pripeljal pod vznožje Njegoševega  mavzoleja. 
Nas pa je čakal še en podvig, 461 stopnic. Brez težav 
smo jih premagali in lahko smo začeli občudovati 
čudovit razgled in kulturne znamenitosti. 

Na razgledni točki smo zapeli še slovensko himno, 
nato pa se odpravili v dolino, v Njegoše, rojstno 
vas Petra II. Petroviča Njegoša. Če je bila pot na 
goro vijugasta, potem ne vem, kako bi označili pot 
v dolino. Mislim, da se je Božu na trenutke orosilo 

čelo. V Njegoših smo se peljali mimo Njegoševe 
rojstne hiše in si privoščili degustacijo Njegoševega 
pršuta, sira in vina. Prišel je čas vrnitve na Dolgo 
plažo, kopanje, večerja in vrnitev v hotel.
Po zajtrku smo si ogledali cerkev svetega Marka 
in pot nadaljevali do ustja reke Bojane, kjer smo 
se vkrcali na ladjo in se odpeljali na ogled Ulcinja. 
Čakal nas je vodič in nas odpeljal na sprehod po 
ozkih ulicah starega dela Ulcinja. Sledil je povratek 
z ladjo do reke Bojane, kjer smo si na terasi ob obali 
privoščili kosilo. Odpluli smo še do meje z Albanijo, 
nato pa se vrnili do avtobusa in nazaj na našo 
peščeno plažo. Kopanje je bilo še posebej zabavno, 
saj smo počenjali veliko vragolij. 

Valjali smo se v pesku, se z njim obmetavali in 
se lovili. Ugotovili smo, da lahko dve ženski 
hkrati oblečeta ene kopalke in se veliko smejali. 
Večerji je sledila zabava z živo glasbo. Pel in igral 
je črnogorski muzikant, kateremu je bila naša 
slovenska glasba precej tuja. Vskočil je Klemen, 
ki nas je že tri dni razvajal in razveseljeval s 
harmoniko. Ko je igral harmoniko, je zraven učil in 
dajal navodila  za igranje klaviature črnogorskemu 
muzikantu. Ne vem, ali je bil Klemen tako dober 
učitelj ali muzikant tako dober učenec, vem samo 
to, da sta skupaj naredila nepozabno zabavo. Nato je 
sledil zaslužen počitek.
Prebudili smo se v zadnje jutro na našem izletu. 
Poslovili smo se od gostiteljev v hotelu in se 
odpravili proti staremu Baru, ki ponosno stoji 
na vrhu hriba že od 8. stoletja, le štiri kilometre 
oddaljen od morja. 
Po ogledu smo se čisto zares odpravili proti domu. 
Po kosilu v Neumu in nekaj krajših postankih smo 
se, čeprav utrujeni, polni čudovitih vtisov pozno 
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ponoči vrnili domov. Z mislijo: »Povsod je lepo, 
doma pa najlepše!«, smo se poslovili.
Kam se bomo odpravili prihodnje leto?
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, ki so 
pomagali pri organizaciji in izvedbi izleta. Hvala 
gospodu Djuroviću iz Ruš in Lolotu iz Peker za 
pomoč pri organizaciji. Hvala Mireku Serncu za 
kape ter Ljubici in Alojzu Ferlincu za majice. 
Hvala Iztoku in Ireni, ki sta celo potovanje skrbela 
za takšne in drugačne potrebe potnikov in seveda 
vsem, ki ste s svojo dobro voljo in potrpežljivostjo 
pripomogli, da je bil izlet prijeten in vesel.

Bojan Godec

SRNICE

Teče že trinajsto leto, odkar obstaja sekcija SRNICE 
v Turističnem društvu Radvanje. Članice pridno 
pletemo, kvačkamo, klekljamo, ustvarjamo razna 
ročna dela pa tudi klepetamo, saj brez tega ni 
pravega druženja. Vsako sredo v tednu se dobivamo 
na MČ Radvanje od 14. do 16.  ure. Med druženjem 
si izmenjamo nove vzorce in ideje, da ponovno 
ustvarimo kakšne nove izdelke, ki jih vsako leto 
v mesecu aprilu pokažemo na naši razstavi v 
šotoru Arena. To nam omogoči Turistično društvo 
Radvanje na občnem zboru vseh članov. Zelo smo 
vesele, da nam pomagajo. Še bolj pa bi bile vesele, 
če bi se v Radvanju zgodil čudež in bi v našem kraju 
dobili oziroma zgradili večnamensko dvorano, da 
bi to dejavnost razširile na večje število članic in 
na mlajše rodove. Vse smo že bolj v letih in bilo bi 
lepo, če bi bilo med mladimi malo več zanimanja 
za pletenje, kvačkanje in ostala ročna dela. V MČ 

Radvanje smo omejeni s prostorom, tako da težko 
pridobimo kakšnega novega člana, bile pa bi vesele, 
če bi jih bilo čim več. Poleg tega, da pletemo, 
kvačkamo, klekljamo in klepetamo, znamo tudi 
kaj dobrega speči, da lahko pomagamo društvu 
pri raznih prireditvah. Vsako leto se v mesecu 
marcu udeležimo srečanja vseh pletilj iz Slovenije 
v Rogaški Slatini, kjer se en teden družimo, 
izmenjujemo novitete, ki smo jih v preteklem 
letu ustvarile in jih pridno delimo naprej. Imamo 
tudi  razstavo, s katero pokažemo naše izdelke 
turistom. Turisti prihajajo iz Italije, Rusije, Avstrije, 
Nemčije, Češke … Teden, ki ga preživimo skupaj, 
je prekrasen. Udeležimo se tudi vsakega izleta, ki ga 
organizira TD Radvanje. 

Leto je zopet naokoli in  že se pripravljamo na 
božični sejem, kjer bomo imele svojo stojnico z 
bogatimi izdelki, ki so čez celo leto nastali pod 
pridnimi rokami članic sekcije SRNIC.

Vodja sekcije SRNIC
Tatjana KOKOL
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RADVANJSKA TRŽNICA

ZELIŠČAR SVETUJE

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

Na stojnicah se predstavljajo in nam ponujajo:
• Milka Koren: ekološko pridelana zelenjava, 

semena in sadike, zdravilnih zelišč in dišavnic;
• Borut Cerkvenič: posušena zelišča, čaji, 

sokovi, kis, olja, tinkture;
• Zelena direktiva: izdelki industrijske konoplje, 

olje, moka, semena, pogače; 
• Marija Šlegl in Gregor Žugman: domača 

sezonska zelenjava in sadje, kisla repa, kislo 
zelje in domači kruh;

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

• Franc Kropf: sezonska zelenjava in sadje, 
testenine, jajca in vložene stvari;

• Otilija Vertič: sezonska zelenjava, fižol, orehi, 
lešniki, semena stročnic;

• Čebelarstvo Šauperl: med vseh vrst, matični 
mleček, cvetni prah, medeni liker, sveče iz 
čebeljega voska, propolis, razna poslovna in 
osebna darila;

• David Repič: jajca, domača sezonska zelenjava 
in sadje, bučno olje, kis in vložene izdelke;

• Klavdija Began: kruh, razni pekovski izdelki in 
slaščičarsko pecivo;

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

• Grahornik Zofija: sezonska zelenjava, 
borovnice, kosmulje, gobe in vloženi izdelki.

Tržnica je lepo založena z raznimi domačimi izdelki. 
To je tudi kraj za prijetno kramljanje ob sobotah, ko 
se srečamo z znanci in prijatelji. Tudi v prihodnje si 
želimo, da bi bila ponudba izdelkov pestra in bogata. 
Želimo, da bi naša tržnica živela še naprej. 

Ljubica Ferlinc

Časi  prehladov, viroz in gripe se pričnejo pojavljati s 
prvim jesenskim mrazom.
Da bi se jim čim bolje izognili, predlagam: 
•	 da se zdravo prehranjujemo, kar pomeni, da 

jemo veliko sadja in zelenjave,
•	 da vsaj dvakrat dnevno dobro prezračimo 

stanovanje,
•	 da se čim več gibamo v naravi.

Če slučajno zbolimo, si lahko pomagamo sami z 
domačimi zdravili. Med njih spadajo čaji, sirupi, 
želeji, med in spreji iz zdravilnih rastlin.

Zbral sem nekaj receptov, ki jih lahko uporabite 
sami:

ČAJNA MEŠANICA PRI ALERGIJAH NA 
CVETNI PRAH

50 g žajblja (listi)
50 g rmana (zel)
50 g poprove mete (zel) 
50 g orehovih listov
50 g rožmarina (listki) 
50 g tavžentrože (zel)
4 jedilne žlice mešanice prelijemo z 1 litrom vrele 
vode ter pustimo stati 2 uri, nato jo precedimo. 
Čaj lahko osladimo z medom. Pijemo ga 7 dni, 3 
krat na dan po 1 skodelico. Po 14 dneh lahko kuro 
ponovimo.
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TD RADVANJE SEKCIJA BOTANIKA

GRGRANJE PRI VNETJU GRLA (angina)
40 g žajblja (listi)
60 g slezenovca (cvetovi)
1 čajno žličko mešanice prelijemo s skodelico vrele 
vode ter pustimo stati 10 minut. Čaj precedimo. 
Grgramo ga 2 krat na dan (zjutraj in zvečer).

1 čajno žličko jodirane morske soli vsujemo v 2 dl 
mlačne vode. Zmešamo, da se sol raztopi. Grgramo 
2 krat na dan (zjutraj in zvečer).

BRONHIALNI KATAR
40 g črnega bezga (cvetovi)
10 g janeža (semena)
15 g dobre misli (zel)
20 g pljučnika (zel)
15 g njivske preslice (zel)
1 čajno žličko mešanice prelijemo s 2 dl vrele 
vode. Pustimo stati 10 minut, nato precedimo. Čaj 
osladimo z medom. Pijemo ga zjutraj in zvečer.

ČAJ ZA IZKAŠLJEVANJE
10 dag lapuha (cvetovi in listi)
10 dag pljučnika (cvetovi in listi) 
10 dag komarčka (semena)
Vse sestavine dobro zmešamo. Za 1 skodelico čaja 
vzamemo 1 zvrhano žličko mešanice, ki jo prelijemo 
z 2 dl vrele vode ter pustimo stati 10 minut. Čaj 
osladimo z medom. Pijemo ga 3 krat dnevno po 
požirkih.

ČAJNA MEŠANICA II.
30 g črnega bezga (cvetovi)
10 g kolmeža (korenina)
10 g koprive (listi)
20 g pljučnika (zel)
10 g timijana (zel)
10 g ameriškega slamnika (cvetovi)
10 g smetlike (zel)
1 čajno žličko mešanice prelijemo s skodelico vrele 
vode ter pustimo stati 15 minut. Čaj ne sme biti bolj 
vroč od bolnikove temperature. Pijemo ga do 6 krat 
na dan. Lahko ga osladimo s hojinim ali gozdnim 
medom.

ČAJ  ZA DVIG ODPORNOSTI
Zmešamo tri enake dele listov črnega ribeza, 
pehtrana in gozdnih jagod. Za eno skodelico 
vzamemo čajno žličko mešanice, jo prelijemo z 
vrelo vodo, pokrijemo in pustimo stati 10 minut. 
Sladkamo po okusu.
Čaj krepi organizem in dviguje odpornost.

POMLADANSKA ČISTILNA KURA
V mešalnik damo 1/8 litra mleka, razrezano in 
izkoščičeno neolupljeno jabolko, sok 1 limone, 
sok 3 pomaranč, 20 g regratovih listov in 40 g 
listov travniške penuše. Vse sestavine zmešamo v 
mešalniku. Ta pijača je rahlo grenka, a poživlja in 
osvežuje.

      Borut Cerkvenič

Sekcija Botanika deluje v sklopu Turističnega 
društva Radvanje od leta 2010. Prvo leto je lepo 
delovala, bilo nas je kar nekaj zagretih članov. 
Druženja so bila zanimiva, pestra, o rastlinah smo 
izvedeli marsikaj, česar še nismo vedeli. Sčasoma pa 
se je število članov zmanjšalo. Ostali smo le najbolj 
zagreti.
Letos smo se odločili, da bo sekcija zopet zacvetela 
in ozelenela.  Želimo privabiti čim več članov (zlasti 
Radvanjčanov), ki imajo radi naravo, zelišča, bio 
kmetijstvo in bio vrtnarstvo ter ekološko pridelavo 
hrane … Pogovarjali se bomo o okrasnih rastlinah, 
zelenjavi, zeliščih, začimbah, gozdnih sadežih. Iskali 
bomo odgovore na vsa vprašanja, ki jih bodo imeli 
člani sekcije.
V zimskem času se bomo predvsem izobraževali. 
Načrtovali bomo prva pomladna opravila na vrtu 

(okrasnem, zelenjavnem, sadnem), vse od priprave 
zemlje do vzgoje lastnih sadik. Te bi na željo članov 
med seboj tudi menjavali, da bi si olajšali delo. 
Naučili se bomo tudi metod biološkega gnojenja 
vrtnin in odpravljanja škodljivcev ter bolezni na 
rastlinah na naraven, zdravju neškodljiv način. 
Poudarek bo na pridelavi bio hrane in na samooskrbi. 
To je danes zelo aktualno in potrebno, glede na 
to, da kupujemo v trgovinah drago, nekakovostno 
hrano, polno pesticidov in drugih kemikalij. S tem 
pa ogrožamo svoje zdravje in okolje. Če tega ne 
bomo zmogli sami, bomo poiskali strokovnjake, ki 
nam bodo razjasnili naše probleme. To znanje bomo 
s pridom uporabili na svojih vrtovih.
Ker se tudi sama ljubiteljsko ukvarjam z vzgojo 
eksotičnih zdravilnih zelišč (tradicionalna kitajska 
medicina in ajurveda), bom na željo članov 
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KARATE KLUB RADVANJE

DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO
pripravila tudi predavanje o zdravilni moči nekaterih 
zelišč. Pripravili bomo tudi strokovno predavanje 
o domačih zeliščih, v času nabiranja pa jih bomo 
spoznavali v naravi. Skuhali si bomo tudi kakšen 
čajček, da bodo druženja še prijetnejša. 

Na pomlad bomo aktivni. Uredili bomo okolico 
našega društva, zasadili cvetje in poskrbeli, da bo 
Radvanje zacvetelo. Na pobudo članov se bomo 
odpravili na krajše izlete in potepanja po naravi, 
obiskali kakšno drevesnico, vrtnarijo, mogoče 
bomo šli tudi na sejem Flora v Celje ali pa obiskali 
Botanični vrt v Mariboru. Priložnostno lahko svoje 
aktivnosti predstavimo ob sobotah na naši radvanjski 
tržnici ter tako dodamo pečat svojemu kraju.
Idej je veliko, le skupaj pa jih lahko uresničimo.
Zato vljudno vabim vse krajane in člane društva, da 
se nam pridružite v čim večjem številu. Druženja 
bodo prijetna, zanimiva in poučna. Pridite, ne bo 
vam žal.
Dobivamo se vsak četrtek ob 18. uri na sedežu 
društva: Za gradom 31, 2000 Maribor.

Vodja sekcije: Mojca Černe
GSM: 031/305-458

V letošnjem letu trenira 170 članov na različnih 
lokacijah. V Radvanju se je vpisalo kar 20 novih 
članov. To priča o tem, da delamo v klubu zelo 
dobro z vsemi selekcijami, saj imamo dobre 
rezultate v vseh starostnih kategorijah. Najbolj nas 
razveseljuje dejstvo, da imamo zelo majhen osip, kar 
priča o tem, da v klubu vlada dobro vzdušje.
V prvi in drugi ekipi vadi 25 tekmovalcev, od tega 
jih ima 7 kategorizacijo, kar pomeni, da dosegajo na 
večjih tekmovanjih dobre rezultate. Najbolj izstopa 
18 letni Filip Španbauer, ki je v letošnjem letu 
osvojil kar nekaj odmevnih rezultatov:
• v marcu je osvojil turnir K1 »premiere cup« v 

Laškem, kar do sedaj ni uspelo še nikomur  v 
Sloveniji,

• v maju je bil član ekipe, ki je osvojila odlično 3. 
mesto na Evropskem članskem prvenstvu,

• v novembru je dosegel na Svetovnem prvenstvu 
v Španiji, kjer je sodelovalo kar 100 držav, 
odlično 7. mesto in bil s to uvrstitvijo najbolje 
uvrščen Slovenec.

V naslednjem tekmovalnem obdobju nas čaka še 
Državno in v februarju Evropsko prvenstvo  (do 21 
let) na Portugalskem.

Do zaključka sezone se bomo odpravili na druge 
klubske priprave v tej sezoni. Junija bodo člani 
opravljali izpit za višji pas, ob koncu meseca pa 
gremo na zaslužene počitnice v Poreč.

Damjan Horvatič

3. mesto na članskem EP v Budimpešti,  
Filip Španbauer stoji tretji iz leve
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Pomembni mejniki v življenju in delu 
društva so tisti trenutki, ko preletimo 
prehojeno pot in si radi glasno povemo, 
kaj vse imenitnega smo postorili in 
doživeli.

Prihodnje leto obeležujemo 20 let delovanja društva.
Planinsko društvo Planika Maribor deluje kot 
homogeno specifično društvo z jasnim programom 
dela. Jedro društva tvorijo člani društva srednje in 
starejše generacije.
Leta 1995 je Franci Rajh skupaj s še nekaj entuziasti 
ustanovil Planinsko društvo Planika Maribor, ki ga 
še danes uspešno vodi.
Tako se je prvi skupini pohodnikov kmalu priključilo 
še več gora željnih ljudi. 
PD Planika Maribor je eno najbolj uspešnih društev 
(kar se izletov tiče) v tem delu Slovenije. Vodniki 
društva so  ponosni, da so v teh »nekaj« letih naše 
pohodnike popeljali na številne izlete tudi izven 
meja Slovenije.
V začetku tega tisočletja smo se na pobudo 
predsednika, g. Francija Rajha, spoprijateljili s 
PD Nikola Tesla iz Zagreba in leta 2002 podpisali 
svečano listino v Mariboru, leta 2003 pa še v 
Zagrebu. S tem smo ponesli del našega planinstva 
tudi preko meja. Društvi se od takrat vsako leto 
srečujeta na pohodih po Sloveniji in na Hrvaškem.

V organizaciji društva imamo  dva tradicionalna 
pohoda. V juliju poteka »Andrejev pohod na 
Okrešelj«, v septembru pa »Pohod Planike na 
Pohorje«. Pod okriljem našega društva vsako leto 
poteka akcija »Pohorje-moj hrib«.
Naše društvo upravlja tudi planinsko pot od 
Spodnjega Slemena do Žavcarjevega vrha. Izdali 
smo transverzalni dnevnik Po kočah Slovenije.

Društvo tudi danes dobro deluje, tako da 
uresničujemo smernice razvoja in cilje, ki jih 
vgrajujemo v naše vsakoletne programe dela. Prav 
tako društvo uspešno nadaljuje tradicijo odprtosti za 
vse, ki želijo postati naši člani. S programom izletov 
naše pohode bogatimo z izkušnjami in željami 
članov. 
To nam kar dobro uspeva, predvsem po zaslugi 
naših vodnikov, saj so izleti organizacijsko dobro 
zasnovani in varni.

Vsem članom tudi v bodoče želimo trden in varen 
korak v gorah, zato naj velja: »Pobožat gremo mi 
planike bele, ki po naših gorah rastejo, v njih je vsa 
ljubezen naša, ki nas vedno vlekla bo v gore.«

Franci RAJH, predsednik PD Planika Maribor                                                                   

DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO

PLANINSKO DRUŠTVO PLANIKA
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OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR
Spoštovani, 
v lanskem šolskem letu je naša šola praznovala 
140-letnico. Prav vse, kar smo napovedali, smo tudi 
opravili in dostojno proslavili častitljivo obletnico. 
Ob zaključku vseh  prireditev in dogodkov bi se 
še posebej radi zahvalili prav vsem staršem in 
krajanom za odlično sodelovanje in podporo pri 
naših projektih. 

Za delavce in učence naše šole se je novo šolsko 
leto začelo z veselo novico. Mestna občina Maribor, 
ustanoviteljica naše šole in lastnica objektov, je 
zagotovila sredstva za obnovo sanitarij in garderob 
ob telovadnici. Zelo smo ponosni na svetle prostore, 
ki so bili obnovljeni od tal do stropa. Še z večjim 
veseljem jih bomo uporabljali. V prvih dveh 
mesecih, kolikor je trajala prenova, smo športno 
vzgojo (ta predmet se po novem imenuje šport) 
izvajali na igriščih in včasih tudi v razredih. Hvala 
vsem za prilagodljivost in potrpežljivost. 

Mestna občina Maribor je za našo šolo pripravila 
projekte in sodelovala na razpisu za energetsko 
obnovo stavb. Bili smo izbrani in v letu 2014/2015 
je načrtovana menjava oken in vrat ter obnova 
fasade. Zelo se veselimo, saj se bo šola, na katero 
smo zelo ponosni,  polepšala tudi od zunaj.  

Na šoli se zmeraj kaj dogaja. Kar 535 učencev in 
65 zaposlenih se nas v tem šolskem letu združuje 
na naši šoli. Močna ekipa smo.  Učenci, učitelji in 
zunanji sodelavci s pomočjo staršev s ponosom in 
ljubeznijo delamo, da lahko razvijamo  talente  naših 
učencev in ustvarjamo nove priložnosti za učenje, 
razvoj in skupne uspehe. Pravkar smo zaključili z 
aktivnostmi ob Sejmu znanja in ustvarjalnosti. 

Hvala vsem, ki ste nas obiskali in občudovali 
naše izdelke. Kar nekaj časa so nastajali izpod rok  
učencev, ki so svoje ustvarjalne zamisli in znanje ob 
mentorstvu  učiteljev spreminjali v tako raznovrstne 
v umetnine. Hvala, ker so našli pot tudi v vaše 
domove. Dobrodošli med nami tudi prihodnje leto. 

Vse, kar počnemo, vestno zapišemo vsak mesec 
v naš poročevalec Ludvik poroča, ki ga lahko 
najdete tudi na naši spletni strani ali ga prebirate 
v stari, klasični, tiskani različici. Uredniški odbor 
z mentorico se vsak mesec znova trudi ujeti ves 
utrip dela celotne šole. In tega ni malo, mesec 
pa tako hitro mine. Vsaka šola brez ljubezni in 
medsebojnega zaupanja kmalu izgubi temeljno 
vzgojno in izobraževalno moč. Končni rezultat 
vsakega šolanja ne bi smel biti samo strokovnjak, 
ampak tudi Človek, kajti Človek je temelj vsakega 
uspeha. Z odlično ekipo in skupnim delom smo 
lahko uspešni. Ker znamo ceniti drug drugega. In 
znamo ceniti delo in trud. Čestitke uredniškemu 
odboru Radvanjskih novic.

Vsi, majhni in veliki, Vam iz srca želimo, da 
najdete tiste drobne poti, ki vodijo k uspehu, pa tudi 
tiste, ki vodijo od srca do srca, k sreči, zdravju in 
zadovoljstvu. 

Z medsebojnim zaupanjem in odličnim sodelovanjem 
(v)stopimo v novo leto, ali kakor je dejal Tone 
Pavček: 
»Stopite narahlo kakor  v copatih naravnost pri 
glavnih vratih v ta lepi dan, kot bi šli v pesem.«

S spoštovanjem, 
Lidija Todorović, ravnateljica

Stara šola - Radvanje
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VRTEC STUDENCI - ENOTA RADVANJE

MLADI ČLANI RDEČEGA KRIŽA

VRTEC RADVANJE – MOJ DRUGI DOM

OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR

Letos smo se na Osnovni šoli Ludvika 
Pliberška Maribor v Radvanju odločili, 
da po dolgih letih zatišja ponovno 
oživimo dejavnosti, ki s humanitarnimi 

akcijami in drugimi oblikami pomoči pomagajo 
ljudem v stiski, in starejšim občanom Radvanja 
polepšamo kakšno urico z druženjem. Pogovori 
o tem so stekli že junija in sledilo je razmišljanje, 
kaj zdaj, kako pomagati, v kakšne akcije bi lahko 
pritegnili otroke na šoli in podobno. Sestala sem 
se z gospo Vicman, ki je kljub svojim letom še 
kako dejavna na tem področju. Povezala sem se z 
Območnim združenjem Rdečega križa Maribor. 
Kmalu se mi je v glavi začel sestavljati mozaik, iz 
katerega vsake toliko časa potegnem kakšen košček.
Delo se je pričelo. Pohvalim lahko vse učence, ki se 
jim je zdelo zanimivo sodelovati pri takšnem delu. 
Pridno zbiramo zamaške za terapije, ki jih potrebuje 
Nik iz Maribora. Pri tem smo zelo uspešni, saj 
zberemo veliko količino zamaškov v kratkem času. 
Z Območnim združenjem smo pripravili akcijo 
zbiranja otroških oblačil, obutve in igrač, ki je 
potekala na naši šoli od 2. do 6. decembra. 

Zbiranje je bilo zelo uspešno in hvala vsem, ki 
ste pomagali. Prosim krajane Radvanja, da nam 
pri našem delu pomagate, da bomo delo uspešno 
opravili, saj otroci za vzgled potrebujejo tudi starše 
in druge odrasle, ki jih dodatno spodbujajo. V šoli 
se dobivamo tudi popoldan. Trenutno izdelujemo 
novoletne čestitke za starostnike iz Radvanja, ki 
jih bomo v prednovoletnem času obiskali v Domu 
Danice Vogrinec v enoti Tabor in jim s svojim 
obiskom polepšali popoldan ter skupaj z njimi tudi 
kaj zapeli.
Najpomembnejši pa bo svečani sprejem, na katerem 
bodo naše učenke in učenci, ki so vključeni v 
dejavnost Rdečega križa, tudi uradno sprejeti med 
Mlade člane RK. Ta dogodek bo potekal na proslavi 
šole ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 23. 
decembra 2013.
V tem šolskem letu načrtujemo še več takšnih akcij. 
O njih bomo spregovorili kdaj drugič. Ugotavljam, 
da se splača malo potruditi, saj tudi manjši otroci 
lahko na svoj način pomagajo ljudem v stiski. 

Mentorica RK na šoli: Viktorija Kodrič

Na kaj pomislite ob besedi »dom«? Sama najprej 
pomislim na družino, otroke, starše, hišo, v kateri 
živimo. Dom ustvarjajo ljudje, ki se imajo radi 
med seboj, se spoštujejo, poslušajo, spodbujajo in 
si nudijo oporo. Zame je dom kraj, kamor vedno 
znova komaj čakam, da se vrnem. Tam me pričakata 
otroški smeh in živžav. To je kraj, kjer se zgodita 
solza in smeh in kjer preživim čas sproščena in 
srečna, da ga sploh imam!
Ko takole razmišljam … Vrtec ni prav daleč stran od 
tega. Se sprašujete, zakaj? Naj vam zaupam zgodbo:
»Pred nekaj leti sem dobila priložnost priti v ta 
del pohorskih obronkov in se začeti kaliti v vlogi 
vzgojiteljice. Bila sem srečna, kajti priti v Radvanje, 
je zmeraj pomenilo priti med dobre, sposobne in 
vesele sodelavke; vstopiti med povezane in zanimive 
ljudi; uživati naravne lepote pohorskega vznožja. 
In vse to je povezano še z otroško igrivostjo, 
nadobudnostjo, ustvarjalnostjo, smehom in 

neverjetno energijo. Komaj sem čakala, da vstopim 
v ta delček sveta. 
Kmalu je prišel prvi roditeljski sestanek. Zame je 
predstavljal velik cmok v grlu in luknjo v želodcu. 
Strah, trema, vprašanja. Kako me bodo sprejeli 
starši? Kakšno podobo bodo dobili o meni? Me 
bodo začutili kot vredno osebo, kateri bodo vsak dan 
zaupali svoj največji zaklad? In nato nasmeh prvega 
starša in stisk roke. V tistem trenutku sem vedela, 
da bo vse dobro. In bilo je, še vedno je. Ker smo 
zmeraj našli prave poti, se znali pogovoriti o težkih 
in veselih stvareh. Našli smo se tudi takrat, ko nas je 
pot za trenutek razdvojila …
Se sprašujete, zakaj še vedno nisem omenila otrok? 
Z razlogom. Ta je, da najboljše pride na koncu! 
Kar nam dajejo otroci je neprecenljiva izkušnja. 
Včasih se vprašam, kdo koga več nauči, jaz njih ali 
oni mene. Vsak je edinstven s svojo posebnostjo, 
enkratnostjo in neponovljivostjo! Ko otrokom 
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Četrto srečanje Radvanjskih »pubecov«
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odpreš srce, ko začutijo, da jih imaš rad, da jih 
poskušaš razumeti, da jih skozi vse naloge, spodbude 
in delo želiš peljati v boljši jutri, se odprejo, te 
posvojijo in ti vedno znova dajejo vedeti, da si postal 
pomembna oseba v njihovem življenju. In to ni 
»hec«. Poleg starša si postal oseba, ki ji zaupajo, ji 
sledijo in s katero preživijo veliko časa. Vedno bolj 
se zavedam, da v tem času otrokom moraš biti zgled, 
opora, zaupnik, učitelj, avtoriteta. To pa pomeni, 
da moraš vedno vzgajati tudi sebe, se spraševati, 
si postavljati ogledalo, se učiti, izpopolnjevati ter 
slediti vrednotam, ki so temelj dobrih medosebnih 
odnosov.
Včasih menim, da mi uspeva, drugič spet podvomim 
vase. To je normalno. Ker sem človek. Ker kljub 
strokovni izobrazbi in literaturi, ki jo imam na voljo 
v zvezi z vzgojo, ostajam človek. Pravzaprav sem 
ugotovila, da je to najpomembneje. Le tako lahko 

otroku sledim, izhajam iz njega in mu kažem meje, 
znotraj katerih bo lahko rasel v srečno, svobodno in 
odgovorno osebnost. 
Veste, kaj pa je najboljše pri vsem tem? Da nisi sam! 
Obkrožajo te strokovne sodelavke, ki čutijo enako. 
To so osebe, ki jih lahko vprašaš za nasvet, ki te 
usmerijo, ko stopiš s poti, ki te pohvalijo. Sodelavke 
so tiste, ki s tabo delijo ljubezen do otrok. Sodelavke 
so tudi tiste, s katerimi se lahko pogovoriš, delijo 
s teboj odgovornost in te učijo. Vsaka pripomore 
s svojimi izkušnjami, ustvarjalnostjo, zagonom in 
človečnostjo. 
Vse to bi najbrž dobila tudi v drugem vrtcu. Vendar 
sem hvaležna, da je to tukaj tako, kot je!«
Ja, zaradi vseh teh občutij je vrtec moj drugi dom. 
Vem tudi, da marsikateri sodelavki in otroku pomeni 
enako. 

Vzgojiteljica: Kristina Vračko

PISALI SO NAM

Radvanje je zaradi intenzivne pozidave v zadnjih 
nekaj  desetletjih doživelo veliko sprememb, ki 
so zelo spremenile njegovo zunanjo podobo. Naj 
omenim samo številne več stanovanjske zgradbe 
ob Pohorski cesti, ki so zrasle po ne vem kakšnem 
čudežu v nekdaj  strogo varovanem  zelenem pasu 
na levi strani potoka. V okolici spodnje postaje 
Vzpenjače so zgrajeni mnogi turistični objekti. 
Se še spomnite časov, ko je bilo Radvanje znano 
tudi po vojaškem  strelišču, ki se je razprostiralo 
za propadajočim gradom, ki je ograjen z bloki. 
Spomnim se še, kako je »vojska« uprizarjala 
strelske vaje ravno v času Zlate lisice, da so tuji 
novinarji lahko v svet pošiljali novice o vojaški 
državi. Spet drugič so bili vojaki nepogrešljivi za 
nožno teptanje prog za tekmovanje. Strelišča ni več 
in na njegovem mestu se širijo nogometna igrišča 
Športnega centra Pohorje. Pot do lepo načrtovanih 
igrišč vodi s snežnega stadiona, mimo vadbišča 
za golf in parka s polomljenimi in zanemarjenimi 
napravami za razgibavanje. Prostor boste z lahkoto 
našli tudi z zaprtimi očmi, saj se daleč naokrog 
širi smrad po gnijoči travi, ki jo vzdrževalci igrišč 
odlagajo na velike kupe nedaleč stran od vhoda v 
center. Malo me je zaneslo, a ne morem si pomagati. 

Moti me zanemarjena okolica turističnih objektov 
(Hotel Habakuk, Hotel Arena …), »urbanistična« 
samovolja posameznikov (barake ob ribniku Swaty), 
vandalizem na javnih površinah parkov (nenehno je 
poškodovano vodno kolo z žago v parku z ribnikom 
ob Vzpenjači), polomljene ograje in številne 
smeti ter pasji iztrebki na sprehajalnih poteh pod 
Pohorjem. Obupna je tudi podoba popackanega 
podhoda pod krožiščem, smrdeč in umazan potok, 
pa cesta ...
Da me je zaneslo, pravim zato, ker so me prijatelji 
zadolžili, da moram nekaj napisati o prebivalcih 
tega lepega predela Maribora. Pa ne bom pisal 
o vseh. Povedati vam želim nekaj o družabnem 
dogodku, ki je v zgodovini Radvanja nekaj čisto 
posebnega. To je srečanje »radvanjskih pubecov«, 
ki postaja tradicionalno. Letos smo ga organizirali 
že četrtič. Kot je v naših krajih že v navadi, je ideja 
zorela v krogu ljudi, pri Gojzerju in še v kakšnem 
drugem lokalu v Radvanju. Pred štirimi leti smo 
sprejeli odločitev, da se zberemo vsako zadnjo 
soboto v avgustu vsi moški starejši od 50 let, ki smo 
mladost preživeli v našem lepem kraju. Kmalu so 
stekle začetne priprave, pospešeno so se sestavljali 
spiski povabljenih, iskali smo naslove in telefonske 
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številke odseljenih, skicirali program srečanja. 
Pozabili nismo niti na spominske majice in kape. 
Logotip  z letnico srečanja sem oblikoval kar sam, 
in sicer  tako, da sem se vizualno poigral z imenom 
Radvanja. Srednje tri črke –d, -v in -a  sem zamenjal 
s številko 2. Nad številom sem narisal še kronico, da 
je vse skupaj izgledalo bolj »nobel in kul«. Odločili 
smo se, da bo prvo srečanje v Avtokampu Kekec, 
kjer nam je naš zvesti prijatelj Ratko ljubeznivo 
odstopil prostor z brunarico za piknike. Priprave 
so bile uspešne in prvo srečanje je steklo. Da smo 
dogajanje popestrili, smo se pomerili v športnih 
aktivnostih. Druženje se je ob prijetnih pogovorih in 
odličnem vzdušju zavleklo daleč v noč. Po slovesu 
smo si obljubili, da se  ponovno srečamo naslednje 
leto. Obljubo smo držali in se naslednje leto ponovno 
dobili. Tretje leto smo srečanje organizirali na 
novem prizorišču pri Gasilskem domu v Radvanju. 

 Skupinska slika udeležencev.

Tudi za letošnje srečanje smo izbrali novo prizorišče. 
Gostoljubno so nas sprejeli v Lovskem domu 
Radvanje. Zbralo se nas je okoli 70 »staroselcev«. 
Da je srečanje res nekaj posebnega, potrjuje 
množična udeležba, ki z leti narašča. Tudi letos so 
prišli fantje z vseh vetrov. Slavko Šnut in Franc 
Štamberger (Frenk) sta prišla na srečanje iz Kanade,  
iz Nemčije sta pripotovala brata Lang in g. Rožman. 
Spomnim se, da so v prejšnjih letih pripotovali 
ljudje na srečanja tudi z oddaljene Aljaske (Kondrad 
Veber), Južne Amerike in Skandinavije. Pri tem 
je potrebno omeniti, da so se nekateri, po zaslugi 
srečanja, vrnili v domači kraj tudi po petdesetih letih. 
Žal pa smo na letošnjem srečanju pogrešali tri stalne 
udeležence naših druženj: Fredija, Poldeja in Bertija, 
ki smo jih izgubili med letom. Tradicija veleva, da 
vsako leto medse povabimo enega od najstarejših 

Radvanjčanov. Letos smo z veseljem sprejeli v našo 
družbo Stanka Begana, znanega pekarskega mojstra,  
dolgoletnega lastnika pekarne  na Pohorski cesti.  
Udeleženci smo v uvodu srečanja prisluhnili naši 
himni, ki je spontano nastala na enem od prejšnjih 
srečanj. 

K dobri zabavi spada tudi dobra jedača.

Tudi letos smo med udeležence razdelili spominske 
majice. Dolgoletni neutrudni organizator prireditve 
je Branko Valenti (Uha), ki je tudi letos poskrbel, 
da je bilo dogajanje na srečanju zanimivo. Pri 
organizaciji športnih tekmovanj so mu pomagali 
Mirko Gabor, Milan Soršak, Štefan Kores in Štef 
Brunčič, ki so organizirali zanimiva tekmovanja. 
Tudi letos je bila kraljica iger seniorjev vlečenje 
vrvi. Pomerili sta se ekipi dečkov (nad 50 let) in 
mladincev (nad 60 let). Po zavzeti in na trenutke  
izenačeni borbi je zmagala starejša, beri težja ekipa.

Zmagovalci.

Z izbranimi besedami je prireditev šaljivo povezoval 
Danilo Šeško, ki je tudi podelil pokale najboljšim v 
več tekmovalnih disciplinah. Za vabila je poskrbel 
Srečko Predan. Da nismo ostali lačni pa gre zahvala 
našemu neutrudnemu mesarju  Dušanu Lovrenčiču 
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s pomočniki. Ko je bilo vzdušje na vrhuncu, so se 
pogovoru pridružili zvoki kitare in harmonike, kar 
očitno ni bilo prav nekaterim bližnjim sosedom, 
ali sosedi, ki so nam poslali v goste »uniformirane 
čuvarje reda«. Toda fantje so bili prijazni in so se 
z nami čudili, kako lahko nekoga zmoti umirjena 
zabava na javnem prostoru. Ta neljubi dogodek ni 
zmotil našega razpoloženja in ob koncu večera smo 
si obljubili, da se čez leto spet dobimo na petem, 

jubilejnem srečanju. 
Ob tej priložnosti bi se želeli javno zahvaliti vsem 
tistim, ki so pripomogli, da je bila organizacija 
srečanja tako uspešna. Hvala tudi  vodstvu Lovske 
družine Radvanje, da so nam odstopili prostor v 
svojem domu.

Jožef Jurič

PISALI SO NAM

ESPERANTO

Vabilo na informativno srečanje

Esperanto je nevtralni jezik, ki je bil sestavljen za 
mednarodno sporazumevanje. Prvi učbenik je bil 
objavljen 1887 leta. Potem se je ta mednarodni jezik 
razširil po vsej zemeljski obli in danes ima za seboj 
bogato zgodovino. 
Beseda esperanto pomeni v tem jeziku upanje. Eden 
od razlogov za upanje je njegova enostavnost, saj 
jezikovna pravila veljajo brez izjem. Na primer: 
največ besed se končuje na –o ali –a. Na –o se 
končujejo imena oseb, stvari, raznih pojmov ali 
živali (to so samostalniki). Besede, ki se končujejo 
s končnico –a povedo, kakšne so te osebe, stvari, 
pojmi ali živali (to so pridevniki). Brez izjem! 
Zaradi enostavnih pravil je esperanto za učenje lažji 
od drugih jezikov. Seveda je potrebna tudi volja. In 
zakaj bi se ga učili? Eden od razlogov je ta, da je 
potem učenje drugih jezikov lažje.

Pred desetletji je bil esperanto na nekaterih naših 
osnovnih šolah izbirni predmet. Marsikdo se bo tega 
spomnil. V današnjem času se ga je možno učiti 
preko spleta in si nato dopisovati, hoditi na srečanja 
itd. Tudi krajevno povezovanje somišljenikov bo 
gotovo vedno zanimivo, zato  interesente za učenje 
ali obnavljanje znanja esperanta obveščamo, da bi 
sredi letošnjega decembra ali v začetku prihodnjega 
leta radi organizirali srečanje z novimi člani. Tako bi 
lahko nastal krožek za esperanto in literaturo. 
V spomin na velikega moža (dr. Zamenhofa), ki je 
esperanto sestavil, se njegovi pripadniki po vsem 
svetu zbirajo na srečanjih z imenom Zamenhofovi 
dnevi vsako leto decembra. Tiste, ki vas to zanima, 
vabimo, da nam pišete na naslov: Železničarsko 
esperantsko društvo (ŽED), Poštno ležeče, 2115 
Maribor in navedete vaše kontaktne podatke. 
Kontaktne podatke društva najdete tudi na naši 
spletni strani www.fes.si .

ŽED – Karlo Kovač

RADVANJČANI SMO DOBILI DRŽAVNEGA PRVAKA V POKRU!

Rok Černe je novi državni prvak v »No limit Pokru«. Bil je boljši od 199 
nasprotnikov. 
V Hitovem igralniško-zabaviščnem centru Korona (Krajnska gora) se je 17. 
novembra 2013 zaključilo državno prvenstvo v pokru, ki ga je že peto leto 
zapored organiziral spletni portal Pokernews.
Rok je v HU premagal Jerneja Knupleža. Bila sta dolg boj, skupaj kar 18 ur 
igre, pri kateri sta se izmenjala v vodstvu, dokler nista skoraj izenačena po 
žetonih »vrgla kovanec«, ki je odločil, kdo je novi državni prvak.

Pripravila: Mojca Černe
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Kot vsako jesen so tudi letos reševalci Gorske 
reševalne službe Maribor izvedli vajo reševanja 
iz žičniških naprav Športnega centra Pohorje. 

Sodelovale so reševalne skupine iz Maribora, 
Lovrenca na Pohorju, Ruš, Selnice in Slovenske 
Bistrice, gasilci JZPR Maribor, gasilska enota PGD 
Radvanje, delavci žičnice, reševalci sodelavci GRS 
Maribor, gorski reševalci iz ÖBRD Avstrije, sekcija 
Graz ter gostje iz URSZR izpostava Maribor. Vajo 
je izvajalo več reševalnih moštev istočasno, kot 
poteka v resnični intervenciji.
Cilji vaje so bili seznanitev s sistemom delovanja 
žičnice in načrtom reševanja iz krožno kabinske 
žičnice pohorske vzpenjače, preverjanje stanja 
opreme za reševanje – osebne in skupne tehnične 
GRS Maribor, preverjanje znanja reševalcev, 
soodvisnost postopkov z drugimi enotami Zaščite in 
reševanja, določitev postopkov varovanja in izvedbe 
reševanja potnikov iz žičniške naprave. Skupaj je 
sodelovalo 48 udeležencev. 

Blanka Prezelj

PISALI SO NAM

VAJA REŠEVANJA IZ ŽIČNIŠKIH NAPRAV ŠPORTNEGA CENTRA POHORJE 2013 

PESMI

PRVOMAJSKA

POČASI SE BLIŽALA JE NOČ,
KI BO V TEMI ISKALA SVOJO MOČ
IN OBJELA BO LJUDSKA SRCA,
KI BODO NA ZELENI TRAVNIK
PRIHAJALI SE VESELIT
IN DUŠO SPROSTIT.

RADVANJČANI, DELAVNI IN PRIDNI,
VEČKRAT NAGAJIVI IN VESELO IGRIVI
SO PRIJELI ZA ORODJE,
DA PRVI MAJ BO LEP
IN OSTAL BO V SPOMINU
ŠE DOLGO, DOLGO PRIHAJAJOČIH LET.

VELIKO DELA ČARLI,
REŽE IN PODIRA,
TUHTA IN V GLAVI KOMBINIRA,
KER MU BISTRI SAMO
NE DA KAJ DOSTI MIRA.

IMAMO TUDI MATIJO, KI BUDNO PAZI
IN NADZIRA.
FRICA, KI MU DOLGE ROKE
NE DAJO MIRA

IN TU SO ŠE OSTALI POMAGAČI,
KI RADI POMAGAJO IN NISO NERGAČI.

MIRNO BLIŽALO SE JE POLDNE,
KO V ZRAKU VSE ŽE RAHLO VRE
IN ČUTI SE UTRIP,
DA SE KRESOVANJE LAHKO PRIČNE.

AMPAK BREZ PIJAČE
MRZLE, GRENKE ALI SLADKE
IN TOPLO DIŠEČE, MESNATE JEDAČE,
BILO JE ZA VSE DOVOLJ
ZATO FANTJE, GREMO GOR.

JA PA SE JE PO RADVANJSKO ZAČELO
IN BILO JE DOLGO V NOČ VESELO.
SE PLESALO JE, POKALO IN PELO
IN NAS S KRESOM VELIKIM 
TOPLO V SRCE JE GRELO.

Bojan Bekafiga
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IZPOD MIRNO, ZELENOBARVNEGA POHORJA
SEGA ČISTO DO ROBA GOZDA
PONEKOD TUDI V NJEGA
RAZTEGAJOČE SE RADVANJE.

NA JUGU OBDAN Z GOZDOVI,
KI GA ŠČITIJO PRED VETROVI
ODPRTA SEVERNA STRAN
MU VRŽE POGLED NA MARIBOR
IN ŠE DALJE VSTRAN.

LEPE HIŠE, KI STOJIJO, NAŠO VAS OBOGATI-
JO.
OKOLI NJIH PA ZELENICE IN VRTOVI,
PA SE VIDI, DA TOD PRIDNI LJUDJE ŽIVIJO,
KI SO STRPNI IN SOSEDOM DOBRO ŽELIJO.

PONOSNI SMO, DA V NJEM ŽIVIMO,
DA ON JE NAŠ IN MI NJEGOVI
IN DA BI ŠE DOLGO, DOLGO ŽIVELI 
V NJEMU.

TAKŠNO JE NAŠE PRELEPO RADVANJE,
KI ZRASLO JE IZ DAVNINE
IN DANES RASTE ŠE NAPREJ
V NOVE, MODERNE, ČASOVNE TERMINE.

Bojan Bekafiga

RADVANJSKI NAŠ GRAD

TAM OB VZNOŽJU POHORJA
TAM NA ROBU GOZDA
KJER DIHA NAŠA NARAVA
TIHO IN MIRNO STOJI RADVANJSKI GRAD.

NEUSMILJENI ČAS GA RAZJEDA
KOT VODA ZEMLJO IZPODJEDA
IN TUDI ON BI RAD,
DA GA VČASIH KDO V DUŠO
NE SAMO OD ZUNAJ
TUDI V NOTRANJOST POGLEDA.

GOR DUŠO NJEGOVO DRŽIJO LJUDJE,
KI V NJEGOVEM OBJEMU
ŽE DOLGO, DOLGO ŽIVE.

ON ŠE PA NAPREJ
JE MIREN IN TIH
IN UPA IN ČAKA,
DA SE MU NE BO ZGODILA
NERAZUMLJIVA, KAKŠNA NAPAKA.

Bojan Bekafiga

Radvanjski grad - Radvanje
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Erika se je petek zvečer, preden je šla spat, spraševala, 
le kdaj bo njen Franci prilomastil domov. Saj se ob 
koncu tedna ni velikokrat napil. Ampak zdaj, ko 
je bil v penzijonu se je vseeno malo bolj bala zanj. 
Razmišljala je, če se ni kje pijan spotaknil in se 
potolkel. Nervozno je pogledovala na hišni telefon 
in ves čas prisluškovala, če bo zazvonil. Menila je, 
da jo lahko vsak trenutek pokličejo s policije ali pa iz 
bolnice … Odmahnila je z glavo, da je odgnala črne 
misli.
Ni ji bilo prav, da vsak petek pohajkuje s prijatelji in 
bivšimi sodelavci. A če mu tega ne bi pustila, bi bil 
ves teden čemeren in godrnjav. Je pa že raje potrpela 
en dan, kakor da bi ga sitnega prenašala ves teden. 
Saj, vsako soboto popoldan se je nato za vse skupaj 
vedno skušal odkupiti. 
 –Saj je bilo prejšnji teden isto,– je pomislila. –Do 
polnoči bo že od nekod prikolovratil.– 
V spalnici je prižgala radijsko uro - budilko in 
poslušala glasbo le z enim ušesom. Razpravljala se 
je in oblačila pižamo in še vedno razmišljala o tem. 
Tolažila se je, da se še nikoli ni nič zgodilo. Bolj je bil 
pijan, hitreje je zaspal in dostikrat ga je zjutraj našla 
smrčečega na kavču v dnevni sobi. Plašč pa je uporabil 
namesto odeje. Potem ga je ves dopoldan zdravila, 
pravzaprav predvsem njegovega mačka.
Ko je legla v posteljo, je na vse skupaj mislila vedno 
manj. Skrbeti jo je začelo, kaj vse mora jutri postoriti. 
Poslušala je glasbo, ki jo je počasi uspavala. V 
polsnu, tik preden je zaspala, je slišala le nekaj besed 
napovedovalca, ki je govoril:
»… nebo nad Mariborom je razsvetlil nenavaden 
predmet … očividci pripovedujejo … bleščeča 
svetloba … visok, brenčeč zvok, kakor čebelji roj …« 
Radio se je avtomatično ugasnil čez nekaj časa, ko je 
Erika že čvrsto spala.
Zbudil jo je ropot v dnevni sobi in pridušeno 
preklinjanje. Sunkovito se je dvignila in pogledala na 
uro.
–Sedem!?– je presenečeno razprla oči. 
Odgrnila je odejo, na hitro nataknila copate, pograbila 
jutranjo haljo. Med hojo se je oblačila, odpirala vrata 
in presenečeno obstala na pragu. Tam, sredi dnevne 
sobe, je stal njen Franci. Na prvi pogled nekako 
drugačen. Pijan? Ne! Torej … neroden? Zmeden? 
Ja, to bo! Bil je videti odsoten. Pogledal je proti njej. 
Njuna pogleda sta se srečala. Njegov pogled! Bil je na 
smrt prestrašen!
»Franci! Kaj se ti je zgodilo?« je zašepetala. Dvignil 

je roko in z njo šel čez plešasto lobanjo in čez z 
redkimi lasmi poraščen tilnik. Vzdihnil je. Zmedel se 
je in povesil oči. Bolj zase je zamomljal:
»Ugrabili so me!«
»Kaj?!« Ni verjela svojim ušesom. Franci se je 
odkašljal in rekel še enkrat, glasneje:
»Ugrabljen sem bil!« Sunkovito je dvignil glavo. 
Presenečeno je odprla usta. Saj ni vedela, kaj naj si 
misli. Menda … saj ni pijan! Se mu je zmešalo ali 
kaj? Strmela je vanj in gledala njegov obraz. Potem je 
presenečeno spoznala, da je njegovo lice poraščeno z 
nekaj dni staro brado.
–Kako … je to mogoče?– je pomislila, –Saj se je 
včeraj zjutraj obril!–
A preden je mogla karkoli razmisliti, ji je padel 
v naročje in se razjokal. Privil se je k njej kakor 
prestrašen otrok in tudi tako hlipal.
»No, no! Franci, je že dobro!« ga je tolažila. »Zdaj je 
vse dobro! Saj si doma.«
Sunkovito se je odmaknil, si otrl solze in rekel:
»Nič ni dobro! Ne razumeš, kaj ti pravim? Ugrabili so 
me!«
»Kdo te je ugrabil? Kdaj?«
Franci se je nekako pogrbil in z roko pokazal proti 
stropu:
»Oni! Oni so me ugrabili!«
Erika se je stresla, ko je spoznala, kaj jo še moti. 
Njegov vonj! Dišal je … Smrdel je … Saj ni 
vedela, kako bi si razložila. Njegov vonj je bil nekaj 
posebnega, kar ni okušala še nikoli.
»Kdo te je ugrabil?« je odsotno ponovila vprašanje.
»Ve … Vesoljci!« je zajecljal. Zaprepadeno ga je 
pogledala. 
–Zagotovo se mu je zmešalo!– je šinilo skozi njene 
možgane. Tako hitro je razmišljala, da so bile njene 
misli kakor deroča reka.
»Pridi!« je rekla, ga objela čez rame in nežno posadila 
na kavč v dnevni sobi. Sedla je ob njega in ga 
pridržala za roko. Videla je njegov odsoten pogled in 
potem je čutila, da drhti. Pobožala ga je po roki.
»Franci …,« je začela. Nestrpno je izmaknil roko in 
rekel:
»Ne verjameš mi!«
»Franci …,« je ponovila. Odmahnil je z roko pred 
njenim obrazom in potem je privrelo iz njega:
»Takšni, možički … Saj jih ne znam opisati! Veš! 
Pred štirimi dnevi so me ugrabili in me peljali …« 
Položila mu je prst na usta in presenečeno zrla v 
njegove oči. Iskala je norost v njih. Ampak, bile 

DANES NI TOREK
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so jasne in čiste in še vedno prestrašene. Počasi je 
rekla:
»Če bi najin Tine govoril kaj takega, bi mu še 
verjela. Saj veš, da je nor na znanstveno fantastiko in 
kar naprej bere tiste knjige in gleda vesoljske filme. 
Ampak … ti?« Franci je zmignil z rameni. Hotel je 
nekaj reči, a je obmolknil.
»Pijan si,« je resno ugotovila in pokimala. Sebe je 
poskušala prepričati, da njen Franci ni nor, ampak le 
pijan, hudo pijan!
»Nisem pijan!« je ugovarjal. »V petek zvečer sem 
res bil. Potem …, ko sem šel … domov. Potem … so 
me tisti možički z izbuljenimi črnimi, ribjimi očmi 
ugrabili. Štiri dni so me mrcvarili. Štiri dni! Če kaj 
vem, so me secirali kakor žabo in potem sestavili … 
Ja, ja! Sestavili so me kakor lego robota nazaj!«
Molče ga je poslušala in se začela nihati naprej in 
nazaj.
–Zmešalo se mu je!– je trezno razmišljala, ko je 
govoril. Le konec jo je presenetil.
»Sestavili so te kot … lego robota?!« je vprašala.
»Ja!« je pokimal. »Eksperimentirali so z menoj in 
me obrnili od znotraj navzven, me razstavili in spet 
sestavili, kakor da sem lego figurica.« Zdaj, ko je 
govoril, se mu je prisebnost vedno bolj vračala. A 
tudi spomini, ki jih je tlačil v podzavest.
Erika se je odmaknila od njega. Molče ga je 
poslušala.
»V petek zvečer so me odpeljali z letečim krožnikom. 
Pfft - je reklo in nekakšen žarek me je potegnil tja 
gor, k njim …«
»Včeraj je bil petek,« je rekla in se znova presedla za 
širino dlani stran od njega. Podatek ga je zmedel:
»Kaj ni danes torek?«
»Ne, danes je sobota!«
»Sobota?« je zategnil. »Ne more biti!« Sunkovito 
je segel za pas. Tam je imel torbico z mobilnikom. 
Vzel ga je iz nje, ga prižgal in se zazrl v ekranček. 
Zmagoslavno je dvignil pogled in ekranček 
mobilnika obrnil k njej.
Gledala je in vedno širše odpirala oči. Ekranček 
je brez dvoma kazal uro in datum: torek, sedem-
trideset. Obrnila je pogled k njegovemu obrazu. Z 
drhtečo roko je pogladila njegovo lice poraščeno s 
štiri dni staro brado. 
–Mogoče …,– je pomislila in odmaknila roko kakor, 
da si je opekla prste. Spomnila se je besed radijskega 
napovedovalca, ki jih je slišala zvečer, preden je 
zaspala. Misli so se ji zapletle v čuden vozel.
»Včeraj je bil petek in danes je sobota,« je ponovila 
odsotno. »Včeraj si šel ven …« Nekaj časa jo je 
gledal in nato spustil pogled na ekranček mobilnika.

»Ne vem, kako je to mogoče!« je tiho rekel. Bolj 
sebi, kakor njej. »Prekleto! Bil sem tam. Res sem 
bil … štiri dni!«
»Franci, če ti tako praviš, je že res!« je pomirljivo 
rekla. Da se raztrese, je sunkovito vstala. 
»Naredila nama bom zajtrk!«
Zrl je k njej in znova ošinil s pogledom ekranček 
mobilnika. Odsotno je rekel:
»Prav, prosim, res sem lačen. Kot volk!«
Erika je šla v kuhinjo in pričela brkljati. 
A vedno bolj se je tresla in na koncu ji je šalica za 
kavo, ki jo je postavljala na mizo, spolzela iz rok. 
Padla je na tla in se razletela na nekaj kosov.
»Erika? Je vse v redu?« je zaklical Franci iz dnevne 
sobe. 
Trenutek kasneje je stopil  v kuhinjo in na hitro 
ocenil situacijo. Okretno jo je odrinil in se sklonil 
kakor mladenič. En-dva-tri in pobral je vse kose ter 
jih odvrgel v smeti. Ko je končal, je opazil, da strmi 
vanj.
»Kaj je, Erika?«
»Kaj pa tvoj hrbet?«
»Kaj je z njim?«
»Kako? Te nič več ne boli?«
Zdaj se je tudi Franci zavedel, da se je sklonil brez 
bolečin v hrbtu in v kolenih. Kar ni storil že od 
upokojitve sem. Počutil se je prerojenega. Prav zares 
ga nikjer ni nič bolelo. Tudi vid in sluh … Očiščena 
sta bila, izostrena. Preplavil ga je val neizrekljive 
sreče, ko je dojel, kaj se je zgodilo.
Jedla sta zajtrk. Erika je počasi grizljala kruh 
namazan z margarino in srkala kavo. Franci pa je 
hitel in se basal z vsem, kar je našla v hladilniku. V 
celoti ga je izpraznil in bi pojedel še več. Med tem je 
govoril in govoril. Spomini so se mu pričeli vračati. 
Povedal je vse do najmanjše potankosti. 
Na koncu je povedal toliko, da je bilo zanjo 
enostavno preveč. Sprejela je vse, karkoli je rekel. 
Saj je bilo vseeno! Skrbelo jo je le, kaj bodo rekli 
sosedje, ko bo Franci svojo dogodivščino trosil 
naokrog.
A čez nekaj dni ji je bilo za mnenje sosedov in 
znancev kaj malo mar. 
Njen Franci! Z nagajivim nasmeškom jo je poslej 
vsak večer zapeljal v spalnico. Kljub temu, da je bila 
mlajša od njega, ga je težko dohajala. 
Zdaj si je močno želela, da bi tudi njo ugrabili 
izvenzemeljski in jo obrnili od znotraj navzven. 
Razmišljala je, kako bi bilo, če bi tudi njo sestavili 
kot lego robota in … obnovili.

Andrej Ivanuša
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Andrej Ivanuša je slovenski pisatelj, založnik, 
esejist, urednik in oblikovalec spletnih strani ter 
filatelist, rojen leta 1958, v Mariboru. Po poklicu je 
gradbeni inženir. Danes je samostojni podjetnik in 
se ukvarja z oblikovanjem knjig in založništvom.
Njegove knjige so Čar filatelije, prvi slovenski 
filatelistični priročnik; Kaj moram vedeti o 
osebnem računalniku, računalniški priročnik; otroška 
fantazijska pustolovščina Čudovita potovanja Zajca 
Rona v štirih knjigah; Rheia, znanstveno fantastični 
roman; Vilindar, pripovedka v verzih, pesnitev iz 
davnih dni in Svetodrev, prva knjiga iz Legende iz 
gozda Tokara, fantazijski roman. Ob tem je napisal 
nekaj kratkih črtic in zgodb. Njegova fantazijska 

zgodba Na konici grajskega stolpa je dobila 
Drejčkovo nagrado (Drejček in trije Marsovčki) 
za najboljšo fantazijsko zgodbo 2011/2012, ki 
jo podeljuje Zvezdni prah, društvo ustvarjalcev 
spekulativnih umetnosti iz Maribora.
Avtor je sourednik fanzina za fantazijo, znanstveno 
fantastiko in horor ter svet Drugotnosti Jašubeg en 
Jered (ISSN 1855-6434) od leta 2009 naprej. Je 
aktiven tudi kot pisec člankov v različnih revijah 
(več kakor 15) in časopisih. V časopisu Večer je 
v obdobju od aprila 1998 do oktobra 2005 imel 
stalno rubriko Filatelistični kotiček, ki obsega skoraj 
300 prispevkov. Njegove zgodbe lahko berete na  
www.andros.si.

O AVTORJU

Turistično društvo Radvanje,
Športno društvo Radvanje in

Prostovoljno gasilsko društvo Radvanje
vam želijo vesel Božič
in srečno v letu 2014.
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Vesel Božič in srečno novo leto 2014
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Želimo vam vesele 
ter mirne praznike.

KOVINOSTRUGARSTVO
MEZNARIČ

PLESKARSTVO IN
SOBOSLIKARSTVO

Alojz ŽNIDARIČ s.p.

Tančeva 13, Radvanje
tel.: 02/ 61 31 917

GSM: 040/ 219-818
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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:dentalabor.rovsnik@gmail.com

Lackova cesta 39, 2000 Maribor

M: 070 810 558  T: 02 614 22 90

E: milos.hair@gmail.com
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BAR CAFE FINO
Pohorska ulica 9, 2000 Maribor

pon - ned 08:00 do 23.00

Vsako soboto od 20.00 
pijače po akcijskih 

cenah

Kupon za kavo: eno 
plačaš, druga gratis.

Vesel Božič in srečno novo leto 2014 Vam želi kolektiv CAFE FINO

zanesljiva ekipa za Vas!
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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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Za Vas organiziramo
in pripravljamo pogostitve za:
- poroke
- rojstne dneve
- krste
- obhajila
- birme

- piknike
- malice
- kosila
- sedmine
- ...

E-mail: idila1@gmail.com, tel.: 040 414 069
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  T:  059 07 66 00
E:  hotel@dras.si

Bi radi otroku priredili nepozabno in 
športno aktivno rojstnodnevno zabavo?

“Nogometaš”
 » nogometno igrišče  

(umetna trava)
 » hrana in pijača
 » animacija

do 10 
otrok

do 15 
otrok

do 20 
otrok

170€ 220€ 270€

“Napihljivko”
 » eno izmed treh 

napihljivih igral
 » hrana in  pijača
 » animacija

do 10 
otrok

do 15 
otrok

do 20 
otrok

220€ 270€ 320€

“Dvoranko”
 » igre z žogo,  

badminton, poligoni
 » hrana in pijača
 » animacija

do 10 
otrok

do 15 
otrok

do 20 
otrok

150€ 200€ 250€

Rojstnodnevne zabave s Super Mravljico

3. gusarska ladja

2 uri  
aktivnega 

rajanja

1. supergan 2. krokodil
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SPLOŠNO KLEPARSTVO 
IN KLJUČAVNIČARSTVO

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

VSAK DAN
KONTROLA VIDA
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Molzni robot
MR-S1

Dvojni molzni robot
MR-D1

Avtomat za krmo
do 100 teličkov
ALMA

Avtomat za krmo do 40 teličkov
PAULA

Mobilni
avtomat
MILK SHUTTLE

NOVO    NOVO    NOVO    NOVO    NOVO    NOVO    NOVO    NOVO

Mob.:  041 / 656 325, 040 / 708 501
Hošnica 42 A, 2318 Laporje, Slovenija

                                       

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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IZBRANO IZ KATALOGA AVTODELOV 

Zimska pnevmatika Nokian WR D3
195/65/15 91T

Redna cena 
56,12 €

Promocijska cena
53,59 €

Akumulator FIAMM DIAMOND 55Ah
D+ 242x175x190
Med najpogostejšimi vzroki okvar vozil na cesti je 
nedelujoč akumulator - na njegovo delovanje najbolj 
vplivajo temperaturna nihanja.

Redna cena 
75,14 €

Promocijska cena
60,11 €

Metlica za sneg s strgalom za led 
PREMIuM LINE 
•	 teleskopski ročaj •	dolžina: 77-110 cm •	 rotacijska krtača

Promocijska cena
19,20 €

P.E. Maribor - Jadranska 
Jadranska cesta 25, 2000 Maribor 
t.: 02 / 330 42 80

P.E. Maribor - Tezno 
Zagrebška cesta 44, 2000 Maribor 
t.: 02 / 330 42 90

Zaščitno pokrivalo za avto• s šestimi magneti• varuje pred zmrzaljo• modre barve
Promocijska cena

15,90 €

Strešni kovček YAkImA SkYbOX PRO 12• izredno tog pokrov, ojačan z aluminijem, omogoča enoročno odpiranje kovčka; pokrov je zaradi ojačitev izredno trpežen; toga konstrukcija onemogoča zvijanje kovčka, s tem se zniža hrup med vožnjo• obojestransko odpiranje pri vseh modelih• nižji, bolj aerodinamičen profil – manjša poraba ter lažji dostop v npr. garažne hiše ipd.• hitri zapenjalci za pritrditev na prečne letve pri vseh modelih• hitri zapenjalci so kompatibilni s prečkami do širine 88 mm ter višine/debeline 44 mm, kar pomeni kompatibilnost s praktično vsemi prečkami na tržišču• 5 let garancije• prostornina: 340 litrov, dimenzije: 2340 x 610 x 410 mm

Promocijska cena
399,90 €

komplet avto preprog ecO
Dvojni rob, ki učinkovito zadržuje umazanijo in vodo. brez vonja in dodatnih arom. Originalna kvaliteta, 100 % guma. 

Redna cena 
26,84 €

Promocijska cena
18,90 €

ključavnica za volan
Gumirana ključavnica za volan, ki ne praska armaturne plošče. Priložena sta dva varnostna ključa.

Promocijska cena
15,55 €

Organizator za 
avtosedež
Premišljeno oblikovani 
shranjevalni predali.

Promocijska cena
9,30 €

Tester akumulatorja 
PRemIum lINe
• lcD prikazovalnik • 12V• priložen uSb priključek

Promocijska cena
19,50 €

Strešni prtljažnik lA PReAlPINA lP 58 univerzalne prečke treh dolžin, ki so namenjene vozilom s t.i. “nizkimi sanmi”. V paketu je priloženo vse potrebno za montažo. Na voljo so tudi pritrdilni kiti in prečke za novejša vozila in vozila brez sani. 100 cm

Redna cena 
108,78 €

Promocijska cena
92,46 €

110 cm

Redna cena 
120,28 €

Promocijska cena
102,24 €

124 cm

Redna cena 
117,17 €

Promocijska cena
99,59 €

Prednji ščitnik vetrobranskega stekla
Pozimi preprečuje zamrzovanje šipe, poleti pa varuje pred soncem. Velikost: 150 x 70 cm 

Promocijska cena
4,95 €

NOVO 
NA SLO.
TRŽIŠČU

ZA 
UREJENO

POTNIŠKO 
KABINO 100%

GUMA

univerzalni nosilec računalniških tablic
komplet vsebuje vakuumski gumb za namestitev na steklo, nosilec za vzglavnik avtomobilskega sedeža ter nosilec za na krmilo kolesa. • višina od 100 do 190 mm • dolžina od 15 do 25 mm

Promocijska cena
28,50 €

Slike so simbolične. Navedene cene vsebujejo DDV.
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01/583 03 30
mehanika | elektrika | karoserija | klima 

vulkanizerstvo | olje | dodatna oprema 

diagnostika

klicni center

ZA VARČNO, VARNO 

IN UDOBNO VOŽNJO!
Prodajni katalog

Ponudba velja od 26.10.2013 do 31.1. 2014 oz. do prodaje zalog.

195/65/15 91T

Redna cena 
56,12 €

Promocijska cena

53,59 €

205/55/16 91H

Redna cena 
82,96 €

Promocijska cena

80,95 €

Zimska pnevmatika 
Nokian WR D3
175/65/14 82T

Redna cena 
48,19 €

Promocijska cena

46,29 €

4 x 
PNEVMATIKE* 

 4 x 
PLATIŠČA+ + 4 x

OKRASNI 
POKROVI

10%
POPUST
Ob NAkuPu 

kOmPleTA

SHRANITE KATALOG, VelJA DO 31. 1.2014!

Dobro je vedeti, da je kar 20% porabe goriva odvisne 

od stanja pnevmatik. Večja obraba pomeni večji kotalni 

upor ter posledično večjo porabo goriva.
*Ne velja za Nokian WR D3 pnevmatike v akciji. 

NAJVEČJA ZALOGA JEKLENIH PLATIŠČ 

IN OKRASNIH POKROVOV V SLOVENIJI!

ZA VARČNO, VARNO 
IN UDOBNO VOŽNJO!
PRELISTAJTE  ADELOV KATALOG UGODNOSTI NA:
avto-deli.si/katalog
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estetika masaže

medicina
solne
sobe

 Odprava celulita
 Odstranjevanje dlak
 Nekirurška kavitacija
 Nega obraza
 Odprava aken
 Japonsko vrisovanje obrvi 
 Podaljševanje trepalnic
 Hujšanje
 Make-up
 Oblikovanje obrvi
 Soak o� gel
 Manikura in pedikura

Klasična masaža 
Masaža s školjkami 

City masaža 
Perfect masaža 

Anti-celulitna masaža 
Limfna drenaža 

Protibolečinska masaža 
Luksuzna masaža z zlazom  

Sprostitvena masaža 
Terapevtska masaža hrbta 

Športna masaža 
Aroma masaža
Masaža v paru 

Masaža za nosečnice 

Estetska kirurgija
Nevrološka ambulanta

  
 

Dermatološka ambulanta 

Beljenje zob 

Botox

 

 
 

Pomlajevanje obraza

za vse tretmaje

s tem kupon

10%
popust

 

 
   

Odpiralni čas: Ponedeljek - Petek: 8.00 - 20.00 | Sobota: 8.00  - 13.00 | Nedelje in prazniki: po dogovoru
Turnerjeva 41 | 2000 Maribor | +386 31 760 280 | www.perfectbody.si

KUPON
ZA 

BREZPLAČEN
OBISK

SOLNE SOBEK
upon velja do 28.2.2014 | Ena oseba lahko izkoristi s

amo e
n 

ku
po

n.

Ena osebe lahko izkoritsti samo en kupon za en obisk.



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

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

RAZVOZ KOSIL 
Tatjana Peršuh, dietetik 
 

REHABILITACIJA 
fizioterapevti 
 

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

 

 

DOMSKO VARSTVO   
    DE POBREŽJE : 02 480 61 00 

DE TABOR: 02 470 12 00 
 

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

Dom Danice Vogrinec Maribor je prijazen dom. 
Dom, v katerem vas spoštujemo. Dom, ki ponuja kanček več. 

 

02 470 12 03   

02 480 61 13   

02 480 61 16   

02 480 61 24 

     02 470 12 28 

02 480 61 00 

 

  »Za lepo in varno starost izberite Dom Danice Vogrinec Maribor« 
 

02 480 61 36 






