
GLASILO MESTNE ČETRTI RADVANJE, december, 2014



TURISTIČNO DRUŠTVO RADVANJE
VAS VABI NA

BOŽIČKOVANJE
Z ŽIVIMI JASLICAMI

v petek, 19. 12. 2014, 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), ženski pevski zbor GLASBENA MATICA 
Maribor, GLASBENI GOSTJE (Claudia, skupina Joe & The 
Rhythm Boys, Srake in Štef s svojim orkestrom)

MED IZDELKI NA STOJNICAH BOSTE ZAGOTOVO NAŠLI 
TUDI KAJ ZASE IN ZA SVOJE NAJBLIŽJE.
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Spoštovane Radvanjčanke in Radvanjčani!

Prav na začetku bi se vam najprej zahvalil za 
vaše zaupanje in glasove na preteklih volitvah. V 
prihajajočih štirih letih nas čaka precej izzivov in 
nalog. Trdno sem prepričan, da jih bomo dosegli ter 
jih še nadgradili. Ker so naši cilji visoko zastavljeni, 
vem, da bo treba trdo poprijeti za delo. Verjamem, da 
nam bo ob sodelovanju vseh nas ter s sodelovanjem 
z Mestno občino Maribor to tudi uspelo. Dosedanje 
sodelovanje z županom g. Fištravcem je bilo 
korektno in upam, da bo tako tudi v nadaljnje. V tem 
mandatu si bomo prizadevali, skupaj s strokovnimi 
službami, rešiti komunalne težave naše mestne 
četrti. Nemalo pozornosti bomo namenili urejanju 
okolice v njej. Med prioritete spada ureditev 
prometa, osvetlitev ulic in poti, ureditev dotrajane 
ali neizgrajene kanalizacije, večnamenskega 
prostora in dokončanje Radvanjskega trga s fontano. 
Zavedam se, da bodo, glede na gospodarsko stanje 
in finančno krizo, naloge težko izvedljive, ne pa tudi 
neizvedljive. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi 
in vztrajnostjo  ter z veliko mero dobre volje, zlomili 
še tako trd oreh. Tudi turizmu, večjim športnim 
dogodkom in javnim prireditvam bo potrebno 
posvetiti kar nekaj pozornosti. 

Drage sokrajanke in sokrajani! Leto 2014 se 
počasi, a neizbežno izteka. Vem, da ni bilo vsem 
naklonjeno v enaki meri, čeprav bi si želel, da bi 
bilo tako. Veliko je še nerešenih problemov, ki 
jih bomo skušali rešiti. Ob tej priložnosti bi se rad 
zahvalil vsem, ki ste s svojim delom, vztrajnostjo 
ter inovativnostjo pripomogli, da je naš kraj ostal 
in postal boljši za bivanje ter prijaznejši do vseh 
tistih, ki so ga samo obiskali. V mesecu decembru, 
ko smo vsi že praznično razpoloženi, bo v našem 
kraju kar nekaj prireditev. Tudi letos, tako kot že 
nekaj let poprej, bo na Radvanjskem trgu božični 
sejem. Upam, da se srečamo, si prijateljsko stisnemo 
roko ter prijetno pokramljamo. Vesel bom vsakega 
srečanja. 
Ob koncu bi vam rad zaželel tih in miren božič 
ter vesel skok v leto 2015. In zdaj še tista naša: 
»SREČNEGA PA ZDRAVEGA!!!«

Nino Kac

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

MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA ČETRT RADVANJE

UREDNIŠKI ODBOR RADVANJSKIH NOVIC: 
Izdajatelj: Turistično društvo Radvanje
Odgovorni urednik: Samo Papež
Glavna urednica: Minka Godec
Član: Peter Smolič
Fotografija z naslovnice: Peter Kosi, Domen Ulbl
Lektorirala: Nataša Colja
Tisk in oblikovanje: Tiskarna Babič Stojan s.p.
Naklada: 3500 izvodov
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Člani Turističnega društva Radvanje v tem času 
pripravljamo že tradicionalni BOŽIČNI SEJEM in 
BOŽIČKOVANJE.
Začeli bomo v petek, 19. 12. 2014, 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, 
ženski pevski zbor GLASBENA MATICA Maribor, 
Srake, Joe & The Rhythm Boys, Štef s svojim orkestrom 
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 preživeli lep vikend. 

Minka Godec

PROGRAM NA BOŽIČKOVANJU IN BOŽIČNEM SEJMU TD RADVANJE 2014

AKTUALNO

DAN
DATUM

URA

PETEK, 
19. 12. 2014,
od 17. ure

SOBOTA, 
20. 12. 2014,

od 15. ure

NEDELJA, 
21. 12. 2014,

od 15. ure

KULTURNI
PROGRAM

• CLAUDIA
• OPZ OŠ Ludvika Pliberška 

Maribor 
• Vrtec Studenci, enota 

Radvanje
• Božična zgodba
• prihod Božička

• nastopi učencev  
OŠ Ludvika 
Pliberška Maribor

• Lovski vokalno 
instrumentalni 
ansambel ljudskih 
godcev in pevcev  
Srake (17.00)

• nastopi učencev  
OŠ Ludvika Pliberška 
Maribor

• Ženski pevski zbor 
Glasbena matica Maribor 
(17.00)

ZABAVNI
PROGRAM

JOE&THE RHYTHM 
BOYS

ŠTEF S SVOJIM 
ORKESTROM

JASLICE ŽIVE JASLICE ŽIVE JASLICE

STOJNICE BOŽIČNI DARILNI 
BAZAR

BOŽIČNI DARILNI 
BAZAR

BOŽIČNI DARILNI 
BAZAR
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AKTUALNO

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

ZA VARNO ZIMSKO VOŽNJO

Dodatna previdnost in večja pozornost sta v jesenskih in zimskih razmerah nujni, a za varno vožnjo še 
vedno premalo, saj mora biti tudi vozilo tehnično brezhibno in predpisano opremljeno.

PRIPOROČILA ZA VOŽNJO V ZIMSKIH RAZMERAH IN POZIMI:
• hitrost vozila zmanjšajmo in jo prilagodimo razmeram ter stanju vozišča, 
• povečajmo varnostno razdaljo med našim vozilom in vozilom, ki vozi pred nami, 
• zavirajmo narahlo in po potrebi postopno, z večkratnim pritiskom na stopalko, 
• ne spreminjajmo smeri vožnje sunkovito, saj vsako tako ravnanje lahko povzroči zanašanje vozila. 

Podobno velja tudi za sunkovito speljevanje,
• zelo pomembna je izbira pravilnega prestavnega razmerja, ker lahko premajhna moč na pogonskih 

kolesih zmanjša učinkovitost vodenja vozila in onemogoči potrebne popravke smeri vožnje, prevelika 
pa povzroči zdrsavanje pogonskih koles in zanašanje vozila,

• vozimo čim bolj enakomerno, brez premočnega pospeševanja ali zmanjševanja hitrosti,
• posebej bodimo pozorni na izpostavljene dele ceste, kjer se pogosteje pojavlja poledica,
• računajmo z daljšim časom potovanja, zato se od doma odpravimo prej kot običajno,
• med vožnjo bodimo zbrani, predvsem pa strpni do drugih udeležencev v prometu. V takih razmerah so 

še posebej pomembni vozniška kultura, etika in solidarnost. 
• 
PRAVOČASNO PREVERITE:
• pnevmatike, 
• zavore, 
• svetlobne naprave, 
• zimsko opremo.

V avtomobil, pripravljen na zimsko vožnjo, spadata tudi metlica in strgalo za čiščenje stekel. Preverimo 
tudi brisalce, morda je guma natrgana ali drugače poškodovana. V posodi s tekočino za čiščenje 
vetrobranskega stekla naj bo dovolj tekočine, ki v mrazu ne bo zmrznila. Naprave za odtajevanje in 
sušenje vetrobranskega stekla ter naprave za ogrevanje in zračenje morajo zagotoviti normalno vidljivost 
skozi steklo. Pred daljšo vožnjo preverimo, ali imamo v rezervoarju dovolj goriva. Sneg lahko preseneti 
tudi zimsko službo in zgodi se, da vozilo z nemočnimi potniki obstane na cesti, zato tudi odeja v vozilu ne 
bo odveč.

Vodja policijskega okoliša
Marko Ravšl
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O DELOVANJU SVETA MESTNE ČETRTI RADVANJE V PRETEKLEM MANDATU

MČ RADVANJE

Hitro so minila štiri leta in prišle so nove lokalne 
volitve. Tokrat sem se odločil, da ne bom kandidiral. 
Menim, da je prav, da v svet mestne četrti pridejo 
novi obrazi s svežimi idejami, ki so pripravljeni 
s svojim prostim časom, znanjem in izkušnjami 
prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja v našem 
kraju.

Če povzamem štiriletno delo sveta mestne četrti 
in predsedovanje svetu MČ Radvanje, lahko 
zapišem, da je bilo delo dokaj uspešno, kljub 
zelo omejenim finančnim zmožnostim in veljavi 
mestne četrti pri odločanju. Kot sem že  zapisal 
v lanskih Radvanjskih novicah, se tudi tokrat 
sprašujem, kakšno vlogo sploh imajo sveti mestnih 
četrti, če so jim odvzete skoraj vse pristojnosti o 
samostojnem odločanju, tako na področju komunale, 
kot razpolaganju s finančnimi sredstvi za urejanje 
problematike in družbenega življenja v kraju. Sem 
mnenja, da je potrebno svetom mestnih četrti dati 
več pristojnosti in uvesti participatorni proračun 
v Mestni občini Maribor tako, da bodo lahko 
krajanke in krajani preko mestnih četrti samostojno 
odločale o investicijah v posamezni mestni četrti in 
s tem o kakovosti življenja v svojem kraju. Kljub 
vsemu lahko zaključim, da je z veliko volje, časa, 
vztrajnosti, pozitivne energije in povezovalne vloge 
mogoče uresničiti nekatere cilje, ki smo si jih skupaj 
zadali. 

V teh štirih letih smo v sodelovanju z odgovornimi 
službami na MO Maribor, v zadnjem času z 
odborom IMZ-SČS Radvanje, OŠ Ludvika Pliberška 
in nekaterimi krajani uspeli izboljšati marsikateri 
problem. Tako smo dobili krožišče pri Mladi lipi, 
urejajo se krožišča na Streliški cesti, delno so se 
preplastile nekatere ulice, ureja se odvodnjavanje, 
javna razsvetljava in izgradnja novega pločnika na 
južni strani Lackove ceste v Zg. Radvanju. Po dolgih 
letih smo končno uredili razsvetljavo v Užiški in 
Naveršnikovi ulici ter v ulici Marohovih, dobili smo 
zobozdravnika, novo splošno ambulanto, energetsko 
se obnavlja osnovna šola Ludvika Pliberška itd. 
Seveda je ostalo še veliko nerešenih vprašanj.  

Prepričan pa sem, da bomo uspeli s povezovanjem in 
delovanjem, tako preko novega sveta MČ Radvanje, 
na raznih srečanjih, sodelovanjih na zborih, kot tudi 

z aktivnim delovanjem v društvih, premakniti na 
bolje  tudi ostale nerešene probleme, ki nas pestijo 
že vrsto let.
Novemu svetu MČ Radvanje želim veliko uspeha, 
vztrajnosti in volje v prihajajočem štiriletnem 
mandatu. Članom sveta MČ Radvanje v preteklem 
obdobju se iskreno zahvaljujem za sodelovanje, 
še posebej bi se rad zahvalil tajnici MČ Radvanje, 
gospe Zdenki Slak za strokovno pomoč in vestno 
opravljanje svojega dela. Menim, da je prav delo 
Zdenke veliko prispevalo k razrešitvi marsikaterega 
problema in prispevalo k uspešnemu delovanju 
sveta mestne četrti. Za dobro sodelovanje hvala tudi 
zboru IMZ - SČS Radvanje, Osnovni šoli Ludvika 
Pliberška Maribor, ostalim ustanovam, vsem 
društvom in vsem krajankam in krajanom, ki ste na 
kakršenkoli način prispevali k lepšemu in urejenemu 
Radvanju.

Vesel božič in srečno v novem letu!
     Samo Papež
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ČLANI SVETA MESTNE ČETRTI - 2014

MČ RADVANJE

NA LOKALNIH VOLITVAH 2014 (VOLITVE ŽUPANA, ČLANOV MESTNEGA SVETA IN ČLANOV 
SVETOV MESTNIH ČETRTI IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI), 5. OKTOBRA 2014, SO BILI V SVET 
MESTNE ČETRTI RADVANJE IZVOLJENI:

1. AŠIČ Branko Borova vas 20, Maribor
2. DROBEŽ Sabina Borova vas 20, Maribor
3. GOLOB Stane Borštnikova ulica 43, Maribor
4. GOMZI Zmago Borštnikova ulica 45, Maribor
5. JARH Ines Pri vzpenjači 10, Maribor
6. JARH Miha Pri vzpenjači 10, Maribor
7. KAC Nino Pot na okope 25, Maribor
8. KAJBA GORJUP Nataša Borštnikova ulica 4, Maribor
9. KUJUNDŽIĆ LUKAČEK Helena Lackova cesta 90, Maribor
10. POLOVIČ Lidija Zvezna ulica 78, Maribor
11. POVODEN Milan Borštnikova ulica 68, Maribor
12. RECEK PAVLOVIĆ Suzana Ob ribniku 55, Maribor
13. ROŠKER Boris Beraničeva ulica 24, Maribor

NA 1. SEJI (KONSTITUTIVNI) SVETA MESTNE ČETRTI RADVANJE, KI JE BILA 13. NOVEMBRA 
2014, JE BIL ZA PREDSEDNIKA SVETA MČ IMENOVAN G. NINO KAC, ZA PODPREDSEDNIKA 
SVETA PA G. ZMAGO GOMZI.

Tajnica MČ Radvanje: SLAK Zdenka
e-mail: mc.radvanje@maribor.si
Telefon: 02/61 42 300; 031 265 413

Pozdravljeni!
Rodil sem se v Mariboru, že od rojstva pa živim v Radvanju. V domačem 
kraju sem tudi zaključil osnovno šolo, šolanje pa sem nadaljeval na Srednji 
strojni šoli v Mariboru. Po uspešno končani srednji šoli sem nadaljeval s 
študijem mehatronike, katerega sem uspešno zaključil. Prvo zaposlitev sem 
našel v lesno-predelovalni panogi kot projektant-programer. Svoje delovne 
izkušnje sem si tako nabiral po Evropi in Aziji. V lanskem letu sem se 
preusmeril in se zaposlil kot razvojni inženir na področju ventilatorjev za 
odvod dima in toplote ter odsesavanja eksplozivnih atmosfer. Že nekaj let sem 
tudi prostovoljni gasilec. Na tem področju sem se tudi izobraževal, opravil kar 
nekaj specializacij in dosegel čin gasilskega časnika. 
Vstopam z namenom, da s svojim znanjem, izkušnjami in idejami pripomorem 
k razvoju naše mestne četrti. 
Zahvaljujem se Vam za zaupanje.

           Nino Kac
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MČ RADVANJE
Rojen sem v Mariboru, stanujem v Borštnikovi ulici 45. Sem upokojeni novinar. 
Poklicno novinarsko pot sem začel leta 1972 v glasilu TAM Maribor z nazivom 
Skozi TAM. Leta 1984 sem bil imenovan za vodjo informativne službe in 
glavnega in odgovornega urednika glasila TVT Boris Kidrič z nazivom Odmev 
tovarne. Leta 1995 sem se osamosvojil in deloval kot svobodni novinar, od leta 
2001 do 2005 sem bil novinar na RTV Slovenija – Regionalni center Maribor. 
V vseh letih, kar se ukvarjam z novinarstvom, sem tesni sodelavec dnevnika 
Večer, za katerega pišem še sedaj, v preteklosti pa sem pisal še za nekatere druge 
slovenske časopise. Vrsto let sem bil glavni in odgovorni urednik glasila MO 
Maribor, njenega urada za šport in Športne zveze Maribor z nazivom Mariborski 
šport. Sem diplomant Višje upravne šole Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani.
V mladosti sem bil vnet športnik, kot vratar sem bil član nogometnih klubov NK 

Maribor, NK Železničar, NK Aluminij Kidričevo, ki so igrali v takratni drugi zvezni jugoslovanski ligi, in 
NK Drava Ptuj.  Nogomet je nato zamenjalo balinanje in v BD Angela Besednjaka sem aktiven tekmovalec. 
Sem poročen, imam dva sinova in dva vnuka.
V nekdanjem režimu sem bil politično aktiven, a je bilo moje delovanje obrobnega pomena, saj ni bilo 
združljivo z novinarskim delom. Z osamosvojitvijo Slovenije se je moja politična aktivnost končala. Zanjo 
sem se spet ogrel pred pol leta, ko sem se včlanil v stranko Mira Cerarja, v kateri skušam delovati po 
najboljših močeh. Na letošnjih lokalnih volitvah MOM sem bil izvoljen za člana MČ Radvanje, na prvi seji 
sveta pa za podpredsednika sveta.
S spoštovanjem!

Zmago Gomzi

Ko sem bila zaprošena, da kandidiram za članico sveta MČ Radvanje, si nisem niti slučajno predstavljala, da 
bom izvoljena in še manj, da bom toliko let namenila delu in skrbi za urejanje zadev v kraju.  Veliko zgodb 
se je odvilo v četrt stoletja, odkar živim z družino v Radvanju in skorajda tri četrtine tega časa sodelujem 
v svetu MČ Radvanje. Številni izzivi so bili pred menoj in mnogimi sokrajani  v vseh teh letih, odkar sem 
se aktivno vključila v delovanje krajevne samouprave. Zgodbe se niso vselej zaključile, kot smo si želeli. 
Mnoge se bodo zaključevale še v prihodnosti. Veliko vročih razprav se je odvilo v tem času: od urejanja 
komunalnih zadev, zbiranja podpisov, vročih tiskovnih konferenc, obramb pred vsiljivimi gradbinci, 
do veselih in iskrenih druženj s smehom. Za menoj in številnimi sodelujočimi krajani je veliko ur učenja 
novitet, predpisov, aktivnega  branja zahtevnih besedil, brušenja  stališč s takimi in drugačnimi strokovnjaki, 
iskanja  pravih besed in tudi iskanja poti  v številnih  zadevah, ki so imele, imajo ali pa še bodo vplivale na 
kakovost življenja tukaj živečih. Kot intelektualka sem prepričana, da je v življenju potrebno delati dobro 
z in za ljudi. Prepričana sem tudi, da je potrebno delati stvari, kot je prav in zakonito in za vse to sem se 
in se bom zavzemala še naprej. Sodelovanje v organih krajevne samouprave je  v veliki meri odvisno od 
aktivnosti ljudi, s katerimi se srečujemo, uspeh  praviloma ni viden v enem mandatu. Prav zato sem vesela, 
da je sedaj na začetku mandata v svetu naše MČ veliko novih, mladih obrazov, s katerimi bomo nadaljevali 
številne aktivnosti, ki so se pričele že veliko let prej, ko so mnogi med njimi sploh razmišljali o tem, da 
bi se namenili delati v kraju za in z ljudmi. Ob začetku mandata je prisotno delovanje in razmišljanje o 
urejanju formalnih zadev, počasi bodo prihajale na površje ideje, pobude, predlogi ljudi in seveda zaveza, 
da jih uresničimo skupaj, ker nam ni vseeno, kako živimo in kakšen bo jutri tukaj pod Pohorjem. Vse to, 
kar pričakujem v prihajajočem mandatu in tudi letu, ki prihaja,  so sladke skrbi, ki se jih je treba veseliti 
na začetku. Prepričana sem, da nam bo uspelo, kakor uspe vsako leto otrokom, ki jih učim in vzgajam za 
življenje prestopiti stopnico v svet odraslih. 

Nataša Kajba Gorjup
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MČ RADVANJE
“Sem Miha Jarh, oče dveh čudovitih otrok, po poklicu cenilec avtomobilskih 
škod. Kadar mi ostane kaj prostega časa, ga posvetim glasbi in igranju bas 
kitare. Po prepričanju sem večni optimist, zato verjamem, da se z vztrajnostjo in 
kontinuiranim delom, da postoriti mnogo več, kot se zdi na prvi pogled. Kljub 
temu, da sem precej „svež“ Radvanjčan, se počutim tukaj doma in prepričan 
sem, da je pred nami lepa prihodnost.“
 

S spoštovanjem, Miha Jarh

Pohorje si je nadelo jesenske barve, hkrati pa se začenja novi mandat članov 
sveta Mestne četrti Radvanje. Dogajanju sem želel slediti, zato sem se aktivno 
vključil v delovanje MČ. 
V Radvanje sem se priselil pred 16 leti, ko sem si v Borštnikovi ulici ustvaril 
dom z ženo in dvema otrokoma. Izredno cenimo naravno okolje, ki nam 
omogoča pridelavo lastnih vrtnin in sadja. Družina je zadovoljna v okolju, v 
katerem živimo, kar si želimo tudi v prihodnje, zato se bom zavzemal za razvoj 
in napredek mestne četrti ter kvaliteto bivanja krajanov.
Pred dvema letoma sem zaključil svojo poklicno pot v zdravstvu in se upokojil. 
Po izobrazbi sem univ.dipl.organizator dela v zdravstvu. Vso delovno dobo sem 
opravil v Zavodu za Zdravstveno varstvo Maribor na področju specialistične 
preventivne dejavnosti, kot koordinator zdravstvene vzgoje v regiji. Poklicno 
zanje in izkušnje bom skušal uporabiti na področju delovanja MČ.

MČ Radvanje slovi po kar nekaj rekreativnih dejavnostih, v katere se tudi sam z veseljem vključujem. Pri 
pohodništvu me že vrsto let spremlja psička Dina. 
Krajani velikokrat nimamo vpogleda v delovanje mestne četrti, tako me je radovednost vodila, da sem se 
odločil za delo in sodelovanje. V minulem letu sem delno spoznal kar nekaj problemov v našem kraju, 
ki jih z veliko truda in napora rešujejo člani samoorganizirane mestne četrti Radvanje, kjer sem tudi sam 
sodeloval.
Želim si, da bi vsi člani s svojim znanjem in izkušnjami uspešno sodelovali pri razvoju naše mestne četrti.

Milan Povoden
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Pred osmimi leti se nam je uresničila velika želja in smo se z družino preselili 
v Mestno četrt Radvanje. Radvanje s pogledom na Pohorje je čudovit kraj za 
življenje nas in naših otrok v vseh letnih časih. Radvanje  obišče tudi veliko 
turistov, eni prihajajo, drugi odhajajo, in nemalokrat slišim: »Srečni ste lahko, da 
živite v tako čudovitem, čistem in zdravem okolju«. Rada imam ljudi, naravo in 
živali,  rada se družim in delam z ljudmi. 
Življenje me je vodilo po raznih poteh, tako sem si pridobila znanje na pravnem, 
finančnem, kadrovskem in izobraževalnem področju. Narava je naša največja 
učiteljica, zato sem se odločila za  študij feng shuja v tujini, ker pa mi medsebojni 
odnosi in vzgoja otrok veliko pomenita, sem znanje s tega področja dopolnjevala 
v inštitutih Jesperja Julla in dr. Zorana Milivojeviča. Delala sem v domačih in 

tujih podjetjih, sedaj pa opravljam svetovanja iz omenjenih področij. 
Letošnja jesen je bila drugačna od vseh ostalih, podala sem se na novo, aktivno politično pot v Stranki Mira 
Cerarja. Volivci ste zaupali stranki in zato  bom kot Mestna svetnica Mestne občine Maribor in članica 
sveta mestne četrti Radvanje, aktivno delovala, da bomo vsi skupaj s svojim znanjem in izkušnjami v MČ 
Radvanje naredili karseda veliko za naš kraj. V Radvanju sem spoznala krasne ljudi, ki so v mojem življenju 
pustili nepozaben pečat in verjamem, da je takih ljudi v kraju še veliko.

Srečno in zdravo novo leto 2015 !
Naj bo prizanesljivo in prijazno, naj bo strpno in pošteno. Naj bodo okoli vas iskreni in dobronamerni ljudje. 
Ne pozabite na to, kar potrebujete in kar vas osrečuje. Lep prehod v novo leto vam želi 

mag. Helena Kujundžić Lukaček

Sem Lidija Polovič, rojena Mariborčanka, priseljena v Radvanje pred 10 leti. Diplomirala sem na  katedri 
za zgodovino in geografijo Pedagoške fakultete in na Visoki upravni šoli v Ljubljani. Opravljen imam tudi 
izpit iz Zakona o upravnem postopku.

Tri desetletja sem bila zaposlena na področju turizma. Z letošnjim letom sem se preusmerila in se zaposlila 
na področju Socialnega podjetništva, ki ga lahko imenujemo tudi družbeno podjetništvo. Socialno 
podjetništvo je tista dejavnost, ki  predstavlja velik potencial in  pomembno je, da se hitro in učinkovito 
razvije tudi pri nas. V Evropi dosega BDP iz dejavnosti socialnega podjetništva že krepko preko 10% BDP. 
Pri nas ne dosegamo niti odstotka. 

Socialna podjetja so se v času krize izkazala za najtrdnejša podjetja izmed vseh. Razlog je v spoštovanju 
načel, na katerih temelji socialno podjetništvo, sama načela pa temeljijo na družbeni odgovornosti. 
V mestno četrt vstopam z namenom, da bi prispevala svoje znanje, izkušnje in s spoštovanjem do vrednot, 
ki bi izboljšale razvoj domačega lokalnega okolja.

Lidija Polovič
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Sem Suzana Recek Pavlović in že vse življenje živim v Radvanju. Obiskovala 
sem Osnovno šolo Ludvika Pliberška Maribor. Svoje izobraževanje sem 
nadaljevala na Srednji ekonomski šoli v Mariboru. Z željo, da bi se podrobneje 
seznanila z ekonomijo, sem se vpisala na Ekonomsko poslovno fakulteto v 
Mariboru, kjer sem diplomirala na smeri poslovne finance. Strokovno delo, ki 
sem ga opravljala na področju računovodstva in davkov, sem dopolnila tudi po 
znanstveni plati s podiplomskim študijem na Ekonomsko poslovni fakulteti, 
kjer sem leta 1997 tudi  magistrirala. Sem poročena, mama dveh otrok in velika 
ljubiteljica domačih živali in narave. 

Radvanje, 28. 11. 2014

SPOŠTOVANE KRAJANKE MESTNE ČETRTI RADVANJE 
 

Vabimo vas na vadbo pilatesa, s katero boste: 
 - razgibale svoje telo, 
 - okrepile mišice hrbtenice, 
 - zmanjšale bolečine v telesu, ki so posledica pomanjkanja telesne aktivnosti, 
 - dosegle izboljšanje telesnega in psihičnega  počutja. 

 
Vadba je primerna za vse generacije! 

 
Privoščite si čas zase in se nam pridružite v prostorih MESTNE ČETRTI RADVANJE v ponedeljek in 

četrtek, ob 20.00 uri. 
 

Vljudno vabljene! 
 

Kontakt: MČ Radvanje, telefon: 02/ 61 42 300

Srečno, zdravo in uspešno leto 2015
vam želijo

MČ Radvanje
TD Radvanje

PGD Radvanje
ŠD Radvanje
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POLICIJA SVETUJE

Varnostne razmere v MČ Radvanje ocenjujemo kot dobre in obvladljive. Po statističnih izkazih je stanje 
celo nekoliko boljše kot prejšnja leta, saj je število kaznivih dejanj, prekrškov po javnem redu in miru, kakor 
tudi prekrškov iz segmenta prometa, manjše. Delo policistov je bilo prvenstveno usmerjeno v preiskavo 
kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami, katerih storilci so v glavnem še storilci sekundarne 
kriminalitete (vlomov v hiše, avtomobile, priložnostne tatvine itd.). Tako smo opravili več poostrenih 
nadzorov na širšem območju MČ Radvanja, pri katerih smo bili uspešni, saj smo zasegli prepovedane droge 
in uvedli ustrezne postopke zoper kršitelje.

V zadnjih nekaj mesecih je na območju MČ Radvanja povečano število vlomov v stanovanjske hiše, 
stanovanja, lokale in druge objekte, od koder so storilci odtujili denar, zlatnino in druge manjše vrednejše 
predmete. Vlomi so se dogajali tudi v dnevnem času, ko so oškodovanci za krajši čas zapustili stanovanja oz. 
stanovanjske hiše. Razvidno je, da storilci opazujejo žrtve in izkoristijo trenutek odsotnosti le-teh ali njihovo 
malomarnost, ko se niso dovolj samozaščitno vedli in dovolj poskrbeli za varnost svojega premoženja. Pri 
preiskavi kaznivih dejanj policisti zbirajo obvestila od oseb, ki bi lahko podale kakšne koristne informacije 
o storilcih. Predvsem so to osebe, ki živijo v bližini. Zato je pomembno, da so stanovalci pozorni na neznane 
osebe v ulici in bližnji okolici ter spremljajo njihovo početje, ter da o sumljivem vedenju takšnih oseb 
čimprej obveščajo OKC PU Maribor (113). Velikokrat namreč že kakšen na videz nepomemben podatek, 
pripomore k preprečitvi ali preiskavi kaznivih dejanj.

V Radvanju je še vedno pereč problem prometne varnosti pri OŠ Ludvika Pliberška Maribor. Pri nadzorih 
je še vedno opaziti, da vozniki, ki vozijo otroke v šolo,  parkirajo svoja vozila pred zgradbo gasilcev in s 
tem onemogočajo interventen izhod. Nadalje je bilo opaziti več voznikov, ki parkirajo kar ob robu vozišča 
na Lackovi cesti in tam spuščajo otroke iz vozil, ki so s tem močno ogroženi s strani drugih udeležencev v 
prometu. Takšna dejanja so lahkomiselna, vozniki s tem ovirajo pretočnost prometa ter ogrožajo življenja 
otrok. Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise pogosto spregledajo ali pa si jih 
razlagajo po svoje (predvsem prometne znake, ki obveščajo o varni hoji), poleg tega ne zmorejo pravilno 
oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila, zato morajo za njihovo varnost skrbeti predvsem 
drugi udeleženci v cestnem prometu. Otroci in mladoletniki spadajo v t. i. skupino šibkejših prometnih 
udeležencev, saj se zelo redko pojavljajo kot povzročitelji prometnih nesreč. Vozniki morajo nanje še 
posebej paziti!
 
Ker je ta del ceste močno obremenjen in nevaren za otroke, so v OŠ Ludvika Pliberška Maribor uredili 
krožno pot na dvorišču šole, kjer lahko vozniki poskrbijo za varno izstopanje otrok iz vozila in njihov 
prihod v šolo.  Zagotovo bomo še opravili dodatne poostrene nadzore in ugotavljali kršitve. Tudi kršitve pri 
uporabi varnostnih pasov bomo izvajali ter izvedli preventivne in represivne aktivnosti.

Vodja policijskega okoliša
Marko Ravšl

VARNOSTNE RAZMERE V MČ RADVANJE

Srečno in varno 2015
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DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO

Z zadovoljstvom in ponosom pričenjam pisanje 
tega prispevka, saj je namenjen našim novicam, 
»Radvanjskim novicam«, katere ustvarjamo, tako 
kot tudi vse druge dogodke v Turističnem društvu 
Radvanje, voluntersko. Med pisanjem tega članka 
večkrat odprem elektronsko pošto in preverjam, če 
se je (voluntersko) še morda kdo odločil za reklamni 
oglas v naših novicah. S prispevki za reklamne 
oglase namreč poplačamo stroške tiskanja. Seveda 
se vsem, ki se odločite za objavo reklamnega oglasa, 
iskreno zahvaljujem, saj brez vaše finančne pomoči,  
ne bi uspeli izdati  Radvanjskih novic. Prav tako ne 
bi bilo novic brez glavne urednice Minke in vseh 
vas, ki prispevate pisne članke, fotografije, križanke 
in ostali material, ki je objavljen. Zato hvala vsem. 
V letošnjem letu glede uresničitve našega programa 
nismo popolnoma zadovoljni, saj nekaterih ciljev 
nismo uspeli uresničiti zaradi spleta dogodkov 
in slabega vremena. Vendar v društvu ostajamo 
optimistični, saj vemo, da vsako leto ne gre vse 
kot po maslu, pa če si še tako prizadevaš in imaš 
na voljo kar nekaj pridnih rok, ki so pripravljene to 
uresničiti. 

Takoj na začetku leta je bilo odpovedano tekmovanje 
za Zlato lisico, na katerem vsako leto sodelujemo 
s turistično in gostinsko ponudbo. V mesecu aprilu 
smo se v velikem številu zbrali na občnem zboru 
v šotoru pri hotelu Arena. »Srnice« so organizirale 
razstavo ročnih del, pregledali smo minulo delo, 
podali poročila, si zastavili cilje za naprej in 
se poveselili do jutranjih ur. Konec aprila smo 
organizirali čistilno akcijo, opleli smo zaraščeno 
zelenje ob Radvanjskem trgu in počistili trg, uredili 
prireditven prostor za kresovanje, odstranili podrto 
drevje (posledice žledu) in pobrali smeti po obronkih 
Pohorja. Tudi letos smo pričakovali večjo udeležbo 
krajanov, saj menimo, da je potrebno enkrat letno 
zavihati rokave, se udeležiti organizirane akcije in 
počistiti tudi okolje izven svojih ograj. Tudi to leto 
se zahvaljujem podjetju Snaga za dobro sodelovanje 
in odvoz zbranih smeti. Tradicionalno kresovanje 
je poleg dobro razpoložene številčne množice 
obiskovalcev, zaznamovala še dobra glasba, 
predvsem pa velik kres, ki je nastajal celo pomlad 
z dovažanjem polomljenega drevja, katero je bilo 
posledica žledu. Naslednje jutro smo nadaljevali 
z igranjem budnice  po ustaljeni poti in Radvanje 
prebudili z zvoki Neuvirtovih Štajercev. Konec 

meseca maja smo sodelovali na prireditvi Radia 
City in se v mesecu juniju odpravili na enodnevni 
izlet po Sloveniji. Popeljali smo se z avtobusom 
čez Vršič in  po poteh Soške fronte. Pred dopusti 
smo se  poveselili na pikniku turističnega društva 
in se dogovorili za srečanje  v septembru. Letošnji 
tridnevni izlet v Vojvodino in Beograd je odpadel 
zaradi prenizkega števila prijavljenih. Pri jesenskih 
prireditvah nam je nekoliko zagodlo vreme tako, 
da smo jih odpovedali. Seveda skozi vse leto vsako 
soboto organiziramo Radvanjsko tržnico in po 
svojih močeh skrbimo za dogajanja in čistočo na 
Radvanjskem trgu. Želel bi pojasniti, da vzdrževanje 
same ploščadi (tlakov in kock), dokončanje 
fontane in nasploh vzdrževanje infrastrukture na 
Radvanjskem trgu, ni v naši pristojnosti in finančnih 
zmožnostih. Skupaj z drugimi krajani in zbori si 
bomo prizadevali, da vzdrževanje trga prevzame 
Mestna občina Maribor, ki bo s svojimi službami 
skrbela za ureditev ploščadi in vzdrževanje zasaditev 
na trgu. 

Pred nami je še tradicionalno Božičkovanje z 
božičnim sejmom in upam, da nam bo vreme tokrat 
naklonjeno. Kljub omejenim finančnim sredstvom 
se bomo potrudili, da bo božiček s spremstvom 
razveselil otroke, bogato obložene stojnice in 
zanimiv kulturni program, pa popestril praznična 
dogajanja v našem kraju. 
Žal moram zapisati tudi žalostno vest, ki nas je 
presenetila v  jesenskih dneh in v društvo prinesla 
veliko žalost. Za vedno nas je zapustil naš dragi 
prijatelj in podpredsednik društva Bojan. Društvu je 
veliko pomenil, prispeval je k uspešnemu delovanju 
društva, bil je velik prijatelj. Člani društva in 
prijatelji ga zelo pogrešamo, za vedno bo ostal v 
naših srcih.

Kot vsako leto 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 
in organizacijam: g. Brodnjaku, Čarliju, Graifeku, 
Romanu, Štuheju, Koseku, Jožeju, Valterju, Kokiju, 
Iveku, Mireku, Fricu, Turzeku, Minki, Mojci, Darji, 
Ljubici, Franji, Ireni, Nežki, Romani, Andjelki, 
Tatjani, Lotiki, Martinu, Cinglu, Fibiju, Markotu, 

S TURISTIČNIM DRUŠTVOM RADVANJE
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Nejcu Roku, Čarliju ml., Robiju, Zokiju, Stankecu, 
Stanču, Marjanu, Bernardu, Perotu, radvanjskim in 
pekrskim gasilcem, OŠ Ludvika Pliberška Maribor, 
Vrtcu Radvanje, Domu Danice Vogrinec,  Štefanu 
Platnjaku, Antonu Rajšpu …

Tudi v prihodnjem letu se bomo trudili uresničevati 
naše poslanstvo, tj. povezovanje, skrb za okolje 
in urejenost kraja, ohranitev kulturne dediščine in 
popestritev turistične ponudbe v kraju. V kolikor 
želite sodelovati in prispevati pri omenjenem, vas 
vabim, da se nam pridružite.

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

Leto je spet naokoli in prišel je čas, da napišemo 
članek za Radvanjske novice. Smo sekcija Srnic, del 
našega Turističnega društva Radvanje.
Kot sako leto v mesecu marcu ali v aprilu priredimo 
razstavo v šotoru hotela Arena, kjer pokažemo vse 
naše umetnine, ki so nastale v preteklem letu.
Z razstavami pa sodelujemo tudi drugje. Tako 
smo meseca maja razstavljale v Botaničnem vrtu 
Univerze v Mariboru, v Pivoli. V novembru smo 
bile povabljene na 2. konferenco podjetnih žena, ki 
jo je organizirala Štajerska zbornica Maribor in tam 
smo tudi razstavljale naše izdelke.
Same pridno obiskujemo razstave po vsej naši 
bližnji okolici pa tudi dlje po Sloveniji se podamo, 
saj si s tem bogatimo svoje izkušnje. Marsikdaj pade 

kakšna nora ideja in nastane še bolj nori izdelek.
Moramo se tudi pohvaliti, da smo septembra, ko se 
začenja novo šolsko leto, uvedle ročnodelski krožek 
na OŠ Ludvika Pliberška Maribor. Trudile se bomo, 
da bomo vsaj nekaj mladih navdušile za ročna dela, 
da bomo imele svoj podmladek.
Do božiča nas loči le še nekaj dni in tudi za te dni, 
ko bo božični sejem na Radvanjskem trgu, bomo 
pripravile bogato razstavo naših izdelkov. Tudi 
prihodnje leto se vidimo na naši razstavi, za katero 
smo že naredile ogromno novih izdelkov vrednih 
ogleda. Potekala bo v mesecu aprilu. Vabljeni!

Vodja sekcije Srnic Tatjana Kokol

SRNICE



13

DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO

Na šoli imamo ročnodelski krožek, ki ga obiskujem 
tudi jaz. Imamo ga ob petkih sedmo šolsko uro. 
Našo skupno vodi gospa, ki je babica ene od učenk 
na naši šoli. Učimo se osnov pletenja in vsem nam 
gre kar dobro. Tam se zelo zabavamo in veliko 
naučimo.

Zoja Filipič

Pri ročnodelskem krožku pletemo. Učimo se, kako 
se plete. Včasih nam pomagajo mame, ali pa gospe. 
Naredili bomo tudi tri voščilnice za novo leto. Tam 
se tudi zabavamo in tudi gospe pričakamo zelo lepo.

Tijana Porenta

ROČNODELSKI KROŽEK

TURISTIČNO DRUŠTVO RADVANJE SEKCIJA BOTANIKA

V sekciji Botanika se družimo Radvanjčani – člani 
Turističnega društva Radvanje, ki imamo radi 
naravo, zelišča, bio kmetijstvo in bio vrtnarstvo, 
ekološko pridelavo hrane … Na sestankih se 
pogovarjamo o okrasnih rastlinah, zelenjavi, 
zeliščih, začimbah, o gozdnih sadežih. Skratka, 
iščemo odgovore na vsa vprašanja, ki so povezana z 
naravo in z vsemi aktivnostmi v naravi.
V zimskem času, ko narava počiva, se večinoma 
izobražujemo in načrtujemo prva pomladna opravila 
na vrtu (okrasnem, zelenjavnem in sadnem), vse od 
priprave zemlje do vzgoje lastnih sadik. Le te si člani 
tudi izmenjujemo med seboj in si tako olajšamo delo. 
Učimo se tudi metode biološkega gojenja vrtnin in 
odpravljanja škodljivcev ter bolezni na rastlinah na 
naraven, zdravju neškodljiv način. Poudarek je na 
pridelavi bio hrane in na samooskrbi. To je dandanes 
zelo aktualno in potrebno glede na to, da kupujemo 
v supermarketih drago, nekakovostno hrano, polno 
pesticidov in drugih kemikalij. S tem pa ogrožamo 
sebe, naše lastno zdravje in okolje. Če sami česa ne 
bomo zmogli, bomo poiskali strokovnjake, ki nam 
bodo neznane stvari razložili. To znanje bomo s 
pridom uporabili doma na svojih vrtovih.
Spomladi začnemo z aktivnostmi v naravi. Vsako 
pomlad poskrbimo za okolico našega društva, 
obrežemo živo mejo in grmovnice, na okna pa 
postavimo posajeno cvetjem. V februarju smo se 
nekateri člani odpravili tudi na izlet v Pordenone 
(Italija), kjer se je odvijal največji sejem vrtnarstva 
in cvetja v Evropi. 

Moja želja je, da bi se v sekcijo vključilo še več 
Radvanjčanov, ki se slabo odzivajo na vsa moja 
vabila in prošnje, četudi je sodelovanje v sekciji 
brezplačno. Če bi se nam pridružilo več krajanov, 
bi organizirali tudi razna predavanja na teme, ki bi 
zanimale člane sekcije. Organizirali bi lahko več 

izletov v naravo ali bi obiskali kakšno bio kmetijo 
ter se na terenu seznanili z vsem, o čemer smo se 
pogovarjali pozimi.
Ker se tudi sama ljubiteljsko ukvarjam z vzgojo 
eksotičnih zdravilnih zelišč (tradicionalna kitajska 
medicina in ajurveda), bom na željo članov 
pripravila tudi predavanje o zdravilni moči »mojih« 
zelišč.

Za konec vljudno vabim vse krajane in člane 
društva, da se pridružite sekciji Botanika 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
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RADVANJSKA TRŽNICA 

Na Radvanjskem trgu že nekaj let vsako soboto, 
od 8.00 do 12.00 ure, poteka  tržnica. Naši redni 
prodajalci  ponujajo  in prodajajo različne domače 
izdelke: zelenjavo, sadje, domače čaje, med in 
različna olja. Ponudba je domača, sezonska in pestra.
Na stojnicah se predstavljajo in ponujajo:
• Milka Koren: ekološko pridelano zelenjavo, 

semena in razne sadike zdravilnih zelišč, 
• Borut Cerkvenič: posušena zelišča, čaje, sokove, 

kis, olja in tinkture;
• Zelena direktiva: razne izdelke iz moke, semena, 

pogače in industrijsko olje konoplje, 
• Gregor Žugman: domačo sezonsko zelenjavo in 

sadje, kislo zelje in repo ter domač kruh,
• Tomaž Cimerman: razne  salame, zaseke, 

ocvirke, kruh, domačo sezonsko zelenjavo in 
bučno olje,

• Franc Kropf: sezonsko sadje in zelenjavo, 
testenine, jajca in razne vložene stvari,

• Otilija Vertič: sezonsko zelenjavo, fižol, korenje, 
solate, semena stročnic, 

• Katica Vindiš: sezonsko zelenjavo, solate, 
korenje, buče,

• Čebelarstvo Šauperl: med vseh vrst, matični 
mleček, medeni liker, propolis, razne izdelke iz 
čebeljega voska ter poslovna darila,

• David Repič: domačo sezonsko zelenjavo in 
sadje, bučno olje, kis, jajca, 

• Klavdija Began: razni kruh, pekovske izdelke in 
peciva,

• Vesna Knuplež: sezonsko sadje  in zelenjavo, 
gibanice, pecivo in vložene izdelke,

• Grahornik Zofija: sezonsko zelenjavo, 
borovnice, gobe in vložene izdelke.

Vsi prodajalci so vsako soboto z nami s svojo pestro 
ponudbo,
novembra pa se nam je pridružil še en prodajalec z 
izdelki 

MLINARČEK: ponujajo razne vrste moke: belo, 
rženo, ajdovo, koruzno in še druge izdelke, izdelane 
na ekološki način.

Tako je naša tržnica zelo lepo založena z raznimi 
domačimi in ekološko pridelanimi izdelki.
Ob sobotah  zdravo lahko kupujemo vse, kar je 
zdravo ter se družimo z znanci in prijatelji.
Želimo, da bi tudi v prihodnje naša tržnica dobro 
delovala in živela naprej.

Ljubica  Ferlinc
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LOVSKI VOKALNO INSTRUMENTALNI ANSAMBEL LJUDSKIH GODCEV IN PEVCEV 
Z IMENOM SRAKA

Predvidevanja iz prejšnjih Radvanjskih novic smo 
v celoti uresničili. Opravili pa smo še več dela, kot 
je bilo načrtovano. V glavnem pojemo, kot se pravi 
za svojo dušo, nastopamo pa na raznih turističnih 
kmetijah, kjer nas gostje radi poslušajo.
V letošnjem letu smo predvsem nastopali v 
dobrodelne namene v domovih starostnikov po 
raznih krajih, kjer ti domovi obstajajo, in sicer 
v Lenartu, dvakrat v Kidričevem, Muretincih, 
Poljčanah, v Slov. Bistrici, v Domu Danice 
Vogrinec, v Sončku, na Taboru, Pod gorco in v 
Radljah ob Dravi.
Včasih smo ganjeni, ko vidimo nekatere bolj 
prizadete varovance s solzami v očeh. To so solze 
sreče in veselja, ko nas pozivajo, da zapojemo in 
zaigramo še kaj več, kot je predvideno po programu. 
Naš program traja eno uro, med odmorom pa naša 
članica Marika varovancem pove še kaj zanimivega 
zanje.

Najbolj smo bili veseli, pa tudi ganjeni, ko smo 
dobili povabilo in smo lahko nastopali na prireditvi 
v Slivnici, ki je bila namenjena zbiranju sredstev 
za rehabilitacijo 11 letnega fantka, domačina, 
prisotnega na prireditvi na vozičku, ki je zbolel za 
multiplo sklerozo. Nastopali smo še na Tezenski 
noči ter na srečanju ljudskih pevcev in godcev prav 
tako na Teznu v Osnovni šoli Martina Konšaka. 
Bili smo povabljeni na otvoritev klopotca, ki ga 
je organiziralo TD Zg. Velka ter v istem kraju na 
srečanje lovcev in kmetov. Nazadnje smo bili še 
prisotni na srečanju članov Duplek – Korena.
Povsod, kjer napovedo nastop našega ansambla, 
ali ga napovemo sami, posebej poudarimo, od 
kod prihajamo in tako »spustimo« v eter po vsem 
omenjenem območju Štajerke naše društvo, 
Turistično društvo Radvanje.

Vodja ansambla:
Branko Delcott

Leto 2014 smo gasilke, gasilci in veterani pričeli 
veselo, saj nas je društvo nagradilo z izletom na 
Ptuj, kjer smo zaključili uspešno leto 2013. Ob 
dobri hrani in pijači smo vsaj en dan pozabili na 
vsakdanje skrbi in naredili načrt za to, kar bomo v 
gasilskem domu in okolici naredili v prihajajočem 
letu. V mesecu februarju nas je presenetil žled, ki je 
zajel večji del Slovenije. Velika škoda, ki je nastala 
na drevesih in električnih napeljavah, je zahtevala 
od gasilcev veliko truda in potrpežljivosti. Eni so 
delali na terenu, ženske pa so dežurale v gasilskem 

domu, da so našim fantom pripravljale kavo in 
čaj, ko so se premraženi in mokri vračali s terena. 
Tako kot že leta poprej smo tudi letos pomagali pri 
pohodu OŠ Ludvika Pliberšeka Maribor, “Ludvik 
hodi”. V sodelovanju s TD Radvanje smo sodelovali 
tudi pri postavitvi majskega drevesa. Udeležili 
smo se tekmovanja gasilske zveze Maribor, kjer so 
člani A od 23 sodelujočih ekip, v svoji kategoriji, 
zasedli odlično 5. mesto. V mesecu maju so Srbijo 
zajele velike poplave. Naši gasilci so se nesebično 
odzvali prošnji na pomoč in odšli v mesto Kraljevo, 
kjer so ljudje izgubili resnično vse, tudi človeško 
dostojanstvo. V društvo nam je v letu 2014 
uspelo pridobiti kar nekaj mladine in pionirjev. 
Pod vodstvom mentorjev so pridno sodelovali na 
tekmovanjih in kvizu ter pokazali, da bodo čez nekaj 
let prave gasilke in gasilci. Vse leto smo sodelovali 
in pomagali tudi pri gašenju požarov, ki so nastali 
na stanovanjskih objektih in v naravi. V mesecu 
oktobru smo izpeljali mesec požarne varnosti in v 
tedenskem dnevu odprtih vrat otrokom osnovnih 
šol in vrtcev pokazali gasilsko tehniko. Opravljali 
smo tudi tekoča dela na gasilskem domu in v 
njegovi okolici in se seveda tudi redno izobraževali. 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RADVANJE
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Nogometni klub Radvanje je letos proslavil 
40-letnico delovanja. Klub deluje kot sekcija 
Športnega društva Radvanje. Obletnico smo 
proslavili 30. avgusta 2014 z nogometnim turnirjem 
mlajših selekcij. Ob častitljivi 40. obletnici obstoja 
Nogometnega kluba Radvanje se je na športnih 
objektih društva pod Pekrsko gorco zbralo 16 
nogometnih moštev, ki se na prostorih širše občine 
Maribor načrtno ukvarjajo z vzgojo in šolanjem 
mladih nogometašev.
Zahvaljujoč številnim klubskim volonterjem je 
športna prireditev odlično uspela in kot kaže, se 
Nogometnemu klubu Radvanje obetajo lepši časi. 
O sami prireditvi najzgovorneje pričajo fotografije, 
na kateri je videti več kot 200 nasmejanih in srečnih 
otrok. 

V okviru naše nogometne šole si nogometno 
znanje pridobiva čez petdeset otrok. Organizirani 
so v starostne selekcije od 5 pa do 13 let starosti. 
Za njihovo nogometno učenje skrbi 5 vrhunskih 
nogometnih trenerjev.
Ob nogometni šoli imamo še člansko ekipo, ki 
nastopa v 2. medobčinski ligi MNZ Maribor. V 
letošnji sezoni je članska ekipa jesenski prvak.
V klubu delujeta še selekciji veteranov in radvanjskih 
lisjakov. Na slednje smo še posebej ponosni, saj nam 
dokazujejo, da je nogomet atraktivna igra, primerna 
za rekreacijo tudi v malo starejših letih.
Športne objekte predstavlja glavno in pomožno 
nogometno igrišče, telovadnica, slačilnice ter 

asfaltno igrišče med slačilnicami in pomožnim 
igriščem. Društvo prav tako vzdržuje javne površine 
ob igrišču, drevesa na parceli, klančino, ki služi za 
tribuno in pas ob potoku. 
V iztekajočem letu smo dokončali celotno obnovo 
strešne kritine na objektu, prizidku in obnovili 
klopi za rezervne igralce. Vremenske razmere so 
nam omogočile, da smo lahko sanirali in kvalitetno 
vzdrževali igralne površine.
Načrtujemo, da bi v prihodnjih letih na objektih 
opravili še naslednja dela:
• ureditev slačilnic (izolacija, sanitarije, tuši, 

ogrevanje) in njihova razširitev (izgradnja vsaj 
še dveh slačilnic),

• priklop na komunalni sistem ali generalna 
obnova grezničnega sistema, 

• generalna obnova ograje okoli glavnega igrišča,
• izolacija fasade,
• odvoz asfaltnega igrišča med slačilnicami in 

pomožnim igriščem ter zasaditev trave,
• posek dreves ob pomožnem igrišču in ureditev 

novega pomožnega igrišča,
• asfaltiranje dovozne ceste iz radvanjske strani,
• strokovna postavitev že nabavljenih reflektorjev.

Vsaka pomoč bi društvu prišla prav, da bi se na 
področju Radvanja in Tabora ohranila že sedaj zelo 
aktivna športna dejavnost.

Tomaž Rojs

DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO

NOGOMETNI KLUB RADVANJE

Največja pridobitev v letu 2014 pa je bil nakup 
novejše avtolestve IVECO MAGIRUS. Lestev 
smo pripeljali iz Nemčije in zdaj že služi svojemu 
namenu.
Gasilke, gasilci in veterani se iskreno zahvaljujemo 
krajanom Radvanja za izkazano zaupanje in pomoč, 
prav tako gre zahvala za sodelovanje, ki ga gradimo 

že dolga leta, MČ Radvanje, TD Radvanje in OŠ 
Ludvika Pliberška Maribor. V letu, ki prihaja Vam 
želimo veliko osebne sreče, človeške topline ter 
nešteto takšnih trenutkov, v katerih ljudje spoznamo, 
da je naše življenje edinstveno in dragoceno.
                            NA POMOČ!

      PGD Radvanje
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PLANINSKO DRUŠTVO PLANIKA

BADMINTON – VSEŽIVLJENSKI ŠPORT

V letu 2014, ki se počasi izteka, 
smo praznovali 20-letnico 
delovanja društva.  
Ob organizaciji številnih izletov 
in drugih aktivnosti smo uspešno 
izvedli tudi proslavo ob jubileju, 

ki je bila 15. novembra 2014 na Treh kraljih, v hotelu 
Jakec. Ko govorimo o opravljenih aktivnostih, se 
moramo zavedati, da teh ne opravi društvo samo, 
ampak vse storijo ljudje, zato je opravljeno delo 
izraz ustvarjalnega zagona naših članov (nekaterih 
več, drugih manj).  Tistim najaktivnejšim smo se 
zahvalili in jim podelili priznanja.
Dejavnost društva je v veliki meri povezana s 
prostovoljnim delom. Žal pa je vedno manj članov 
pripravljenih prostovoljno sodelovati v društvenih 
akcijah, kakor tudi prevzemati društvene vodstvene 
in druge odgovorne funkcije.

Vodniki so bili zelo marljivi in so poti korektno 
izpeljali. Za vse pohode, ki so odpadli, so bile krive 
slabe vremenske razmere. Na nekaterih pohodih se 
beleži upad števila udeležencev. Predvidevamo, da 
je razlog tudi finančno stanje, saj so postali stroški 
(prevoz, hrana, namestitve) zelo visoki.  Starostna 
struktura udeležencev je različna. Velik delež 
predstavljajo upokojenci. 
Društvo dobro deluje; uresničujemo smernice 
razvoja in cilje, ki jih vgrajujemo v naše vsakoletne 
programe dela ter uspešno nadaljujemo tradicijo 
odprtosti za vse, ki želijo postati naši člani. 
Vsem članom želimo trden in varen korak v gorah, v 
novem letu pa predvsem zdravja. Srečno v 2015!

                                                           Franci RAJH, 
predsednik PD Planika Maribor  

Radi bi izkoristili priložnost, da bi krajane MČ 
Radvanje ponovno povabili in jim sporočili, da 
smo leta 1969 ustanovili badmintonsko šolo na OŠ 
Ludvika Pliberška. Iz naše najbolj »športne« OŠ v 
Mariboru, to je »Ludvik« (kot popularno imenujemo 
šolo) so naši učenci v nekaj letih osvojili osem 
državnih prvenstev (prvakov) v starosti do 14 let. 
Iz tega sledi, da je ta šola opravila pionirsko delo 
za razvoj badmintona v najširšem smislu v MČ 
Radvanje in širše v Mariboru in okolici. Gotovo 
lahko rečemo, da MČ pod obronki Pohorja ima 
danes največ igralcev najhitrejše igre s pernato 
žogico v »totem« Mariboru.
Leta 1995 smo v sodelovanju z MČ ustanovili 
Badmintonski klub Habakuk. V tem letu smo tudi s 
prostovoljnim delom, na gozdni jasi ob Beraničevi 
ulici, odprli dve igrišči na prostem. Kompletno 
vodstvo za delovaje kluba je bilo v »rokah« 
osnovnošolcev z Ludvika. Prvi predsednik BK 
Habakuk je bil takraten učenec šole Peter Vrbnjak. 
Na igriščih v gozdu se je zbiralo staro in mlado, 
katerim je badminton zlezel pod kožo. V poletnih 
mesecih se je igralo do teme. Domov smo se 
odpravili šele, ko so nas začeli obletavati netopirji.
V mesecu septembru 1995 smo organizirali prvi 
družinski pokalni turnir dvojic. Nastopilo je 18 
družin, v glavnem iz naše MČ. Praviloma so 

igrali pari iz istih družin. Par so lahko sestavljali v 
kombinaciji mama, oče, sin, hčerka, brat, dedek 
itd. Družinski turnirji so se vse do leta 2006 igrali, 
seveda ob primernem vremenu, na obronkih Pohorja 
ob Beraničevi ulici. Pri žuborečem potoku kjer smo 
uživali svež planinski zrak, so potekali zelo borbeni, 
vendar v duhu športnega boja, zelo prijetni derbiji.
Vse ljubitelje badmintona in tudi športa v različnih 
drugih panogah, je leta 2006 izredno bogato 
»obdaril« dobro znani ter priznani podjetnik Ernest 
Draš z izgradnjo in otvoritvijo vrhunske dvorane s 
štirimi igrišči za badminton in več igrišči za mnoge 
druge športe. Z rekonstrukcijo dvorne in zamenjavo 
talnih oblog razpolagamo danes že z osmimi 
odličnimi badmintonskimi igrišči. Poudariti pa 
moramo, da so nova tla izredno »prijazna« za naše 
kolke in kolena. Imeti takšno dvoran pod obronki 
zelenega Pohorja je za krajane MČ Radvanje in tudi 
druge pravo bogastvo.
Posvetimo še nekaj vrstic vsebini badmintonske 
igre. Večina ljudi ga je videla v takšni ali drugačni 
obliki in posledično mislijo, da jo dobro »poznajo«. 
Kakorkoli, obstaja možnost, da badminton ni takšen, 
kot si ga predstavljate.
Skušajmo odgovoriti na nekatere dileme. Velika 
večina ljudi badminton spozna na družinskih 
piknikih ali igranju na dvoriščih. To je en način 
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LIKOVNA SKUPINA PROARTE

igranja za rekreacijo in zabavo.
Badminton kot šport se igra v dvorani s primerno 
opremo in rekviziti. Za igranje tekmovalnega 
badmintona so potrebni eksplozivnost, bliskoviti 
refleksi in hitra koordinacija celotnega telesa. 
Hitrost leta žogice so najboljšim igralcem leta 
2009 izmerili na 430 km/h (prosimo za tišino, to 
ni tiskarska napaka), kar je hitreje kot najhitrejši 
servis pri tenisu. Seveda so to maksimalne hitrosti, 
v realni igri se vedno ponavljajo v milejši obliki in 
konstantno. V tipični igri igralci pokrijejo vsako 
ped igrišča in pretečejo več kot miljo. Strokovnjaki 
na področju športne vzgoje na Danskem, kjer 
je badminton vodilni šport, saj njihovi igralci 

sodijo med najboljše na svetu, so v svojih študijah 
ugotovili, da je badminton zelo primeren šport za 
izboljšanje psihosomatskega statusa organizma, 
zato ga Danci zelo cenijo in priporočajo vsem kot 
rekreativno športno dejavnost.
Badminton je idealen za športno dejavnost otrok, 
mladine, odraslih vseh starosti in družin. Zaradi 
svoje specifičnosti ga lahko gojimo do pozne 
starosti. Kot šport pa je zelo pomemben dejavnik 
vzgoje mladih in več kot primeren za socializacijo 
ljudi vseh starosti.

S športom je življenje lepše!
Martin Dover

Naglo oblikovanje svetovne topografije narekuje v 
vsesplošnem življenju mnogo sprememb, ki korenito 
posegajo v naše bivanje.
Umetnost je lakmusov papir družbene dinamike. 
Posameznik v prostoru postaja vse bolj odvisen od 
kapitala, trga in informacij ter postaja vedno bolj 
neoseben. Razum prevladuje nad čustvi. Prav zaradi 
vsega tega morata umetnik in umetnost prevzeti 
svoje poslanstvo. In poslanstvo umetnosti ni samo 
poslanstvo estetskega, temveč izraža kritičen odnos 
na družbeno dogajanje. To je poslanstvo ustvarjanja 
in zdravega razuma.

Dobivamo se vsako drugo sredo v mesecu v 
prostorih Mestne četrti Radvanje. Tu se likovno 
izražamo in ob tem pozabimo na vsakodnevne skrbi.
Najraje slikamo cvetje, tihožitja in krajine. Iz 
majhnih fotografij prenašamo slike na večje 
formate, kjer moramo upoštevati plane, ravnotežja, 
kompozicijo in tudi perspektivo. Seznanjamo se z 
likovno teorijo, kar se odraža tudi na upodobitvah. 
Slikamo predvsem v toplo hladnem kontrastu. 
Vabljeni! Pridružite se nam.

Nada Zidarič

Slavica
Zalokar

Franc
Kekec

Marta
Perše

Rodna
Komovec
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OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA PLIBERŠKA

OBMOČNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA RADVANJE

Leto je spet naokoli. Kakor vsako leto je tudi to žal 
minilo v znamenju številnih naravnih katastrof. To 
se je odražalo tudi pri našem delu – razdeljevali smo 
prehrambene pakete ter pomagali »poplavljencem«.
Na Osnovni šoli Ludvika Pliberška Maribor smo 
dobili podmladek. Skupaj z njimi smo obiskali naše 
krajane, ki bivajo v Domu Danice Vogrinec-enoti 
Tabor ter za njih pripravili in izvedli kratek kulturni 
program.

Naši aktivisti vas bodo spet obiskali s koledarji, zato 
vas prosimo, da prispevate in pomagate. Zbrana 
sredstva se porabijo za naše starejše in bolne krajane, 
ki so potrebni pomoči. Že vnaprej lepa hvala.
Srečno in predvsem zdravo novo leto 2015!
 

Gizela Vicman

KAKŠNE BARVE BO NAŠA ŠOLA?

Kadar na hodniku srečam učence, mi v zadnjem času 
pogosto postavijo to vprašanje. Letošnje leto nam 
je prineslo težko pričakovano energetsko obnovo 
šole, ki zajema tudi menjavo oken in vrat, obnovo 
strehe ter ureditev fasade in nekaj okolja. Dela lepo 
tečejo in šola že začenja dobivati novo podobo. Med 
počitnicami je Mestna občina Maribor obnovila tla v 
telovadnici in garderobi, obnovila zunanji del delilne 
linije pri kuhinji in nabavila novo grelno mizo za 
delitev hrane. Kolikor so nam dopuščala sredstva, 
smo nekaj prostorov prepleskali in opravili vsa 
načrtovana vzdrževalna dela. 
Šola stoji v okolju z že oblikovano infrastukturo 
in okoljem. Čeprav se zavedamo, da bi lahko bilo 
kaj drugače in boljše izpeljano, se trudimo vse 
procese, v katere je šola s svojim programom in 
dodatnim programom vključena, izpeljati strokovno, 
kvalitetno in varno. Šola kot institucija in vodstvo 
šole je najprej dolžno upoštevati vsa pedagoška 
načela in se hkrati zavedati, da nam je šola kot stavba 
in njeno okolje dana v upravljanje. Prva naloga je 
torej pedagoško vodenje šole, hkrati s pedagoškim 
vodenjem pa moramo skrbno gospodariti s tistim, 
kar nam je v upravljanje dano (stavba, zemljišče). 
Naša dolžnost je skrbeti, da upoštevamo dano 
zakonodajo in da so znotraj predpisane zakonodaje  
upoštevani zakoni in predpisi, ki nam jih le-ti 
nalagajo. Spreminjanje zakonodaje ni in ne more 
biti naloga šole. Skrbimo pa, da so prepisi in zakoni 
upoštevani ter opozarjamo, kadar mislimo, da bi bilo 
potrebno kaj spremeniti. 
Naši učenci in delavci skrbno razvijamo pripadnost 
šoli in okolju, v katerem živimo. V iztekajočem 
letu smo bili zelo uspešni na vseh področjih. Na 

tekmovanjih iz znanja smo bili zelo uspešni, kar 
dokazuje veliko število zlatih, srebrnih in bronastih 
priznanj. Dosegli smo drugo mesto za najbolj 
športno šolo v Mestni občini Maribor. Naša športna 
vitrina je polna novih pokalov od tistih na državni, 
do tistih na občinski ravni. Uspešno smo sodelovali 
in bili nagrajeni na različnih literarnih, likovnih, 
okoljevarstvenih in drugih natečajih. Na nekaterih 
smo celo prislužili nekaj denarja, s katerim smo 
kupili učila in učne pripomočke. Razpis za Plakat 
miru nam je omogočil tudi srečanje s predsednikom 
države Borutom Pahorjem. Plakati naših učencev so 
postali poštne znamke in čestitke ob novem letu. Ena 
od naših učenk je postala predsednica slovenskega 
šolskega parlamenta. 
Pevski zbori, folklora, Ludvik hodi, razstavišče 
Ludvik, raziskovalne naloge, sejem znanja in 
ustvarjalnosti … sicer pa sami veste, da lahko o 
vsem tem preberete v našem mesečniku Ludvik 
poroča. Spoštovani delavci šole in učenci, 
zavedamo se, da brez vašega dela, vloženega truda 
in odgovornosti tudi uspehov ne bi bilo. Spoštovani 
starši, ker so učenci odraz vaše vzgoje in spodbud, 
hvala za skupno delo na področjih, ki nas združujejo 
in kjer imamo enake cilje. Želimo si, da bi še naprej 
s skupnimi močmi otrokom nudili oporo, jih učili in 
poučevali, kako uspešno živeti in delati. 
Še posebej smo ponosni, da je naš šolski sklad 
zaključil s prvim projektom, ki smo si ga zastavili 
pred dvema letoma in da je danes naša šola 
popolnoma opremljena z računalniki in projektorji. 
Nova naloga, ki si jo je zadal šolski sklad, je 
oprema garderobe z omaricami. Ne pozabimo, da 
je ena tretjina sredstev šolskega sklada namenjena 
reševanju socialne problematike in pomoči učencem. 
Hvala, da ste Ludviki. 
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In kakšne barve bo naša šola? Svetla, vesela in 
prijazna, kot je znotraj, bo kmalu tudi zunaj. Čisto 
malo, pa le mora ostati skrivnost. 

Novo leto naj nam prinese lepoto človeških vrednot, 
ki naj potuje od srca do srca. V sebi najdimo moč, ki 
bo zmogla dati življenju najlepšo barvo. 
                                                  

       Lidija Todorović, ravnateljica

RAZSTAVIŠČE  

Na naši šoli deluje razstavišče že od leta 1991.  Tako letos obeležujemo že triindvajseto obletnico delovanja. 
Razstavišče smo po Ludviku Pliberšku poimenovali Ludvik. Imamo tudi svoj logotip − . 

Ker se učitelji na naši osnovni šoli, ki je častitljivo stara že 140 let, zavedamo, da je poleg izobraževalne 
funkcije, pomembna tudi kulturna, pripravljamo mesečne razstave, na katerih se predstavljajo različni 
umetniki.
Odprtje razstav poteka vsak tretji četrtek v mesecu.  Na njih se učenci predstavijo s kulturnim programom: s 
petjem, deklamiranjem, plesom in dramatiziranjem.

V razstavišču Ludvik  razstavljajo umetniki, ki delujejo na  področjih umetniške in popotne fotografije. 
Velikokrat imamo priložnost občudovati  akvarele, akrile, oljne slike in rezbarije.  Seveda pa  dajo posebno 
mesto našemu razstavišču izdelki učencev. 
Tako vsako leto pripravimo razstavo likovnih, literarnih in drugih del naših učencev, ki nastanejo v  sklopu 
največjega  projekta šole, to je  Prešernov natečaj.  
Voščilnice, ki jih naši učenci skrbno izdelujejo, imajo prav posebno mesto v razstavišču.
Raziskovalne naloge, ki nastajajo v sklopu projekta Mladi za napredek Maribora, s ponosom razstavimo in 
predstavimo.
Ne smemo  pozabiti na dejavnosti in delo  učencev mladega turističnega podmladka naše šole, ki v 
razstavišču že vrsto let kažejo turistične smernice našega lepega Radvanja pod zelenim Pohorjem. 

In če vse  te šolske dejavnost »začinimo« še z umetniki od zunaj, dobimo spekter krasnih razstav, ki jim  
zlahka rečemo »kultura na Ludviku«.  V enem šolskem letu se tako na naši šoli  zvrsti osem do devet 
razstav.
Razstavišče je namenjeno širši javnosti in je odprtega tipa. Predvsem je poleg kulturnega duha, ki ga 
skušamo privzgojiti našim učencem, pomembna tudi povezanost s  krajem in šolo.
Praviloma trajajo razstave tri do štiri tedne in so vnaprej načrtovane v letnem delovnem načrtu šole.
Menimo, da razstavišče daje šoli kulturni pečat in je namenjeno tako učencem, kakor tudi zunanjim 
obiskovalcem. 
Ob vsaki razstavi v sodelovanju z avtorjem oblikujemo katalog, ki je sestavni del vsake razstave, 
razpošljemo vabila, ki jih prav tako naredimo sami, pripravimo kulturni program ob odprtju in poskrbimo za 
nepozabni družabni del.
Naj še ponosno povemo, da smo leta 2009 in 2013 prejeli naziv Kulturna šola in z njim logotip, ki je sestani 
del glave naše šole. Zastave krasijo naše razstavišče.

Stari in novi logotip.

Organizatorka razstav v  Ludviku: Metka Lakota

140 – OSNOVNA ŠOLA A PLIBERŠKA MARIBOR    
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VOŠČILNICE Z LUDVIKA TER SEJEM 
ZNANJA IN USTVARJALNOSTI

V četrtek, 20. novembra 2014, je na naši šoli potekal 
Sejem znanja in ustvarjalnosti ter prodaja božično-
novoletnih voščilnic z Ludvika.
Vtisi ob že tretjem tako velikem projektu naše šole 
so lepi. Ponovno smo dosegli cilj: učenci in učitelji 
so bili ustvarjalni, starši pa zadovoljni in polni 
prijetnih občutkov. 
Stojnice v veliki telovadnici so privabile številne 
starše in goste, ki so ob vhodu na novoletno jelko 
obesili doma narejeno darilce z lepo mislijo. 
Domačnosti in kreativnosti različnih darilc se ne 
more primerjati z nobenim drugim okraskom.
Na stojnicah so starši in gostje lahko po simboličnih 
cenah kupili lepe izdelke, ki so jih učenci naredili 
v okviru dnevov dejavnosti. V razstavišče Ludvik 
so vabile številne slikovite voščilnice, ki so jih 
starši lahko kupili s prostovoljnimi prispevki. Tu je 
bila kot ponavadi tudi naša čajnica: dobrote, ki so 
bile pripravljene v šolski kuhinji, so nas vabile na 
topel čaj, prigrizke in seveda piškote. Hvala vsem, 
ki ste kupili otroške izdelke in tako prispevali v 
šolski sklad, saj bomo z izkupičkom kupili šolske 

garderobne omarice. Seveda pa je dogodek uspel 
zato, ker smo čisto vsi delavci šole opravili svoje 
naloge brezhibno in z dobro voljo. Hvala vsem, 
da ste prišli in nasvidenje prihodnje leto, ko bomo 
spet ustvarjalni in polni znanja polnili stojnice 
in izdelovali voščilnice. In kako bomo drugo 
leto okrasili smrečico? Naj to zaenkrat še ostane 
skrivnost. Za letos pa vse dobro in srečno 2015.

Mentorica razstavišča Ludvik: Metka Lakota

MLADINSKI PEVSKI ZBOR OŠ LUDVIKA 
PLIBERŠKA MARIBOR

Tistim, ki ste redni bralci Radvanjskih novic, se 
ni potrebno posebej predstavljati. Veste, da smo 
Mladinski pevski zbor osnovne šole Ludvika 
Pliberška Maribor. Pod vodstvom mag. Metke 
Vrbančič Osterc veliko nastopamo in predstavljamo 
našo šolo širši javnosti. Vsako leto nas vidite 
in slišite na Radvanjskem trgu ob prazniku MČ 
Radvanje, na božično novoletnem sejmu, 
božičkovanju … Posebej veseli smo, da nas vabijo 
na pomembne mednarodne slovesnosti v vojašnico 
generala Maistra, kjer nastopamo pred samim 
vojaškim vrhom Evrope. Kot verjetno že veste, 
se redno udeležujemo mednarodnih zborovskih 
tekmovanj v Bratislavi, ki potekajo pod naslovom 
Festa Choralis. Vsakič zelo uspešno predstavljamo 
našo šolo, Maribor, pa tudi Slovenijo. Letos, v 
juniju, smo po nekaj letih Bratislave spet odpotovali 
v Olomouc. Ponovno smo dobili srebrno priznanje, 

si pridobili veliko novih izkušenj in doživeli veliko 
lepega. S kvalitetnim in trdim delom gremo novim 
uspehom naproti. Prvi postanek bo že kmalu – 
na božično novoletnem koncertu v cerkvi Sv . 
Frančiška v Radvanju. 
Se vidimo!

Jasmina Borlinić
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»Če znaš govoriti, lahko tudi poješ,  
če se znaš premikati, lahko plešeš.«
Afriški pregovor

Telo je otrokov prvi stik s svetom, zato mu je 
potrebno zlasti v predšolskem obdobju nuditi čim 
več možnosti za raziskovanje in izražanje skozi 
gibanje. Otroka spodbujamo k plesnemu izražanju s 
pomočjo organizirane igre in lastnega raziskovanja.

V našem vrtcu Radvanje tako delujeta dva plesna 
krožka Mali plesalci (3-4 leta) in Mi veselo plešemo 
(4-6 let), v katerih otroci želijo plesati ali pa se 
kakorkoli bogatiti z novimi plesnimi izkušnjami. 
Plesna krožka se  medsebojno tudi  povezujeta in 
skupaj nastopata ob različnih prireditvah. 
Kot plesna skupina smo se predstavili na 
božičkovanju in ob prihodu dedka mraza leta 2013 
s plesno točko Ples snežink in Delamo snežaka. Na 

našem zaključnem programu Studenček zapoj in 
zapleši z menoj leta 2014, Vrtca Studenci Maribor 
pa smo nastopali s plesno točko Igriva mavrica, 
katero smo predstavili tudi na 44. reviji Ciciban poje 
in pleše.

NAMEN PLESNIH KROŽKOV VRTCA 
RADVANJE je naučiti se plesati skozi igro, 
ustvarjati in se naučiti preprostih gibalnih vaj. S 
plesom srečujemo različno glasbo in spoznavamo 
ritem. Naučimo se osnovnega in enostavnega 
pravljičnega plesa (plesnih dramatizacij) in preko 
naravnega okolja s plesom prikažemo različne letne 
čase, vremenske pojave, gibanje živali in predmetov. 
Na zanimiv način tako razvijamo otrokove 
motorične sposobnosti, koordinacijo, gibljivost in 
s tem odkrivamo skrite potenciale posameznega 
otroka. V ospredju pa sta druženje in smeh ter 
krepitev otrokove samopodobe s posameznimi 
nastopi pred prijatelji iz vrtca in starši.
Skupaj sledimo k temu, da otrokom omogočimo, da 
glasbo doživijo in jim s pomočjo igre spodbudile 
veselje do glasbe in plesa. Trudile se bomo ustvariti 
pozitivno vzdušje in otroku prijetne situacije, kjer 
otroci najprej opazujejo, poslušajo ter šele nato 
plesno ustvarjajo. Prednost bomo dajale predvsem 
lastni improvizaciji otrok. Včasih pa bomo otroke 

tudi vodile, a le toliko, da bodo nato spet po svoje 
improvizirali.

»Vzgojiteljice smo.
Tu ni nobene čarovnije.

Ne hodimo po vodi.
Niti ne delamo drugih čudežev.

Samo ljubimo otroke.«
Marca Collins

Zapisale vzgojiteljice: Monika Žökš, 
Tatjana Dominko, Sidonija Bratuša 

in Vesna Čepelnik
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SAMOORGANIZIRANA ČETRTNA SKUPNOST RADVANJE

Pred letom dni je bil v Radvanjskih novicah objavljen 
prvi  prispevek o delovanju samoorganizirane četrtne 
skupnosti Radvanje.  S pomočjo Iniciative mestni 
zbor (IMZ) smo se v prostorih MČ Radvanje začeli 
dobivati prebivalci Radvanja, ki nam ni vseeno, 
v kakšnem Radvanju živimo. Od tistega prvega 
zbora v začetku septembra leta 2013, do danes smo 
zborovali točno tridesetkrat. Samoorganizirani zbori 
prebivalcev Radvanja so vsak drugi torek, vedno ob 
18. uri, na istem mestu.
Naše aktivnosti so že prinesle konkretne rezultate, 
postajamo vedno bolj prepoznavni. Naša vztrajnost 
pri reševanju velikih in malih problemov, ki kazijo 
podobo Radvanja, je postala prepoznavna tudi širše. 
V mestni upravi nas imajo vedno bolj za resnega 
in nepopustljivega partnerja pri evidentiranju in 
reševanju problemov kraja in mesta.
Navedel bom samo nekaj naših najodmevnejših 
dosežkov.
Naša vztrajnost je pripeljala do odprtja dolgo 
pričakovane splošne zdravstvene ambulante. 
Delovna akcija, ki smo jo imenovali Varna pot 
v šolo, je bila ne le odmevna, ampak je dejansko 
zagotovila našim osnovnošolcem varno pot v šolo 
in iz nje brez prečkanja tranzitne in zelo prometne 
Streliške ceste.
Akcija varno kolesarjenje po Radvanju, ki smo je 
izvedli skupaj z mariborsko kolesarsko mrežo, je 
prinesla premike pri urejanju kolesarskih poti v 
kraju.
Sprožili smo pobudo za premik stebra 
visokonapetostnega daljnovoda z dvorišča OŠ 
Ludvika Pliberška Maribor na primerno in zaradi 
elektromagnetnega sevanja, za šolarje in zaposlene 
na šoli, varno razdaljo. Spodbudili smo Elektro 
Maribor, kot upravljavca daljnovodov, k izvedbi 
dodatnih meritev EMS, Urad za izobraževanje 
MOM in vodstvo šole k projektu zavarovanja stebra 
z varovalno ograjo, vendar z doseženim še nismo 
zadovoljni. Predvsem ne razumemo vodstva šole, 
sveta šole in sveta staršev, da ne vidijo problema, 
ki ga imajo na dvorišču. Ne gre samo za problem 
elektromagnetnega sevanja, čeprav je ta prisoten 24 
ur na dan. Kaj če ponovno doživimo žledolom, ki 
se je zgodil prejšnjo zimo? Se odgovorni zavedajo 
posledic morebitnega zloma daljnovodnega 
stebra in njegovega padca na šolo? Zadnji prizori 
številnih polomljenih daljnovodnih stebrov in 
potrganih visokonapetostnih žic bi morali biti 
dovolj velik opomin. V samoorganizirani četrtni 
skupnosti menimo, da je edina rešitev tega problema 

premaknitev daljnovodnega stebra z dvorišča 
šole na, v vseh pogledih, varno razdaljo. V naših 
vrstah imamo strokovnjaka s področja EMS, zato 
predlagamo vodstvu šole, svetu šole in svetu staršev, 
naj ga povabijo medse. Dobili bodo pravo predstavo 
o tem, kaj je EMS, kako deluje na okolje in na ljudi.
Na zborih prebivalcev SČS smo zelo veliko govorili 
o rabi prostora v naši mestni četrti. S prostorom, 
ki je naše skupno dobro, ravnamo velikokrat 
neodgovorno. Ta prostor pod Pohorjem je nekaj, kar 
bi morali čuvati, kot pravi ljudski rek, »kot punčico v 
svojem očesu«. Prebivalci mnogih krajev doma in v 
svetu nam zavidajo, da živimo pod Pohorjem, mi pa 
tega ne znamo ceniti dovolj. Krivdo za takšno stanje 
si lahko kar porazdelimo. Prebivalci Radvanja se 
premalo zavedamo, da smo najprej sami tisti, ki smo 
odgovorni za prostor in okolje, v katerem živimo. 
Najprej moramo sami zavihati rokave in počistiti 
svoje okolje, ampak ne zgolj do svoje ograje. Lep 
zgled, kako moramo za svoje okolje skrbeti, so 
nam lahko prebivalci Begove ulice. Sprehodite se 
malo po tej ulici, to je pravi užitek! Podoben odnos 
do okolja, kot ga imajo v Begovi ulici bi v našem 
kraju lahko postal pravilo. Predlagamo  turističnemu 
društvu, da se loti vsakoletne akcije izbora najlepše 
urejenega vrta, ulice, soseske v Radvanju.
Za stanje v prostoru nosi veliko odgovornost tudi 
Mestna občina Maribor in njene institucije. Rad bi 
opozoril na nekaj primerov. Kako je mogoče, da 
je prišlo do izgradnje dveh blokov jugovzhodno 
od nedokončanega rondoja? Kdo je za to izdal 
gradbeno dovoljenje? Bloka stojita praktično na trasi 
južne obvoznice. Preko njih so razpete žice visoko 
napetostnega daljnovoda, v prostor sta tako rekoč 
vržena.
Drugi primer so gradnje eno ali večstanovanjskih 
hiš v Zg. Radvanju, ki rasejo znotraj že obstoječega 
strnjenega naselja. Nekatere stavbe oblikovno 
ne sodijo v prostor, so tudi predimenzionirane in 
naravnost kazijo okolje, v katerega so umeščene. 
Kje so odgovorne mestne službe, ki bi takšne posege 
v okolje onemogočile?
Tretji primer je izgradnja blokovskega naselja 
vzhodno od Pohorske ulice. Pri izdaji gradbenih 
dovoljenj se je premalo upoštevala potrebna 
komunalna infrastruktura. Poseben problem je pod 
dimenzionirana kanalizacija in nerešeno zajetje in 
odtok meteornih voda. Posledica tega so vsakokratne 
poplave. Samoorganizirana četrtna skupnost se je 
spoprijela tudi s tem  problemom. Skupaj z Uradom 
za komunalo MOM smo se dogovorili o takšni 
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sanaciji kanalizacije, ki bi pred poplavami rešila 
prebivalce in poslovne objekte okrog Radvanjskega 
trga.
Krajani organizirani v SČS Radvanje smo 
spregovorili tudi o »radvanjskih packah«. Med 
njimi je tudi Radvanjski trg, ki kaže zelo klavrno 
podobo. Turističnemu društvu je sicer uspelo 
z organizacijo sobotne tržnice in občasnimi 
družabnimi prireditvami prinesti vsaj malo življenja 
na ta prostor. Zaradi klavrne podobe trga pa smo 
na  našem zboru imenovali delovno skupino, ki bo 
ugotovila stanje, tudi lastniško, in pripravila, skupaj 
z Uradom za komunalo MOM, predloge za lepšo 
podobo in večjo funkcionalnost trga.
Še ena »packa«, o kateri smo spregovorili na našem 
zboru je Pekrska gorca in njeno okolje. Ta del 
Radvanja bi lahko postal skupaj z urejenim Športnim 
centrom Radvanja še en biser našega kraja in mesta. 
Žal kaže prav nasprotno podobo: je zapuščen in 
komunalno popolnoma zanemarjen. Tudi za problem 
Športnega parka in Pekrske gorce smo ustanovili 
delovno skupino, ki bo skupaj z Uradom za šport 
MOM pripravila predloge rešitev.
V samoorganizirani četrtni skupnosti veliko 
govorimo o možnostih Radvanja in Maribora na 
področju športnega, rekreativnega in drugega 
turizma. Naša želja je, da se povežejo ponudniki 
turistično gostinskih in športnih storitev Radvanja v 
neko skupnost, kjer bi se dogovarjalo o nastopanju 
in ustvarjanju skupne ponudbe kraja. Tukaj lahko 
ima turistično društvo pravo povezovalno in gonilno 
vlogo. Ob tem moramo omeniti turistično takso, ki 

mora postati izvirni prihodek lokalne skupnosti, 
torej Radvanja in se nikakor ne sme izgubiti v 
integralnem proračunu občine, kot je to potekalo do 
sedaj.

Veliko je še področij in problemov, o katerih smo 
na naših zborih govorili, da bi lahko napolnili cele 
Radvanjske novice. Pa vendar, ne moremo mimo 
dejstva, da v Radvanju nimamo prostorov, kjer bi 
se lahko razvijalo družbeno in družabno življenje 
kraja. Pogrešamo prostor, ki bi bil naš, kjer bi lahko 
delovala  marsikatera prostočasna aktivnost, kjer bi 
se lahko krajani vseh generacij družili in spoznavali. 
Mogoče smo Radvanjčani prav zaradi tega premalo 
homogeni, se manj poznamo in nismo  povezani 
tako, kot bi lahko bili.
Za konec samo še poziv. Če ste pripravljeni 
sodelovati, se nam pridružite. Na zborih, na katerih 
se srečujemo vsakih štirinajst dni, smo vsi enaki, 
smo zgolj krajani Radvanja in občani Maribora. 
Na naših zborih ni politike in nihče ne nastopa 
kot funkcionar (razen, če je k tej vlogi posebej 
povabljen).
Obvestila o naših zborih objavlja Večer, radio 
Maribor, radio Marš, zasledite jih na Info 
kanalu KRS Radvanje Pekre Limbuš, na naši 
spletni strani info@imz-maribor.org. Z nami 
se lahko povežete na našem elektronskem 
naslovu: radvanje@imz-maribor.org.
 

Za IMZ – SČS Radvanje
Rajko Kotnik

PROMETNA PROBLEMATIKA V MESTNI ČETRTI

Naj takoj na začetku pojasnim, da sem aktiven v delu 
samoorganizirane četrtne skupnosti Radvanje - SČS 
Radvanje, kjer se srečujemo krajani, katerim je mar 
za naš kraj in bi želeli s svojim aktivnim delovanjem 
pomagati pri razreševanju krajevnih problemov, 
opozarjati ustrezne ustanove ter nadzirati izvajanje 
različnih aktivnosti, ki jih izvajajo razne javne 
službe v našem kraju.
S tem člankom bi želel pokazati na ključne prometne 
zagate kraja, saj se je na srečanjih samoorganizirane 
mestne četrti pokazalo, da sodi neurejen promet med 
ene najbolj perečih težav naše mestne četrti (MČ).
Med ključnimi prometnimi zagatami smo na svojih 
srečanjih do sedaj evidentirali:
• neizgrajena južna obvoznica in s tem 

preobremenitev Streliške in Lackove ceste,

• preobremenitev Pohorske ceste in prevelika 
hitrost prometa na tej prometnici,

• neizgrajen podaljšek Zvezne ulice in povezava z 
Lackovo cesto,

• neizgrajen sistem kolesarskih in peš poti,
• dotrajanost voznih površin vseh prometnic,
• umiritev prometa predvsem severo-zahodno od 

Pohorske ceste.
Da se je ustavila izgradnja južne obvoznice po tem, 
ko je bila sredi leta 2009 otvoritev zadnjega odseka 
zahodne obvoznice od TC Qulandija do rondoja na 
Streliški ulici,  so »krivi« predvsem na predhodni 
mestni oblasti, z županom g. Kanglerjem na čelu. 
Ta je namreč zastopala stališče, da ta prometnica 
ni prioritetni projekt mesta. Danes smo soočeni s 
posledicami takega razmišljanja krajani Radvanja, 
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Peker, Limbuša, Studenc in prebivalci ob cesti 
Proleterskih brigad, saj promet, ki bi ga morala nase 
prevzeti južna obvozna cesta, sedaj »prevzemajo« 
predvsem Streliška in Lackova cesta, cesta 
Proleterskih brigad in Erjavčeva cesta. Zato smo se 
mestne četrti, ki nas ta problematika obremenjuje, 
povezali in se dogovorili za skupno delovanje, da 
bi realizirali zahteve po čimprejšnjem nadaljevanju 
izgradnje južne obvoznice in podaljška ceste 
Proletarskih brigad do Limbuške ceste. Zaradi krize 
in s tem pomanjkanjem denarja nas čaka Sizifovo 
delo v borbi z občinskimi, predvsem pa republiškimi 
oblastmi zadolženimi za izvajanje potrebnih nalog 
realizacije, predvsem pa za zagotovitev potrebnih 
sredstev za izgradnjo. Vsekakor je najbližja 
izgradnja odseka od rondoja do Kardeljeve ulice, 
saj za ta odsek že obstajajo potrebni akti in načrti, 
v veliki meri so odkupljena tudi zemljišča. Ključni 
problem za začetek gradnje tako ostaja zagotovitev 
potrebnih sredstev. 
Drugi odseki do priključitve južne obvoznice 
na AC križ, so časovno bolj odmaknjeni, saj za 
nadaljevanje trase južne obvoznice še sploh ni 
sprejetih prostorskih planov, za kar se bo potrebno 
močno zavzemati.Pohorska ulica je postala zelo 
obremenjena prometnica zaradi lokalnega prometa, 
ki se z dneva v dan povečuje zaradi občasnih 
obiskovalcev naše mestne četrti, saj je le-ta odlična 
destinacija za množico različnih rekreativnih in 
drugih aktivnosti. Poseben problem predstavljajo 
termini različnih prireditev. Vendar so še večja 
težava kot gost promet, neprimerne hitrosti vozil. 
Da bi se omejilo hitrosti na tej cesti smo Mestni 
občini Maribor- uradu za komunalo, promet in 
prostor podali zahtevo, da se uredi cona 30km  po 
celotni Pohorski ulici. Tako smo predlagali izvedbo 
rondojev na priključku pri Pohorski kavarni in 
Pekarni Began, kar bi po naše umirilo promet, 
istočasno pa tudi omogočilo lažje vključevanje vozil 
na Pohorsko ulico iz ulice Ob Ribniku in Grizoldove 
ulice.
Nepovezanost Zvezne ulice z Lackovo cesto 
povečuje promet po že tako preobremenjeni 
Pohorski cesti. Ni razumljivo, da je bila ta povezava 
vezana na zazidavo severo-zahodno od Zvezne in 
Lackovo cesto. S sprejetim Odlokom o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del območja S-25 
v Mariboru je namreč v 32. členu predvideno, da bi 
izgradnjo povezave financiral investitor izgradnje 
naselja. Vsakomur je danes jasno, da še lep čas 
predvidene gradnje novega naselja ne bo, zato 

bo potrebno uvrstiti to investicijo v plane mesta, 
ter spremeniti 32. člen omenjenega Odloka ter za 
zagotovitev sredstev obvezati MOM. Naša iniciativa 
je to investicijo že uvrstila v plan, ki je bil poslan na 
MOL za leto 2015/2016.
http://213.161.20.34/map.aspx?Pia=1043
Radvanje je center turistične dejavnosti mesta. K 
nam prihaja vedno več domačih in tujih gostov 
tudi poleti, saj je širše območje zelo primerno za 
rekreacijske dejavnosti kot so: sprehodi v naravi, 
gorsko pohodništvo, kolesarjenje ipd. Žal pa je 
kraj, kar se tiče kolesarskih poti in pločnikov, zelo 
slabo urejen. Letos je sicer občina na osnovi velikih  
pritiskov le odpravila nekaj motečih točk prehodov 
za invalide in kolesarje iz nivoja pločnikov na nivo 
cestišča,  primankuje pa varnih kolesarskih in peš 
poti. Za prihodnje leto je obljubila, da bo izvedena 
kolesarska pot ob Streliški cesti med rondojem z 
Ljubljansko ulico in Betnavskim gradom, vendar je 
to le delček rešitve celotnega problema.  Letos naj 
bi bil izveden tudi pločnik na južni strani Lackove 
ceste med Staro lipo in rondojem na začetku 
Pohorske ulice. S tem bo delno izboljšano stanje na 
tem delu Lackove ceste.

Nekoč lepo urejene vozne površine cestišč, ki smo 
jih uredili krajani s pomočjo samoprispevkov, so 
uničila različna komunalna podjetja z nestrokovno 
izvedbo raznih prekopov. Del vozišč (Lackova 
in Zvezna ulica) so poškodovane tudi zaradi 
preobremenitev in slabega vzdrževanja. Letos je 
bila izvedena preplastitev dela Lesjakove ulice. 
Obljubljena je tudi preplastitev Lackove ceste od 
rondoja s Pohorsko cesto do rondoja z zahodno 
obvoznico, vendar bo zaradi zapletov pri razpisu 
izvedbe pločnika, preplastitev izvedena prihodnje 
leto. Zelo kritična ostaja preplastitev Zvezne ulice, 
vsaj na območju, kjer poteka avtobusni promet.
Občini-oddelku za promet smo naložili izdelavo 
študije umiritve prometa zahodno od Pohorske 
ceste. Študijo pripravlja Univerza v Mariboru skupaj 
z MOM-urad za komunalo, promet in prostor.

To je le povzetek najbolj perečih vprašanj, ki se 
tičejo prometa v naši mestni četrti. Vodimo pa še 
aktivnosti v zvezi z izgradnjo Podpohorske ceste, 
Studenške ceste, umiritev prometa na Borštnikovi 
in Kardeljevi ulici, urejanja obstoječih peš poti ob 
vznožju Pohorja itd. 

Pripravil: Milan Pukšič
SČS Radvanje
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PETO SREČANJE »RADVANJSKIH PUBECOV«

Leto je naokoli in znova smo si izbrali eno zadnjih  
lepih avgustovskih sobot  za naše tradicionalno 
srečanje, letos že peto po vrsti. 
Tokrat smo se zbrali  na tenis igrišču v Pekrah. Tudi 
letos so prišli fantje iz vseh vetrov, nekaj jih je na 
srečanje pripotovalo tudi iz tujine. Ob  ponovnem 
snidenju ni manjkalo objemov in krepkih stiskov 
rok. Čeprav mnogi še vedno bivamo v Radvanju, 
se zaradi vedno hitrejšega življenjskega tempa 
redko vidimo, zato je vsakoletno srečanje odlična 
priložnost za prijateljski klepet. Tako kot je v 
navadi, smo ob prvih aperitivih poslušali našo himno 
»Smo pubeci iz Radvanja«. Najbolj korajžni so jo 
tudi zapeli.  Ob dobri kapljici smo se hitro sprostili. 
Kmalu je z žara zadišalo po odojku in drugih 
dobrotah, zato smo se okrepčali. Mnogi so že komaj 
čakali na športne igre, ki so postale zaščitni znak 
vsakoletnega srečanja. Tudi letos smo se pomerili v 
petih panogah. Tekmovali smo v namiznem tenisu, 
streljanju z zračno puško, namiznem nogometu, 
tenisu ter vlečenju vrvi. Vse igre so bile zelo borbene 
in napete do konca, saj smo »pubeci« še vedno v 
odlični kondiciji. Zmagovalci smo bili nagrajeni z 
ličnimi pokali. Vsi pa smo nestrpno pričakovali našo 
kraljevsko disciplino, oziroma tekmo večera:  to je 
vlečenje vrvi mladih proti manj mladim. V ekipo 
mladih so se lahko prijavili tisti, ki so mlajši od 60 
let, k »starim« pa seveda tisti, ki so starejši.  Tako 
kot vsako leto, nas tudi tokratno merjenje moči 
ni izdalo, saj sta se ekipi dobesedno borili za vsak 
centimeter. Po dolgotrajnem in izenačenem boju je 
z veliko muke, pravijo eni, pa tudi z veliko sreče, 
zmagala ekipa mladih.
Ob mraku so se ob zvokih harmonike in kitare 
zaslišale pesmi, ki so nas spominjale na našo 

mladost. Petje je sčasoma postajalo vse glasnejše in 
otožne pesmi so svoje mesto prepustile  živahnejšim. 
Naslednji dan so znali nekateri bolje obveščeni 
povedati, da se je petje slišalo vse do Radvanja. 
Naše veselo druženje je trajalo do poznih večernih 
ur in ob slovesu smo si zaželeli sreče in zdravja do 
naslednjega srečanja. Vsi si želimo, da bi bilo šesto 
druženje ponovno nekje v Radvanju. Tako kot vsako 
leto, smo v spomin na srečanje, tudi letos posneli 
skupinsko »gasilsko« fotografijo.
Ob tej priliki bi se za nesebično pomoč rad zahvalil 
gostitelju letošnjega srečanja g. Stanetu in vsem 
tistim, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji 
srečanja. Da je bilo druženje tako uspešno pa se 
zahvaljujemo vsem tistim, ki ste s svojo prisotnostjo 
poudarili njegov pomen.

Branko Valenti
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Ženski pevski zbor Glasbena matica Maribor je 
zapel svojo prvo pesem pred več kot 40 leti pod 
vodstvom profesorja Gustava Rakuše, ki je zbor tako 
izpopolnil in uglasil, da je kmalu začel nastopati na 
javnih proslavah, prireditvah in tekmovanjih. Leta 
1976 je zborovsko taktirko prevzela Marjana Rakuša 
in tradicijo zbora uspešno nadaljevala. Zbor je 
osvajal priznanja na raznih tekmovanjih, gostoval po 
Sloveniji in bivši skupni državi Jugoslaviji ter vsako 
leto posnel koncertni program za poslušalce radia. 
Zbor uspešno nastopa na vsakoletni Območni reviji 
odraslih pevskih zborov, kjer dosega odlične ocene, 
na območnem srečanju zborov Štajerske, na Taboru 
pevskih zborov v Šentvidu pri Stični, sodeluje na 
skupnih koncertih z domačimi zbori in slovenskimi 

pevskimi zbori iz zamejstva, izvaja samostojne 
koncerte, nastopa na svečanostih ob komemoracijah 
ali proslavah spominskih dogodkov ter na 
dobrodelnih prireditvah in koncertih. Do današnjih 
dni se je zamenjalo pet zborovodij in nad sto pevk. 
Trenutno je v zboru 38 pevk, različnih poklicev 
in starosti, ki jih druži veselje do prepevanja 
zborovskih pesmi različnih obdobij, narodov in 
avtorjev. V jeseni 2005 je vodenje zbora prevzela 
mlada profesorica glasbene vzgoje in zborovodstva 
Zsuzsa Budavari Novak, ki je na novo nastavila 
pevski program in je s svojo osebnostjo vnesla med 
pevke mladosten žar in umetniško zagnanost. 

Jožica Prizmič

ŽENSKI PEVSKI ZBOR GLASBENA MATICA MARIBOR

Športno srečanje mladih nogometašev 
(U11 in U13) NK RADVANJE AŠD Zarja BAZOVICA (Italija)

Srečanje je potekalo v Draš centru, 06.12.2014.
Po pozdravnem govoru predsednika NK Radvanje, 
g. Rojsa, v katerem jim je zaželel dobrodošlico in 
veliko športnih užitkov, sta se ob 11.00 uri pomerili 
ekipi U11. Mladi nogometaši domače ekipe so 
zmagali 9:3 (tekma je trajala 2x20 minut). V drugi 
tekmi U13 pa so bili gostje AŠD Zarja iz Bazovice 
boljši z rezultatom 17:11(tekma je trajala 3x20 
minut). 

Po srečanju smo naše zamejske Slovence pogostili 
pri Mladi lipi in Jelki v Pekrah. Potem smo jih 
peljali še na ogled tekme NK MARIBOR : NK 
RADOMLJE.

Za NK Radvanje zapisal:
Ivan Hrastnik
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VAJA REŠEVANJA Z ŽIČNIŠKIH NAPRAV MARIBORSKEGA POHORJA
Letošnje priprave na zimsko smučarsko sezono na 
Pohorju potekajo nekoliko z zamudo v primerjavi 
s prejšnjimi leti, ko je bilo vse nared že v začetku 
meseca novembra. Tako tudi vaje reševanja z 
žičniških naprav potekajo letos šele 6. decembra.
Namen vaje je usposobiti reševalce v skladu z 
Načrtom reševanja z žičniških naprav Mariborsko 
Pohorje. Predpostavke, pod katerimi se izvaja 
praktični del vaje, pa so: zastoj žičnice zaradi 
okvare na KKŽ Pohorske vzpenjače in sedežnici 
Sleme. Upravljalec sam z razpoložljivimi ekipami 
reševalcev ne more izvesti reševanja, zato aktivira 
dodatne enote za evakuacijo potnikov iz žičniških 
naprav.
Cilji vaje so:
• seznanitev s sistemom delovanja žičnice in 

načrtom reševanja,
• preverjanje opreme za reševanje – osebne in 

skupne tehnične GRS Maribor,
• preverjanje znanja reševalcev – soodvisnost 

postopkov,
• določitev postopkov varovanja in izvedbe 

reševanja potnikov iz žičniške naprave.

Udeleženci teh vaj so vsi, ki sodelujejo pri 
reševanju v primeru nesreče: člani, gorski reševalci, 
pripravniki GRS, reševalci sodelavci, gasilci JZPR 
Maribor, delavci žičnice, gasilci PGD Radvanje. Kot 
gostje so vabljeni tudi gorski reševalci iz Avstrije.
Letos se bo izvedla še praktična vaja iz nudenja 
prve pomoči s poudarkom na temeljnih postopkih 
oživljanja, ki jo vodijo reševalci Nujne medicinske 
pomoči Zdravstvenega doma Maribor.
Pripravo in izvedbo vaje nadzoruje vodja vaje Janko 
Breznik, za enoto GRS pa Ljubo Hansel.
Vsem smučarjem, zimskim pohodnikom in vsem 
krajanom želimo veliko zimskih užitkov in srečno 
novo leto 2015!

Blanka Prezelj

MARIBOR, RADVANJE in ŠPORTNI TURIZEM
Nedavno smo v Večeru lahko prebrali, kako 
»država« skrbi za spodbujanje in oživljanje 
gospodarstva v »nerazvitih« regijah. Namesto, da 
bi investirala in spodbujala nerazvite regije in jim 
pomagala, pa ugotavljamo, da še dodatno investira 
v  bogatejše.
Konkretni primer:  država oz. Nogometna zveza 
Slovenije bo zgradila nogometni center na Brdu 
pri Kranju. Zanj bo porabila cca 9 milijonov evrov, 
od tega jih bo pridobila 8 milijonov iz evropskih 
sredstev. Zgradila bo nogometna igrišča za treninge 
naših  in seveda tudi evropskih reprezentanc. Seveda 
bo ta vadbeni center imel tudi nove nastanitvene 
zmogljivosti in vso potrebno infrastrukturo.
Vse to, kar ste prebrali,  je  spodbudno in pohvale 
vredno, vendar z »manjšo« napako;  nekaj 
podobnega Maribor že ima in to v Radvanju, pod 
Pohorjem. V okviru Športnega centra Pohorje so 
bila pod Pohorjem zgrajena tri nogometna igrišča. 
Eno je tudi na vrhu Pohorja. Na teh igriščih so 
že trenirale številne reprezentance iz bližnjih in 
oddaljenih držav. Tukaj se že sedaj odvijajo razna 

mednarodna tekmovanja. V neposredni bližini so 
hoteli z  najvišjo kvalitetno ponudbo in nastanitvijo.  
V neposredni bližini imamo letališče, ki bi s tem 
lahko zaživelo ...  Pohorje je kot naravni  poligon za 
čudovite treninge, imamo  golf  vadbeni poligon in 
še in še. Športniki se lahko prepeljejo z vzpenjačo 
na vrh Pohorja, kjer so idealni pogoji za kondicijske 
treninge in vse to že obstaja brez dodatnih vlaganj. 
S tem, da bi zgradili tak center, bi dejansko samo 
dogradili in posodobili že zgrajeno. S preostalim 
denarjem bi lahko uredili vso infrastrukturo v 
neposredni okolici in v Radvanju, pa še za »Ljudski 
vrt«  in še za kaj bi ostala sredstva.
Iz navedenega sledi, da bi država, če bi želela 
gospodarno ravnati, MORALA upoštevati to, 
kar je nekje že zgrajeno.  Če bi država želela, kar 
venomer poudarja, pomagati nerazvitim regijam, bi 
s tako investicijo spodbudila, ne samo ŠPORTNI 
TURIZEM, ampak bi zagnala precejšni del 
gospodarstva v Mariboru in širši okolici. Ko država 
vlaga v take zmogljivosti, spodbudi vse dejavnike v 
regiji. Pa tudi prihranili bi veliko denarja, katerega 
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bi lahko vložili v razvoj naše obubožane regije.
Pa ne samo to. Maribor ja NOGOMETNO mesto, 
ima izredno nogometno tradicijo, izjemno publiko 
in v nekem oziru tudi živi z nogometom. Ali ne bi 
bilo popolnoma logično in edino pravilno, da bi 
bil sedež Nogometne zveze Slovenije v Mariboru?  
Kaj bi bilo s tem lahko narobe?  Verjetno imamo 
v Mariboru več nogometnih strokovnjakov kot 
kjerkoli drugje. Ampak tu ne gre samo za nogomet, 
gre za širši namen take investicije. Takšen vadbeni 
center pritegne (kot je že sedaj) številne »športne« 
turiste in seveda tako priteče denar v regijo. Ko 
pridejo tuje reprezentance v katerikoli vadbeni 
center, se tja ponavadi vrnejo in s tem seveda 
ustvarjajo dohodek. Tako pa bo vse to ostalo tam, 

kjer je že sedaj veliko denarja. Da ne govorim o tem,  
koliko denarja se steče v regijo že s samo izgradnjo 
(pri kateri sodelujejo številni gradbeniki in obrtniki). 
Enostavno ne razumem, zakaj se mariborski 
občinski možje ne zganejo ob taki investiciji in je 
ne poskušajo pripeljati v Maribor. Nerazumljivo 
je, da dovolimo, da naše že zgrajene zmožnosti za 
takšen vadbeni center na nivoju države enostavno 
ignorirajo. Pa ne le to, ignorirajo tudi obljube za 
vlaganja v mariborsko regijo, v kateri naj bi se 
spodbujalo gospodarstva. 
Zdi se mi, da drži pregovor: »Daj bogatemu, revežu 
tako nimaš kaj vzeti, naj ostane revež!«

Rudi Kramberger

CLAUDIA
Moje ime je Klavdija Hercog. Z glasbo se ukvarjam 
že 14 let. Zadnjih 5 let se intenzivno posvečam delu 
z otroci, otroškim animacijam in drugim otroškim 
projektom, čeprav me še kar vedno vabijo na razna 
presenečenja za  rojstne dni, poroke in veselice.
Nekateri mi pravijo da sem sanjač, drugi, ki me 
poznajo, vedo, da vse kar sanjam, uresničim, saj so 
moje sanje realne in izvedljive.
Ene izmed mojih sanj se uresničujejo v zadnjem 
času  s pomočjo oddaje UJEMI SANJE, ki jo gledalci 
spremljajo že 8. leto. Naša rubrika »SANJAMO 
DEŽELO ŠKRATOV« traja že 3. sezono. Ker pa 
jo želimo nadgraditi in jo narediti še bolj gledano, 
smo k sodelovanju povabili tudi podjetnike, ki se 
nam predstavijo s svojo dejavnostjo, kulinariko, 
unikatnimi izdelki … Obiskali bomo tudi lokalne 
ter bližnje turistične in destinacije, ki so zanimive 
turistom, ki pridejo v Prlekijo. V veliko pomoč nam 
je krajevna skupnost IVANJKOVCI, ki nam pomaga 
pri projektu z vzdrževanjem cest, dovozom gramoza 
in raznih drugih delih.
V tej sezoni bosta sodelovala tudi dva prepoznavna 
lika (ŠKRATA), ki bosta v oddaji popestrila 
dogajanje med samim delom in po njem, tako, da 
vključimo tudi otroško publiko in s tem povečamo 
obisk otvoritve dežele, ki bo 17. aprila 2015. To 
bo hkrati tradicionalni datum krajevnega praznika 
omenjenega kraja!
Vabimo vse starše, otroke, šole, vrtce, da se nam 
pridružijo.
Tudi znani obrazi so nam že priskočili na pomoč s 
svojo prisotnostjo na otvoritvi, kjer bo potekal velik 

celodnevni spektakel,  ne le za otroke, temveč tudi 
za vse nas odrasle.
Med znanimi Slovenci so v oddaji že nastopili: 
MILI, DOLORES LIPUŠ, ANSAMBEL 
MALIBU, SUZANA JAKŠIČ, FRANC GORZA-
LAJČI, LUCIJA ČIROVIĆ-FATA, MARTINA 
IPŠA, SPIDI, RUDI ŠANTL, TD MARKOVCI, 
WERNER, DOMEN KUMER, GORAZD 
ADEMOVIČ, BOŠTJAN DIRNBEK, DANIJEL 
HORVAT, VESNA JANKOVIČ, ansambel 
KATRCA in še mnogi drugi.
Več o dogajanju lahko spremljate na fb – DEŽELA 
ŠKRATOV ali pregledate vse dosedanje oddaje na 
YOUTUBE – DEŽELA ŠKRATOV.
 
Tudi vi se lahko v  DEŽELI ŠKRATOV pojavite kot 
donator. S tem se boste pridružili mnogim, ki so že 
pomagali uresničiti naše sanje.
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VESELJE ZA OTROKE ...
PETJE, PLES, ČAROBNA BITJA (ŠKRAT 
PRAVLJIČAR, ŠKRAT ZMEŠNJAVČEK, ZOBNI 
ŠKRAT, ŠKRAT SMETKO), PIKA NOGAVIČKA 
in FICKO, TER GUSAR IN ZAKLAD
Za vas smo pripravili več različnih programov 
za otroke do devet let, odvisno od vaših želja in 
dogovora.
Nudimo vam tudi razne tematske delavnice  in  
animacije v angleškem jeziku, poslikave obrazov ter 
lutkovno in gledališko  predstavo. 
ŠKRAT ZMEŠNJAVČEK DOBIL SVOJO 
PRAVLJICO!
V poletnem času je izšla zgodbica o škratu, deklici 
Ani in barvah. Primerna je predvsem za vrtce, 
saj se otroci skozi zgodbo naučijo osnovnih barv 
in še veliko drugega. Na njej je tudi pesmica 
o barvah, ki jo otroci naravnost obožujejo. 
Cena: 5,00 €  

PRAVLJIČNI ŠKRAT JE DOBIL TUDI SVOJO 
ZIMSKO PRAVLJICO
Govori o Škratu Pravljičarju, ki naredi snežaka 
Belkota in pomaga ptičku. Za to zgodbico imamo 
tudi GLEDALIŠKO PREDSTAVO, ki je bila med 
otroci zelo dobro sprejeta.
Na cd-ju je posnetih tudi 6 zimskih pesmi o 
SNEŽINKAH, BOŽIČU, DEDKU MRAZU, 
SNEŽAKU in PUSTU.  Cena: 5,00 €

,,MAJHNE NOGICE, VELIKE, BISTRE 
GLAVICE ,,.
Je knjigica A4 formata z 29 pesmicami. Pri vsaki 
pesmici  so tudi ilustracije, da so  lažje razumljive za 

otroke, ki še morda ne znajo brati in so primerne za 
učenje velikih tiskanih črk. Namenjena je otrokom 
do devetih let.
Razdeljena je na tri dele:
Oranžna barva: POUČNE PESMI
Modra barva: ZIMSKE PESMI
Zelena barva: ZABAVNE PESMI

Knjiga govori o prometu, eko dnevih , levi in desni, 
matematiki, pa tudi o tem, kako pomagati prijatelju 
- 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, 
o pospravljanju, umivanju zobkov in še o čem.
ZABAVNI CD- NAJLEPŠE MELODIJE 
Na tej zgoščenki je 20 zabavnih pesmi, ki so vam 
najljubše, o čemer pričajo podatki o poslušanju 
čestitk na radijskih postajah po Sloveniji. 
Cena: 10,00 €
 
Vse to in še veliko drugega lahko spremljate 
na www.pevkaclaudia.si, mi pišete na :
pevkaclaudia@gmail.com ali me kontaktirate na 051 
332 210.
Lep pozdrav tudi v imenu ŠKRATOV!
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UŽITNE DIVJE RASTLINE 
Po namenu in načinu uporabe lahko užitne rastline 
razdelimo v več skupin. 
Največjo skupino sestavljajo rastline, iz katerih 
pripravljamo zelenjavne jedi in rastline za zdravje, 
pomembne pa so tudi rastline z užitnimi sadeži in 
užitnimi podzemnimi deli. 
Tem rastlinam moramo dodati še začimbne rastline, 
precej pa je tudi rastlin z užitnimi semeni, cvetnimi 
popki in cvetnimi lističi. 
Z užitnimi rastlinami se lahko prehranjujemo v vseh 
letnih časih, najbolj pogosto je to  v spomladanskih 
mesecih od meseca marca do meseca junija. Glavna 
sezona za nabiranje rastlin je od meseca maja do 
meseca septembra.
Gozdni sadeži dozorevajo od maja do pozne jeseni. 
Podzemne dele rastlin je najbolje nabirati in uživati 
v prvih pomladanskih mesecih in od začetka jeseni 
do zime.
Lubje nabiramo v času preden začnejo brsteti grmi 
in drevesa.

NABIRANJE RASTLIN ZA HRANO IN 
ZDRAVJE
Pri  nabiranju  rastlin  se  držimo  sledečih  pravil:
Preden začnemo nabirati rastline, premislimo, če jih 
bomo sploh uporabili. 
Če nismo prepričani, jih raje ne nabirajmo.
Če nabiramo cele rastline, pustimo dovolj rastlin za 
seme. Nabiramo močnejše  rastline. Slabše in manjše 
pustimo rasti dalje.
Rastline nabirajmo takrat, ko vsebujejo največ 
učinkovin. Nabiramo jih lahko po koledarju 
nabiranja. Cvetočih rastlin za sušenje nikoli ne 
nabirajmo, kadar dežuje ali v jutranji rosi.
Pri nabiranju jih spravljajmo v zračne vrečke, 
najbolje v papirnate ali platnene. Plodove in 
korenine nabiramo lahko tudi v druge vrečke, še 
boljše pa je,če jih nabiramo v košaro.
Rastline sušimo v zračnih, senčnih prostorih. 
Korenine, lubje  in sadeže navadno sušimo na soncu, 
sušilniku za sadje ali v pečici.
Posušene rastline zdrobimo ali narežimo ter jih 
shranimo v kartonski škatli, stekleni posodi ali 
vrečki iz platna. Rastline lahko sušimo tudi tako, da 
jih povežemo v šopke in le te obesimo na zračen, 
senčni prostor. Na vrečke, škatlo ali stekleno 
posodo napišemo ime nabrane rastline in datum 
shranjevanja.

Za shranjevanje rastlin izberemo suh, temen in 
hladen prostor.
Za prehrano uporabljajmo (čim dalj časa je mogoče) 
sveže rastline.
Rastlin nikoli ne nabiramo ob prometnih cestah 
ali kjer menimo, da je onesnaženje preveliko. Ne 
nabiramo jih na travnikih, kamor kmet zvozi velike 
količine gnojevke ali velike količine umetnega 
gnojila.
Zdravilne rastline nabiramo za največ dve leti, ker 
izgubljajo učinek.

Pri nabiranju moramo poznati zaščitene rastline. 
Takšnih rastlin, ki rastejo v Sloveniji, je 215 vrst.

UPORABA  ZELIŠČ
Zelišča lahko močno popestrijo našo vsakdanjo 
prehrano. Uporabljamo jih lahko za
pripravo zelenjavnih juh, prikuh, solat, namazov, 
sladic, desertov, napitkov, želejev, marmelad, si-
rupov, sadnih solat, lahko jih uporabljamo tudi za 
ozimnico.

ZDRAVJE
V vsakdanjo prehrano vključena zelišča nam poma-
gajo ohraniti zdravje. Zdravje nam zraven prehrane 
pomagata ohranjati tudi naravna kozmetika in higie-
na.
Zdravilna zelišča uporabljamo predvsem za pripravo 
kopeli, ki osvežujejo, 
pomirjajo in vračajo duševno ravnotežje. Za nego 
kože in las vedno bolj cenimo
naravne pripravke.  

Borut Cerkvenič

UŽITNE DIVJE RASTLINE
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NEKAJ ZA RAZVEDRILO

NAGRADA ZA PRAVILNO REŠENO KRIŽANKO: 2 vstopnici za MTC Fontana

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 2015. 
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PEGGY BAR

Tržaška cesta 37a, 
2000 Maribor 
SLOVENIJA
http://www.btg.si

Na lokaciji za Mlado lipo, Lackova cesta 78, 
oddamo poslovne prostore, pisarne in lokale za 
storitve in trgovino.
Podgornik investicije d.o.o., 041 610697
Mnogo uspeha pri nagovarjanju naših najemnikov 
in lep pozdrav,

Vojko Podgornik
Podgornik investicije d.o.o.
Lackova c. 78a, Maribor
ID za DDV SI80743927
tel.: 6143313, fax.6143320, mob.:41610697
vojko.podgornik@mikro-polo.si

LA - CANTINA
http://www.la-cantina.si
info@la-cantina.si.
 
Pohorska ulica 60
2000 Maribor

Vabljeni na najboljše pice na obrobju zelenega Pohorja!

V domačem, »pohorskem« ambientu pri spodnji postaji 
Pohorske vzpenjače izbirajte med bogato ponudbo pic, 
testenin in solat – Pohorska pica in pica La cantina vas bosta 
zagotovo prepričali! Ne zamudite ponudbe tedna, za katero 
veljajo akcijske cene!
Vse jedi prilagodimo tudi vegetarijancem. Najmlajšim 
gostom pripravimo otroške pice, h katerim dodamo še majhna 
darila; otroci se lahko kratkočasijo tudi na igralih. Prav tako 
lahko pri nas posedite v prijetnem ambientu zimskega vrta.
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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

F R I Z E R S T V O
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ZOBNA AMBULANTA IN
ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

Ulica Saše Deva 16, 2000 Maribor
tel.: 02/ 6136 131, 02/ 6136 130

www.dental-labor.si

Vesel Božič in srečno novo leto 2014
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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                   

27
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Vesel Božič in srečno novo leto 2014



37

RADVANJSKE NOVICE

Mlin in trgovina Mlinarček

V Radvanju, na Lackovi cesti 78a, smo v mesecu novembru odprli 
mlin in trgovinico Mlinarček, v kateri lahko skozi okno pokukate v 
Mlinarčkovo kamrico, kjer je čisto pravi ročno izdelan kombiniran 
mlin na kamen, s katerim meljemo vse vrste ekološke moke in 
zdroba. S tem hočemo zagotoviti, da pridejo naši izdelki vedno sveži 
do kupca, hkrati pa podpiramo pridne roke slovenskih kmetov. 
V trgovini Mlinarček lahko kupite le slovenske izdelke iz ekološke 
pridelave: 
• moka (pirina, ajdova, pšenična, koruzna, ržena, ječmenova, 

prosena), 
• kosmiči (pirini, pšenični, ovseni), 
• zdrob (pirin, ajdov, pšenični, koruzni), 
• semena (bučna, konopljina, lanena), 
• olja (bučno, konopljino, laneno), 
• neoluščeno proso, 
• ajdova kaša, prosena kaša... 
Ker pa se bliža praznični čas obdarovanj, lahko v trgovini Mlinarček 
kupite tudi izvirne darilne košarice in gajbice z bio izdelki. Da vam 
olajšamo praznično peko, vas v trgovinici čakajo brezplačni recepti. 
Enega izmed njih pa vam razkrivamo tukaj. 

BOŽIČNI KRUH

Sestavine:
4 jajca, 200 g pšenične polbele moke, 100 g pirine polnozrnate moke, 
1 pecilni, 100 g sladkorja, 1 vrečka vanilijevega sladkorja, malo 
cimeta, 50 g čokolade v prahu, 250 ml mleka, 1 žlica ruma, 1 pest 
kokosove moke, suho sadje in oreščki (slive, marelice, rozine, fige, 
dateljni, orehi, lešniki, mandlji), nekaj koščkov jedilne čokolade

Postopek:
Suho sadnje narežemo na koške in ga posipamo z moko, da se ne 
sprime. Oreščke na drobno nasekljamo, prav tako jedilno čokolado. 
Jajca, sladkor in vanilijev sladkor penasto umešamo, dodamo cimet, 
rum, mleko, čokolado v prahu, kokosovo moko in moko, pomešano s 
pecilnim praškom. Na koncu dodamo še suho sadje in oreščke. Pečico 
zagrejemo na 180°C in pečemo prbl. 40min (odvisno od pečice).

Spletna stran:  www.mlinarcek.si, E-pošta:     info@mlinarcek.si
Tel. Številka: +386 (0)68 618 703

Delovni čas trgovinice Mlinarček: 
Torek in četrtek: 9:00 – 17:00, sreda in petek: 16:00 - 19:00
Sobota: 9:00 – 13:00

Prisrčno vabljeni v našo trgovinico!
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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

NAJBOLJŠA KAVA
V RADVANJU

Kupon za kavo: eno 
plačaš, druga gratis.

Vesel Božič in srečno novo leto 2015 Vam želi kolektiv CAFE FINO

zanesljiva ekipa za Vas!
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ETS PREGL d.o.o.
Tel.: 02/843 20 10, Fax: 02/843 20 17
e-mail: ets-pregl@siol.net, internet: www.ets-pregl.si

Storitve
• izvajanje vseh vrst elektroinstalacij jakega in šibkega toka

Trgovina 1
• elektroinstalacijski material (razsvetljava, kabli in energetska 

oprema, stikalna in merilna tehnika)

Trgovina 2
• bela tehnika, akustika, mali gospodinjski aparati,  

blago široke potrošnje ...

Trgovina 3
PE Lackova cesta 47, maribor
tel.: 059 023 703, 059 023 704
fax: 059 023 702, e-mail: ets-pregl@t-2.net
• vse za dom na enem mestu 

(bela tehnika, akustika, elektromaterial ...)
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Delovni cas:

Narocanje:

RADVANJSKE NOVICE

Delovni cas:

Narocanje:
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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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MUPRA d.o.o. ima kot osnovno oz. glavno dejavnost registrirano PROSTORSKI INŽENIRING t.j. 

izdelavo celovite predpisane projektne dokumentacije, pridobitev vseh potrebnih dokumentov, 

soglasij in dovoljenj ter vodenje postopkov za pridobitev gradbenih in uporabnih dovoljenj za 

novogradnje ter legalizacije brez dovoljenj zgrajenih stanovanjskih, poslovnih, počitniških in 

gospodarskih ter pomožnih objektov.

MUPRA d.o.o., Lackova cesta 95a, 2000  Maribor – PE Maribor, Lackova cesta 78 , 2000  Maribor

GSM:040 / 611-810  – info@mupra.si - www.mupra.si

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
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Ime in priimek 

Ulica 

Kraj 

Dom Danice Vogrinec Maribor 
Čufarjeva cesta 9 
2000 Maribor 

Obkrožite pravilen odgovor:  A  B  C 




