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Leto 2015 je skoraj naokrog in december je mesec, ko 
nas obiščejo ter obdarijo trije dobri možje. Je tudi čas 
za razmislek o tem, kaj smo dobrega v tem letu storili, 
koga smo osrečili, mu namenili prijazno besedo, 
nasmeh ali vsaj stisnili roko. Tega je v današnjih 
turbulentnih časih vedno manj. V tem času, ko se 
leto zaključuje, se ozremo po dogodkih, ki so za nami 
in načrtujemo aktivnosti za prihodnost na različnih 
področjih.
V lokalnem okolju lahko z zadovoljstvom ugotovimo, 
da smo svetnice in svetniki MČ Radvanje v letu 
2015 »pod streho« spravili 7 sej, saj smo v začetku 
leta določili delovna telesa MČ in smo kot prvi v 
državi uspeli izpeljati tudi poskusni projekt uvedbe 
participatornega proračuna, kjer ste se vi, spoštovani 
sokrajani in sokrajanke, pred nedavnim odločali o 
prednostnih projektih za našo mestno četrt v skupni 
vrednosti 100.000€. Izbrali ste naslednje projekte: 
Sanacija Radvanjskega trga, Namestitev košev za 
odpadke, Ureditev otroškega igrišča, Povečanje 
prometne varnosti na Pohorski ulici, Muzej na 
prostem pri vzpenjači, Program izobraževanja otrok 
o vrtnarjenju, Hortikulturna ureditev Radvanja, 
Ureditev pločnika na ulici Ob Ribniku … Prav tako 
se je v letošnjem letu preplastil del Lackove ceste, 
trenutno pa se ureja tudi pločnik od Ljubljanske ceste 
do Betnavskega gradu. Za naše visoko zastavljene 
cilje smo morali krepko zavihati rokave. Z zglednim 
sodelovanjem z Mestno občino Maribor ter njenim 
vodstvom nam je uspelo realizirati več projektov, 
kakor v letu pred tem. V prihodnje še zmeraj ostajajo 
določene prioritete, med katere sodijo preplastitev 
vozišča na Lackovi ter Streliški cesti in dokončna 
ureditev krožišč, kakor tudi državni prostorski načrt 
izgradnje mariborske južne obvoznice skozi našo 
mestno četrt, ki bo bistveno razbremenila celotno 
mestno četrt Radvanje, predvsem pa ljudi, ki živijo 
ob omenjenih (Lackovi ter Streliški) cestah, kakor 
tudi vse ostale, ki se dnevno po njih vozijo na delo. 
Med preostale prioritete, ki smo si jih v MČ zastavili, 
pa sodijo še osvetlitev določenih ulic ter ureditev 
dotrajane ali neizgrajene kanalizacije.
Veliko želja in potreb je bilo in še bo izraženih. 
Vsakega novega predloga smo v MČ zmeraj veseli, 
zato mi dovolite, da se ob tej priložnosti zahvalim 
vsem svetnicam in svetnikom MČ Radvanje za 
dobro opravljeno delo v letu 2015 ter Mestni občini 
Maribor, z županom g. Andrejem Fištravcem na 
čelu, za vso pomoč in podporo pri izvedbi projektov 
v naši mestni četrti. Izredno ponosen pa sem, ko se 

ozrem na delovanje številnih naših društev, ki so v 
preteklem letu poskrbela za še večjo prepoznavnost 
MČ Radvanje in njen ugled.
Za nami je uspešno leto, pred nami pa novi izzivi. 
Prepričan sem, da jih bomo s homogenostjo, 
ustvarjalnostjo in zagnanostjo tudi uspešno realizirali. 
V veselem decembru, ko je praznična razpoloženost 
na višku, bo kakor vsako leto, tudi letos kar nekaj 
prireditev v naši mestni četrti. Predvsem bi želel 
izpostaviti božični sejem na Radvanjskem trgu, 
kamor vas kot predsednik MČ Radvanje že sedaj 
vljudno vabim.
Čisto za konec pa mi prosim dovolite, cenjeni 
sokrajani ter sokrajanke, da vam zaželim prijetne 
božično-novoletne praznike, novo leto 2016 pa naj 
vam prinese veliko zdravja, veselja, smeha, radosti, 
miru in medsebojnega razumevanja.

Nino Kac, predsednik MČ Radvanje
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SPOŠTOVANE SOKRAJANKE IN SOKRAJANI MESTNE ČETRTI RADVANJE!

MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA ČETRT RADVANJE
Lackova cesta 43, 2000 Maribor
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mc.radvanje@maribor.si

TURISTIČNO DRUŠTVO RADVANJE
VAS VABI NA

BOŽIČKOVANJE
Z ŽIVIMI JASLICAMI

v petek, 18. 12. 2015, ob 17. uri
IN

BOŽIČNI SEJEM
NA RADVANJSKEM TRGU, ob Pohorski cesti.

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

 
NASTOPILI BODO:

OTROCI (vrtec Studenci – enota Radvanje, OŠ Ludvika 
Pliberška Maribor), ženski pevski zbor GLASBENA MATICA 
Maribor in CLAUDIA s spremljevalci.

MED IZDELKI NA STOJNICAH BOSTE ZAGOTOVO NAŠLI 
TUDI KAJ ZASE IN ZA SVOJE NAJBLIŽJE. UREDNIŠKI ODBOR RADVANJSKIH NOVIC: 

Izdajatelj: Turistično društvo Radvanje
Odgovorni urednik: Samo Papež
Glavna urednica: Minka Godec
Član: Peter Smolič
Fotografija z naslovnice: Peter Kosi
Lektorirala: Nataša Colja
Tisk in oblikovanje: Tiskarna Babič Stojan s.p.
Naklada: 3500 izvodov
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AKTUALNO

Tudi letos člani Turističnega društva Radvanje 
pripravljamo že tradicionalni BOŽIČNI SEJEM in 
BOŽIČKOVANJE.
Začeli bomo v petek, 18. 12. 2015, ob 17. uri. 
Nastopil bo otroški pevski zbor OŠ Ludvika 
Pliberška Maribor in otroci Vrtca Studenci, enota 
Radvanje. Z nami bo pevka Claudia s čarovnikom 
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, v soboto 
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 
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  vnaprej 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. 
HVALA in SREČNO 2016.

Minka Godec

PROGRAM NA BOŽIČKOVANJU IN BOŽIČNEM SEJMU TD RADVANJE 2015

AKTUALNO

DAN
DATUM

URA

PETEK, 
18. 12. 2015,
od 17. ure

SOBOTA, 
19. 12. 2015,

od 15. ure

KULTURNI
PROGRAM

• OPZ OŠ Ludvika Pliberška Maribor 
• Vrtec Studenci, enota Radvanje
• CLAUDIA
• Prihod Božička

• nastopi učencev  
OŠ Ludvika Pliberška Maribor

• Ženski pevski zbor Glasbena matica 
Maribor (17.00)

JASLICE ŽIVE JASLICE

STOJNICE BOŽIČNI DARILNI 
BAZAR

BOŽIČNI DARILNI 
BAZAR

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 TD Radvanje organizira 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. Pridite in naredite praznične dni še lepše!

Turistično društvo Radvanje
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SAMOORGANIZIRANA  ČETRTNA SKUPNOST RADVANJE V LETU 2015  ŽANJEMO REZULTATE NAŠEGA DOSEDANJEGA DELA

AKTIVNOSTI IMZ - SČS RADVANJE V MČ RADVANJE AKTIVNOSTI IMZ - SČS RADVANJE V MČ RADVANJE

Preden sem se lotil tokratnega pisanja sem vzel 
v roke Radvanjske novice, ki so izšle pred letom 
dni. Želel sem obuditi spomin na pot, ki smo jo 
v samoorganizirani četrtni skupnosti Radvanje 
prehodili v letu, ki se poslavlja.
Ponosen sem na zboriste, to smo tisti krajani 
Radvanja, ki se vsakih 14 dni, ob torkih, ob 18. 
uri sestajamo v prostorih MČ na Lackovi 43. 
Vsak Radvanjčan, ki pride na naš zbor, že s svojo 
prisotnostjo pokaže, da mu ni vseeno, v kakšnem 
kraju živi. Seveda smo ljudje različni, eni smo bolj 
zagnani za akcijo, drugi za besedo, tretji spet za 
organizacijo in izvedbo. Srečno naključje je hotelo, 
da se je na naših zborih oblikovala skupina krajanov, 
ki resnično delujemo po načelu demokracije direktne 
akcije, kar je eno temeljnih načel, po katerih 
delujemo na zborih.
In kaj pomeni demokracija direktne akcije. To 
načelo ima zelo enostaven pomen. Če kot krajan 
zaznaš problem, ki se je v kraju pojavil in ga na 
zboru izpostaviš, potem si zavezan, da ga tudi 
pomagaš reševati!
Vas zanima, kdo smo tisti, ki najbolj zalivamo drevo, 
ki se mu reče samoorganizirana četrtna skupnost in 
skrbimo za njegovo rast? Kar po vrsti! To so Jasna 
Markuš, moderatorka na naših zborih in aktivistka od 
glave do pete; Milan Pukšič, organizator in izvajalec 
delovnih akcij, zagrizen borec za spreminjanje 
podobe kraja in vodja delovne skupine za promet; 
Andrej Gulič, ki je odkril Rosmanitovo grobnico in 
zavihal rokave za sanacijo tega spomenika; Lidija 
Polovič, vodja Foruma za socialno podjetništvo 
v mestu in njena skupina, ki nam je pomagala pri 
čiščenju  nekaterih gozdnih poti, kot so Kurirčkova 
pot ali pa pot, po kateri se pride do Rosmanitove 
grobnice. Tukaj je še Zmago Gomzi, novinar Večera, 
ki pomaga s svojimi izkušnjami v komunikaciji z 
javnostjo, pa Tomo Škegro, ki si prizadeva za to, da 
parkirišče na Lackovi 43 ponovno postane parkirišče 
vseh stanovalcev blokov okrog parkirišča, Milan 
Povodenj iz Borštnikove ter Rudi Kramberger, 
ki si prizadeva za lepšo podobo Radvanjskega 
trga. Seveda ni mogoče pozabiti na Sama Papeža, 
predsednika Turističnega društva Radvanje, ki 
je vedno pripravljeno sodelovati z nami in nam 
pomagati.
Naštevanje tistih, ki najbolj izstopajo, bi lahko 
še nadaljeval, vendar želim spregovoriti še o 

(po mojem) največjem dosežku v letu 2015. 
Naša četrtna skupnost kot prva v Mariboru in v 
Sloveniji uveljavlja obliko neposrednega odločanja 
(participacije) krajanov pri izbiri projektov, ki bodo 
našli svoje mesto v mestnem proračunu za leto 
2016. V času, ko pišem ta prispevek, tečejo zadnje 
priprave za izvedbo glasovanja o projektih, ki so jih 
izbrali krajani. Odločitve seveda še niso sprejete.
Zakaj prvi? Najprej zato, ker smo s svojo aktivnostjo 
pokazali, kaj zmoremo in v nadaljevanju zato, ker 
se je v Iniciativi mestni zbor (IMZ), kot promotorju 
participacije krajanov pri odločanju o porabi dela 
proračunskih sredstev občine, organizirala skupina 
Odločaj o mestu, ki nepopustljivo vztraja, da se 
participatorni proračun začne izvajati v praksi.
Ob vseh navedenih pozitivnih premikih v Radvanju 
ne morem mimo stanja na MČ Radvanje. V tajništvu 
MČ zelo pogrešamo nekoga, kot je bila gospa 
Zdenka, ki je bila pripravljena priskočiti na pomoč ne 
glede na čas in problem, ki se je pojavil. V tajništvu 
MČ moramo imeti nekoga, s katerim se lahko krajan 
pogovori o problemu, in ki lahko ta problem prenese 
naprej, če sam ne more pomagati. To, kar že od 
aprila počne mestna občina Maribor (z (ne)zasedbo 
mesta tajnika MČ Radvanje), je naravnost absurdno, 
saj kaže na popolno ignoranco in odsotnost želje po 
rešitvi tega problema. Sedaj imamo celo podžupana 
odgovornega za delovanje MČ in KS! In kaj je storil 
za rešitev našega problema? Nič! Da je problem v 
delovanju MČ Radvanje še večji, kaže tudi popolni 
mrk izvoljenega Sveta MČ. Mestna občina mora 
v tem primeru nemudoma reagirati in ukrepati 
ter zahtevati od članov Sveta, da začno opravljati 
svojo funkcijo, ali pa naj odstopijo tisti, na čelu 
s predsednikom Sveta Ninom Kacom, ki svojega 
dela ne želijo ali ne znajo izvajati. Politične stranke 
in liste so dolžne, da opravijo zamenjave svojih 
nedejavnih članov sveta. Če tega ne znajo ali ne 
zmorejo, mora MOM razpisati nove volitve za Svet 
MČ Radvanje!
Novo leto prinaša tudi nove izzive in tega se lahko 
samo veselimo! Prepričan sem, da bo Turistično 
društvo Radvanje, tako kot vsako leto, poskrbelo za 
prijetno razpoloženje na tradicionalnem druženju 
krajanov v centru Radvanja, zato želim vsem na 
zdravje in srečno v letu 2016.
 

Rajko Kotnik, IMZ-SČS Radvanje

V naši mestni četrti so se v letošnjem letu pokazali 
prvi rezultati tri letnega intenzivnega delovanja 
samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Radvanje.
Zainteresirani krajani se vsakih 14 dni sestajamo v 
prostorih MČ Radvanje in z veseljem ugotavljamo, 
da se število sodelujočih iz srečanja v srečanje 
povečuje. Izkoriščamo to priložnost, da lahko 
povabimo vse Radvanjčane, ki vas to delo zanima, 
da se nam pridružite.

Zavedamo se, da je bila v preteklih letih iniciativa 
krajanov zelo otežena, saj je mestna politika delovala 
na način izključevanja in izigravanja interesov 
lokalnih sredin. Spomnim naj le na vsa dogajanja 
v zvezi s pozidavo okrog Radvanjskega gradu in z 
ohranitvijo najpomembnejšega zgodovinskega in 
kulturnega spomenika Radvanja.
Za vedno je izgubljena možnost predstavitve 
njegove razkošnosti. Zakaj takratna mestna oblast 
pozidave ni povezala z obnovo gradu, ostaja odprto 
vprašanje. Dejstvo je, da grad, ki je v zasebni lasti, 
nezadržno propada.

Na naših srečanjih poskušamo ponovno spodbuditi 
krajevno samoiniciativo in s ponosom ugotavljamo, 
da nam to počasi uspeva.

Težko je našteti vse projekte, ki smo se jih na naših 
sestankih dotaknili. Veliko jih je bilo. V kolikor 
imate kakšno pobudo ali problem pridite na zbor in 
jo predstavite.

Nekateri projekti so še brez vidnih rezultatov, jih je 
pa kar nekaj, ki so bili do sedaj že realizirani in smo 
upravičeno ponosni nanje:
• podaljšek pločnika ob Streliški cesti do rondoja, 

da šolarji in kolesarji lahko uporabljajo podhod 
na šolski poti in se s tem izognejo nevarnemu 
prehodu za pešce pri prečkanju Lackove ceste,

• izdelava manjkajočega pločnika na desni strani 
Lackove ceste, in  kanalizacije za meteorno vodo 
pod njim, 

• preplastitev Lackove ceste od rondoja pri Mladi 
lipi do Studenške ulice,

• izvedba nekaterih ukrepov za odpravo 
poplavljanja na območju vzhodno od Pohorske 
ulice (določene ukrepe mora Občina še izvesti),

• preko inšpekcijskih služb smo dosegli odvoz 

navožene zemljine in odpada deponiranega za 
centrom »Draš« ter očiščenje parcele na križišču 
Zvezne in Pliberškove ulice,

• delno popravilo ploščadi krajevnega trga,
• dosegli smo, da so naredili zaščitno ograjo okrog 

stebra daljnovoda, ki stoji na šolskem dvorišču,
• akcija »Ekološki otoki«, s katero smo se 

potrudili polepšati nekatere ekološke otoke, 
• očiščenje trase »Kurirčkove poti« ob vznožju 

Pohorja od posledic zaraščenosti in žleda,
• dve fazi preplastitev Lesjakove ulice (tretja faza 

sledi prihodnje leto),
• kolesarska steza ob Streliški ulici od rondoja 

z Ljubljansko ulico do Betnavskega gradu in 
navezava s kolesarsko potjo v Razvanje,

• očiščenje poti do Rosmartinove grobnice in 
območja okrog nje.

Potrebno je povedati, da za vsem tem stoji veliko 
prostovoljnega dela posameznikov, pisanja, 
sestajanja in dogovarjanja s togimi občinskimi 
birokrati.

Na koncu bi rad še posebej omenil uvedbo pilotnega 
projekta »PARTICIPATORNI PRORAČUN«, 
ki je potekal v naši MČ. To je plod vseh naših prej 
omenjenih prizadevanj, saj smo bili izbrani prav 
zaradi naših dosedanjih aktivnosti. Z njimi smo si 
pridobili zaupanje predlagateljev, ki vedo, da bo z 
našo pomočjo mogoče projekt realizirati.

Milan Pukšič, SČS Radvanje
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AKTIVNOSTI IMZ - SČS RADVANJE V MČ RADVANJE AKTIVNOSTI IMZ - SČS RADVANJE V MČ RADVANJE

PARTICIPATORNI PRORAČUN V RADVANJU OBNOVA ROSMANITOVE GROBNICE V RADVANJU

V MČ Radvanje je letos (prvič v Sloveniji) potekal 
pilotski projekt participatornega proračuna, ki je 
krajanom omogočil soodločanje o porabi občinskih 
sredstev v svoji četrti. Mestna občina Maribor se 
je zavezala, da bo v okviru skupnega zneska do 
100.000 € izvedla investicije, ki jih bodo določili 
krajani sami.  Krajani so tako lahko med 22. 
septembrom in 22. oktobrom preko spletne strani 
www.mariborpp.si ali po pošti podajali svoje 
predloge za investicije na območju MČ. V mesecu 
dni zbiranja predlogov je bilo tako zbranih kar 78 
predlogov. Predlogi so se nanašali na široko paleto 
izboljšav in za uresničitev že dlje časa obljubljenih 
investicij v kraju. Največkrat podan je bil predlog 
za izgradnjo večnamenske dvorane, s katero bi 
upravljala MČ Radvanje in ki bi bila na voljo 
krajanom za razne kulturne in druge dogodke. 
Podani predlogi so se nanašali tudi na mnoge druge 
teme, kot so popravila cest, olepšanje javnih površin, 
ureditev sprehajalnih poti ter rekreacijskih površin, 
organizacija medsosedske pomoči, izobraževanje 
otrok, postavitev otroškega igrišča, izgradnja 
kanalizacijskih priključkov, sanacija Radvanjskega 
trga in fontane na njem itn. 
Vse predloge krajanov so pregledale strokovne 
službe MOM in jih smiselno združile, če so si bili 
zelo podobni. Za vse predloge so tudi ocenile strošek 
izvedbe. Prav tako so strokovne službe izločile 
predloge, ki niso ustrezali kriterijem participatornega 
proračuna. Pomembno je poudariti, da strokovne 
službe niso smele izločati predlogov samo zato, ker 
se morda ne bi strinjale z njimi, temveč le na podlagi 
jasnih kriterijev. Predlogi so bili lahko izločeni 
le, če niso bili v skladu z zakonodajo ali drugimi 
uredbami, če bi izvedba stala več kot celotna 
sredstva namenjena participatornemu proračunu, 
oziroma če ne bi bila v pristojnosti MOM. Izločili 
bi lahko tudi predlog, ki se ne bi nanašal na območje 
MČ Radvanje ali pa predlog, ki tehnično ne bi bil 
izvedljiv. Tako je bil za glasovanje izdelan seznam 
22 projektov, ki so izšli iz predlogov občanov.
Glasovanje, ki je potekalo 22. novembra 2015, je 
bilo uspešno izvedeno in je pritegnilo k udeležbi kar 
652 volivcev iz MČ Radvanje, od tega jih je 5 oddalo 
neveljavne glasovnice. Komisija je glasove preštela 
in jih posredovala v potrditev delovni skupini MOM. 
Rezultati glasovanja so tudi javno objavljeni na 
spletni strani www.mariborpp.si. Delovna skupina 
je rezultat glasovanja potrdila in prav tako potrdila 

izglasovani nabor projektov, ki bodo v skupnem 
znesku 97.000 € umeščeni v proračun za leto 2016 
in v njem tudi izvedeni.
Projekti, ki bodo umeščeni v proračun, so:
1. Sanacija Radvanjskega trga

Popravilo pohodne površine in zaprtje za motorni promet.
2. Namestitev košev za odpadke

Namestitev 5 košev za pasje iztrebke in 10 košev za  
navadne odpadke na primernih lokacijah na območju MČ 
Radvanje.

3. Ureditev otroškega igrišča
Postavitev otroških igral na primerni lokaciji v spodnjem 
Radvanju.

4. Pohorski park doživetij v naravi
Vzpostavitev razgibalne poti za odrasle z izobraževalnimi 
elementi za otroke na temo spoznavanja narave.

5. Povečanje prometne varnosti na Pohorski ulici
Omejitev prometa na 40 km/h in zamenjava prometne 
signalizacije na Pohorski ulici.

6. Muzej na prostem pri vzpenjači
Izvedba natečaja in priprava projektne dokumentacije za 
ureditev muzeja na prostem ob krožišču pod vzpenjačo. 
Muzej na prostem bi predstavljal zgodovino smuke na 
Pohorju.

7. Program izobraževanja otrok o vrtnarjenju
Financiranje programa za OŠ Ludvika Pliberška Maribor, 
ki zajema postavitev zelenjavnih in zeliščnih gredic ter 
izvedbo programa.

8. Hortikulturna ureditev Radvanja
Izdelava načrta krajinske ureditve kraja v sodelovanju z 
MČ in drugimi zainteresiranimi.

9. Ureditev pločnika na ulici Ob ribniku
Na ulici Ob ribniku se bo uredil hodnik za pešce na 
odseku od Pohorske ulice v smeri zahoda v območju 
križišča in enostranski pločnik na odseku do Vandotove 
ulice.

10. Ureditev prehoda za pešce na Streliški proti 
trgovini Tuš
Barvanje prehoda, postavitev utripajoče rumene luči, 
prometna signalizacija.

11. Skupnostna oskrba starejših krajanov
Izvedba programa Q-ageing, ki bo analiziral potrebe 
starejših krajanov v urbanih okoljih in jim nudil pomoč 
pri aktivnejšem in socialno bolj vključujočem preživljanju 
časa v jeseni življenja.

12. Ureditev parka na Macunovi ulici
Ureditev parka, popravilo urbane opreme, namestitev 
košev za odpadke in postavitev pitnika.

13. Ureditev pločnika od Tančeve 3 do Pohorske 
ulice
Izvedba pločnika na odseku Tančeva 3 do Pohorske ulice.

14. Sosedska borza storitev in znanj
Program medsosedske pomoči krajanov bo izvajala MČ 
Radvanje. Stroški zajemajo izvedbo, oglasno desko in spletno 
stran.

Matic Primc

Radvanjski grad je najverjetneje doživel svoja 
najlepša leta v samih začetkih 20. stoletja, pod 
lastništvom plemiške družine Rosmanit. Znameniti 
lastnik gradu, Alfred Von Rosmanit, se je ukvarjal 
z vzrejo dirkalnih konj, s katerimi je bil znan 
daleč naokrog, v Radvanju pa je veljal za dobrega 
gospodarja in velikodušnega pokrovitelja pri vzgoji 
mladine.
Južno od gradu, skrita globoko v gozdu, je še danes 
vidna grobnica rodu Rosmanitov, dunajskega 
arhitekta Flescher-Brunningena, ki pa je v zelo 
slabem stanju in prepuščena nemilosti vremena 
in vandalizma. Ker gre za izjemno zanimiv 
objekt v našem kraju, pozabljen od večine 
prebivalcev Radvanja, kakor tudi z vidika varstva 
kulturne dediščine, smo se krajani (v okviru 
samoorganizirane mestne četrti) odločili, da 
grobnici vdihnemo novo zgodbo. Lokacijo bomo 
primerno označili in grobnico sanirali do te mere, 
da bo spet v ponos krajanom, hkrati pa bomo 
na turistični zemljevid Radvanja dodali novo 
zanimivost. 

Andrej Gulič

Turistično društvo Radvanje,
Športno društvo Radvanje in

Prostovoljno gasilsko društvo Radvanje
vam želijo vesel Božič
in srečno v letu 2015.

http://www.mariborpp.si
http://www.mariborpp.si
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TURISTIČNO DRUŠTVO RADVANJE – SPREHOD SKOZI LETO

Sekcija SRNICE

Kot že vrsto let, smo tudi v tem letu v turističnem  
društvu nadaljevali z aktivnostmi v kraju, ki 
so namenjene predvsem vam spoštovani bralci 
Radvanjskih novic. Pred nami je le še veseli 
december, ki je namenjen druženju, obdarovanju in 
izražanju želja. Seveda v našem društvu še zdaleč 
nismo zaključili z delom. Tudi v mesecu decembru 
načrtujemo kar nekaj dogodkov, kateri nas bodo 
povezovali in skušali pritegniti tudi vašo pozornost.
V teh dneh, ko pišem ta članek, nastajajo Radvanjske 
novice, v katerih želimo zbrati in predstaviti 
zanimive novice in dogodke, ki so se vrstili v 
iztekajočem se letu. Novice z vašimi prispevki 
nastajajo pod budnim očesom naše Minke in 
uredniškega odbora, v katerem se trudimo, da bodo 
zanimive, kar se da pristne in vas bodo pritegnile k 
branju. Tudi sam vam želim v tem članku predstaviti 
delo in zanimivosti, ki so zaznamovali delovanje 
Turističnega društva Radvanje v tem letu. 

V začetku leta smo pričeli z udeležbo na tekmovanje 
za Zlato Lisico, na katerem smo sodelovali z 
gostinsko ponudbo. Tekmovanje je žal zaznamoval 
neuspeh naše smučarke Tine. Drugi dan tekmovanja 
je bilo slabo vreme, kar je bistveno vplivalo na 
skromno udeležbo gledalcev. Po zimskem počitku 
smo spomladi organizirali čistilno akcijo v kraju 
in očistili zelene površine. Smeti se je ponovno 
nabralo za več prikolic, tako v Spodnjem kot tudi 
v Zgornjem Radvanju. Na Radvanjskem trgu 
smo opleli zelenje in počistili trg. Tudi letos bi 
si želeli večjo udeležbo krajanov. Spoznali smo, 
da bo potrebno v prihodnjem letu še kaj postoriti 
na osveščanju in obveščanju krajanov o čistilni 
akciji in zato vas že v tem članku vabim, da se 
akcije prihodnje leto udeležite v večjem številu. 
Tudi takšne akcije so lahko priložnost za prijetno 
druženje, tako med delom kot pri zasluženi malici 
ob koncu akcije. V sklopu čistilne akcije smo 
popravili tudi leseno kolo na stari žagi ob ribniku 
in tako se ponovno vrti ter je na ogled vsem 
obiskovalcem. Tradicionalno radvanjsko kresovanje 
smo letos organizirali na dvorišču Prostovoljnega 
gasilskega društva Radvanje. Za selitev prireditve 
smo se odločili predvsem zaradi lažje organizacije 
prireditve, pridobitve dovoljenj in zaradi  nekoliko 
manjšega števila obiskovalcev, ki poleg našega 
kresovanja obiščejo še kakšno kresovanje v bližini. 
Ob dobrem sodelovanju z našimi gasilci in prijetnem 

druženju z vsemi vami, ki ste se kresovanja 
udeležili, smo prireditev uspešno izpeljali. S pihalno 
godbo Neuvirtovih Štajercev smo zgodaj zjutraj 
pričeli z igranjem budnice in nadaljevali z našo 
tradicijo ob prazniku dela. Nato smo v mesecu maju 
organizirali občni zbor v šotoru pri hotelu Arena 
in se po opravljenih obveznostih, ogledu razstave 
ročnih del naših Srnic in razstavi slik sekcije Pro 
arte ob živi glasbi poveselili pozno v noč. V mesecu 
juniju smo praznovali 5. obletnico radvanjske 
tržnice. Dogodek smo obeležili skupaj z IMZ SČS 
Radvanje in podjetjem Snaga. Organizirali smo  
manjšo prireditev na Radvanjskem trgu, in tako ob 
obletnici tržnice zaznamovali tudi uspešno dokončan 
skupni projekt Za lepše Radvanje. V juliju smo se 
odpravili na krajši izlet in se udeležili Praznika žetve 
v Polenšaku, kjer so nas gostitelji TD Polenšak 
zelo lepo sprejeli. V mesecu oktobru smo skupaj 
z našimi prijatelji iz TD Polenšak in Društvom 
oldtaimer Polenšak organizirali Radvanjski večer 
z ličkanjem koruze, ki je ob prijetnem druženju in 
lepem vremenu trajal vse do polnoči. Vsekakor 
so bili posebna popestritev starodobni traktorji, s 
katerimi je bila tudi pripeljana koruza iz Polenšaka. 
Vreme nam je bilo naklonjeno tudi pri organizaciji 
Martinovanja, kjer smo skupaj z ansamblom 
Viničarji opravili krst mošta in se poveselili ob dobri 
kapljici in veseli glasbi, kot se za tak vinski praznik 
tudi spodobi. Ostane le še december, v katerem  
pripravljamo božičkovanje z  božičnim sejmom in 
pohod z lučkami na Pekrsko gorco.

Težko je opisati vse delo, dogodke, dogajanja in 
druženja v enem samem članku, saj se v našem 
društvu skozi vse leto dogaja kaj zanimivega, zato 
vas vabim, da se nam pridružite in sami spoznate 
Turistično društvo Radvanje.

Ta članek je vsako leto namenjen tudi zahvali vsem 
tistim, ki s svojim delom, udeležbo in finančnimi 
prispevki pripomorete k delovanju Turističnega 
društva Radvanje. Zato, spoštovane članice, člani, 
donatorji, sponzorji in vsi  prijatelji Turističnega 
društva Radvanje, iskrena hvala za pomoč in 
opravljeno delo. Še posebej hvala: 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, Nejcu, Roku, Čarliju ml., Robiju, 
Zokiju, Stankecu, Stanču, Marjanu, Bernardu, 
Perotu, PGD Radvanje, PGD Pekre, OŠ Ludvika 
Pliberška Maribor, Vrtcu Radvanje, Domu Danice 
Vogrinec,  Štefanu Platnjaku, Antonu Rajšpu, Zboru 
SČS Radvanje … Zahvala gre tudi Turističnemu 
društvu Polenšak in Društvu oldtaimerjev Polenšak 
za sodelovanje. Iskrena hvala tudi za prispevke v teh 
novicah in vsem, ki ste z objavo reklamnega oglasa 

finančno omogočili izdajo Radvanjskih novic.
Spoštovane Radvanjčanke in Radvanjčani, 
spoštovane bralke in bralci Radvanjskih novic, 
vabim vas na božični sejem in vam ob koncu leta 
želim  lep in prijazen december ter vse dobro v 
novem letu. 

 Predsednik Turističnega društva Radvanje
 Samo Papež

Smo SRNICE, sekcija ročnih del TD Radvanje, ki 
se družimo vsako sredo v tednu. Srečanja potekajo 
od 14. do 16. ure, v  mestni četrti Radvanje. Če 
povzamem naše delo smo bile v tem letu zelo 
aktivne. Kot vsako leto smo v mesecu marcu šle za 
teden dni v Rogaško Slatino, kjer smo se družile s 
pletiljami z vse Slovenije. Letos jih je bilo bolj 
malo zaradi bolezni, ampak smo se vseeno imele 
lepo. Tam se veliko družimo in pripravimo razstavo 
svojih del. V mesecu maju smo imele razstavo v 
šotoru Arena pod Pohorjem. Z našimi razstavami 
sodelujemo tudi  drugje, kamor nas povabijo. Tako 
smo bile junija povabljene na dan odprtih vrat  v  
dom ostarelih pod Pekrsko gorco. Bilo je nepozabno. 
Čeprav za dva meseca odložimo pletilke, kvačke 
in ves ostali pribor, se pridno srečujemo vsako 
soboto v Pohorski kavarni na kavici in ob pecivu. 
Najvažnejše pa je naše druženje in klepet. Ja, hitro je 
prišel mesec september, ko smo spet vzele pletilke, 
kvačke, perle in ostalo v roke in pridno začele 
ustvarjati izdelke. Tudi na osnovni šoli Ludvika 
Pliberška Maribor, smo spet postale učiteljice našim 
mladim ustvarjalcem. Smo kar zadovoljne, saj jih 
imamo letos kar 2x več in upam, da bodo vztrajni  
do konca šolskega leta. Povabljene smo bile tudi v 
Botanični vrt v Pivolo, kjer smo razstavljale naše 
izdelke. V začetku oktobra je bilo ličkanje na naši 
tržnici v Radvanju, kjer smo prav tako razstavljale 
in pripravile tudi nekaj peciva za obiskovalce. 16. 
oktobra smo sodelovale v Lovrencu na Pohorju, kjer 
je bila razstava DU društev vseh krajev podravske 
regije. Tudi z našim Turističnim društvom Radvanje 
sodelujemo, kolikor je v naši moči. Ob zaključku 
leta 2015 se pripravljamo na božični sejem, ki bo 
18. in 19. decembra. Popestrile ga bomo z našimi 
unikatnimi izdelki.

Vodja sekcije Srnice:  Tatjana Kokol
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RADVANJSKA TRŽNICA RECEPTI IN NAVODILA, KAKO SE KAJ PRIPRAVI
Radvanjska tržnica vsako soboto med 8. in 12. uro 
ponuja razne domače sezonske in ekološke izdelke. 
Letos je minilo že 5 let, odkar naši zvesti prodajalci 
ponujajo svoje izdelke.
Ponudba na stojnicah TD Radvanje je pestra, 
domača in sezonska. 

Na stojnicah se predstavljajo:
Milka Koren: ekološko  pridelana semena, 
zelenjava, sadike, zdravilna zelišča in dišavnice;
Borut Cerkvenič: razna posušena zelišča, čaji, 
sokovi, tinkture in zdravilni izdelki;
Zelena direktiva: izdelki iz industrijske konoplje, 
olje, moke, semena in pogače;
Gregor Žugman: domača sezonska zelenjava in 
sadje, kruh, kisla repa in zelje;
Tomaž  Cimerman: zaseka, salame, ocvirki, kruh, 
domača sezonska zelenjava, bučno olje;
Franc Kropf: domača sezonska zelenjava in sadje, 
testenine, jajca in vložene izdelke;
Otilija Vertič: domača sezonska zelenjava, fižol, 
korenje, solata, razna semena;
Katica Vindiš: domača sezonska  zelenjava, solata, 
korenje, buče, por, špinača;
Grahornik Zofija: domača sezonska zelenjava, 
solata, korenje, peteršilj, borovnice, gobe;
Vesna Knuplež: domača  sezonska zelenjava in 
sadje, drobno pecivo, vloženi izdelki in gibanice;
David  Repič: domača sezonska zelenjava in sadje, 
bučno olje, kruh, jajca, kislo zelje in vloženi izdelki;
Began Klavdija: razni kruhi (beli, črni, zrnati), 
drobno pecivo, piškoti, mlinci in drobtine;
Čebelarstvo   Šauperl: med (cvetlični, gozdni, 
hojev in akacija), propolis, matični mlečki, razna 
osebna  in poslovna darila.
Letos se nam je pridružila tudi ekološka kmetija 
METZ s svojimi ekološkimi izdelki.
Imajo veliko kozjih izdelkov. Mlečni izdelki iz 
kozjega mleka so: skuta, mehki in poltrdi sir, sadni 
in navadni jogurt, maslo, smetana). Ponujajo še 
pirino moko in kosmiče, marmelade, sadne sokove, 
svežo sezonsko zelenjavo in izbor vloženih izdelkov.
Naša tržnica je zelo lepo založena z domačimi in 
ekološkimi izdelki, zato vas vabimo vsako soboto, 
da pridete in se družite z nami, saj  boste tu srečali 
prijatelje in znance, malo pokramljali, se družili in 
kupovali. Želimo si, da bi naša tržnica delovala in 
živela še naprej.

            Ljubica  Ferlinc

Čas  prehladov, viroz, gripe se začne pojavljati s 
prvim jesenskim mrazom.
Da bi se jih lahko obranili, predlagam, da se zdravo 
prehranjujemo, kar pomeni, da jemo veliko sadja in 
zelenjave, stanovanje vsaj dva krat dnevno dobro 
prezračimo in se čim več gibamo v naravi.
Če slučajno zbolimo, si lahko pomagamo sami z 
domačimi zdravili (čaji, sirupi, želeji, medom…)

Čaji
Pripravimo si lahko čaj iz rastlin, ki rastejo okrog 
našega doma, na Pohorju ali kje drugje. 
Pripravimo jih na več načinov:
1. Poparek pripravimo tako, da zdravilno rastlino 

ali čajno mešanico prelijemo z vrelo vodo ali pa 
jo stresemo vanjo. Poparek naj pokrit stoji od 8 
do 10 minut. Takšen čaj pripravimo iz nežnih 
rastlin in cvetov.

2. Zavretek, zdravilno rastlino, sadež ali korenino 
damo v hladno vodo in čaj takoj ko zavre, 
odstavimo, pokrijemo in pustimo stati vsaj 15 
minut.

3. (Islandski)  
4. Prevretek po navadi  pripravimo iz sadežev in 

korenin, iz katerih voda težje izluži učinkovine, 
ali pa takrat, kadar se učinkovine težje topijo. 

5. Rastlino damo v mrzlo vodo, pustimo da zavre 
in vre še 5 do 10 minut.

Izvlečki 
Alkoholni izvlečki: so pripravki, ki jih dobimo tako, 
da zdravilno rastlino namočimo v alkohol. Izvlečke 
jemljemo po kapljicah.

Sirupi:
Pripravimo jih iz rastlin in sladkorja ali medu. V 
steklen kozarec s širokim vratom damo plast rastlin 
in plast sladkorja izmenično do vrha, pokrijemo ga 
in postavimo na sonce. Namesto sladkorja lahko 
uporabimo tudi med.

Ponujamo vam še nekaj receptov:

ČAJNA MEŠANICA (proti aritmiji)
Potrebujemo: 
20 g gloga – cvetne vršičke,  20 g črne mete – liste, 
10 g baldrijana – korenino, 
15 g košutnika – korenino, 10 g trobentice – cvetove, 
10 g vijolice – cvetove, 15 g janeža – semena.

Uporaba: 1 čajno žličko mešanice prelijemo s 
skodelico vrele vode ter pustimo stati 10 minut. Čaj 
precedimo in ga pijemo 3-krat na dan.

ČAJ ZA IZKAŠLJEVANJE
Potrebujemo: 10 dag lapuha – cvet+liste, 10 dag 
pljučnika – cvet+liste,  10 dag komarčka – semena.

Priprava: Vse sestavine dobro premešamo. Za 1 
skodelico čaja vzamemo 1 zvrhano žličko mešanice 
in jo prelijemo z 2 dl vrele vode ter pustimo stati 10 
minut. Čaj osladimo z medom. Pijemo ga 3-krat na 
dan po požirkih.

ČAJNA MEŠANICA (proti gripi)
Potrebujemo: 30 g črnega bezga – cvetove, 10 
g kolmeža – korenino, 10 g koprive – liste, 20 g 
pljučnika – zel, 10 g timijana – zel, 10 g ameriškega 
slamnika – cvetove, 10 g smetlike – zel.
Priprava: 
1 čajno žličko mešanice prelijemo s skodelico vrele 
vode ter pustimo stati 15 minut. Temperatura čaja ne 
sme biti višja od naše telesne temperature. Pijemo ga 
do 6-krat na dan. Lahko ga osladimo s hojinim ali 
gozdnim medom.

ČAJ PROTI ZVIŠANI RAVNI  HOLESTEROLA
Potrebujemo:  10 g tavžentrože – zel,  10 g koprive 
– zel, 20 g regrata – liste,  30 g kolmeža – korenino, 
10 g borovnice – list, 10 g plahtice – zel, 10 g 
baldrijana – korenino.
Priprava:  1 jedilno žlico  mešanice prelijemo z 
1 litrom vrele vode. Pustimo stati 20 minut in 
precedimo. Neoslajen čaj pijemo 3-krat na dan po 1 
skodelico, pred jedjo.

ČAJNA MEŠANICA (za čiščenje krvi)
Potrebujemo:
10 dag cvetov in listov zdravilnega jegliča, 10 dag 
mladih poganjkov črnega bezga, 5 dag mladih 
koprivnih listov, 5 dag regratovih korenin.
Priprava: 2 čajni žlički mešanice prelijemo z 2 dl 
vrele vode, pustimo stati 10 minut in precedimo. Čaj 
pijemo 2-krat na dan po 1 skodelico.

KOPRIVNI SIRUP PRI POMANJKANJU ŽELEZA
Potrebujemo: 
50 svežih vrhov koprive, 2 l vode, sok 5 limon, 2 kg 
sladkorja.
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Priprava:
Koprivne vršičke kuhamo v vodi ½ ure , odstavimo 
in pustimo stati 24 ur. Precedimo, dobljenemu soku 
dodamo sladkor in limonin sok ter na rahlem ognju 
(do 40 °C) kuhamo toliko časa, da se sladkor raztopi. 
Sirup nalijemo v kozarčke in jih takoj zapremo. 
Pustimo ga stati še 14 dni. Hranimo ga v hladnem 
in temnem prostoru. Pred uživanjem ga razredčimo 
z vodo. 

ČAJ PROTI NESPEČNOSTI
Potrebujemo:  
50 g materine dušice – zel,  10 g  bele omele – liste, 
10 g šentjanževke – zel, 20 g janeža – semena 
10 g bazilike – zel.

Priprava:
1 čajno žličko mešanice prelijemo z 2 dl vrele vode. 
Pustimo stati 10 minut in precedimo. Čaj osladimo s 

kostanjevim medom. Pijemo ga ½ ure pred spanjem 
(ali 2-krat na dan).

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

ČAJ PROTI IZČRPANOSTI PO BOLEZNI
Zvrhano čajno žličko rožmarinovih listov prelijemo 
z 1/4 litra mrzle vode, počasi zavremo, takoj 
odstavimo in precedimo. Izčrpani bolniki naj pijejo 
čaj zjutraj in opoldne po eno skodelico.

 Pripravil:
 Borut Cerkvenič

NK RADVANJE

KARATE KLUB RADVANJEČlanska ekipa NK Radvanje je v letu 2015 dosegla 
zelo velik uspeh, postala je namreč zmagovalka v 2. 
ligi Medobčinske nogometne zveze Maribor in se 
uvrstila v višji tekmovalni rang. Ekipa je skozi vso 
sezono kazala izreden moštveni duh, zelo zavzeto je 
trenirala in za svoje trdo delo bila nagrajena s prvim 
mestom v ligi. V odločilnih tekmah so pokazali 
izredno borbenost in zelo solidno nogometno znanje. 
Svojega največjega konkurenta NK Železničar so 
v domači tekmi premagali kar s 5:1. Ob igralcih 
je potrebno podati posebno pohvalo še obema 
trenerjema Petru Gašiću in Petru Pridigarju, ter 
vsem, ki so v klubu ustvarili pogoje za ta res lep 
rezultat.
Klub je največ pozornosti usmeril v delo z 
mladimi. V klubu se zelo kvalitetno dela z mladimi 
selekcijami. Kakovost dela je zagotovljena s 
kvalitetnimi trenerji. Najmlajšo selekcijo U7 vodi 
Peter Pridigar, U11 vodita, legenda mariborskega 
nogometa Igor Poznič in Bojan Lorenčič, za U13 pa 
skrbi Boris Tolič. Za nemoteno koordinacijo med 
starši in organizacijo v klubu skrbita predstavnika 
staršev Anica Cigrovski in Tomaž Bračko.
V zadnjih nekaj letih smo zelo izboljšali travnato 
površino na glavnem in pomožnem igrišču, za kar 
gre zahvala skrbniku igrišč in klubskemu ekonomu 
Adiju Vidoviću.

Mlajše selekcije tekmujejo v ligaškem tekmovanju 
pod okriljem MNZ Maribor, udeležujejo pa se 
tudi turnirjev doma in v tujini. Sodelujemo tudi z 
zamejskim nogometnim klubom iz Bazovice v Italiji. 
Enkrat letno organiziramo srečanje, ki je enkrat pri 
nas, drugič pa pri njih. Motor tega sodelovanja je 
Ivo Hrastnik, ki poskrbi za brezhibno organizacijo 
dogodka.
Zaradi močnega upada dotacije s strani Mestne 
občine Maribor je nadaljevanje delovanja kluba 
na tem nivoju zelo vprašljivo. To leto smo nekako 
še zakrpali tekoče financiranje, za vzdrževanje in 
investicije pa žal ni denarja. Samo prostovoljnemu 
delu naših članov in simpatizerjev se lahko 
zahvalimo, da klub še lahko funkcionira na tem 
nivoju.
Ob koncu bi starše, katerih otroci se morda 
dolgočasijo ali premalo gibajo, povabil, naj 
pripeljejo svoje otroke do 13 leta v našo nogometno 
šolo ter se nam pridružijo pri organizirani vadbi. 
Pri nas imajo za relativno nizko ceno organizirano 
kvalitetno vadbo, varstvo in učenje za nadaljnje 
življenje.

Športni pozdrav!
Nogometni klub RADVANJE

dr. Tomaž ROJS, predsednik, l.r.

KARATE KLUB RADVANJE uspešno deluje že vrsto let in približuje karate kot šport in veščino vsem 
generacijam. V svojih vrstah imajo že več kot 180 članov in delujejo na štirih lokacijah v Mariboru in 
okolici. Registriranih imajo 20 aktivnih tekmovalcev, s katerimi redno osvajajo stopničke na različnih 
mednarodnih tekmovanjih. Pravkar so zaključili cikel pripravljalnih tekem pred prihajajočim državnim 
prvenstvom, ki se bo odvijalo 28. novembra 2015 v Podčetrtku. Trener Damjan Horvatič pričakuje dobre 
rezultate, saj so tekmovalci v pripravljalnem obdobju dosegali visoke uvrstitve. 

V Karate klubu Radvanje otroci 
do desetega leta starosti trenirajo 
po programu, ki se razlikuje od 
programa starejših kategorij. Program 
je zasnovan tako, da je več poudarka 
na razvoju motoričnih spretnosti in 
fizičnih sposobnosti mladih ter manj 
na tekmovalnem karateju. Trener 
Damjan Horvatič razlaga: »Za takšen 
program smo se trenerji odločili, ker se 
vsako leto znižuje starostna meja vpisa 
in je potrebno otroke pripraviti na 
zahtevnejše tehnike gibanja. Opažamo 

namreč, da so otroci gibalno manj spretni, zato se bo tovrstni način vadbe obrestoval pri delu v kasnejših 
starostnih kategorijah in v drugih športnih aktivnostih.«

Damjan Horvatič
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OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA PLIBERŠKA OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA PLIBERŠKA
NAŠA ŠOLA JE … MODRA 

Novo šolsko leto smo začeli z novim, toplim in, 
kadar je potrebno, prijetno hladnim plaščem. Že 
ob zaključku prejšnjega šolskega leta smo lahko 
začutili novo kvaliteto življenja znotraj energetsko 
obnovljenih zidov naše šole. Energetska obnova 
je zaključena. Šola je dobila nova okna, vrata, 
del strehe, je popolnoma izolirana in oblečena v 
novo fasado. Vam ugaja njena barva? Pravijo, da 
šola izgleda modro, kar se za takšno ustanovo tudi 
spodobi. Sedaj zaključujemo z zadnjimi montažami 
malenkosti, ki so še ostale (žaluzije, drogovi za 
zastave, napisne table, urejanje okolice). Ko bo 
vse čisto zaključeno, nas čaka še uradna otvoritev. 
Zahvaljujemo se MO Maribor, da jim je uspelo 
izpeljati tako velik projekt. Seveda pa ne bomo 
počivali, saj imamo veliko idej (in tudi želja), čakajo 
nas novi projekti. Spoštovani krajani, Veseli smo 
tudi, da so krajani predlagali pomoč pri ureditvi 
šolskega vrta, ki si ga že kar nekaj časa želimo, a do 
sedaj ni bilo možnosti zanj. Hvala vam, da ste tudi 
nas uvrstili na spisek predlogov participatornega 
proračuna. Želeli bi se iskreno zahvaliti tudi 
krajanom, ki ne želijo biti imenovani, pa potrkajo na 
naša vrata in ponudijo različne oblike pomoči, kot so 
plačilo prehrane ali prispevek v šolski sklad, ker so 
se odpovedali darilom ipd. Takšna nesebična pomoč 
je redka, zato jo še bolj cenimo.  

V preteklem letu smo ponovno postali najboljše 
šolsko športno društvo v Mariboru. Priznanje smo 
prejeli že štirinajstič. Učenci so pridno tekmovali 
in zbirali zlata, srebrna in bronasta priznanja na 
različnih tekmovanjih iz znanja (zlato priznanje iz 
slovenščine, angleščine, logike …) pa tudi športnih. 
Tako visoke rezultate lahko učenci dosežejo samo 
z ustrezno podporo na obeh straneh, torej v šoli in 
doma. Veselili smo se obiska nogometašev NK 
Maribor, odličnih rezultatov mladih raziskovalcev, 
krasnih del oddanih za Prešernov natečaj, odličnih 
koncertov, prireditev v razstavišču Ludvik … in 
spet moram zapisati, kot vsako leto, da prav o 
vsem skrbno poročamo v našem mesečniku Ludvik 
poroča. Trudimo se, da prihaja tudi v vaše domove. 
Življenje ni vedno samo prijazno. Žalostni smo, 
ker nas je neprijetno presenetilo in smo se morali 
posloviti od odličnega učitelja, sodelavca in 
prijatelja Zlatka Vebra. Tone Pavček je dejal: 
»Kadar nekdo odide za zmerom, tišina napolni čas 
z zvrhano mero.« Veliko tišine in miru bomo še 

potrebovali, da se bomo sprijaznili, da ne bo več 
stopil v učilnico ali zbornico. Bil je namreč eden 
izmed tistih ljudi, ki zaradi karizme, strokovnosti in 
skromnosti ostanejo v srcih ljudi za vedno. 

Mali princ pravi, da je vsakdo, ki se pojavi v 
našem življenju pomemben, razlika je le, kako 
velik pečat kdo pusti v nas. Sodelovanje med 
učenci, učitelji in starši, odličen kader, pripadnost, 
dolga tradicija in spoštovanje nam pomagajo pri 
utrjevanju skupnih ciljev. Vsaka šola brez ljubezni 
in medsebojnega zaupanja kmalu izgubi temeljno 
vzgojno in izobraževalno moč. 

Stara modrost pravi, da je prihodnost v naših rokah, 
zato smo že zavihali rokave in pripravili nove cilje. 
Šolski sklad je uresničil lani načrtovane aktivnosti 
in skupaj s šolskimi sredstvi, vsak je prispeval 
polovico, smo opremili garderobo/zaklonišče z 
garderobnimi omaricami. S sredstvi šolskega sklada 
smo pomagali učencem pri plačilu prehrane in 
različnih dejavnosti. V naslednjem letu načrtujemo 
ureditev šolskega vrta, ki zahteva tudi delno 
ograditev dvorišča in ureditev didaktičnega kabineta, 
ki ga bo šolski sklad obogatil z novimi učili za pouk 
naravoslovja. Prav zato smo že pripravljeni na Sejem 
znanja in ustvarjalnosti, ki bo prvi korak pri zbiranju 
sredstev. Veselimo se skupnega sodelovanja in se 
zahvaljujemo za vse do sedaj doseženo. 

Smo LUDVIKI in za nas ni ovire, ki je ne bi mogli 
preskočiti, ni izziva, ki ga ne bi mogli sprejeti in ni 
strahu, ki ga ne bi mogli premagati. 

V novem letu se ne sprašujte, kaj ta svet potrebuje. 
Vprašajte se, kaj osrečuje vas. Potem pojdite in 
uresničite to, kajti tisto, kar svet potrebuje so srečni 
ljudje. 
Pa srečno. 

   Lidija Todorović, ravnateljica

Mladi člani RK na OŠ Ludvika Pliberška

Že tretje leto na Osnovni šoli Ludvika Pliberška poteka dejavnost Mladi člani Rdečega križa pod 
mojim mentorstvom. S humanitarnimi akcijami in drugimi oblikami pomoči pomagamo ljudem v stiski 
in starejšim občanom Radvanja polepšamo kakšno urico z druženjem. Vsako leto imamo po dve akciji 
zbiranja otroških oblačil in igrač, ki so zelo uspešne, za kar se vsem zahvaljujemo za pomoč. Pridno že ves 
čas zbiramo zamaške za terapije, ki jih potrebuje Nik iz Maribora. Pri tem smo uspešni, saj zberemo veliko 
količino zamaškov v kratkem času. 
V šoli pa se v popoldanskem času dobivamo in izdelujemo novoletne voščilnice za starostnike Radvanja, 
ki jih v prednovoletnem času obiščemo v Domu Danice Vogrinec v enoti Tabor in jim s svojim obiskom 
polepšamo popoldan in skupaj z njimi tudi kaj zapojemo.
V spomladanskem času smo na šolo povabili predstavnike Društva za zaščito živali. Skupaj smo izdelovali 
igrače za brezdomne muce v azilu in zbrali nekaj hrane. Srečali smo se tudi s prijazno psičko Kiro, ob 
kateri smo se naučili ravnanja s kužki. 
Redno se srečujemo tudi z g. Jerico Gaube z Območja RK in skupaj s prostovoljkami, ki nam pripravijo 
prijetne delavnice.
Ugotavljam, da se pri omenjeni dejavnosti splača malo potruditi, da tudi manjši otroci lahko pomagajo na 
svoj način. 
Najpomembneje, kar vsako leto pripravimo, pa je svečan sprejem, ko naše učenke in učence, ki so vključeni 
v dejavnost Rdečega križa, tudi uradno sprejmemo med Mlade člane RK. Takrat sta prisotni gospa Vicman 
in gospa Peroci, za kar se jima lepo zahvaljujemo. To je za otroke posebno doživetje.

Mentorica RK: Viktorija Kodrič

DATUM RAZSTAVE AVTOR IN NASLOV RAZSTAVE
SEPTEMBER (na ogled) RISBICE PRVOŠOLCEV 

22.  OKTOBER 2015 Mira Strmčnik Gulič: Arheologija Radvanja
17. 10. 2015 Grad na Piramidi – Po poteh arheoloških odkritij (pohod)

NOVEMBER  - ni otvoritve Mira Strmčnik Gulič: Arheologija Radvanja (še na ogled)

8. DECEMBER 2015 SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI TER VOŠČILNICE Z 
LUDVIKA 

21. JANUAR 2015  Likovna sekcija PRO ARTE   (Turistično društvo Radvanje)
11. FEBRUAR 2016             PREŠERNOVI NAGRAJENCI ŠOLE   (likovna in literarna dela)
17.  MAREC 2016                    »SEKCIJA SRNICE«  (Turistično društvo Radvanje)
21. APRIL 2016        PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH NALOG

19. MAJ 2016

- GRAFIKE: Učenci
- Zahvala donatorjem Ludvik hodi
- Razstava fotografij lanskega pohoda Ludvik hodi
- Odrasli častni Ludviki

JUNIJ – ni otvoritve                                                        še na ogled majska razstava

RAZSTAVIŠČE

NAČRT RAZSTAV  2015/2016
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VRTEC STUDENCI - ENOTA RADVANJE VRTEC STUDENCI - ENOTA RADVANJE

Vrtec je ustanova, v kateri se vzajemno (kar pomeni, 
ne samo otroci, ampak tudi odrasli) učimo strpnosti, 
vztrajnosti, odpuščanja, prijateljstva, sodelovanja 
… Sodelujemo drug z drugim v samem vrtcu, prav 
tako pa se učimo sodelovanja z okolico, s krajem, 
z ustanovami in društvi, ki so v bližnjem kraju. Na 
temeljih tega sodelovanja otroci spoznavajo kulturo, 
navade, običaje, praznike, načine praznovanj, 
predvsem pa naravne lepote in danosti svoje okolice.
Vsi, tako odrasli kot otroci, smo del kraja, v katerem 
rastemo, živimo in delujemo. Zato morajo otroci, 
da bodo lažje sodelovali z okoljem, vplivali nanj, 
ga spreminjali in hkrati ohranjali, bogatili in cenili, 
spoznavati svojo bližnjo okolico. 
Vse to spodbuja tudi projekt Turistične zveze 
Slovenije »Z igro do prvih turističnih korakov«, v 
katerem že vrsto let sodelujemo tudi mi. 
Turizem v vrtcih spoznavamo skozi igro, ki 
pripomore h kakovosti kasnejšega življenja otrok. 
Naloga nas odraslih je, da zagotovimo otrokom 
prijetno otroštvo z izkušnjami. Pri tem moramo 
izpostaviti tudi dobro sodelovanje s Turističnim 
društvom Radvanje. Vzgojiteljicam, ki nismo iz 
tega kraja, pomeni to pozitiven izziv in možnost 
spoznavanja življenjskega utripa kraja, otrokom 
pa pridobivanje izkušenj, uživanje, spoznavanje 
in zavedanje običajev in kulturnih ter družbenih 
bogastev svojega kraja. Tako s pevskimi in plesnimi 
nastopi že tradicionalno sodelujemo na krajevnem 
prazniku v oktobru ter na božičkovanju v decembru. 
Kadar je še kakšna druga priložnost, jo prav tako z 
veseljem izkoristimo.
Sodelovanje v projektu TZ Slovenije je več kot 
samo sodelovanje. Vsako leto je projekt tematsko 
določen s strani zveze in letos je rdeča nit projekta 
»Zeleni turizem«. Vsebinsko je torej usmerjen v 
zelena doživetja, aktivno preživljanje prostega časa, 

v tesen stik z naravo, pohodništvo in kolesarjenje 
(kot okolju prijazna izleta). Vse to poteka s ciljem 
ohranjanja narave, zdravja in dobrega počutja.
V Radvanju bomo izhajali iz naravnogeografske 
prednosti – vrtec namreč leži blizu turistično 
privlačnega Mariborskega Pohorja, enega večjih 
zimsko-športnih središč Slovenije, ki ponuja veliko 
gorskih poti in prijetnega zelenja. Vedno zanimivo 
je odkrivanje pohorskega gozda in bistrih potočkov, 
ki s šelestenjem listja in petjem ptic soustvarjajo 
sproščujočo »gozdno glasbo«. 
Otroci v večini poznajo svoj kraj, vedo, kakšen je. 
Poznajo tudi pohodne, gozdne poti Pohorja in se na 
pobočjih Pohorja tudi veliko gibljejo. Vendar bo 
tokrat naš cilj pri projektu Turizem in vrtec, skupaj 
z otroki poiskati kotičke v gozdu, na travnikih, ob 
potočkih, izvirih in poteh, ki še posebej omogočajo 
umiritev, sprostitev ali pa posebno gibalno 
doživetje. Ugotavljali bomo, s katerimi sadovi nas 
obdarja bližnji gozd in kaj lahko z njimi naredimo. 
Skupaj z njimi bomo poskušali ustvariti »Vodnik 
po sproščujočih kotičkih zelenega Mariborskega 
Pohorja«. Te kotičke bomo preizkusili skupaj s 
starši, starimi starši, sami v skupini. 
Z vsem zgoraj naštetim želimo v vrtcu privzgojiti 
otrokom in preko njih njihovim staršem, odgovoren 
in spoštljiv odnos do narave, naravnih danosti in  
kulture svojega kraja. Prav tako želimo aktivno 
pripomoči k zavedanju, da imamo najlepši košček 
zelene narave pred seboj, če ga le znamo videti. 
Želimo, da bodo to okolico otroci dojeli kot čudovit, 
bogat in zanimiv prostor, ki lahko nudi veliko 
kotičkov za umik v mir, tišino, sprostitev.  

 Kristina Vračko, 
vzgojiteljica Vrtca Studenci Maribor, 

Enota Radvanje

GIBANJE JE ŽIVLJENJE IN ŽIVLJENJE JE 
GIBANJE

(Janez Matoh)

Ker vse bolj opažamo, da v naši družbi zaradi 
načina življenja, žal vidno izginjajo vrednote 
medgeneracijskega sodelovanja in spoštovanja, kot 
temeljna 
V šolskem letu 2015/2016 smo se v enoti Radvanje 
že drugo leto zapored pridružili projektu Simbioza 
giba. Zaradi načina življenja v naši družbi 
vzgojiteljice vse bolj opažamo vidno izginjanje 
vrednot medgeneracijskega sodelovanja in 
spoštovanja kot temeljnega gradnika zdrave družbe. 
Zato bomo vzgojiteljice s projektom v naši enoti 
težile k ohranjanju medgeneracijske povezanosti. 
Želimo ustvarjati družbo, kjer mladi spoznavajo, 
kakšna bogata modrost se skriva v starejših, in kjer 
starejši verjamejo v prihodnost in solidarnost mlajših.

V mesecu septembru smo izvedli medgeneracijski 
pohod z babicami, dedki, tetami, strici, bratci 
in sestrami v bližini enote. Družili smo se ob 
sproščenem gibanju, prepevanju pesmi in izvedbi 
rajalnih iger na samem cilju. 

V mesecu oktobru se zaradi slabih vremenskih 
pogojev žal nismo mogli družiti z babicami in dedki 
v dopoldanskem času pri nabiranju kostanjev. To 
je v enoti Radvanje že tradicija. Babice in dedki so 
namreč vez med preteklostjo in sedanjostjo ter velik 
vir različnih zgodb. Vezi, ki se stkejo med vnuki in 
starimi straši, so trajne in nepozabne. Ob vse večji 
prezaposlenosti staršev so dodatni podporni steber 
v družini. Ob njih postanejo vnuki zrelejši, stari 
starši pa bolj mladostni. S starši in starimi starši smo 
skupaj z otroki priredili tudi  jesenske delavnice. 
Družili smo se ob delu (dolbenje buč ter kaširanje 
lučk), ki je bilo zelo sproščeno. Izmenjali smo si 
nekaj besed, anekdot o »noči čarovnic«, skupaj 
zapeli in rajali. Zelo lepo je, ko se družijo tri ali pa 
celo štiri generacije. 

V mesecu decembru načrtujemo dopoldan z 
igračami in igrami naših babic in dedkov ter seveda 
naših staršev. Babice bodo vnukom pomagale tudi 
pri peki piškotov. Naučili nas bodo igre, rajalne igre 
in mogoče tudi kakšnega plesa.

Med šolskim letom načrtujemo še veliko druženj. 

Stari starši so v družini pomemben vir učenja in 
modrosti. S svojimi izkušnjami peljejo otroka 
v drugi svet, ko mu s svojim pripovedovanjem 
prikazujejo prigode iz svojega otroštva … S svojimi 
izkušnjami (npr. skromno obdarovanje ob praznikih) 
prinašajo vnukom nove predstave o življenju. 
 
Stari starši svojim naslednikom ne prenašajo samo 
»ljudskega izročila«, pesmi, običajev in navad, 
ampak pogosto tudi čustveno obarvane pripetljaje, 
ki otrokom, vnukom sežejo globoko v srce. Ob 
vsem tem pa se krepi čustvena vez. Tako sta si dva 
človeka, ki sta si po letih zelo oddaljena, vse bolj 
blizu. Včasih morda še preveč …

NAMEN  PROJEKTA

Namen projekta Simbioza giba je, da skozi igro in 
druženje povežemo medgeneracijsko sodelovanje v 
gibalnem duhu. Otroci med druženjem pridobivajo 
pozitivno izkušnjo skozi različne gibalne aktivnosti 
s svojimi starši, babicami in dedki, tetami in strici, 
bratci in sestricami. Babice in dedki, starši, tete in 
strici ne samo popestrijo otrokov vsakdan, ampak 
obarvajo njegov čustveni svet in pustijo v njegovem 
spominu neprecenljive sledi. Le dovoliti jim 
moramo!

Zapisala vzgojiteljica:
Sidonija Bratuša 

Turizem v vrtcu Radvanje ali »MOJE ZELENO POHORJE« »SIMBIOZA GIBA V VRTCU STUDENCI, ENOTA RADVANJE«
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RADVANJSKI PUBECI SE NE DAJO
»Ko Radvanjčan ali nekdanji Radvanjčan dopolni 
50 let, se lahko pridruži Radvanjskim pubecem.«

Če ne bi bilo Branka Valentija, ki o sebi pravi, da 
je radvanjski oldtimer, torej rojen Radvanjčan, tudi 
srečanj Radvanjskih pubecev ne bi bilo. Minulo 
soboto so se zbrali že šestič. »Ideja o organiziranju 
srečanj je padla v enem od bifejev, ko sva se s 
kolegom pogovarjala, kako lepo bi bilo, če bi se 
Radvanjčani vsaj enkrat na leto zbrali na skupnem 
druženju in obujali spomine na mladostna leta. 
Idejo sem vzel resno in neke noči sem se sprehodil 
po večini radvanjskih ulic. Ko sem nato legel v 
posteljo, sem tuhtal, kje je v otroštvu ali mladosti 
stanoval ta ali ta, si zjutraj vse zapisal in počasi je 
nastajal seznam Radvanjčanov. To so bili tisti, ki v 
Radvanju, mestni četrti pod Mariborskim Pohorjem, 
živijo od otroštva, ki so v mladosti živeli v Radvanju, 
in se pozneje preselili drugam, tudi v tujino, ali pa so 
se preselili v Radvanje od drugod. Po dveh mesecih 
je bil seznam nared in na zadnjo avgustovsko soboto 
leta 2010 sem v avtokampu Kekec pod Pohorjem 
pripravil prvo srečanje Radvanjskih pubecev,« je 
zametke neobičajnega druženja Radvanjčanov na 
že šestem tovrstnem srečanju opisal 64-letni Branko 
Valenti. 

Zbere se jih več kot 50, a na srečanja, ki so vsako 
zadnjo avgustovsko soboto, ne more priti vsak, ki 
je nekoč živel v Radvanju ali tam živi sedaj. »Na 
prvo srečanje in vsa druga so bili vabljeni le tisti, 
ki so dopolnili 50 let starosti. Na prvem se nas je 
zbralo več kot 70, srečanje pa smo popestrili tudi 
z družabnimi igrami. Ozračje je bilo imenitno in 
ob slovesu smo si podali roke z željo, da srečanje 
postane stalnica. In je tudi postala. Tudi drugo 

srečanje je bilo v avtokampu Kekec, tretje v 
radvanjskem gasilskem domu, četrto v lovskem 
domu v Radvanju, peto v teniškem klubu Pekre, in 
ker smo bili lani tam vsi zelo zadovoljni, smo se tudi 
tokrat zbrali tam. Prišlo nas je več kot 50,« doda 
Valenti, ki mu organizacija srečanj vzame veliko 
časa. »Ne le časa, tudi dela je veliko, saj je treba 
poskrbeti za hrano, pijačo, pokale in še kaj. Največ 
postorim sam, včasih me »prime«, da bi žezlo predal 
komu drugemu, a me 'pubeci' vselej prepričajo, naj 
vztrajam. 

Ko vidim te nasmejane in zadovoljne obraze, 
pozabim na ves trud in se veselim z njimi. Na 
vsakem srečanju tudi tekmujemo v tenisu, namiznem 
tenisu, ročnem nogometu in v streljanju z zračno 
puško. Kot zadnja družabna igra je na vrsti naša 
poslastica, tj. vlečenje vrvi. Na eni strani so silaki, 
stari od 50 do 60 let, na drugi starejši. Zmagovalca 
je težko predvideti, je pa smeha v izobilju. Za glasbo 
vsako leto poskrbi duo New Joker, tako da se še bolj 
sprostimo in razvedrimo. Razidemo se polni novih 
vtisov, ki nas še dolgo spominjajo na prečudovit 
večer.« V spomin na srečanja so si omislili tudi 
himno, jo posneli na zgoščenke in razdelili med 
udeležence srečanj. Besedilo je sestavil Valenti, 
uglasbil pa jo je Štefan Brunčič. Prvič so jo zapeli na 
tretjem srečanju. Začne se takole: »Smo pubeci spod 
Pohorja, prelepega smo Radvanja, v šolo daleč peš 
smo hodili, pa kako tumasto naredili, vzpenjačo smo 
gradili pa se smučati naučili ... »Že četrtič igram na 
tovrstnih srečanjih. V veliko zadovoljstvo mi je, da 
sem soavtor himne, ponosen sem tudi, da sem že 45 
let prebivalec Radvanja. Himna bo večna, besedilo 
je iz življenja Radvanjčanov. Je zelo čustveno 

obarvana. S kolegom, harmonikarjem Mirkom 
Štrausom iz Bresternice, s katerim sestavljava 
duo New Joker, sva zaradi srečanja Radvanjskih 
pubecev enkrat celo odpovedala igranje na 
poroki. Prijatelji so imeli prednost pred poročnim 
slavjem, čeprav bi tam zaslužila, na srečanjih 
Radvanjčanov pa igrava brezplačno. V zadovoljstvo 
vseh igrava zlasti slovensko zabavno in narodno-
zabavno glasbo.« Frenk Steinberger je na srečanje 
pripotoval celo iz Kanade. Od leta 1968 živi v 
Montrealu, kamor se je, star 17 let, preselil iz 
Radvanja. »V Montrealu sem si ustvaril družino, 
žena je Francozinja, imava dva sina in pet vnukov. 
V Sloveniji sem že od 17. julija, žena pa se mi bo 
pridružila v prihodnjih dneh in tukaj bova ostala 
do oktobra. Vsako leto preživim tri poletne mesece 
v Sloveniji, tri zimske pa na Floridi. V Radvanju 
imam mamo, sestro in nekaj stricev. V domovino 
se vračam predvsem zaradi sorodnikov, v zadnjih 
letih pa tudi zaradi srečanj Radvanjskih pubecev. 
Ko si sežem v roko z nekdanjimi sošolci, prijatelji in 
sosedi, mi zaigra srce. Srečanja so nekaj posebnega, 
so polna čustev, ganljiva, spomin nanje ne bo 
nikoli zbledel.« Najstarejši udeleženec srečanja je 
bil Anton Šraj, ki ima že 85 let. Prišel je v družbi 
61-letnega sina Borisa. »Tokrat sem na srečanju 
prvič, zanje doslej nisem vedel, a me je opozoril sin 
in sedaj sem tu. Imam se odlično, zadovoljen sem, 
počutim se mlajšega, nekaj udeležencev poznam, 

so sami fejst fantje. Škoda, da ni nobene punce,« se 
namuzne in nasmeji. Pogovor pa nadaljuje Boris: 
»Sem pristen Radvanjčan, tukaj živim od rojstva. 
Očetu v prejšnjih letih nisem omenjal srečanj, saj je 
bil na berglah. Sedaj jih ne uporablja več in tokrat je 
prišel z menoj. Počutim se dobro, druženje je prava 
stvar. Spomini kar vrejo na dan. Komaj čakam na 
družabne igre. Tekmoval bom v namiznem tenisu in 
v ročnem nogometu. Pokali so mikavni, nekaj sem 
jih že osvojil, upam, da bom tudi tokrat uspešen.« Za 
to, da so srečanja ovekovečena tudi na fotografijah, 
skrbi za zdaj najmlajši udeleženec Željko Golob, ki 
ima 52 let. Radvanjčan se že dolga leta ljubiteljsko 
ukvarja s fotografiranjem. »Komaj sem čakal, da 
bom dopolnil 50 let, da sem se lahko pridružil 
'pubecom'. Prvič sem bil v njihovi družbi lani, bilo 
je čudovito in ostalo mi je v zelo prijetnem spominu. 
V čast mi je, da se lahko družim s sivimi panterji, 
z nekaterimi se poznam že od mladih nog. Srečanja 
so enkraten dogodek, moramo jih ohranjati, ker nas 
povezujejo in utrjujejo prijateljstvo med nami. Lani 
sem nekatere malce razjezil, kot novinec in najmlajši 
v njihovi družbi sem jim odnesel pokal v namiznem 
tenisu. Ponosen sem tudi na to, da so me sprejeli kot 
'uradnega fotografa'. To počnem z veseljem, saj so 
fotografije zaznamek določenega zgodovinskega 
obdobja.«

Zmago Gomzi
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DENTIKO, d.o.o.
Splošna ambulanta ARENA
Pohorska cesta 21 a
2000 MARIBOR

Spoštovani!

Minilo je eno leto, odkar je podjetje DENTIKO d.o.o. pričelo z izvajanjem zdravstvenih storitev v splošni 
ambulanti ARENA, Pohorska cesta 21 a, 2000 Maribor. V tem obdobju se je veliko število občanov odločilo 
in si kot svojega osebnega izbranega zdravnika izbralo zdravnika v naši splošni ambulanti ARENA. Žal 
pa so nas v tem obdobju pri delu ambulante občasno spremljale kadrovske težave, tako glede prisotnosti 
oziroma odsotnosti kadra zaradi bolniškega staleža ali v času koriščenja rednega letnega dopusta, prav tako 
tudi zaradi prenehanja delovnega razmerja zdravnice. Čeprav si je naše podjetje ves čas prizadevalo po 
svojih najboljših močeh,da smo za primere odsotnosti redno zaposlenega zdravstvenega osebja poskrbeli za 
nadomestni kader, se zavedamo, da nam vedno ni uspelo urediti in prilagoditi nadomestila, kot bi si želeli. 
Vsekakor pa je bila v ambulanti zagotovljena nujna zdravstvena oskrba. Naj se ob tej priliki zahvalim vsem, 
ki ste prej naštete težave spremljali z veliko mero potrpežljivosti in razumevanja ter ostali zvesti pacienti 
naše ambulante.

Sedaj bi radi izkoristili priložnost in vas obvestili, da je dne 7. 10. 2015 v ambulanti ARENA pričela z 
rednim delom zdravnica Marijana Nagy dr. med. spec. druž. med., ki bo s pomočjo Sanje Unger Vučković 
med. sestre nudila zdravstveno oskrbo pacientom in tudi vsem, ki to še niste, pa bi se odločili in si odslej 
izbrali dr. Nagy Marijano za svojo izbrano zdravnico. Trenutno še sprejemamo na novo opredeljene 
paciente. Naše osebje vas bo z veseljem sprejelo, deležni pa boste tudi njihovega strokovnega, humanega in 
prisrčnega pristopa.

Naše podjetje izvaja poleg splošne zdravstvene tudi zobozdravstveno dejavnost, in sicer na lokaciji DOM 
POD GORCO, Pekrska cesta 56, 2000 Maribor. Tudi v tej ambulanti nudimo izredno strokovno, hitro 
in kvalitetno storitev. Vse, ki še nimate izbranega zobozdravnika ali pa bi želeli obstoječega zamenjati, 
obveščamo, da še sprejemamo nove paciente brez čakalne vrste.
V nadaljevanju vas obveščamo še o delovnem času ambulante ARENA ter Vam posredujemo kontakt, na 
katerega se obvezno naročite za obisk pri zdravniku, izdajo receptov …, razen seveda v nujnih primerih, ko 
vas zdravnik sprejme tudi brez napovedi: 
e-mail: dentiko.arena@gmail.com. 
gsm: 031 676 766 naročanje dopoldan 8.00 – 12.00 ali popoldan 14.00 – 18.00
tel. št.: 08/ 205 60 32 (samo telefonski odzivnik). 

ORDINACIJSKI ČAS SPLOŠNE AMBULANTE ARENA:
Ponedeljek od 13.00  do  19.30 ure
Torek  od 12.30 do 19.00 ure
Sreda  od 07.00 do 13.30 ure
Četrtek  od 07.00 do  13.30 ure
Petek  od 07.00  do 13.30 ure

Ker se izteka koledarsko leto 2015, naj vam ob tej priliki zaželimo srečno in zdravo 2016.

Zdravstveni team ambulante ARENA     Direktor:
Marijana Nagy, dr. med. spec. druž. med     Vito Kostanjevec
Sanja Unger Vučković, med. sestra
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DENTIKO Predstavitev našega krajana  RUDIJA URANA, akademskega slikarja, režiserja

V našem kraju, v MČ RADVANJE, imamo zagotovo številne 
krajane, katerih delovanje je na mnogih področjih pomembno, 
tako lokalno, kakor tudi za celotno Slovenijo.

RUDI  URAN je eden izmed njih. Njegov svet je KULTURA, 
to je kultura v širokem smislu od slikarstva do filma.

Da je temu res tako, je zelo lepo in nazorno prikazano v 
predlogih za GLAZARJEVO NAGRADO. Enega od mnogih 
vam predstavljamo v naših novicah.

Zaradi vsega tega in ker je Rudijev priimek Uran, ga je znani 
glasbenik Zoran Predin poimenoval »FANT KI SE SVETI«, 
njegovo dejavnost pa je na zelo simpatičen način opisal v reviji 
VKLOP.

 
Rudi Kramberger

Rudi Uran - predlog za Glazarjevo listino - utemeljitev

Slikar, oblikovalec in filmski režiser Rudi Uran se s svojo filmografijo zadnjih let izkazuje kot eden najbolj 
tenkočutnih in vznemirljivih avtorjev na tem prostoru. Brez njega bi številni fenomeni, unikatne zgodbe 
in neverjetne osebnosti, tudi mali, prikrajšani, ranjeni ljudje, ostali neznani in v senci. Tako pa v njegovih 
umetniških vizijah zaživijo umetniško polno, prepričljivo in predvsem zmeraj skrajno senzibilno tako 
vrhunski umetniki kot mali ljudje. Toliko mehkobe, empatije in čistosti, kot je lahko odčitamo v njegovih 
delih, je prisotna malokje v današnjem kreativnem snovanju kateregakoli umetniškega področja. Njegovo 
delo je do zadnjega vlakna/prizora/sekunde/milimetra prežeto s pretanjeno humanistično noto.
Izbor njegovih tem je osupljivo aktualen, human, z nezgrešljivim umetniškim senzorjem, ki ni nikoli ceneno 
iščoč. Je zmeraj predvsem tihi, lahko bi rekli celo prijateljski opazovalec dogajanj(a) in akterjev. Naj bo 
deklica Barbara s cerebralno paralizo iz Dornave, ali sloviti roker Vlada Divljan, Zoran Predin ali Mi2. 
To je lahko tudi skromna bosanska ženska ali lady Nott… Uranovo filmsko oko je zmeraj dobrohotno 
raziskujoče, skoraj otroško radovedno v svoji čistosti, nikoli prežeče za senzacionalnim, ampak ostaja na 
tihi strani aktivnega, čutečega, visoko empatičnega opazovalca. Uranove filmske portrete vseh unikatnih 
osebnosti, zgodb in dogodkov, odlikujeta predvsem globoka humanost in zdrava kritičnost. Čut za prebujanje 
gledalcev je izrazit, a nikoli ne prestopi tistega roba, ki smo mu pogosto priče v današnji dokumentarni in 
TV-filmografiji. Uran ostaja vseskozi v ozadju, čutiti je njegov osebni angažma v vsakem projektu, njegovo 
željo po pomoči, podpori,  sočutno vživetje je zmeraj temeljna izhodiščna točka vsega. Iz njegovih filmov 
je zaznati avtorjevo osebno prizadetost ter hkrati vero v  portretirance, v vse, kar počnejo, v moč njihovega 
dela. Vseskozi je avtor globoko etičen in human. Zato je posebej močan v dokumentiranju in tkanju filmskih 
zgodb o ljudeh z roba.

Dokumentarec Tista njena iskrica je film, ki ga je Uran režiral ter sodeloval tudi pri scenariju. To je 
presunljiv portret dvanajstletne Barbare, ki je zaradi cerebralne paralize – tetrapareze ujeta v svoje telo in živi 
v zavodu Dornava. Barbara ne govori in njena edina komunikacija s svetom je majhen monitor, s katerim 
z očesno zaznavo komunicira z okolico. Film je pretresljiv, njegova moč je v izjemni, nezemeljski empatiji 
avtorja Rudija Urana  ter v njegovem subtilnem pristopu k težki temi, pri kateri niti za hip ne prestopi 

mailto:dentiko.arena@gmail.com
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tiste krhke meje med patetiko in trkanjem na solzav odziv gledalcev. Ima visoko humano, racionalno držo 
najbolj vpletenega – režiserja, snemalca in kompletnega avtorja.

V naslednjem projektu se je podal z ženo Ireno in skupnim studiem na novo potovanje, v srž slovenskega 
rocka. Nastal je celovečerni dokumentarni film o skupini Mi2 z nenavadnim naslovom ? = Mi2. Vnovič 
je ustvaril zelo drugačen, oseben in subtilen film. Ponovno je dokazal, kako vsestranski ustvarjalec je. Ne 
premami ga  komercialna uspešnost niti mase oboževalcev za vsako ceno. Išče in najde nove pokrajine 
tam, kjer se zdi, da je že vse odkrito, odživeto, domišljeno … Uran najde vedno nekaj novega, drugačnega, 
nepričakovanega …

S svojimi antologijskimi dokumentarci zna osvetliti ‘’lik in delo’’ kogarkoli, ker se vsega loteva z 
maksimalnim miselnim, etičnim in enciklopedičnim vložkom. Predvsem pa ima vse svoje ustvarjalne 
subjekte in objekte neskončno rad. In ta ustvarjalna ljubezen odseva iz vsega opusa.

Filmski portret Munire Subašič je unikatna zgodba o edinstveni bosanski ženski. Je simbol deset tisočih 
žensk, ki so preživele genocid v Srebrenici. Vojna jo je odpeljala v svet nepripravljeno in nepričakovano. S 
prizadevanji za resnico in pravico, z iskreno željo in jekleno voljo, brez strahu in zadržkov, je postala prva 
žena Balkana. Postala je moralna in dejanska avtoriteta, spontano izbrana vodja tisočih. Bosanska ženska, 
žena, gospodinja, se je spremenila v diplomatko, predsednico, predstavnico. Kuho so zamenjali sestanki, 
običajne ljudi pa svetovni diplomati, predsedniki, ambasadorji in premierji. Kaj se zgodi, ko se »mali in 
nepomembni« znajdejo med »velikimi in pomembnimi«? Uran postreže z odgovori na ta in še marsikatera 
druga vprašanja. 

Tudi ta pravi igrani celovečerec je nastal z njegovim podpisom in je bil deležen zanimanja javnosti ter 
filmske stroke. Njegov naslov je Nebeška vas. Ob njem imamo še celo vrsto spremljanja vrhunskih 
ustvarjalcev iz avtorjevega neposrednega okolja, kot so Carmina Slovenica, Marko Vezovišek, Zoran 
Predin, Lela B. Njatin ... Uran pretanjeno skrbi, da ne bi spregledali vsega vrednega, kar je okoli nas, kar 
včasih pozabimo, zanemarimo ali celo spregledamo. 

Za njegovo subtilno ustvarjanje in vsestranost, zlasti pa izrazit humani pristop k vsemu, bi si že davno 
zaslužil najvišje priznanje svojega mesta.

 Za podpisnike Melita Forstnerič Hajnšek

REŠEVALNA VAJA

Pričelo se je že temniti, ko so se v ponedeljek, 30. novembra 2015, ob spodnji postaji krožno-kabinske 
žičnice Pohorske vzpenjače zbrali upravljavci in delavci vzpenjače, gorski reševalci postaje GRS Maribor, 
gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Radvanje in poklicna gasilska enota JZZPR Maribor. Tokrat 
je vaja reševanja iz gondole potekala malo drugače kot običajno, saj je k težjim okoliščinam reševanja 
prispevala svoje še tema. 

Da so reševalci postaje GRS Maribor in poklicna gasilska enota Maribor JZZPR izredno dobro usposobljeni,  
tako za reševanje na višini, kot na težavno reševanje v temi, so  oboji  dokazali z odlično koordinacijo, z 
dobro tehnično opremo  in dobro fizično pripravljenostjo! »Rešene« potnike so potem, ko so jih spustili z 
gondol na zemljo, oskrbeli in varno pospremili  do spodnje postaje vzpenjače.

Blanka Prezelj
Fotografija: Jože Kokol

DELOVNI ČAS 

Sreda 16:00 – 19:00
Četrtek 8:00 – 16:00 
Petek 16:00 – 19:00

Mlinarček je mlin s trgovinco na Lackovi cesti 78a (parkirišče 
Mlade lipe,  v objektu Mikro Polo), kjer meljemo izključno izdelke 
slovenskih ekoloških kmetij. KONTAKT 

 - 068 618 703 
www.mlinarcek.si 
info@mlinarcek.si
      mlinarček 
 

                       NAŠA PONUDBA
 

• Bio moka (pirina, pšenična, ajdova, ržena, koruzna, prosena, lanena, 
• konopljina, ječmenova, kamutova, ovsena ...) 
• Bio mešanica mok s semeni za pripravo kruha 
• Bio zdrob (pšenični, pirin, koruzni, ržen, ajdov) 
• Bio olja (bučno, laneno, konopljino) 
• Bio semena (bučno, konopljino, laneno, sončnično) 
• Bio kaše (ajdova, prosena, ječmenova-ješprenj) 
• Bio konopljini proteini in briketi 
• Bio kosmiči (ovseni, pirini, pšenični, rženi, mešanica kosmičev po želji) 
• Bio otrobi (pšenični, pirini, proseni, ovseni) 
• Bio musliji (mešani kosmiči s semeni, suhim sadjem in oreščki) 
• Ajdovi vzglavniki in otroške blazinice, polnjene z ajdovimi luščinami 
• Eko darilne košarice in zabojčki, polnjeni z ekološkimi izdelki po vaši želji 
• Mlinarčkovi snežaki, polnjeni z mlinarčkovi izdelki 

- 10 %

Izrežite kuponček in ga vnovčite 
v trgovini Mlinarček.

http://www.mlinarcek.si/
http://www.mlinarcek.si/
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NEKAJ ZA ZABAVO

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 2016.

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

RADVANJSKE NOVICE

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

                                                   CATERING KI NUDI NEKAJ  VEČ! 

 
CIKCAK d.o.o. ul. Vita Kraigherja 5 

040-640-420 

Betnavčica vam ponuja super storitve za moško in 
žensko populacijo, tako mlajšo kot tudi starejšo, za 

vse tiste, ki se upate malo razvajat ;)

PONUJAMO:  
- Različne nege obraza (z izdelki Pharmos Nature-na 

osnovi Aloe vere)
- Klasične, terapevtske in energijske masaže
- Pedikure (tudi medicinske: vraščeni nohti, 

diabetično stopalo, kurja očesa, bradavice… ) 
- Depilacije (z voski ali z sladkorno pasto)
- Anticelulitni programi
- Ličenje (dnevno, večerno, poročno)
- Nege telesa (pilingi, razstrupljanje telesa)
- Naravne manikure 
- Gelihs in gel nohti
- Zdravljenje nohtov z IBX
- Energijske terapije (theta healing)
- In veliko naših hišnih ritualov in  posebnosti
- In še, še, še…

Seveda ne smemo pozabiti na DARILNE BONE, ki so 
odlična izbira za darilo v času, ki je pred nami ;)

Za več dodatnih informacij, pojasnil ali naročila lahko 
pokličete na:

Suzana: 040/388-905
Jasmina: 031/752-190

elektroinštalacije

040 57 57 14
02 32 00 830
02 32 00 831
Si11757007
andrej.mrda@gmail.com
www.mmelektronik.si/amp

Andrej Mrđa s.p.
Radvanjska cesta 64
2000 Maribor
Slovernija

Gsm:
Tel.:
Fax:

ID za DDV:
Email:

Internet:

031 686 400
02 32 00 830
02 32 00 821
Si31960715
info@mmelektronik.si
www.mmelektronik.si

Nataša Mrđa s.p.
Radvanjska cesta 64
2000 Maribor
Slovernija

Gsm:
Tel.:
Fax:

ID za DDV:
Email:

Internet:

10% popust
ob nakupu 

toplotne črpalke
DAIKIN
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PLESKARSTVO IN
SOBOSLIKARSTVO

Alojz ŽNIDARIČ s.p.

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

GSM: 040/ 219-818

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

Storitve
izvajanje vseh vrst elektroinstalacij jakega in šibkega toka

Trgovina Maribor
PE Lackova cesta 47, maribor
tel.: 059 023 703, 059 023 704
fax: 059 023 702, e-mail: ets-pregl@t-2.net
elektroinstalacijski material (razsvetljava, kabli in energetska  
oprema, stikalna in merilna tehnika), bela tehnika, akustika,  
mali gospodinjski aparati, blago široke potrošnje ...

Trgovina 1.  Slovenska Bistrica
elektroinstalacijski material (razsvetljava, kabli in energetska  
oprema, stikalna in merilna tehnika)

Trgovina 2. Slovenska Bistrica
bela tehnika, akustika, mali gospodinjski aparati, blago široke potrošnje ...

AKCIJSKE
CENE!

Pohorska 7, 2000 Maribor   GSM: 031-353-739
ID za DDV: SI88491293

ŽE 12 LET ZA VAS V RADVANJU

TEL.: 041/ 771 798
Vesel Božič in srečno novo leto 2016
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BAR CAFE
FINO

Pohorska ulica 9, 2000 Maribor
pon - ned 08:00 do 23.00

NAJBOLJŠA
KAVA V RADVANJU

Vesel Božič in srečno novo leto 2016
Vam želi kolektiv CAFE FINO

GALERIJA PARKETA d.o.o.
Prodajni salon: Lackova cesta 39a, 2000 Maribor
tel.: +386 (0)59-936-492
fax: +386 (0)59-936-492
info@galerijaparketa.si
www.galerijaparketa.si
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Trgovina

Tržaška cesta 23

041 735 521

Rent a car
051 638 985

potokar_oglas_a5_v1_20151203.indd   1 3.12.2015   12:36:29

zanesljiva ekipa za Vas!

Tr`a{ka cesta 34, 2000 Maribor
tel.: 02/3002010, gsm: 041617293
e-mail: forma.hutter@siol.net 
www.forma-hutter.com

OD IDEJE DO TISKA

• vizitke, letaki, mape
• prospekti, katalogi

• XXL plakati, transparenti
• grafi~no oblikovanje, CGP...

GRAFI^NA FORMA HUTTER
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Lackova c. 75, tel.: +386 (0)2 330 15 21
delovni čas: ponedeljek - sobota: 08:00 - 23:00, nedelja: 10:00 - 22:00
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ŽELJNI  HUDE  ZABAVE?ŽELJNI  HUDE  ZABAVE?

Bar Gondola, Pohorska ulica 60, 2000 Maribor

vabljeni na sončno teraso ob vznožju pohorja
organizacija zabav za večje skupine

INFO: 031 316 340

VSAK DAN
KONTROLA VIDA
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Ime in priimek 

Ulica 

Kraj 

Dom Danice Vogrinec Maribor 
Čufarjeva cesta 9 
2000 Maribor 

Obkrožite pravilen odgovor:  A  B  C 

            
            
            
            
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




