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PGD Radvanje
g. Martin Gobec
Lackova cesta 9
E: darkogobec@gmail.com
E: pgd.radvanje.maribor@gmail.com
M: 041 771 794

Lovska družina Radvanje
g. Ljubo Levačič
Za gradom 29

E: ljubo.lev.ld@gmail.com
M: 031 637 570

Turistično društvo Radvanje
ga. Minka Godec
Za gradom 31

E: minka.godec@gmail.com
M: 041 253 187

Ribiško društvo Radvanje 
g. Rudi Klep
Limbuška cesta 166

E: rd.radvanje@telemach.net
M: 051 316 164

Planinsko društvo Planika
g. Franci Rajh
Macunova ulica 40

E: info@pdplanika.si
M: 041 797 712

Župnija Maribor – Radvanje
g. Franc Brečko
Lackova cesta 2

E: franc.brecko@sdb.si
M: 031 358 021

Župnija Maribor – Sv. Janez Bosko
Engelsova ulica 66

E: franc.brecko@sdb.si

Karate klub Radvanje
g. Damjan Horvatič
Ul. Staneta Severja 6

E: kkdamjan@gmail.com
M: 031 365 468

Kinološko društvo Radvanje
Lackova cesta 5
2314 Maribor

M: 041 251 009

Mladinski dom Maribor
g. Ivan Dobaj
Ulica Saše Deva 21

E: mladinski.dom-mabor@guest.arnes.si
T: 02 333 35 00

Osnovna šola Gustava Šiliha
ga. Milojka Sevšek
Majcigerjeva 31

E: osgusi@guest.arnes.si
T: 02 429 25 21

Osnovna šola Ludvika Pliberška
ga. Lidija Todorović
Lackova cesta 4

E: lidija.todorovic@ludvik.si
T: 02 421 28 00

Vrtec Studenci Maribor, Enota Radvanje
ga. Kristina Vračko
Grizoldova 1–3

E: radvanje@vrtec-studenci.si
T: 02 333 86 11

Dom Danice Vogrinec, Enota Tabor
g. Tomaž Teran
Veselova ulica 3

E: tomaz.teran@danica-vogrinec.si
T: 02 470 12 00

Dom Antona Skale Maribor
dr. Marica Horvat
Majcigerjeva ulica 37

E: dom.antona-skale@guest.arnes.si
T: 02 429 57 00

Dentiko, Splošna ambulanta Arena
Marijana Nagy, 
dr. med. spec. druž. med.
Pohorska 21 a

W: dentiko.si/kontakti-ordinacij   
E: dentiko.arena@gmail.com
M: 031 676 766   T: 08 205 60 32

Zobozdravstvena ambulanta 
JVP DENTAL
Jasmina VRANIČAR PEČE, 
dr. dent. med.
Pohorska ulica 21 b

E: jasminavp@amis.net
T: 02 614 22 51

OPTIKA ARENA
Pohorska ulica 21

W: optika-arena.si
E: info@optikaarena.si
T: 02 614 42 30

Lekarna Maribor

W: mb-lekarne.si/lekarniske-enote.html
E: lekarna.qlandia@mb-lekarne.si
E: lekarna.radvanje@mb-lekarne.si
T: 02 420 14 20  •  02 614 55 22

Lekarna tudi dodatni storitvi: izdelava 
osebne kartice zdravil (OKZ) in pregled 
uporabe zdravil (PUZ).

Naslovi društev in javnih 
zavodov delujočih v MČ Radvanje
T: telefon; M: mobi; E: e-pošta; W: spletna stran

KOLOFON

Radvanje in mi
glasilo Mestne četrti Radvanje 
november 2020

Izdajatelj: 
Mestna občina Maribor, MČ Radvanje

Naklada: 
3.500 izvodov

Slika na naslovnici: 
shutterstock.com, 
avtor Andrej Šafarič 
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UVODNA BESEDA   1

Pekrski potok spomladi 2020
Foto: Maja Šušteršič

Glasilo Mestne četrti Radvanje je, po nekaj letih premo-
ra, spet pred vami. Imenuje se, tako je na predlog odbora 
za informiranje pri svetu MČ odločil svet mestne četrti, 
RADVANJE IN MI.

V vodstvu mestne četrti se bomo potrudili, da bo glasilo 
RADVANJE IN MI prišlo v vsako radvanjsko družino. 
Želimo, da bo vse nas še bolj spodbudilo k pripadnosti 
kraju in nas še bolj povezalo z njim. 

Glasilo RADVANJE IN MI, ki je pred vami, vam ponuja 
veliko informacij o tem, kaj se je v obdobju zadnjih dveh 
let, odkar ste nam konec leta 2018 zaupali mandat za 
vodenje MČ, v mestni četrti dogodilo.

Z gotovostjo lahko trdim, da smo v vodstvu MČ storili 
skoraj vse, kar je v naši moči, da se v občini sliši za 
težave, s katerimi se v Radvanju soočamo.

Na vseh ravneh v občini, od podžupanov do posameznih 
uradov, njihovih sodelavcev in občinskih javnih podjetij, 
smo s problemi, ki jih je v mestni četrti res veliko, skoraj 
dnevno prisotni. 

Da nam to uspeva, gre posebej zahvala gospe Jasmini 
Strajnar, ki je že od prvega junija 2019 pri nas “začasno” 
zaposlena kot “izposojena” tajnica oziroma referentka, 
najprej trikrat, v času korone pa dvakrat na teden.

Ob tem žal ne moremo mimo skrajne nekomunikativno-
sti in nepripravljenosti župana gospoda Aleksandra 
Saše Arsenoviča, da pride med nas, prisluhne našim 
problemom in se z nami pogovori o njihovem reševanju.

Na naše številne maile, pisma s pobudami in predloge za 
srečanje z nami njegovega odgovora še nismo dočakali.

Poleg tega pa gospod župan, kar je še bolj nedostojno, 
ignorira sklep krajanov Radvanja, ki je bil sprejet na 
sestanku krajanov, na katerem je bilo prisotnih več kot 
200 krajanov, meseca novembra 2019 v gasilskem 
domu Radvanje. S tem sklepom smo ga pozvali, da 
skliče zbor krajanov, na katerem bi ga soočili s težavami, 
s katerimi se, tudi dnevno, ubadamo. 

Prijetno branje Vam želim, lepo se imejte v letu 2021 in 
ostanite zdravi! 

Rajko Kotnik
Predsednik Sveta MČ Radvanje

Radvanje 
in mi



V novembru leta 2018 smo Radvanjčani na 
lokalnih volitvah izvolili novo vodstvo Mestne 
četrti Radvanje. Na volitvah smo nastopili že 
nekaj let aktivni prebivalci Radvanja z LISTO ZA 
RADVANJE in uspeli. V enajst članskem svetu 
MČ Radvanje nas je bilo izvoljenih pet. Prevzeli 
smo najodgovornejše funkcije v mestni četrti.

Ko smo šli z LISTO ZA RADVANJE na volitve, 
smo predstavili PROGRAM ZA RADVANJE za 
obdobje 2019–2022, ki ga sedaj v svetu MČ, z 
dopolnitvami, ki jih je prinesel čas, poskušamo 
realizirati. 

Žal smo že prvega junija 2019 izgubili stalno 
tajnico oziroma referentko, ki je bila premešče-
na na delo v kabinet župana. Dobili smo sicer 
začasno, na posodo iz MČ Koroška vrata. 
Začasnost je trajala celih sedemnajst mesecev,  
prvega novembra letos pa je kot stalna refe- 
rentka nastopila službo gospa Marylene 
Štavbar – Mary. 

Na tem mestu se moram zahvaliti Jasmini 
Strajnar, ki nam je bila teh sedemnajst mesecev 
v veliko oporo in pomoč.

Svet MČ je bil v času od izvolitve do danes zelo 
aktiven. Poleg ustanovne seje smo imeli še 
deset rednih, eno izredno in štiri dopisne seje. 
Na dopisnih sejah smo sprejemali zgolj formalno 
potrebne sklepe, ki so bili za delovanje nujni, na 
rednih in na izredni seji pa smo obravnavali 
predvsem probleme, ki prebivalce mestne četrti 
najbolj težijo.

Že na prvi seji sveta MČ smo se lotili nekaterih 
za življenje krajanov Radvanja ključnih tem, kot 
so: novogradnja stanovanjskega naselja zahod-
no od Zvezne ulice in priključitev Zvezne ulice 
na Lackovo cesto, projekt Park ob Pekrskem 
potoku, zemljišče za Dom krajanov, prometna 
problematika v Zgornjem Radvanju, onesnaže- 
vanje Radvanjskega potoka, poplavna ogrože- 
nost Spodnjega Radvanja itd. 

Trudimo se, da smo v stalnem 
stiku s krajani
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Že na prvi seji sveta 
Mestne četrti 

Radvanje smo se 
lotili nekaterih za 
življenje krajanov 
Radvanja ključnih 

tem

Druga seja sveta MČ (28. 2. 2019) je bila v 
glavnem namenjena preobremenjenosti kanali-
zacijskega sistema in izgradnji razbremenilnikov 
ob Pohorski ulici. Izpostavili smo zaselek Na 
griču, ki je bil brez kanalizacije. Tam rastejo 
novogradnje, fekalije pa odtekajo v Rožnodolski 
in nato v Pekrski potok. Naša zahteva za rešitev 
problema je na občini naletela na pozitiven odziv 
in tako je kanalizacija Na griču sedaj izgrajena. 

Tretjo sejo (26. 3. 2019) smo posvetili uresničitvi 
pilotnega projekta participativnega proračuna 
za leto 2016. Ugotovili smo, da nekateri izglaso-
vani projekti še vedno niso izvedeni, in zahtevali 
od občine, da to končno uredi. Prav tako smo 
občini predlagali, da v proračun za leto 2019 
vključi postavko “participativni proračun” v 
določeni višini in le tega izvede v vseh mestnih 
četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine 
Maribor. Participativni proračun mora namreč 
postati trajna oblika aktivnega sodelovanja in 
soodločanja občanov o vsakoletni porabi občin- 
skih proračunskih sredstev.

Na prvi izredni seji Sveta (21. 11. 2019) smo 
analizirali dogajanja na sestanku krajanov Rad- 
vanja, teden dni prej (14. 11. 2019) v gasilskem 
domu PGD Radvanje. Na sestanku, ki se ga je 
udeležilo skoraj 200 krajanov, smo spregovorili 
o dveh za Radvanje zelo pomembnih temah. 
Prva je preoblikovanje poštne poslovalnice na 
Pohorski ulici in druga obvestilo JP Nigrad v 
zvezi z odvajanjem padavinske vode. Oboje je 
dvignilo med prebivalci veliko nejevolje. Na 
izredni seji smo potrdili sklepe sestanka kraja- 
nov, in sicer:
• da ne dovolimo zaprtja pošte na Pohorski 

ulici v Radvanju;
• da predlagamo v prostorih pošte ustanovitev 

TIC, turistično informativnega centra v okviru 
Zavoda za turizem, ki naj prevzame poštne 
storitve, za katere se bo dogovoril s Pošto 
Slovenije;

Trudimo se, da smo v stalnem stiku s krajani Radvanja, ki nas lahko kadarkoli pokličete na 02 
22 01 849 ali 031 265 413, nas nagovorite z e-sporočilom na mc.radvanje@maribor.si ali pa 
nas obiščete v času uradnih ur na sedežu MČ, Lackova 43. Ko se epidemiološki ukrepi 
odpravijo, smo v živo na voljo v ponedeljek od 8.00 ure do 12.00, v sredo od 8.00 do 12.00 in 
popoldne od 14.00do 16.00, v petek pa med 8.00 in 12.00.

Rajko Kotnik



• da Nigrad umakne obvestilo, ker ni skladno z 
uredbo, na katero se podjetje v obvestilu 
sklicuje;

• da krajani Radvanja pozivamo Mestno občino 
Maribor k izpolnitvi Odločbe republiškega 
inšpektorja in izvedbi zadrževalnika za pada-
vinske vode ob Pohorski ulici, razbremenilni-
ka Pekrskega potoka in izgradnji ustreznega 
kolektorja od gostišča Stara lipa proti reki 
Dravi, ki bo po kapaciteti ustrezal odvajanju 
fekalnih in padavinskih vod,

• da MOM takoj začne reševati problematiko 
zalednih vod na območju južno med Pohor-
sko ulico, traso bodoče južne obvoznice in 
Streliško ulico (povečanje pretoka Radvanj- 
skega potoka, vključno z Mrzlim potokom);

• da se do izvedbe navedenih aktivnosti 
prekine vse nadaljnje širitve kraja z novo-
gradnjami, ker obstoječe kapacitete kanali-
zacijskega sistema ne omogočajo dodatnih 
obremenitev.

Svet MČ Radvanje je obenem podal županu 
Arsenoviču, skladno s 45. Členom Zakona o 
lokalni samoupravi, pobudo za sklic zbora 
krajanov.

Na deveti seji sveta MČ (18. 6. 2020) smo 
spregovorili o odprtih vprašanjih v obdobju pred, 
med in po prvi fazi korona krize in ugotovili:
• da sta v zvezi z zbiralnikom oz. zadrževalni-

kom padavinske vode pripravljeni obe pro- 
jektni nalogi;

• da sta I. in II. faza rekonstrukcije Streliške  ces-

 te zaključeni, tretja faza pa bi se izvedla do konca leta 2020;
• da nimamo prave informacije o tem, kako je z južno obvoznico;
• da je s podžupanom Medvedom in Uradom za komunalo, promet in 

prostor (UKPP) MOM dogovorjena prometna ureditev glavne promet-
nice skozi Borovo vas;

• da bomo sklicali sestanek vseh vpletenih za realizacijo naselja zahodno 
od Zvezne ulice;

• da je za urejanje ribnika zahodno od Vzpenjače odgovorna Snaga;
• da je skrajni čas za realizacijo projekta Fontana na Radvanjskem trgu.

29. septembra 2020 smo na deseti seji Sveta MČ Radvanje preverjali, 
kako se realizirajo na zadnjih sejah sveta MČ sprejeti sklepi. Ugotovili smo:
• da bo s 1. 12. 2020 začela delovati pogodbena pošta. Po zagotovilu 

Pošte Slovenije se za krajane Zgornjega Radvanja glede poštnih 
storitev ne bo spremenilo nič;

• da smo imeli sestanek s krajani, na posesti katerih naj bi stal razbreme-
nilnik in potekala služnostna pot do razbremenilnika za padavinske 
vode. Ker so krajani nasprotovali projektu, je bilo dogovorjeno, da 
občina spremeni projekt. Spremembe projekta so v teku;

• da ne odstopamo od zahteve, da župan skliče zbor krajanov;
• da je bil opravljen ogled prometnice skozi Borovo vas in dano zagotovilo 

podžupana Medveda za ureditev prometnice;
• da se opravi sestanek vseh vpletenih deležnikov realizacije stanovanj- 

ske soseske S 25 zahodno od Zvezne ulice. Sestanek smo opravili. Žal 
na sestanek ni bilo predstavnikov občine;

• da mestna četrt, dokler ne bodo realizirani projekti, izglasovani v 
pilotnem projektu participativnega proračuna za leto 2016, ne sodeluje 
v projektu participativnega proračuna za leto 2021 in 2022;

• da še posebej vztrajamo na realizaciji projekta Fontana in s tem 
ureditve Radvanjskega trga.

V Mestni četrti Radvanje smo se lotili ideje o izgradnji doma za starejše 
občane. Našli smo ustrezno lokacijo in začeli z navezovanjem kontaktov z 
zainteresiranimi investitorji (država) in potencialnimi upravljavci.

Še posebej vztrajamo 
na realizaciji projekta 
Fontana na našem 
trgu. 
Foto: Rudi Kramberger
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4  NAŠ BIVALNI PROSTOR

V našem mandatu je to prva izdaja glasila, zato 
bo v tem pregledu zajeto obdobje od decembra 
2018 do decembra 2020.

O komunalni problematiki v Radvanju odloča 
sedemčlanski odbor za komunalo, ki na svojih 
srečanjih zaznava problematiko, jo obravnava in 
se dogovarja o načinu razreševanja ter podvze-
ma konkretne korake reševanja. V odboru so 
zastopani strokovnjaki različnih strok z dolgo-
letnimi izkušnjami.

Če bi se ozrli nazaj, ugotovimo, da je po dolgih 
letih končno stekla izgradnja kanalizacije Na 
griču, vzporedno s tem pa tudi “kabliranje” 
elektrike in telekomunikacij. Za tem seveda 
sledi protiprašna ureditev cestišča, kjer so 
potekala dela.

Na Pohorski ulici je vsa leta problematična pre- 
velika hitrost vožnje vozil. Z namestitvijo znakov 
za znižanje hitrosti na 40 km/h se je v zadnjem 
letu situacija nekoliko izboljšala. Vendar si 
želimo, da bi se vsaj del ulice med Pohorsko 
kavarno in bivšo pekarno Began uredil po 
modelu, kot je urejena Ul. kneza Koclja v mestu 
(ulica ob Narodnem domu).

Streliška ulica mimo OŠ in naprej proti gradu 
Betnava je končno doživela obnovo. Manjkajoči 
del od Kardeljeve do Ljubljanske ulice je oblju-
bljen za prihodnje leto. Kolesarska steza od 
rondoja Streliške z Ljubljansko ulico je prav tako 
bistveno izboljšala prometno varnost na tej pre- 
obremenjeni prometnici, ki jo dnevno prevozi 

Urejeno in funkcionalno okolje 
je glavnega pomena   

Komunala še vedno 
ostaja področje, ki je 

v največjem 
interesu krajanov, 

saj so urejene ceste, 
zelenice in ostala 

komunalna 
infrastruktura pogoj 
za kvalitetne bivalne 

pogoje, za nas pa 
ima še dodatni 

pomen, saj je naš 
kraj v veliki meri 

usmerjen v turizem.

okoli 20.000 vozil. V zadovoljstvo je tudi nov 
drevored, zasajen na istem mestu, kjer je stal v 
času bivanja veljakov v Betnavskem gradu.

Pomembno aktivnost odbora smo izvajali tudi v 
povezavi s skupino krajanov iz Teplyjevega na- 
selja. Naš namen je bil doseči ureditev dela 
Zvezne ulice, od Kosove ulice do priključka na 
Lackovo cesto tako, kot je bilo krajanom oblju-
bljeno davnega leta 2005, torej z zelenico. Pri 
tem smo se poslužili skrajnega ukrepa, to je 
blokade izdaje gradbenega dovoljenja za naselje 
S-25, in končno uspeli.

Aktivnosti v zvezi z zahtevo po preureditvi od- 
tokov meteornih vod iz stanovanjskih objektov 
so verjetno najbolj poznane krajanom, saj ga ni 
stanovalca, ki ni prejel od Nigrada “grozilnega” 
pisma. Zaenkrat smo uspeli zadržati izvajanje te 
zahteve, upamo, da tudi dokončno. Posledica 
tega je bila, da je mestna občina končno resno 
pristopila k izgradnji zadrževalnikov, da bi se 
preprečilo poplavljanje Pohorske ulice vsled 
preobremenjenosti kanalizacijskega sistema v 
času poletnih nalivov.

V teku je sprememba sedaj veljavnega urbanis-
tičnega načrta za območje pod-Pohorja, prav 
tako sprememba prometnega režima na ulici 
skozi Borovo vas, načrtovano je tudi znižanje 
hitrosti na nekaterih ulicah s postavitvijo 
“ležečih policajev”. Še bi lahko naštevali, a pre- 
ostali prostor v novicah prepuščamo še drugim 
informacijam. 

Z namestitvijo znakov za 
znižanje hitrosti na 40 

km/h se je v zadnjem letu 
situacija nekoliko 

izboljšala.
Foto: Maja Šušteršič

Milan Pukšič
podpredsednik Sveta 

MČ Radvanje in 
predsednik Odbora za 

komunalo, promet, 
urejanje prostora in 

varovanje okolja,



Obnova prometno najbolj obremenjene ulice v 
naši mestni četrti, Streliške, se je začela 23. 
septembra lani, zaključila pa aprila letos, ko je 
med Ulico Pohorskega odreda in Kardeljevo 
znova stekel promet po urejeni cesti. A Streliška 
je kljub temu daljša od navedenega odseka, 
sprehod po njej pa ne kaže, da ima Mestna 
občina Maribor v načrtu v kratkem z deli nada- 
ljevati. “Za to območje smo pridobili projekt za 
izvedbo (PZI). V fazi priprave je sporazum z Di- 
rekcijo za infrastrukturo za sofinanciranje grad-
nje. Razpis za izbiro izvajalca bi po predvideva- 
njih lahko bil objavljen kmalu oz. takoj po podpi-
su sporazuma o financiranju,” pojasnjujejo iz 
mariborske občine postopke, ki so jih že začeli 
voditi in predstavljajo zakonsko predpisano po- 
dlago za nadaljevanje obnove, ki jo lahko realno 
pričakujemo v zadnji tretjini prihodnjega leta. 

In če so se stanovalci ob prometni Streliški cesti 
veselili napovedi, da se bo trenutna glavna pro- 
metna žila razbremenila z izgradnjo južne ob- 
voznice, ki so jo nekateri realno napovedovali v 
letu 2021, se v leto 2022 zamika tudi izvedba 
tega infrastrukturnega projekta. “Projekt se je 
ustavil pri pridobivanju zemljišč,” so pojasnili na 
občini, kjer pričakujejo, da bi lahko s postopki 
izbire izvajalcev, torej z objavami javnih razpisov 
za izvajalce del, začeli prihodnje leto. Bolj realno 
je torej pričakovati, poudarjajo na občini, da bo 
južna obvoznica začela dobivati svojo obliko v na- 

Obnova Streliške 
se zamika 

 Streliška je daljša 
od že obnovljenega 

odseka, na 
zaključek bo treba 

še počakati. V 
mestni četrti pa 
postaja z vidika 

prometne ureditve 
problematična tudi 

glavna cesta, ki 
poteka skozi Borovo 

vas, a je rešitev že 
oblikovana.

daljnjih treh letih, do konca leta 2023, “a le do 
Kardeljeve ulice. Za nadaljevanje je treba spreje-
ti še državni prostorski načrt,” opozarjajo na po- 
membno nalogo, ki jo mora opraviti tudi država. 

Postopki hitrejši, ko so v domačih rokah
V mestni četrti postaja z vidika prometne ure- 
ditve problematična tudi glavna cesta, ki poteka 
skozi Borovo vas, saj jo marsikdo uporablja kot 
bližnjico, po kateri se izogne krožišču pri naku- 
povalnem središču Supernova. Na občini za 
cestno infrastrukturo pristojen Urad za komu-
nalo, promet in prostor (UKPP) je s problematiko 
seznanjen, na vidiku pa so tudi prvi posegi v 
okolje, ki bi nevarnost drvečih avtomobilov skozi 
gosto poseljeno območje zmanjšali. 

“V letu 2021 bo pripravljena projektna doku-
mentacija za ureditev krožišča in če bodo finan- 
čne zmožnosti omogočale, bodo predvidene 
spremembe križišča tudi izvedene,” srednje-
ročne načrte za trajno ureditev razkrijejo na 
občini. “S predstavniki MČ, podžupanom dr. Sa- 
mom Petrom Medvedom in pristojnimi službami, 
smo na terenu že našli rešitev. Površine, ki pred-
stavljajo pločnik, a to niso, ker na sredini rastejo 
drevesa, se potravijo. To pomeni, da bomo od- 
stranili tlakovanje in zasadili travo. S talno 
signalizacijo se nato zoži vozišče, na preostalem 
delu narišejo pasovi za pešce in kolesarje. 
Osrednje križišče bi se v skladu z namero izved-

lo v obliki dvignjene 
ploščadi. Ureditev var- 
ne poti za pešce je 
prav tako načrtovana 
v prihodnjem letu, če 
bodo zanjo zagotov- 
ljena sredstva v prora- 
čunu,” obširno razkri-
jejo načrte na občini. 

Že letos, torej  decem-
bra, pa bodo postav- 
ljene montažne hitro- 
stne ovire, ki bodo za- 
časno ublažile tegobe 
krajanov.  

Foto: Petra Hercog 
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Petra Hercog



Zakonodaja na tem področju je jasna, so spo- 
ročili iz Nigrada, kjer ponujajo tudi pomoč: “Kot 
izvajalec javne službe aktivno sodelujemo pri 
reševanju težav, do katerih prihaja zaradi pada-
vinskih vod. Zakonske zahteve po izločitvi pada-
vinskih vod je predvidel že zakonodajalec v 
Stvarnopravnem zakoniku, kjer določba, ki go- 
vori o meteornih vodah, narekuje, da mora 
'lastnik nepremičnine storiti vse potrebno, da 
meteorne padavine z njegove zgradbe ne odte-
kajo oziroma ne padajo na tujo nepremičnino.'” 

Nigrad redno preverja stanje na terenu in 
obvešča občane o pravilih, ki smo jih dolžni 
spoštovati na področju odvajanja padavinskih 
vod. “Ne glede na predstavljeno in težave, s 
katerimi se soočajo občani, pa vseskozi opaža-
mo še dodatno povečevanje prispevnih površin, 
kar lahko privede do še večjih težav v celotnem 
sistemu javne kanalizacije,” sporočajo iz Nigra-
da, kjer po vsakem malo večjem dežju opravljajo 
redna in interventna dela za zagotavljanje pre- 
točnosti kanalizacijskega sistema. Iz Mestne 
občine Maribor pa so nam pojasnili, da je za 
reševanje meteornih vod na območju Radvanja, 
ki se preko cestnih požiralnikov stekajo tudi v 
mešan kanalizacijski sistem in s tem povzročajo 
težave na samem kanalizacijskem sistemu, v 
izdelavi IZP projektna dokumentacija. 

Dolgoročna rešitev 
je čim manj utrjenih površin

Letošnja jesen nam 
je postregla s 

številnimi močnimi 
nalivi in ko močno 

dežuje, se v 
Radvanju odprejo 

stare rane odvajanja 
meteornih vod oz. 

po domače 
povedano, začnemo 

se ukvarjati z 
vprašanjem, kam 

speljati deževnico. 

Kaj lahko torej storimo v tem trenutku? ”Kra- 
jane prosimo, naj spoštujejo pravila glede odva-
janja odpadne vode in uredijo čim več zelenih 
površin, na katerih voda lahko ostane oz. po- 
nikne. Priporočamo jim, da deževnico zbirajo, da 
postavijo oz. uredijo zalogovnike ter tako po- 
skrbijo za zajem vode za ponovno uporabo (pri 
novogradnjah).” Dolgoročno vzdržno rešitev pa 
vidijo v Nigradu v zmanjšanju utrjenih površin, s 
katerih se voda steka v javno kanalizacijo in jo 
preobremenjuje. Ko pride do težav, se občani 
velikokrat počutimo prepuščene sami sebi, a v 
Nigradu poudarjajo, da so vseskozi pripravljeni 
svetovati in pomagati pri iskanju individualnih 
rešitev: “Kot izvajalec javne službe smo tukaj, da 
odgovorimo nanje in občanom strokovno sve- 
tujemo. Na voljo smo na telefonski številki 02 
45 00 382 v času uradnih ur in na e-naslovu 
kanalizacija@nigrad.si.”

Medtem ko je okoljska inšpekcija mariborski 
občini naložila izgradnjo razbremenilnika, se 
stvari na tem področju še zmeraj niso premak-
nile. “Na MČ Radvanje je 1. septembra letos 
potekal sestanek v zvezi s predstavitvijo pro- 
jektnih rešitev za izgradnjo zadrževalnega ba- 
zena, vendar se lastniki zemljišč, na katerih je 
bila predvidena izgradnja zadrževalnika, z na- 
meravanim posegom niso strinjali,” so trenutno 
stanje pojasnili na MO Maribor, kjer zaradi tega 
sedaj projektirajo tretjo možnost, ki predvideva 
izgradnjo zadrževalnika na zemljiščih, ki so bo- 
disi v lasti občine ali države. Obljubili so, da bo ta 
tretja rešitev v kratkem predstavljena na naši 
mestni četrti.

Ob tem z občine še sporočajo, da so vodotoki v 
lasti in upravljanju države, kar pomeni, da je 
zanje pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. 
To je koncesijo za vzdrževanje vodotokov na 
tem območju podelilo podjetju VGP Drava Ptuj. 
A se v postopke reševanja problematike aktivno 
vključuje tudi MO Maribor, ki pripravlja projektno 
dokumentacijo, ki je pogoj za pridobitev evrop- 
skih sredstev za vodnogospodarske ureditve.

6  NAŠ BIVALNI PROSTOR: METEORNE VODE

Petra Hercog

Probleme s kanalizacijo padavinskih vod potencira 
vedno več utrjenih oz. pozidanih površih, ki vodi 
onemogočajo, da ponikne v tla. (Slika je simbolična.)
Foto: freepik.com
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Radvanje ima 
interaktivno informacijsko tablo

Da je Radvanje turistični center 
Maribora potrjujejo podatki iz leta 
2018, pridobljeni na Zavodu za turi- 
zem Maribor. 

V Radvanju je bilo v letu 2018 27 
ponudnikov prenočitev. Omogočali 
so prenočitve v 454 sobah s 1059 
stalnimi ležišči. Naši ponudniki so 
ustvarili 114.000 evrov prihodkov z 
naslova turistične takse, kar je bila 
skoraj tretjina ustvarjene turistične 
takse v okviru Zavoda za turizem 
Maribor.

Zavedajoč se, kako pomembno je 
informiranje turistov, nam je skupaj z 
Zavodom uspelo na Radvanjskem 
trgu postaviti interaktivno infor-
macijsko tablo. Z njeno pomočjo 
bomo lahko obveščali goste o aktu-
alnem dogajanju v kraju in Mariboru, 
o zgodovini in znamenitostih  mesta 
in kraja, o možnostih za rekreativno 
preživljanje dopustniškega časa itd. 
Obenem pa bomo lahko z njo ažurno 
in celovito obveščali krajane.

Rajko Kotnik



Svet MČ Radvanje je na prvi izredni seji, 21. 11. 2019, odločil, 
da krajevno priznanje za svoje dolgoletno, požrtvovalno in 
nesebično delo v MČ Radvanje prejmejo:
• gospa Gizela Vicman, dolgoletna predsednica RK 

Radvanje,
• gospod Anton Brodnjak, začetnik turizma v Radvanju in 

dolgoletni predsednik TD Radvanje,
• gospod Samo Papež, predsednik TD Radvanje od 2007 

do 2019, predsednik Sveta MČ Radvanje in predsednik 
ŠD Radvanje.

Dobitniki krajevnih priznanj

Predajo krajevnih priznanj smo opravili dne 3. 12. 2019 na 
svečani seji Sveta MČ Radvanje, na kateri smo se dobitni-
kom krajevnih priznanj zahvalili za njihov trud ter prispevek k 
razvoju kraja in krepitvi medčloveških odnosov. 

Prav je, da dobitnico in dobitnika krajevnega priznanja na 
kratko predstavimo vsem krajanom Radvanja, tako onim iz 
Borove vasi kot tistim iz Zgornjega in Spodnjega Raanja.

8  ZAZNAMOVALI SO NAŠ KRAJ
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Gizela Vicman
Rojena leta 1930. Je ustanoviteljica in še vedno vodja krajevnega odbora Rdečega križa v Radvanju. Je gospa z neverjetno 
energijo, predana pomagati krajanom, ki pomoč najbolj potrebujejo. To počne že več kot desetletje, čeprav ji v zadnjem času 
nagaja zdravje in je vezana na invalidski voziček.

Gospa Gizela upa, da jo bodo počasi nadomestile mlajše članice, da se bo njihovo članstvo še povečalo, predvsem pa si želi, 
da RK v Radvanju dobi prostore, v katerih bi lahko še aktivneje pomagali najbolj ogroženim. 

Starejši se gospe Gizele morda spominjajo kot poslovodkinje Vemine poslovalnice Biserka v Gosposki ulici v Mariboru, kjer 
so se mariborske pletilje in ljubiteljice kvačkanja oskrbovale s pripomočki za svoje ustvarjanje. 

Gospa Gizela še danes poleg rdečega križa sodeluje v sekciji Srnice TD Radvanje, kjer se znanke in prijateljice iz Radvanja 
družijo ob kvačkanju, klepetu in kavi.

Anton Brodnjak
Gospod Anton Brodnjak, človek z neizmerno energijo in 
poln idej, je, zaljubljen v svoje Radvanje, svojemu kraju 
dal neizogiben pečat.

Rojen je leta 1943 v Radvanju. Je začetnik turizma v 
Radvanju in ustanovitelj Turističnega društva Radvanje 
leta 1993. Ustanovil je tudi malo pihalno godbo in 
skupino radvanjskih mažuretk.

Zgradil je Garni hotel Tatjana, sedaj Milena, ob Pohorski 
ulici in ustvaril priznano keksarno Brodnjak.

Antonu Brodnjku gre zahvala, da na severni strani 
Lackove ceste, od Stare lipe do gasilskega doma, raste 
lipov drevored. Bil je začetnik hortikulturnih dejavnosti v 
Radvanju in ustanovitelj hortikulturnega društva. Je 
idejni oče in odgovoren za postavitev značilnih turis-
tičnih obeležij, usmerjevalnih tabel z napisi in korit z 
rožami. Zasnoval je ribnik z velikim mlinskim kolesom, 
zahodno od Vzpenjače. Po Tonetovi zaslugi je Radvanje 
dobilo Radvanjski trg in svoj mini center.

v letu 2019

Samo Papež
Rojen je pred 51 leti in je ena najbolj prepoznanih oseb v 
naši mestni četrti.

S svojimi izjemnimi organizacijskimi sposobnostmi in 
čutom za delo z ljudmi je dolga leta deloval v Športnem 
društvu Radvanje, v Mestni četrti Radvanje in pomagal 
društvom in krajanom.

Od leta 2007 do leta 2019 je vodil Turistično društvo 
Radvanje. Z njegovo predanostjo kraju, dobro organi-
zacijo, vestnim vodenjem in navezovanjem prijateljskih 
stikov je bilo v Radvanju izvedenih mnogo dobrih 
projektov. Takšni večji projekti so večletno tradicionalno 
kresovanje v Radvanju, budnica in izdaja Radvanjskih 
novic.

Bil je nosilec vseh prireditev v kraju, tako društvenih kot 
krajevnih. Več let je organiziral tudi čistilne akcije, v 
katerih so sodelovala številna društva. Povezoval je 
naše dejavnosti s sosednjimi društvi, krajevnimi 
institucijami, različnimi mestnimi organizacijami in tako 
s skupnimi projekti vplival na kvaliteto bivanja krajanov 
Radvanja.

v letu 2019

Neizmerna hvala!



Kmalu, leta 2022, bo Osnovna šola Ludvika 
Pliberška praznovala kar 150 let obstoja. Dolga, 
zelo dolga doba, zato tudi ni nič nenavadnega, 
da je bila šola vedno zelo povezana s krajem, v 
katerem se nahaja.

Tudi v današnjem času, v skoraj letu dni, ki ga je 
vsem nam še najbolj zaznamovala korona, ni 
drugače. Že res, da so odpadle prireditve, ki so 
povezovale šolo in ljudi v Radvanju, in da pouk 
na daljavo marsikaj postavi na glavo, a ravnate- 
ljica šole Lidija Todorović, ki Ludvike vodi že 
drugi mandat – teče deseto leto, kar je ravnatel-
jica – je optimistična. “Trudimo se po najboljših 
močeh. Prve mesece pouka na daljavo smo 
uspešno prebrodili, tudi zaradi dobrega sodelo-
vanja s starši oziroma okolja, v katerem so naši 
učenci. Brez tega bi težko zmogli,” se je na 
spomladansko dogajanje ozrla ravnateljica.

Za jesenski pouk na daljavo pa je dejala, da je 
veliko prilagajanja, sprotnega spreminjanja že 
dogovorjenega, predvsem zaradi ravnanja mini- 
strstva za šolstvo. “Zaradi spomladanske izku- 
šnje je bilo v jesenskem prehodu na šolanje na 
daljavo manj težav. S starši jih sploh ni bilo, vse 
smo uspeli urediti. Je pa zato za učitelje vedno 
nekaj novega, in to stvari, ki niso vezane na 
pedagoško delo. A smo uspeli vse urediti, tudi za 
nekaj učencev, ki niso imeli računalnika ali inter-
netne povezave,” je s prilagajanjem na epide- 
miološke razmere zadovoljna Todorovićeva. 

So pa razmere neugodne za sodelovanje šole in 
kraja. “Žalostni smo, ker bo odpadlo nekaj skup-

Ludviki z velikimi koraki naprej

Šola je bila v vseh 
148 letih obstoja 

vselej povezana s 
krajem, v času 
korone se pač 

prilagaja razmeram, 
pravi ravnateljica 

Lidija Todorović. 

nih aktivnosti. Morali smo izpustiti tradicionalni 
pohod na Pohorje, ki se je v minulih letih izkazal 
za izjemno priljubljenega med starši, otroki, uči- 
telji in krajani. Slikarska razstava, na kateri bi bila 
razstavljena dela varovank Doma Danice Vogri-
nec, bo potekala tako, da si bodo učenci in sta- 
rostniki pisali, dela pa bodo na ogled na spletu. 
Smo pa sodelovali na Mariborskem teku. Učenci 
so tekli na šolskem dvorišču, tako da se tudi z 
improvizacijo lahko nekaj naredi,” pravi Lidija 
Todorović.

Ravnateljica ene največjih osnovnih šol v mari-
borski občini je zadovoljna tudi z dosežki na 
različnih področjih: “Šola ima 570 učencev, v 
Mariboru sta večji le še šoli Franca Rozmana 
Staneta, ki se je združila z OŠ Ivana Cankarja, in 
OŠ Franceta Prešerna, ki je nastala z združitvijo 
OŠ Slavka Šlandra in Borisa Kidriča. Zaposlenih 
nas je okoli 80, od tega 56 učiteljic in učiteljev, a 
vsi na naši šoli ne delajo poln delovni čas. 

Ponosna sem na sodelovanje s starši, ki so v 
minulih nekaj letih veliko prispevali k moder- 
nizaciji in opremljenosti šole. Priskrbeli smo si 
računalniške projektorje, pametne table, inter-
aktivne projektorje, ozvočena je celotna šola, 
uredili smo omarice za učence.”

A ne le v učilnicah, šola je v času, ko jo vodi Lidija 
Todorović, veliko pridobila tudi z energetsko 
obnovo. Nova je fasada, zamenjano je bilo veliko 
stavbnega pohištva, lani je šola dobila tudi to- 
plotno črpalko in varčna svetila. Kar še posebej 
pomembno prispeva k varčevanju z energijo je 

13. pohod LUDVIK hodi na 
Trikotno jaso, 25. 5. 2019
Foto: Arhiv OŠ Ludvika 
Pliberška
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Katja Stajnko
Organizatorka razstav v razstavišču Ludvik

Na OŠ Ludvika Pliberška Maribor že od leta 
1991 v razstavišču Ludvik mesečno prirejamo 
različne slikarske, fotografske in druge razsta- 
ve. Kulturni pridih želimo privzgojiti našim učen-
cem, pomembna pa nam je tudi povezanost šole 
s krajem, zato so razstave odprtega tipa in 
zmeraj smo veseli vseh, ki se nam pridružijo. 

Od letošnjega marca nam organizacijo razstav 
onemogoča covid-19, a kljub vsemu se trudimo, 
da sodelovanje z umetniki poteka, pa čeprav 
samo preko spletnih razstav, ki so objavljene na 
spletni strani šole. Zato smo zelo veseli, da smo 
oktobrsko načrtovano razstavo le izpeljali. 

V četrtek, 15. 10. 2020, je bila na OŠ Ludvika 
Pliberška Maribor namreč slikarska razstava z 
naslovom Anine iskrice. V veliko čast nam je 
bilo v razstavišču Ludvik razstaviti umetniška 
dela gospe Ani Belina, dolgoletne stanovalke 
Doma Danice Vogrinec. 

Gospa Ani se je v domu naučila slikanja na 
platno, steklo in svilo, za dušo izdeluje tudi 
drobne okraske. Za vsakega zaposlenega in 
stanovalca vedno izdela novoletno darilce in 
okrasek za na vrata. Rada obiskuje razstave, 
vabijo jo na slikarske kolonije doma in v tujini.

Ker si želi biti koristna, pomaga v recepciji doma, 
med malico zamenja receptorja in se oglaša na 
klice. Naučila se je uporabljati računalnik in 
telefonsko centralo. Obiskuje tečaj joge, za 
notranji mir, za svobodno, sproščeno počutje. 
Kajpada ne zamudi nobene prireditve. 

Anine iskrice v 
razstavišču Ludvik

Veliko časa preživlja na vrtu, kjer ureja domsko okolico. Posebno je ponos-
na na svojo figo, ki jo je posadila, iz plodov pa si pripravi marmelado. Izdeluje 
tudi zvezke spomina, kamor shranjuje material iz tiskanih medijev. Takšen 
zvezek so prejeli vsi mariborski župani in direktor Doma Danice Vogrinec, 
pred kratkim ga je prejel tudi predsednik Borut Pahor. 

Umetniške, športne in kulturne dejavnosti jo motivirajo. S svojim življenjem 
je zgled stanovalcem, zaposlenim, obiskovalcem in vsem nam, Ludvikom. 

Tako kot nam je pomembna povezanost s krajem, Ludviki zmeraj radi 
sodelujemo tudi z Danico, pa naj gre za kakšne delavnice, skupna srečanja, 
tek ali pa sodelovanje na daljavo. Ker smo se vsi skupaj znašli v situaciji, ko 
so druženja odsvetovana, se nam je porodila ideja, da bi stanovalcem 
Doma Danice Vogrinec povedali, da niso sami. V domu so se seveda odzvali 
in akcija Ludvik za Danico in Danica za Ludvik je stekla. Stanovalci doma 
so se za vse nas vrnili v čas svojih šolskih klopi in spomine strnili v zapiske, 
učenci pa so za njih pripravili lepe misli, zanke, uganke in križanke. 

to, da se kotlovnica zdaj ne nahaja več zunaj 
šole, pač pa v šolski stavbi. “Obnovljeni so tudi 
vsi vodi v šoli in energetska obnova šole je za 
zdaj zaključena,” je zadovoljna ravnateljica. Je 
pa šola sama poskrbela za namestitev žaluzij na 
severni strani, s pomočjo staršev je delno ob- 
novljena tudi ograja okoli šole, starši pa so tudi 
dali pobudo, da bi na igrišču ob šoli položili 
podlago iz tartana. Starši so sodelovali tudi pri 
urejanju malega igrišča ob Lackovi cesti, ureje-
na so igrala za otroke do 12. leta, ob šoli urejajo 
tudi motorični park. 

“Starši nam resnično veliko pomagajo,” je hva- 
ležna ravnateljica. “Denar za potrebe šole zbira-

mo tudi preko šolskega sklada. Vsak pač prispeva, kolikor zmore. Nekaj 
denarja smo zbrali tudi na sejmu znanja in ustvarjalnosti, šola se povezuje 
tudi z Lions in Rotary klubi, sodeluje na različnih razpisih. So pa starši 
prispevali tudi za nove uniforme folklorne skupine, ki deluje na šoli. 

Otroci si želijo še fitnes na prostem, učitelji pa še dve učilnici na prostem, 
saj je pouk na prostem vse bolj priporočljiv. A za vse to potrebujemo ograjo 
povsod okoli šole. Ne zato, ker bi hoteli preprečiti dostop, ko ni pouka, pač 
pa iz strahu pred vandalizmom. V večernih in nočnih urah naredijo neznanci 
kar veliko škode. Nedavno so nam spet razbili dve šipi,” z manj svetlo platjo 
zaključi Todorovićeva poglavje o pridobitvah šole v minulih nekaj letih. “To 
smo dosegli s skupnimi močmi. Naš kolektiv je mlad, ustvarjalen, veliko 
želimo narediti, za začetek morda razširiti knjižnico in poskrbeti za novo 
telovadnico. Glede na minulih deset let bi si želela, da gremo z vsaj takšnimi 
koraki naprej,” je pogovor sklenila ravnateljica Lidija Todorović.

UTRIP: OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA PLIBERŠKA  11



Ludviki na 54. Srečanju mladih 
raziskovalcev Slovenije

Želimo si novih okrepitev

14. in 15. septembra 2020 je potekal drugi krog državnega srečanja mladih 
raziskovalcev na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Maribor. Državno 
tekmovanje je organizirala Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v 
sodelovanju z ZPM Maribor.

V drugi krog državnega tekmovanja so se uvrstile tri naše raziskovalne naloge 
oz. inovacijski predlogi:

ČESTITAMO! LUDVIKI, PONOSNI SMO NA VAS!

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA RADVANJE

področje “ekonomija ali 
turizem”: FESTIVAL 
POHORSKIH DOBROT, 
avtorici Tjaša Mlaker in 
Meta Pohar (v tem 
šolskem letu že 
srednješolki), mentorici 
Violeta Škrabl in Ribana 
Višnar. 
ZLATO PRIZNANJE

področje “računalništvo 
ali telekomunikacije”: 
KDO PREŽI ZA 
KLIKOM? SPLETNE 
PREVARE IN KAKO SE 
JIM IZOGNITI, avtorica 
Jana Zadravec (9. a), 
mentorja Danijel Korpar 
in Nataša Luković.
ZLATO PRIZNANJE

“druga področja”: 
VPLIV HIDRACIJE NA 
SPOSOBNOST 
UČENJA, avtorica 
Mirjam Jurša (9. a), 
mentorica Brigita 
Godec Kopčič. 
SREBRNO 
PRIZNANJE

12  UTRIP: OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA PLIBERŠKA

KO RK Radvanje

Violeta Škrabl

Krajevna organizacija rdečega križa gostuje v 
prostorih Mestne četrti Radvanje.

V organizaciji delujemo štiri prostovoljke: Gizela 
Vicman, Milenka Peroci, Sonja Vidmajer in Majda 
Kramarič. Zelo bi si želele novih članov, zato 
vabimo v svoje vrste nove okrepitve za pomoč 
pomoči potrebnim krajanom.

Sredstva za pomoč zbiramo s prostovoljnimi 
prispevki, ki jih prejmemo ob delitvi koledarjev.

Pridobljena denarna sredstva uporabimo za 
obdaritev starejših občanov na domu in v 
domovih za starejše občane ob koncu leta. 
Starostnike nad 90 let obiščemo tudi na 
njihovih domovih.

Sodelujemo tudi z učenci OŠ Ludvika Pliberš-
ka, kjer deluje krožek podmladka. Naši mladi 

V Radvanju že z 
dolgo tradicijo 

deluje prostovoljna 
KRAJEVNA 

ORGANIZACIJA 
RDEČEGA KRIŽA 

RADVANJE.

člani nam izdelajo tudi novoletne voščilnice 
za starejše občane.

Sodelujemo še z Območnim združenjem RK 
Maribor v akcijah za pomoč socialno ogrože- 
nim občanom s prehrambenimi paketi.

Člani KO RK Radvanje si želimo v prihodnje še 
nadaljnje uspešno delo s krajani.



Radvanje je turističen kraj, ki mestu nudi velike 
možnosti razvoja turizma. Žal ne moremo vpli- 
vati na dejavnosti, ki so nosilke turizma v kraju in 
odvisne od lastnikov prostorov ali organizator-
jev, zagotovo pa s svojo dejavnostjo doprinaša-
mo k lepšemu izgledu kraja in boljšemu počutju 
krajanov. Skrbimo za informativne table, te vsa- 
ko leto okrasimo s cvetjem, in društvene pros-
tore. Lansko jesen smo zamenjali del strehe, ki 
je stara, dotrajana in prepušča vodo. Zaenkrat le 
polovico, saj nam je za več zmanjkalo sredstev.

Zelo smo ponosni tudi na delovanje naše 
tržnice – prireditev, ki jo vsako soboto prirejamo 
na Radvanjskem trgu. Letos deluje že deseto 
leto in v ta namen smo za vas želeli pripraviti 
nekaj posebnega. Žal časi trenutno niso prijazni 
takšnim aktivnostim, zato jo bomo organizirali, 
ko bo mogoče.

Na Radvanjskem trgu “tržničarji” vsako soboto 
ponujajo izdelke lastne pridelave in na stojnicah 
lahko kupimo sezonsko zelenjavo, sadje, mesne 

Srečanja naše življenje bogatijo 
in nas osrečujejo 

Turistično društvo 
Radvanje bo kmalu 

praznovalo 30. 
obletnico delovanja, 

na kar smo zelo 
ponosni. 

in mlečne proizvode. Med njimi najdemo tudi 
stojnico s sadikami, semeni in stojnico z medom 
ter lesenimi izdelki. Tržničarji imajo v društvu 
svojo sekcijo, ki jo vodi Milka Koren.

Radvanjski trg poleg možnosti nakupa domačih 
pridelkov ponuja tudi možnost druženja, klepeta 
sokrajanov in srečanja znancev. Ta občutek v 
današnjih časih manjka. Prijetno je videti stare 
znance, ko se srečajo, klepetajo in klepet zaklju- 
čijo ob kavi v bližnjem lokalu. Prav takšna sre- 
čanja naše življenje bogatijo in nas osrečujejo.

V Turističnem društvu Radvanje si prizadevamo 
povezati sokrajane, zato sodelujemo z instituci-
jami v kraju kot tudi izven. V OŠ Ludvika Pliber- 
ška članice ročnodelske sekcije Srnice otroke 
učijo osnov kvačkanja, pletenja in vezenja. Žal je 
v letošnjem letu zaradi virusa to onemogočeno. 
Srnice se enkrat na teden srečajo v prostorih 
MČ Radvanje, kjer ustvarjajo in nadgrajujejo 
svoje znanje kvačkanja, pletenja, vezenja in ši- 
vanja. Izdelke razstavljajo tudi izven občine 
Maribor. Medse vabijo vse, ki jih veseli ustvar-
janje in bi želeli svoje znanje predstaviti ali 
nadgraditi. Srečujejo se ob četrtkih popoldan. 
Vodi jih Tatjana Kokol.

V društvu deluje tudi likovna sekcija Pro arte. 
Slikarji z različnimi likovnimi tehnikami in materi-
ali ustvarjajo, pripravljajo razstave v kraju ter so- 
delujejo na razstavah v bližnji okolici. Stalno 
razstavo imajo v prostorih MČ Radvanje, kjer se 
ob četrtkih dopoldan tudi srečujejo. Vodi jih 
likovna pedagoginja Nada Zidarič. 

V zadnjem letu so se društvu pridružile tudi 
plesalke, ki jih vodi Erika Hercog. Na vajah se 
srečujejo enkrat tedensko v Draš centru. Medse 
vabijo tudi moške plesalce, tako da “radvanjski 
pubeci” z željo po druženju in plesu, vabljeni.

Sekcije bodo s svojimi aktivnostmi nadaljevale, 
ko bo to spet dovoljeno. V svoje vrste vabijo 
nove člane, zato vabimo vse, da se jim pridružite. 
Podatke najdete tudi na spletni strani Turis-
tičnega društva Radvanje, kjer vas obveščamo 
o aktivnostih, aktualnih dogodkih in novicah. 

Naj vam v tem času služi predvsem zdravje. 
Skrbite zase in za druge. Srečno.

Foto: TD Radvanje

Minka Godec
Predsednica 
TD Radvanje
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Dejstvo je, da se navade ljudi spreminjajo in 
danes bolj kot kadar koli prej iščemo elektron-
ske načine opravljanja vse večjega števila sto- 
ritev, ki smo jih pred leti opravljali v živo. “Pri 
storitvah, ki jih uporabniki tradicionalno v naj- 
večjem obsegu opravijo na poštnih okencih, v 
Pošti Slovenije v letih 2008-2019 beležimo 
okoli 45-odstotni upad pisemskih pošiljk, padec 
univerzalne poštne storitve je še bistveno višji, 
55 %. Pri plačilnih storitvah beležimo že 62-od- 
stotni upad,” pojasnjujejo na Pošti Slovenija in 
dodajajo: “Spremenjenim okoliščinam se prila- 
gajamo tudi tako, da optimiziramo poštno omre- 
žje z uvajanjem t. i. pogodbenih pošt in v manjši 
meri tudi z zmanjševanjem števila pošt. Primer- 
jalni podatki evropskih držav kažejo, da ima Po- 
šta Slovenije precej visok delež lastnih pošt, za 
razliko od nekaterih drugih evropskih držav. Ta- 
ko je njen delež 71-odstoten, medtem ko ima 
npr. Nemčija samo 0,1, Nizozemska pa 0,3 od- 
stotka lastnih pošt, vse ostalo so pogodbene.”

Pošta v Radvanju na Pohorski ulici se bo preo- 
blikovala v pogodbeno pošto, kar se bo zgodilo 1. 
decembra letos. Kaj takšna preobrazba pomeni 
za uporabnike? ”Krajani bodo lahko pošiljke 
prevzemali na pogodbeni pošti na Pohorski ulici, 
ki jo bo upravljal pogodbeni izvajalec Bruc d. o. o. 
iz Maribora, in tudi opravljali vse ostale storitve, 

Od 1. decembra na Pohorski ulici 
pogodbena pošta

Pred letom dni je 
številne krajane 

razburila napoved 
Pošte Slovenija, da 

namerava z 
optimizacijo svoje 

poslovne mreže 
zapreti pošto na 

Pohorski ulici. 

ki se opravljajo na pogodbenih poštah. Delovni 
čas pogodbene pošte bo za uporabnike bolj pri- 
jazen, saj bo pogodbena pošta odprta od 8. do 
18. ure vsak dan, ob sobotah pa od 8. do 12. ure. 
Na pogodbeni pošti lahko uporabniki opravijo 
večino storitev kot na redni pošti,” so povedali v 
Pošti Slovenija. Tako se bo na pogodbeni pošti 
na Pohorski ulici tudi v prihodnje izvajal sprejem 
in izročanje pošiljk, plačilne storitve, bančne 
storitve za komitente Nove KBM ter prodaja 
blaga (znamk, kuvert, dopisnic ipd.).

Foto: Petra Hercog 

POLICIJA SVETUJE O 
SPLOŠNI VARNOSTI

Varnostne razmere v MČ Radvanje 
ocenjujemo kot dobre in obvladljive. 
Po statističnih izkazih je stanje celo 
nekoliko boljše kot prejšnja leta.

Naloga policije ni zgolj iskanje storil-
cev kaznivih dejanj in prekrškov, 
temveč tudi preventivna dejavnost, s 
katero želimo skupaj z Vami doseči, 
da bo takih dejanj čim manj in da se 
bomo lahko počutili čim bolj varno.

Zato bi vas rad v nadaljevanju opozoril 
na pogoste nevarnosti in okoliščine v 
vsakdanjem življenju, pri katerih lahko 

postanete žrtev kaznivega dejanja ali 
prekrška. Storilci ta dejanja poskušajo 
storiti čim hitreje in s čim manj posle-
dicami, zato že vnaprej izberejo naj- 
primernejši kraj in žrtev. Pri tem pred-
vsem izkoriščajo Vašo nepazljivost.

KAJ STORITI?
• Bodite pozorni na neznane ali zna- 

ne osebe, ki se pojavljajo v vašem 
okolju brez razloga.

• Bodite pozorni na osebe, ki nekoga 
iščejo in si ob stiku z vami izmislijo 
neznane osebne podatke ali opra- 
vljajo različno prodajo po domovih.

• Bodite pozorni na osebe, ki opazu-
jejo vozila, objekte ali brez razloga 
dalj časa sedijo v vozilu.

• Zapišite si registrske številke 
sumljivih vozil in nas o tem obves-
tite.

• Tudi ob vaši odsotnosti v poznih 
popoldanskih urah poskrbite, da je 
vaše stanovanje osvetljeno, po- 
tencialnim vlomilcem boste dali 
občutek, da ste doma.

Velikokrat takšen na videz nepo- 
memben podatek pripomore k pre- 
prečitvi ali preiskavi kaznivih dejanj.

Vse občane MČ Radvanje pozivamo, 
da upoštevate vse ukrepe za zajezi- 
tev in preprečevanje okužb s korona 
virusom. 

HVALA!
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“V Mestni četrti Radvanje v okviru zimske 
službe vzdržujemo (strojno in ročno čiščenje 
snega) 37 km cest I., II. in III. prioritete, 25 km 
pločnikov I. in II. prioritete, 65 prehodov za 
pešce in 27 avtobusnih postajališč,” so nam 
pojasnili. In ker se vsako leto pojavijo prere- 
kanja, ob kakšni količini na cestišče oprijetega 
snega aktivirajo pluženje, smo razjasnili tudi to 
dilemo. “Z akcijo posipa začnemo ob nevarno-
sti zmrzali ali ob sneženju, ko se začne sneg 
oprijemati cestišča. S pluženjem začnemo, ko 
zapade do 10 cm snega.”

Kot izvajalec javne službe Nigrad pluži in 
posipava javne površine, kjer pa jih velikokrat 
ovirajo predvsem neustrezno parkirana vozila, 
zato opozarjajo: “V okviru zimske službe 
družba Nigrad skrbi za ročni in strojni posip, 
pluženje cest, ulic, trgov in pločnikov, čiščenje 
kolesarskih stez, čiščenje avtobusnih posta-
jališč, čiščenje požiralnikov in odvoz snega. 
Krajane ob tem prosimo, da na javne površine 
ne odmetavajo snega in da ne parkirajo na 
pločnikih oz. da v času večjih zametov svoja 
vozila puščajo na takšnih mestih oz. tako, da 
ne ovirajo izvajanja zimske službe.”

Spremenjene zdravstvene razmere pa letos 
ne bodo vplivale na razdeljevanje soli, so spo- 

Kam po sol in 
kdaj začne Nigrad plužiti?

Po lanski mili letos 
številni 

napovedujejo mrzlo 
in mokro zimo. Iz 

Nigrada so sporočili, 
da so njihove enote 
od 15. novembra, ko 

moramo tudi osebne 
avtomobile opremiti 

z zimskimi 
pnevmatikami, v 

pripravljenosti. 

ročili iz Nigrada, pri čemer krajane prosijo, da ob 
prevzemu spoštujejo vse veljavne zaščitne 
ukrepe za preprečevanje širjenja covid-19. 

“Sol za posip je v času zimske sezone, od 
15. novembra 2020 do 15. marca 2021, na 
voljo ob predložitvi osebnega dokumenta 
na sedežih mestnih četrti in krajevnih sku- 
pnosti v času njihovih uradnih ur. Sol za 
posip je v razsutem stanju, zato občane 
prosimo, da s seboj prinesejo ustrezno po- 
sodo.” Krajani Radvanja lahko sol prevza- 
memo ob ponedeljkih, sredah in petkih 
med 8. in 12. uro, v sredo pa še med 14. in 
16. uro.

POLICIJA SVETUJE  ZA VARNO 
ZIMSKO VOŽNJO

Dodatna previdnost in večja pozornost sta v 
jesenskih in zimskih razmerah nujni, a za varno vožnjo 
še vedno premalo, kajti tudi vozilo mora biti tehnično 
brezhibno in predpisano opremljeno. Vse voznike bi 
rad pozval, da so na cestah previdni, da ne vozijo pod 
vplivom alkohola, prepovedanih drog ali psihoaktivnih 
zdravil, hitrost pa prilagodijo vremenskim razmeram, 
predvsem pa naj bodo strpni do drugih udeležencev v 
prometu. V prometu so še posebej pomembni vozniš-
ka kultura, etika in solidarnost. 

Vodja policijskega okoliša
Marko Ravšl

Petra Hercog
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Stari Maribor
Jugovzhodno od Maribora, danes 
je to že njegovo predmestje, leži 
vas Tezno. Severovzhodno in južno 
od te vasi leži Stražunski gozd. Obe 
imeni, Tezno (Tesno) in Stražun 
(Strašun), naj bi izpovedovali srhljiv 
kraj, ki vzbuja strah v človeku. Na 
bližnjem ilovnatem barju ob vznož-
ju Pohorja, na območju Radvanja in 
Razvanja, so bile najdene prazgo- 
dovinske posode, kar pomeni, da 
so bile tukaj nekoč naselbine. Širok 
jarek, ki se nahaja tukaj, se imenuje 
“Stara Drava”. Na Razvanjskih tleh 
so kmetje pri oranju pogosto nale- 
teli na ostanke starih zidov. V hras- 
tovem gozdu pri Betnavskem dvor- 
cu je nekoč stala evangeličanska 
cerkev s pokopališčem, a so ju 
zravnali z zemljo za časa protirefor-
macije; kasneje so tam postavili 
trojne vislice. Po legendi naj bi 
staro Radvanje, še pred turškimi 
časi, ležalo okrog šeststo korakov 
severovzhodno od današnje lege. 
Te okoliščine so bile torej ugodne 
za nastanek legend o pogreznje- 
nem mestu, ki se po prenekaterem 
izročilu imenuje Stari Maribor. 
Okrog leta 1850 naj bi bila v gozdu 
še drevesa, kjer naj bi nekoč stal 
cerkveni zvonik pogreznjenega 
mesta.

Stari Maribor ali Staro mesto pa 
imenujejo tudi rimski Maribor ali 
rimsko mesto. Na tem mestu so 
danes mokri travniki, iz katerih glo- 
bine naj bi se med drugim slišalo 
zvonjenje zvonov. Po travnikih so 
večkrat videli poskakovati rdečka- 
sto-rumeno svetlobo, ki je ni bilo 
mogoče ujeti. To naj bi bile duše 
ubogih.

Radvanjske zgodbe 
iz preteklosti 
Radvanjske zgodbe 
iz preteklosti 

Zapisane 
pripovedke so 
zbrane v knjigi 
Schlosserjeve 

Pohorske 
pripovedke, ki jih je 
uredil Andrej Gulič. 
Knjiga je izšla leta 

2015 v izdaji Zavoda 
za raziskavo in 

promocijo naravne 
in kulturne 

dediščine Gremo na 
Pohorje in si jo lahko 
izposodite v enotah 

Mariborske 
knjižnice.

Pastorka
V Radvanju je nekoč živel kmet, ki je imel dve hčeri. Z eno je 
dobro ravnal, druga, ki je bila njegova pastorka, pa je morala 
opravljati težka dela. Dan za dnem je gnala ovce na Pohorje, 
tja, kjer danes stoji kajža na Habakuku. Za popotnico ni dobila 
drugega kot košček kruha. Nekoč pa ji je kruh padel iz roke in 
se odkotalil navzdol po hribu. Ker so ji zabičali, da ovc ne sme 
izgubiti izpred oči, si ni upala teči za kruhom. Vedela je, da bo 
morala ves dan stradati, in je začela bridko jokati. Nenadoma 
se je pred njo pojavila lepa, v belo odeta ženska in jo vprašala, 
zakaj je tako žalostna. Potem, ko se je tujki potožila o svojem 
trpljenju, jo je ta prijela za roko in jo odpeljala v svojo hišo. “Bi 
beli ali črni kruh?” je vprašala ženska. Dekle ni dolgo pomišlja-
lo in je skromno odgovorilo: “Črnega! Saj tudi doma ne dobim 
drugega!” Žena ji je dala lep kos belega kruha in vprašala: “Bi 
pila črno ali belo kavo?” In spet je bila deklica zadovoljna s 
črno, saj je doma dobivala le prežganko. A žena ji je dala 
okusno belo kavo. “Pridi zvečer spet k meni,” je rekla, “boš 
tukaj spala.”

Deklica se je vrnila k svojim ovcam, jih zvečer pravočasno 
nagnala domov in nato stekla nazaj v hišo lepe, bele žene. “Bi 
spala na pernici ali na cunjah?” je vprašala. “Ah,” je odgovorila 
deklica, “tudi doma imam samo cunje!” In žena jo je položila na 
mehko pernico. In ko ji je deklica zjutraj prijazno zaželela 
dobro jutro, ji je položila zlato krono na glavo in rekla, naj kar 
še prihaja k njej jest.

Nato je veselo dekle steklo domov in ko je mati hotela vedeti, 
kje je dobila zlato krono, je povedala, kaj se ji je zgodilo.

To je slišala sestra, ki se ji je doma zmeraj godilo lepo. Tudi ona 
je hotela imeti zlato krono, torej je naslednji dan oblekla 
najslabša oblačila in sama nagnala ovce na pašo. Na pašniku 
je vrgla kruh po pobočju in začela na silo jokati. Tedaj je res 
prišla bela ženska in deklico odpeljala domov. Ko pa jo je 
vprašala, ali želi črni ali beli kruh, je dekle zahtevalo belega; 
kajti tega je dobivala tudi doma. Žena pa ji je dala črnega. 
Enako se je ponovilo pri kavi in ko je deklica hotela spati na 
pernici, kakor je bila vajena doma, je morala spati na tleh na 
svežnju sena in se pokriti s cunjami. Zjutraj se je zbudila 
zlovoljna, tudi pozdravila ni in tako ni dobila krone. Jezna je 
stekla domov, vzela polsestri krono z glave in si jo nadela.

Pogumna deklica se ni kaj dosti zmenila za to in je šla, kot po 
navadi, k svojim ovcam. In spet se je pojavila bela ženska. “Kje 
imaš krono?” je vprašala. Deklica ji je povedala, kaj se je 
zgodilo. Tega pa bela žena, ki ni bila nič drugega kot Mati 
božja, ni mogla trpeti. Pričarala je krono, jo položila deklici na 
glavo tako, da je ni mogel nihče več sneti. Hudobna sestra pa 
je ostala z dolgim nosom.

Minka Godec
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PGD Radvanje
g. Martin Gobec
Lackova cesta 9
E: darkogobec@gmail.com
E: pgd.radvanje.maribor@gmail.com
M: 041 771 794

Lovska družina Radvanje
g. Ljubo Levačič
Za gradom 29

E: ljubo.lev.ld@gmail.com
M: 031 637 570

Turistično društvo Radvanje
ga. Minka Godec
Za gradom 31

E: minka.godec@gmail.com
M: 041 253 187

Ribiško društvo Radvanje 
g. Rudi Klep
Limbuška cesta 166

E: rd.radvanje@telemach.net
M: 051 316 164

Planinsko društvo Planika
g. Franci Rajh
Macunova ulica 40

E: info@pdplanika.si
M: 041 797 712

Župnija Maribor – Radvanje
g. Franc Brečko
Lackova cesta 2

E: franc.brecko@sdb.si
M: 031 358 021

Župnija Maribor – Sv. Janez Bosko
Engelsova ulica 66

E: franc.brecko@sdb.si

Karate klub Radvanje
g. Damjan Horvatič
Ul. Staneta Severja 6

E: kkdamjan@gmail.com
M: 031 365 468

Kinološko društvo Radvanje
Lackova cesta 5
2314 Maribor

M: 041 251 009

Mladinski dom Maribor
g. Ivan Dobaj
Ulica Saše Deva 21

E: mladinski.dom-mabor@guest.arnes.si
T: 02 333 35 00

Osnovna šola Gustava Šiliha
ga. Milojka Sevšek
Majcigerjeva 31

E: osgusi@guest.arnes.si
T: 02 429 25 21

Osnovna šola Ludvika Pliberška
ga. Lidija Todorović
Lackova cesta 4

E: lidija.todorovic@ludvik.si
T: 02 421 28 00

Vrtec Studenci Maribor, Enota Radvanje
ga. Kristina Vračko
Grizoldova 1–3

E: radvanje@vrtec-studenci.si
T: 02 333 86 11

Dom Danice Vogrinec, Enota Tabor
g. Tomaž Teran
Veselova ulica 3

E: tomaz.teran@danica-vogrinec.si
T: 02 470 12 00

Dom Antona Skale Maribor
dr. Marica Horvat
Majcigerjeva ulica 37

E: dom.antona-skale@guest.arnes.si
T: 02 429 57 00

Dentiko, Splošna ambulanta Arena
Marijana Nagy, 
dr. med. spec. druž. med.
Pohorska 21 a

W: dentiko.si/kontakti-ordinacij   
E: dentiko.arena@gmail.com
M: 031 676 766   T: 08 205 60 32

Zobozdravstvena ambulanta 
JVP DENTAL
Jasmina VRANIČAR PEČE, 
dr. dent. med.
Pohorska ulica 21 b

E: jasminavp@amis.net
T: 02 614 22 51

OPTIKA ARENA
Pohorska ulica 21

W: optika-arena.si
E: info@optikaarena.si
T: 02 614 42 30

Lekarna Maribor

W: mb-lekarne.si/lekarniske-enote.html
E: lekarna.qlandia@mb-lekarne.si
E: lekarna.radvanje@mb-lekarne.si
T: 02 420 14 20  •  02 614 55 22

Lekarna tudi dodatni storitvi: izdelava 
osebne kartice zdravil (OKZ) in pregled 
uporabe zdravil (PUZ).

Naslovi društev in javnih 
zavodov delujočih v MČ Radvanje
T: telefon; M: mobi; E: e-pošta; W: spletna stran
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