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PGD Radvanje
g. Martin Gobec
Lackova cesta 6
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 Tabor Maribor
Lackova cesta 43

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

Center 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, Enota Radvanje
Pohorska ulica 9

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

Dodatne storitve: 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 
december 2021

Izdajatelj: 
Mestna občina Maribor, MČ Radvanje

Naklada: 
3.300 izvodov

Slika na naslovnici: 
Stara ohorska žaga ob jezercu pod 
Vzpenjačo; avtor: Rudi Kramberger

API center Maribor 
Pot k mlinu 52
(brunarica vzhodno od Snežnega 
stadiona in hotela Arena)  

E: zveza@czdm.si
     pusnik.vlado@gmail.com, 
T:  041/610-110
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Foto: Rudi Kramberger

Spoštovane Radvanjčanke in spoštovani 
Radvanjčani!

Glasilo naše mestne četrti RADVANJE IN MI 
je znova pred vami. Želja za njegovo izdajo je 
bila tako močna, da jo ni premagala niti 
»Covid realnost«.
Ne glede na težke zdravstvene razmere v 
državi smo z izdajo našega glasila pokazali, 
da znamo držati obljubo, ki smo vam jo dali 
pred letom dni.
Pretekli dve leti sta bili za nas, ki delamo v 
vodstvu mestne četrti, izjemno naporni. Ne 
samo zaradi zdravstvenih razmer, še bolj 
zaradi organizacijskih in kadrovskih proble- 
mov, s katerimi smo se soočali skozi celotno 
obdobje.
Medtem ko smo se v lanski številki našega 
glasila posebej zahvalili za 18 mesecev dela 
v naši MČ »izposojeni« tajnici z MČ Koroška 
vrata, Jasmini Strajnar, je prav, da se tokrat 
zahvalimo še petim izposojenim tajnicam in 
tajnikom, ki so se v zadnjih šestih mesecih 
menjavali v naši mestni četrti. 
Šele prvega oktobra letos se je, s prihodom 
Aleške Ramšak, naše nove »stalne« tajnice, 
delo v mestni četrti normaliziralo.

Radvanje 
in mi

Rajko Kotnik
predsednik Sveta Mestne 

četrti Radvanje

Tako smo ponovno uvedli uradne ure vsak 
ponedeljek, sredo in petek. Seveda pa se 
lahko vsaka krajanka ali krajan, ob predhod-
nem dogovoru z gospo Aleško, oglasi na 
mestni četrti tudi ob torkih in četrtkih.
Lahko nas tudi pokličete ali nam pošljete 
e-mail.
V mestni četrti si prizadevamo, da na vsako 
vaše opozorilo, na vsak vaš problem reagira-
mo pri zato pristojnih v mestni upravi, javnih 
podjetjih v lastništvu mesta ali pa kar pri 
vodstvu občine. Zavedati pa se moramo, da 
nekaterih problemov žal ne moremo enostav-
no in hitro rešiti.
V glasilu RADVANJE IN MI želimo predstaviti 
nekaj za Radvanje zelo pomembnih projektov, 
vrsto aktivnosti, ki se odvijajo v kraju, pa tudi 
nekaj naših krajanov, ki so dajali ali dajejo 
pečat Radvanju. Tudi gospo, ki je letos 
praznovala častitljivih sto let.
Predstavili vam bomo tudi, kako v vodstvu 
mestne četrti vidimo razvoj našega kraja v 
prihodnosti.
Prijetno branje Vam želim, lepo se imejte v letu 
2022 in, kar je najpomembneje, ostanite 
zdravi!



Leto 2021 je bilo kljub temu, da ga je dodobra 
zaznamovala korona zelo pestro, če ga pogleda-
mo skozi aktivnosti, ki so bile izvajane na podro- 
čju komunale. Ker pa bi zavzelo preveč prostora, 
v kolikor bi se podal v opisovanje posameznih 
aktivnosti, bom v nadaljevanju podal le pregled s 
kratkimi komentarji.

Obnova dela Streliške ulice: 1. faza je bila 
zaključena konec prejšnjega leta. Za nadaljevanje 
obnove od Kardeljeve do Ljubljanske ulice se je 
Občina dogovorila z državo glede delitve stroš- 
kov, kar je bil pogoj za nadaljevanje obnove. Tako 
sedaj tečejo priprave za izvedbo v letu 2022.

Kanalizacija na griču in »kabliranje« instalacij: 
končno so bila ta dela izvedena, prav tako pa tudi 
asfaltna prevleka na ulicah, kjer so dela potekala.

Radvanjski potok: to je stalna problematika, saj 
vodotoka vzdrževalec ne čisti redno. Potok na 
določenih mestih tudi ni dostopen, s čemer smo 
se nekaj časa ukvarjali, a neuspešno. V letošnjem 
letu kakšno večje onesnaženje vodotoka ni bilo 
zaznano.

OPPN za območje med Rožnodolsko, Zvezno in 
Kosovo ulico: veljavni urbanistični načrt predvi-
denva, da se poruši del gozda med Rožnodolsko 
in Kosovo ulico. Zasebni lastniki ene od parcel na 
tem območju so sprožili postopek sprejetja 
OPPN za celotno območje, znotraj katerega je 
tudi parcela št. 594/17, ki je v lasti države. Vod- 
stvo MČ si, skupaj z vodstvom doma Danice 
Vogrinec, prizadeva na to parcelo umestiti dislo-
cirano enoto doma starostnikov (DSO). Želimo si 
namreč, da bi imeli starejši občani Radvanja 
možnost preživeti starost takorekoč doma - blizu 
svojih domačih, znancev in prijateljev. Vodstvo 
občine sicer soglaša z umestitvijo DSO v naš kraj, 
a nam ponuja proste parcele v lasti občine v 
okolici objekta Turističnega društva Radvanje, 
pod bivšim streliščem. S to lokacijo v vodstvu MČ 
ne soglašamo, saj menimo, da gre za preveč 
odročno lokacijo, stisnjeno med gosto pozidavo 
in bodočo Podpohorsko cesto.

Sprememba urbanističnih zasnov pod Pohorjem 
(turistično rekreacijsko območje pod Pohorjem): 
tečejo postopki priprave sprememb urbanistične 
zasnove. Kot vemo je za to območje trenutno 
veljaven urbanistični načrt, pripravljen za potrebe 
izvedbe Univerzijade, ki pa se ni zgodila. Letos 

Aktivnosti na področju  komunale  
v letu 2021
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Ob koncu leta je 
prav, da ponovno 

opravimo pregled za 
nazaj, kaj je bi bilo 

na področju 
komunalne ureditve 

v mestni četrti 
postorjenega in kaj 

je v pripravi za  
naprej.

bomo krajani na javni razgrnitvi preverjali izho- 
dišča, ki bodo služila pripravi predloga. Za nas je 
pomembno, da se za ta prostor predvidi njegova 
bolj smiselna raba. Predvideno je, da se v ta 
prostor umesti tudi lokacija Doma krajanov Rad- 
vanja, na zemljišču nasproti objekta Draš. Z novo 
urbanistično ureditvijo bodo racionalizirane tudi 
predvidene prometnice na tem območju. 

Stališče vodstva MČ je, da se z novo pozidavo ne 
sme spreminjati obstoječega gozdnega roba.

Zadrževalnik meteorne vode: zadrževalnik se 
gradi na območju radvanjskega trga in bo služil 
preprečevanju poplav ob neurjih. V prihodnje se 
bodo zadrževalniki postavili še v nekaterih ulicah, 
kot je bilo letos predstavljeno na javni razgrnitvi v 
prostorih MČ. 

Ukrep za preusmeritev meteornih vod pri trgovi-
ni Jager v Radvanjski potok: s predstavniki ob- 
činskega urada za komunalo je dogovorjeno, da 
se celotno križišče Pohorske in Maroltove ulice 
nadviša, rešetka za odvod padavinske vode pa 
namesti pred to nadvišanje. Odvod rešetke bo 
speljan v jarek, ki prečka stanovanjsko naselje in 
se izliva v Radvanjski potok. Tako bi se preprečilo, 
da padavinska voda, ki priteče po Pohorski ulici v 
času neviht, zaliva območje krajevnega trga. 

Zvezna ulica in povezava na Lackovo cesto: to je 
tematika, ki bo vsaj še leto ali dve, ena bolj obrav- 
navanih nalog. Ta povezava je namreč ključ 
rešitve za veliko drugih težav (zmanjšanje priliva 
prometa na Pohorsko ulico, uvajanje enosmernih 
ulic ipd.). Obveza za izgradnjo Zvezne ulice ob 
nastajajočem novem naselju v območju poseka- 
nega gozda je sicer obveza investitorja naselja, 
potrebno pa je dograditi še del Zvezne ulice do 
Kosove oz. Rožnodolske ulice in priključek na 
Zvezno ulico. Dosegli smo, da se bo v območju 
Teplyjevega naselja zgradila cesta, kjer bo zaradi 
varnosti na vzhodni strani med pločnikom in 
voziščem zasejana zelenica.

Prepust Rožnodolskega potoka na Lackovi 
cesti: letos je bil prepust končno izveden, s 
kupom vsem znanih težav. Lackovo ulico so za- 
radi gradnje zaprli, promet pa preusmerili po ulici 
Ob ribniku in Rožnodolski. Gradnja se je nato pri- 
čela z enomesečno zamudo, saj je bilo ugotovlje-
no, da so projekti napačni. Borili smo se proti 
težkim tovornjakom, ki so dostavljali material na 

Milan Pukšič
predsednik Odbora za 

komunalo, promet, 
urejanje prostora in 

varovanje okolja



gradbišče naselja S-25 ter uničevali ulice, po katerih se je za 
časa gradnje odvijal obvoz. Dosegli smo prepoved prometa z 
vozili nad 7,5 t teže in to je delno ublažilo problem. 

Nadvišanje prehoda za pešce na križišču Radvanjske in Bor- 
štnikove ulice: obljubljeno je bilo, da bodo dela izvedena v 
letošnjem letu, a je Občini zmanjkalo denarja, da bi odpravili to 
nevarno točko številnih prometnih nesreč, kjer vozniki spregle-
dajo, da prihajajo na prednostno - Radvanjsko cesto.

Ureditev prometnice skozi Borovo vas: izdelan je projekt, a 
letos sredstva za izvedbo niso bila zagotovljena.

Ureditev »turbo« krožišča pri Qulandiji in izgradnja podaljška 
ulice Proletarskih brigad: podaljšek je v izgradnji, končanje del 
se predvideva v letu 2022. Cesta naj bi zmanjšala promet po 
Lackovi ulici proti zahodu. Ureditev krožišča je znatno povečala 
varnost prometa in prevodnost krožišča.

Ureditev dela Rožnodolskega potoka: država je letos počistila 
in uredila del Rožnodolskega potoka med Lesjakovo in Rožno-
dolsko ulico, s čemer se je zmanjšala poplavna ogroženost 
naselja vzhodno od tega vodotoka.

Sanacija dela cestišča pri gradu Betnava: končno je bil 
spodobno urejen del cestišča na območju prečkanja ceste in 
Pekrskega potoka pri gradu Betnava.

Preplastitev Begove ulice: preplastitev bi naj bila izvedena še 
letos, če bo vreme to dopuščalo.

Umirjanje prometa: z občino se dogovarjamo za postopno 
uvajanje cone 30 km/h na ulicah zahodno od Pohorske ulice, 
da se tako poveča varnost pešcev in kolesarjev na ulicah, ki so 
brez pločnikov in kolesarskih poti.
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Radvanjčani, ki jim je mar za urejenost in lepoto kraja, nas že 
nekaj časa opozarjate na »packe«, ki kazijo podobo našega 
kraja. Ker si v vodstvu mestne četrti že ves čas od izvolitve 
prizadevamo, da se neurejenosti v kraju odpravijo, se 
obračamo na lastnike teh neurejenih površin, da jih primerno 
uredijo. To počnemo tudi s pomočjo medobčinskega 
inšpektorata za okolje in njihovim sodelavcem Dejanom 
Dušejem.

Konkretno navajamo tri takšne primere:

Ob Pohorski ulici, med trgovino Jager in večstanovanjsko 
zgradbo, takoj za avtobusno postajo, sta dve privatni parceli 
v lastništvu družine Hajnšek iz Malečnika. Z lastnikom se že 
skoraj leto dni dogovarjamo za njihovo ureditev. Žal nam 
razen tega, da se je posekalo nekaj polomljenih dreves in 
grmovja, kljub obljubam lastnika, do sedaj kaj drugega ni 
uspelo. 

Ob Streliški ulici nasproti cerkve je velika neurejena 
površina, na kateri se nahaja prikolica tovornega vozila z 
oglasom podjetja. To zemljišče je last Gorenjske banke. 
Sodelavec banke gospod Dolinar si je na naše prošnje stanje 
zemljišča tudi ogledal in obljubil ureditev. Žal se tam do sedaj 
ni spremenilo nič.

S pomočjo medobčinskega inšpektorata smo zahtevali, da 
Sklad Kmetijskih zemljišč in gozdov (SKZG) Republike 
Slovenije, uredi stanje svojih dveh zaraščenih parcel ob 
Macunovi ulici, ki segajo do Zvezne ulice. Kljub stalnim 
prizadevanjem smo za enkrat žal neuspešni.

Radvanjske packe
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Naša mestna četrt je, predvsem to velja za 
Zgornje Radvanje, zelena, turistična, rekreativ-
no-športna destinacija, ki jo moramo v nasled- 
njem obdobju v tej smeri pospešeno razvijati. 
Omejiti moramo nadaljnjo stanovanjsko pozida-
vo in ustaviti gradbene posege preko linije 
zelenega pasu. Hortikulturni ureditvi kraja mo- 
ramo nameniti kar največjo pozornost, če se 
želimo bolj približati podobnim turističnim desti-
nacijam v Avstriji, Južni Tirolski v Italiji, Švici, na 
Bavarskem v Nemčiji in še kje.

Ker v Mariboru neprestano poudarjamo, da je 
Radvanje turistično, rekreacijsko in športno 
področje mesta, želimo, da bi se to videlo na 
vsakem koraku. Temu je namenjena pravkar 
začeta priprava izhodišč za izdelavo Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za 
območje med vznožjem Pohorja, kompleksom 
Habakuk, Lackovo cesto in Potjo na okope.

S temi izhodišči smo se soočili na pravkar izve- 
denem srečanju krajanov Radvanja s priprav- 
ljavci gradiva za del tega območja. Po napovedih 
pripravljavcev gradiva (AU ARHITEKTI iz Maribo-

Ključni projekti Mestne četrti 
Radvanje

V vodstvu MČ smo 
si zastavili 

ambiciozen načrt 
projektov, ki jih 

želimo v bližnji in 
nekoliko daljni 

prihodnosti 
realizirati. Šele 

takrat bomo lahko o 
Radvanju govorili 

kot o četrti, kjer se 
bomo, tako mi kot 

naši gostje, počutili 
prijetno, kajti 

prizadevali si bomo, 
da bomo imeli skoraj 
vse, kar v okolju kot 

je naše 
potrebujemo.

ra) naj bi bila javna razgrnitev osnutka OPPN za 
del območja med vznožjem Pohorja, komplek-
som Habakuk, Lackovo cesto in Potjo na okope 
v začetku februarja 2022. Takrat pričakujemo 
živahno in plodno razpravo krajanov Radvanja, 
predvsem pa potencialne investitorje v turistič-
no, rekreacijsko in športno ponudbo na področ-
ju, ki ga zajema predvideni OPPN.

Tako sodi med izboljšanje podobe našega kraja 
tudi projekt obnove fontane na Radvanjskem 
trgu. To je bil tudi eden izmed izglasovanih 
projektov v okviru participativnega proračuna v 
letu 2015. Skupaj z obnovo fontane bo na novo 
izvedena hortikulturna ureditev Radvanjskega 
trga.

Projekt fontane bo realiziran takoj, ko bo 
dokončan drugi, po obsegu in vrednosti dosti 
večji projekt postavitve razbremenilnika na 
Radvanjskem trgu in zadrževalnikov padavin-
ske vode ob Pohorski ulici. Razbremenilnik 
(volumen 505 m3) je sredi izgradnje. Ko bo 
končan (zaključek je predviden konec tega leta), 
se bosta začela graditi še dva zadrževalnika pa- 

 Ko bo razbremenilnik 
zgrajen in bo začela  
delovati fontana, bo 

Radvanjski trg postal 
središče našega kraja in 

dogajanja
Foto: Rudi Kramberger

Rajko Kotnik
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davinske vode na Pohorski ulici — eden na 
križišču z Macunovo ulico in drugi na križišču z 
Grizoldovo ulico.

Razbremenilnik padavinske vode na Radvanj- 
skem trgu bo deloval tako, da ko bo padavinska 
voda dosegla kritičen nivo, bo presežek pada-
vinske vode odtekel po zato posebej položeni 
kanalizacijski cevi v Radvanjski potok. Z izgrad-
njo razbremenilnika in obeh zadrževalnikov bo 
dosežena precej večja poplavna varnost po- 
dročja v Zg. Radvanju, ki je bilo v zadnjih letih po- 
plavno najbolj ogroženo.

Naša vizija je, da bo, ko bo razbremenilnik zgra- 
jen in bo začela  delovati fontana, Radvanjski trg 
postal središče našega kraja in dogajanja v 
njem. Da se bo to zares zgodilo, mora Mestna 
občina Maribor doseči dogovor z lastniki pod- 
zemnih garaž. Z dogovorom se bo mestna ob- 
čina zavezala, da bo skrbela za vzdrževanje in 
urejanje celotnega trga. S tem dogovorom 
lastniki podzemnih garaž ne rabijo več skrbeti za 
vzdrževanje in urejanje svojega dela trga. Na 
podoben način so v Ljubljani rešili večlastniški 
problem Trga revolucije pred parlamentom.

Za razvoj, predvsem Spodnjega Radvanja kot 
zelene rekreativne destinacije, je sila pomem- 
bna izvedba in implementacija projekta Park ob 
Pekrskem potoku. Z realizacijo tega projekta se 
bo revitaliziralo območje ob potoku, uredila se 
bo pohodna, tekaška in kolesarska pot. Z 
renaturacijo potoka, ki ne bo imel več podobe 
odvodnega kanala, ampak bo struga ponovno 
dobila naravno vijugast izgled, se bo temu 
področju zagotovil parkovni značaj. 

Ena izmed prioritet naše mestne četrti je tudi 
gradnja doma starejših občanov (DSO). Ta pro- 
jekt je zlasti za starejše Radvanjčane izjemnega 
pomena. V ta namen je mestna četrt skupaj z 
direktorjem Doma Danice Vogrinec dala pobudo 
za dopolnitev dopolnjenega osnutka oziroma 
predloga OPPN za del območja PPE Ra5-S – 
Stanovanjsko naselje ob Zvezni ulici. Predlagali 
smo, da se v načrte vključi dislocirana enota 
doma starostnikov na parceli št. 594/17 v 
katastrski občini 676 Pekre. Vodstvo MOM je 
soglašalo s predlogom MČ Radvanje o umestitvi 
dislocirane enote DSO Danice Vogrinec na 
predvideno parcelo v lastništvu Republike Slo- 
venije. V Sektorju za urejanje prostora UKPP 
(urad za komunalo in prostor) MOM našega 
izbora prostora ne podpirajo in ponujajo druge 
lokacije, zato moramo skupaj poiskati najpri- 
mernejšo rešitev.

Naslednji pomemben projekt, s katerim bi okre- 
pili  družabno življenje, skupnostni in kulturni 

utrip v Radvanju, je medgeneracijski center ali drugače povedano - dom 
krajanov. Mestna četrt ima sedaj za svoje delovanje in delovanje raznih 
sekcij (risarska sekcija, kvačkarska sekcija, plesna sekcija, telovadni 
krožek, šola nemškega jezika itd.) samo nekaj več kot 30 m2, kar je abso-
lutno premalo za nadaljnji razvoj družbenih dejavnosti. Zaradi tako omeje- 
nega prostora se družbeno in družabno življenje v kraju ne more razvijati 
tako, kot želimo.

Z občinskim vodstvom nam je uspelo doseči dogovor za lokacijo bodočega 
medgeneracijskega doma. Tako sta v izhodiščih za pripravo OPPN za 
območje med vznožjem Pohorja, kompleksom Habakuk, Lackovo cesto in 
Potjo na okope za medgeneracijski center rezervirani parceli št. 1042/3 in 
1042/4.

Kako staro naselje je Radvanje, kaže prva pisna omemba v letu 1096 in 
1105, ko je Bernard Spanheim podaril benediktinski opatiji iz Št. Pavla na 
Koroškem »oppidum Radewan« oziroma kraj Radvanje. O tem lahko 
preberete več v zapisu našega sokrajana, zgodovinarja Andreja Guliča 
»Radvanjski grad – naša vez s preteklostjo« (november 2017).

Poleg Radvanjskega gradu moramo omeniti še Rosmanitovo grobnico, za 
katero si skupaj z MOM prizadevamo, da preide v last občine. Ko se bo to 
zgodilo, bo lahko občina obnovila grobnico in jo vključila v turistično 
ponudbo mesta.

Potem je tukaj še izvir Mrzlega studenca, ki je v času Avstro-Ogrske 
monarhije po posebnem vodovodu z vodo oskrboval vojašnico Kadetnica.

Radvanjski grad, Rosmanitovo grobnico in izvir Mrzlega potoka bomo 
morali povezati v zgodbo ter jo kot tako predstavljati domačim in tujim 
turistom, ki bodo, ko bo kriza koronavirusa mimo, zagotovo ponovno priha-
jali k nam.

Na sliki je utrinek z enega izmed preteklih festivalov ličkanja koruze. Med tem ko 
je za takšno prireditev radvanjski trg več kot primeren, bi si za kulturne in  
umetniške vsebine skupnost želela tudi večnamenske prostore pod streho.
Foto: Maja Šušteršič



Danes je Pekrski potok v delu od Pekrske gorce 
pa do združitve z Radvanjskim potokom kanal. 
Tu in tam se življenje v njem naseli, a ne za dolgo, 
saj vzdrževalci vsake toliko pokosijo brežine vse 
do vode. Tistih nekaj ribic poleti ne preživi, saj ni 
sence, zato se voda hitro pregreva in izhlapeva.

Kljub temu je ob Pekrskem kanalu (ki mu še 
vedno ljubeče pravimo potok) priljubljena spre- 
hajalna pot. Celo otroke srečamo, ki se igrajo ob 
vodi, jo včasih premostijo s kamni ali najdenimi 
deskami. In tako seveda ne preseneča, da je kar 
nekaj krajank in krajanov obeh mestnih četrti, 
ob katerih teče ta naš potok, pošiljalo in izrekalo 
pobude, da se uredi vsaj sprehajalna pot, še raje 
pa, da se ob tem potoku povrne tudi njegova 
naravna podoba. 

Bo Pekrski potok zopet potok? 
In park? In kdaj?

Nekoč je bil Pekrski 
potok pravi potok. Z 

mnogimi zavoji, 
tolmunčki, 

rastlinjem... 
življenjem! 

Krajani povedo, kaj in kako
Pobude so končno padle na plodna tla na zborih 
Samoorganiziranih četrtnih skupnostih, ki jih 
organizira Iniciativa mestni zbor (IMZ). In tako 
smo 24. 10. 2017 v okviru skupnega zbora 
prebivalcev Nove vasi in Radvanja organizirali 
prvo delavnico o ureditvi Pekrskega potoka. 
Povabili smo predstavnike Mestne občine 
Maribor, ki so predstavili projekt Park ob Pekr- 
skem potoku, strokovnjaki pa so nam prikazali 
primere dobrih praks in možnosti ureditve 
Pekrskega potoka. Več o tem dogodku pa tudi o 
celotni zgodovini Parka ob Pekrskem potoku je 
objavljeno na spletni strani. Naj ob tem omenim 
še dejstvo, da opisana pobuda še zdaleč ni prva, 
upamo pa, da bo zadnja – in torej prva uspešna!
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dr. Danijel Rebolj

V organizaciji Stopinj 
mesta smo se 5. 5. 2018 

pridružili urbanemu 
sprehodu ob Pekrskem 

potoku »Flora, favna, 
potok in park«, si potok 
ogledali, se pogovorili in 

izrazili svoje želje, predloge 
in pričakovanja glede 
načrtovanega parka.

Foto: Kaja Fiedler
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Od besed k dejanjem
Zgodba se je nadaljevala z arhitekturnim 
natečajem, objavljenim septembra 2018, s 
katerim smo dobili nekaj odličnih rešitev. 21. 12. 
2018 je bila v dvorani MČ Nova vas predstav- 
ljena prvonagrajena idejna zasnova. Prireditev je 
dobro dokumentirana na že omenjeni spletni 
strani v zavihku Aktualno, pod Natečaj 2018 pa 
so objavljene tudi celotne mape vseh štirih 
prispelih rešitev. Na spodnji sliki je zaključni, 
vzhodni del parka iz prvonagrajene idejne 
zasnove. Od konca 2018 pa vse do aprila 2019 
smo natečajne rešitve razstavljali tudi na 
sedmih lokacijah, od Mercatorja v Prušnikovi do 
Osnovne šole Ludvika Pliberška.

Avtorji prvonagrajene rešitve so nadaljevali delo 
in aprila 2021 na javnem spletnem dogodku 
nekaj več kot 20 udeležencem predstavili 
strokovne podlage za projekt.

Park ob Pekrskem potoku je bil vsa leta tudi v 
proračunu MOM in čeprav so zneski nihali, je 
projekt trdno zasidran v načrtih MOM. Da bo 
tako tudi ostalo vse do končne izvedbe se 
trudimo v Delovni skupini PPP (Park ob Pekr- 
skem potoku) pa tudi na Mestnih četrtih Nova 
vas in Radvanje. Dajemo pobude za informa- 
tivne sestanke, na katerih se seznanjamo s 
potekom projekta, predlagamo, spremljamo in 
tudi gnjavimo pristojne. A brez tega pač ne gre. 
Zadnji sestanek je bil 18. 11. 2021 na Mestni 
občini Maribor, kjer smo bili prisotni podžupan  
Samo Peter Medved, Suzana Fras in g. Štuhec iz 
občinskega urada za komunalo, promet in pro- 
stor, Teobald Pajnik iz projektne pisarne (SRPI) 
ter člani delovne skupine za PPP: Rajko Kotnik 
in Milan Pukšič iz MČ Radvanje, dr. Kaja Pogačar 

in dr. Danijel Rebolj iz MČ Nova vas ter Božidar Šušteršič (samoorga- 
nizirana četrtna skupnost Nova vas). V zapisniku je skrbnik projekta Teo- 
bald Pajnik zapisal tudi časovnico projekta, ki je v nadaljevanju dopolnjena 
še z informacijo o trajanju projekta Ptujska Drava:
• 2022, marec: izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega 

dovoljenja (DGD) za vodnogospodarsko ureditev (VGU). Ta vključuje dve 
fazi: renaturacijo (idejna zasnova je v že izdelanih strokovnih podlagah 
PPP – slika spodaj prikazuje del) in suhi zadrževalnik.

• 2022: izdelava projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) in iskanje 
možnosti za sofinancerska sredstva za izvedbo PPP.

• 2022: IDZ, DGD in PZI za izvedbo koloparka (pumptrack) kot dela PPP.
• 2023: izvedba koloparka.
• 2023: izvedba VGU, ki je v pristojnosti DRSV – rok konec 2023 je 

naveden, ker se s koncem 2023 zaključi kohezijska operacija Ptujska 
Drava, ki vključuje VGU Pekrski potok.

Zastavljena časovnica pa je seveda še vedno le načrt. Da se bo tudi 
uresničil, potrebuje tudi vašo podporo. Predstavljajte si razvejan in živ 
potok ter čudovit park, saj dokler bosta v naših mislih, bosta imela tudi več 
možnosti, da postaneta resničnost.

Predstavitev natečajnih rešitev v MČ Nova vas. Foto: dr. Danijel Rebolj
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V okviru projekta »Revitalizacija obrežja Radvanj- 
skega potoka« smo poleti skupaj z udeleženkami 
in udeleženci zborov samoorganiziranih četrtnih 
in krajevnih skupnosti ter z drugo zainteresirano 
javnostjo vseh starosti ob pomoči strokovnih 
združenj, posameznic in posameznikov izvedli 
več raziskovalnih, osveščevalnih, informativnih in 
zanimivih aktivnosti na temo pomena zelenih 
pasov ob vodotokih in biotske raznovrstnosti. 
Spomladi pa bomo z drevesi in grmovnicami 
ozelenili del trenutno golega obrežja potoka.

V zadnjih letih opažamo vedno intenzivnejše 
posege v zelene strukture, ki tvorijo mozaično 
podobo krajine, kot so na primer pasovi obrežne 
zarasti pa tudi mejice, posamezna drevesa in 
remize. Za ekološko stabilnost vodotokov in 
njihove širše okolice so ti pasovi grmovne in 
drevesne vegetacije ključnega pomena. Z zasen- 
čenjem blažijo temperaturna nihanja v vodotoku 
in njegovi okolici ter vzdržujejo stabilno raven 
kisika v vodi, ki je vitalnega pomena za rastlinske 
in živalske vrste, vezane na vodni ekosistem. 
Pasovi obrežne vegetacije, sestavljeni iz dreves 
in grmov, so še posebej pomembni za vodotoke, 
ki tečejo skozi kmetijsko krajino, saj preprečujejo 
izpiranje hranil z okoliških njiv. Gost preplet 
korenin dreves in grmov izpirajoča se hranila 
namreč prestreže in počrpa, še preden ta 
vstopijo v stik z vodo, s čimer preprečuje ev- 
trofikacijo in onesnaženje vodotokov s pretiranim 
vnosom hranil. Pas vegetacije pa s koreninami, ki 
segajo v vodo, črpa organske snovi tudi iz vode in 

Revitalizacija obrežja 
Radvanjskega potoka

S projektom 
»Revitalizacija 

obrežja 
Radvanjskega 

potoka« želimo 
opozoriti na 

problematiko 
izginjanja zelenih 

pasov, ki jih 
predstavljajo 

drevesa in 
grmovnice ob 

vodotokih kulturne 
krajine. 

s tem deluje kot naravna čistilna naprava v 
primeru onesnaženja. Popolna odstranitev 
obrežne zarasti zato vodi do ekološke degradaci- 
je vodotoka, ki ne zmore več opravljati funkcije 
ekosistema, temveč služi le še kot element za 
odvodnjavanje vode skozi krajino.

V Sloveniji agrarna kulturna krajina zajema nekaj 
več kot 30 % površine. Trenutne projekcije 
sprememb podnebja kažejo, da bodo agrarni 
sistemi v prihodnjih desetletjih pod vedno večjim 
pritiskom abiotskih in biotskih dejavnikov, 
povezanih s podnebnimi spremembami. Odprte 
agrarne površine bodo prav tako kot mestna 
okolja podvržene izrazitemu temperaturnemu 
stresu. Ekstremne suše in drugi s podnebnimi 
spremembami povezani vremenski pojavi bodo 
imeli v prihodnosti lahko drastičen vpliv tudi na 
pridelavo hrane. Zeleni pasovi pa ne učinkujejo le 
na mikro ravni. Povezani v sisteme tvorijo 
koridorje, ki blažijo abiotske pritiske na ravni 
pokrajin, regij, držav in na ravni planeta.

Projekt izvajamo Društvo organizacija za 
participatorno družbo (DOPD) skupaj z Iniciativo 
mestni zbor (IMZ), strokovno pomoč in obilico 
terenskih trenutkov pa so vložili Slovensko 
odonatološko društvo (SOD), Društvo študentov 
naravoslovja (DŠN), Društvo za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) in Slovensko 
društvo za proučevanje in varstvo netopirjev 
(SDPVN). Za izvedbo projektnih aktivnosti smo 
se osredotočili na območje Radvanjskega potoka 
v delu, ki teče ob vznožju Pohorja. To območje 

Klemen Kamenik, DOPD

Nina Erbida, SOD

Žiga Tertinek, DŠN

Urška Breznik, IMZ

Monika Podgorelec in 
Jasmina Kotnik, SDPVN

Od tukaj (pot na Ledino),  pa 
do Razvanjske ceste  
Foto: Maja Šušteršič



smo izbrali, ker je kljub svoji primestni lokaciji na določenih 
odsekih še vedno izredno bogato z mejicami in obrežnimi 
pasovi dreves in grmovnic. Obenem gre za območje, ki je 
priljubljeno sprehajališče okoliških prebivalcev in zato tudi 
primerno za izvajanje ozaveščevalnih aktivnosti. 

Cilji projekta »Revitalizacija obrežja Radvanjskega potoka«:
izboljšati ekološko stanje Radvanjskega potoka na 
izbranem odseku ter vzpostaviti primer dobre prakse 
obnove zelenih pasov ob vodotokih;
skozi pilotno delovno akcijo in z aktivnostmi ozaveščanja 
javnosti opozoriti na pomen ohranjanja pasov obrežne 
vegetacije ob vodotokih;
z izvedbo sklopa aktivnosti v naravnem okolju zastaviti 
model neformalnega izobraževanja in prenosa znanja, ki je 
osredotočeno okoli konkretne izvedbene aktivnosti;
mreženje zainteresiranih posameznikov, ki so v svojem 
okolju pripravljeni aktivno delovati, po konceptu »razmišljaj 
globalno – deluj lokalno«.

Sistematični popis kačjih pastirjev 
V okviru projekta smo avgusta pričeli s sistematičnimi popisi 
kačjih pastirjev, ki živijo v in ob potoku. Raznolikost habitatov 
smo skušali zajeti s popisom različnih odsekov potoka. 
Nabralo se jih je šest. Popisovali smo tako z metuljnico, s 
katero smo lovili odrasle kačje pastirje, kot tudi z vodno mrežo, 
s katero smo vzorčili ličinke. Na vsakem izmed odsekov smo si 
izbrali 100-metrski pas, kjer smo popisali vse odrasle živali, ki 
smo jih lahko določili, in izvedli 10 vzorčenj po metodi osmice, 
s katero smo iskali ličinke v vodi. V šestih terenskih dnevih 
smo popisali 13 vrst kačjih pastirjev (10 vrst odraslih in 9 vrst 
ličink). Prevladovali so pasasti bleščavci in sinji presličarji, ki so 
jim sledili modri bleščavci. Bleščavca sta pogosti vrsti tekočih 
voda, modri so nekoliko bolj pogosti ob bolj senčnih vodotokih. 
Sinji presličar je ena od najpogostejših vrst in se lahko pojavlja 
tako ob tekočih kot stoječih vodah. Kot pričakovano smo v 
pohorskem gozdnem delu popisali tako ličinke kot odrasle 
velike studenčarje (slika spodaj), ki so ena od kvalifikacijskih 
vrst za določitev območij Natura 2000. 

V nižinskem delu smo popisali tudi nekaj osebkov povirnega 
studenčarja. Od značilnih vrst tekočih voda, ki za uspešen 
razvoj ne potrebujejo veliko lesne vegetacije, smo našli ličinke 
popotnega porečnika (letni čas v času popisa za odrasle 
predstavnike ni primeren) in precej ličink ter nekaj odraslih 
osebkov bledega peščenca. Ostale vrste, kot so sinji in mali 
modrač, črni ploščec in progasti kamenjak, so značilne za 
kanale ali kanalom podobne potoke.

Naravoslovni sprehodi
V torek 24. avgusta smo izvedli naravoslovni sprehod za 
splošno javnost z namenom izobraževanja o pomenu obrežne 
zarasti ob potokih za kačje pastirje in vodne nevretenčarje. 
Udeleženci so skupaj s predstavniki Slovenskega 
odonatološkega društva in Društva študentov naravoslovja 
spoznavali življenje ob potoku in v njem.

Kačji pastirji so pomembni bioindikatorji vodnih okolij. Ker so 
plenilci drugih manjših žuželk, spadajo v vrh prehranjevalne 
verige, zaradi česar njihova prisotnost nakazuje na stanje 
okolja, v katerem živijo. Udeleženi so navdušeno poprijeli za 
metuljnice in se sami preizkusili v lovu teh spretnih letalcev ter 
prisluhnili zanimivostim o njih. Prikazana je bila tudi metoda 
vzorčenja z vodno mrežo in udeleženi so se lahko na lastne 
oči prepričali, kako izgledajo ličinke kačjih pastirjev.

Pozornost smo usmerili še na vodne nevretenčarje, ki so 
drobna in pogosto prezrta bitja, ki jih zaradi njihove nev- 
padljivosti pogosto spregledamo. Pred sprehodom so štu- 
dentje naravoslovja opravili vzorčenje združb vodnih nevre- 
tenčarjev (makroinvertebratov) ter meritve fizikalnih in ke- 
mijskih parametrov vodotoka. Na dogodku so obiskovalcem 
predstavili pomen nevretenčarjev, predvsem skozi njihovo 
bioindikatorsko vlogo, s pomočjo katere lahko določimo 
stanje vodotoka ter stopnjo njegove onesnaženosti. Določeni 
organizmi so namreč bolj ali manj občutljivi na onesnaženost 
vodnega ekosistema, zato njihova prisotnost ali odsotnost v 
potoku veliko pove o kakovosti vode. Prikazan je bil tudi 
postopek vzorčenja z vodno mrežo, udeleženi pa so si nato 
ogledali organizme v vzorcu (slika zgoraj) ter govorili o njihovi 
vlogi in pomenu za določanje kvalitete voda. V vzorcih se je 
razkrilo precej zanimivih najdb: potočni rak, več vrst školjk in 
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polžev celinskih voda, ličinke kačjih pastirjev in enodnevnic, 
pijavke ter vodni ščipalci.

V sredo, 25. avgusta, pa smo z Društvom za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) in Slovenskim društvom 
za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN) uživali na 
navdušujočem in izredno poučnem sprehodu ob 
Radvanjskem potoku.

Sprva smo ob potoku prisluhnili klicem šoje, ki je ostale živali 
opozarjala na bližino večje skupine ljudi ob potoku, ter 
opazovali zadnje lastovice, ki so se na poti v toplejše kraje še 
zadrževale v bližini potoka in lovile žuželke. Kmalu smo prispeli 
do večje skupine dreves in grmičevja, kjer nas je pričakal 
izkušen dolgoletni sodelavec DOPPS ter nas seznanil z meto- 
do mreženja in obročkanja ptic. Večina nas je prvič zelo od 
blizu srečala črnoglavca, penico in grilčka, pozdravili pa smo 
tudi dobro znanko sinico in še nekatere predstavnike drugih 
vrst, ki se bodisi pripravljajo na odhod proti jugu ali pa ostajajo 
čez zimo v naši bližini. Ob tem nismo mogli mimo pogovora o 
tem, kako podnebne spremembe vplivajo na migracijo ptic ter 
na vedno bolj popularen lov in preprodajo ptic.

Izpod nežnih perutnic drobnih ptic smo se prestavili pod 
prhuti zelo drobnih netopirjev in tako obeležili Mednarodno 
noč netopirjev, ki poteka v že več kot 30 državah po svetu, s 
ciljem ozaveščanja ter izobraževanja javnosti o teh zanimivih, 
ogroženih in edinih letečih sesalcih našega planeta. Člani 
netopirskega društva so preko fotografij predstavili življenj- 
ske navade netopirjev in njihov pomen v naravi. Izvedeli smo, 
da netopirji dan prespijo v temnih in mirnih zatočiščih, ki jim jih 
ponuja okolje in narava (jame, drevesna dupla, podstrešja hiš, 
razpoke v mostovih itd.), ponoči pa neutrudno lovijo žuželke 
ob mejicah, nad travniki in potoki, ob gozdnem robu, v 
sadovnjakih, gozdovih … Kljub temu da so zavarovani, so 
ogroženi, saj jih človek nemalokrat zaradi strahu in neznanja 
preganja iz zatočišč (npr. iz podstrešij, izpod lesenih opažev 
hiš) ali jih celo ubija. Nevede pa jim uničujemo domovanja tudi 

z odstranjevanjem mejic, solitarnih in starih duplastih dreves v 
parkih, sadovnjakih in drevoredih, zato je nočnih letalcev v 
naših krajih, zlasti v urbanih naseljih, vedno manj. 

Ob mraku so obiskovalci s pomočjo ultrazvočnih detektorjev 
uspešno prestrezali eholokacijske klice različnih vrst 
netopirjev, ki so se prehranjevali ob še obstoječi obrežni 
vegetaciji Radvanjskega potoka. Hkrati je bila predstavljena 
tudi metoda mreženja netopirjev. »Lov« je bil uspešen in 
udeleženci so lahko od blizu spoznali tri belorobe (P. kuhlii) in 
enega brkatega netopirja (M. mystacinus), ki so se ob potoku 
ujeli v razpete mreže (slika desno). 

Zasaditev obrežne vegetacije 
Poleg izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti pa je osred-
nja aktivnost projekta zasaditev brežine Radvanjskega 
potoka na trasi med Razvanjsko cesto in potjo na Ledino. V 
okviru prostovoljske delovne akcije bomo z namenom 
vzpostavitve sklenjenega pasu dreves in grmovnic zasadili 
sedaj povsem golo obrežje potoka. Cilj zasaditve je doseči 
delno zasenčenost vodotoka, kar bo v bodoče ublažilo nihanje 
temperaturnih ekstremov znotraj vodotoka in s tem ugodno 
vplivalo na ekološke razmere vode v potoku. Stabilnejše 
temperature bodo ugodno vplivale na populacije rib in drugih 
vodnih organizmov ter organizmov, vezanih na Radvanjski 
potok. Hkrati z umestitvijo zasaditve v odsek vodotoka, ki 
teče neposredno med večjim sklopom njivskih površin, 
ciljamo tudi na filtracijski učinek novo vzpostavljenega zele- 
nega pasu, ki bo, ko bo koreninski splet zasaditve dovolj gost, 
prestrezal izpiranje gnojil in drugih potencialno škodljivih snovi 
s sosednjih kmetijskih zemljišč v vodotok. Pri izboru vrst smo 
stremeli k posnemanju rastlinske sestave, ki se naravno 
pojavlja ob vodotokih in tvori pasove obrežnih združb, kot npr. 
bela vrba, trepetlika in črna jelša. Mestoma smo vzdolž linije 
zasajenih dreves vzpostavili jedra gostejše zasaditve, kjer 
smo drevesnim vrstam prisadili še grmovnice, npr. trdolesko, 
brogovito in rumeni dren. Slednji cvetoči in plodonosni gr- 
movnici sta bili v zasaditev umeščeni z namenom obogatitve 
prehranjevalnega habitata za ptice in žuželke. Na 400- 
metrskem odseku potoka, kjer bomo izvedli zasaditev, bo 
skupno zasajenih 280 dreves in grmovnic, ki bodo zasajene 
neposredno v brežino vodotoka.  

Zasaditev bo izvedena v okviru prostovoljske delovne akcije, 
ki skozi izmenjavo znanja, izkušenj in mnenj ponuja tudi 
priložnost za približanje tematike širši javnosti skozi ne- 
posredno akcijo na terenu. Izvedbo smo sicer načrtovali že v 
novembru, vendar smo zaradi potekajočih regulacijskih del in 
letošnjega zgodnjega nastopa zimskih razmer akcijo prestavili 
na konec zime v naslednje leto. Po zaključku akcije bo ob 
lokaciji zasaditve in ob sprehajalni poti postavljena izobra- 
ževalno-informacijska tabla, na kateri bo predstavljen pomen 
obrežnih pasov dreves in grmovnic za življenje ob vodotokih.
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Naša šola bo naslednje leto praznovala 150 let. 
V luči prihajajočih dogodkov in na pragu novega 
leta se pogosto zazremo tudi v preteklost. 
Lansko leto nam je kar dvakrat v koledarskem 
letu prineslo popolno zaprtje šole. Čas, ko so 
šolski hodniki samevali in ko je namesto 
otroških glasov po šoli odmevala samo tišina. 
Šola je bila nazadnje zaprta v taki obliki v času 
španske gripe. Takrat seveda pouka ni bilo, a mi 
se v času sodobne tehnologije nismo dali. 
Vzpostavili smo učinkovite spletne učilnice in 
druge oblike poučevanja na daljavo. Ponosni in 
veseli smo, da smo skupaj s starši uspeli 
prebroditi ta čas. Marsikdo je šele zdaj popolno-
ma razumel pomen pedagoškega trikotnika in s 
tem povezanih procesov pri ustvarjanju spod-
budnega in varnega okolja na vseh segmentih 
tako šolskih kot tudi domačih. Učenci in učitelji 
so se izkazali z zavzetostjo in inovativnostjo,  
starši pa z iskrenim sodelovanjem. Ker se na 
nobenem področju nismo predali, smo priprav- 
ljali spletne razstave, proslave na daljavo, učenci 
so snemali predstavitve za Ludvik se predstavi, 
kjer se predstavijo sošolcem in učiteljem. Vsi 
smo se veliko novega naučili o informacijsko 
komunikacijski tehnologiji. Sama si kot ravna- 
teljica zagotovo nisem predstavljala, da se bom 
morala za decembrsko proslavo posneti kar 
sama v svoji pisarni in tudi čestitko izreči kar v 
kamero. Vsi pogrešamo javne prireditve, kamor 

Ponosni in veseli 
smo, da smo skupaj 

s starši uspeli 
prebroditi ta čas v 

OŠ Ludvika 
Pliberška. Marsikdo 

je šele zdaj 
popolnoma razumel 

pomen 
pedagoškega 

trikotnika in s tem 
povezanih procesov 

pri ustvarjanju 
spodbudnega in 

varnega okolja na 
vseh segmentih, 

tako šolskih kot tudi 
domačih.

lahko zraven staršev vstopajo tudi krajani 
Radvanja. Jeseni smo bili tako zelo veseli odprt-
ja razstave, kjer smo se spet srečali z zvestimi 
spremljevalci naših razstav in drugih dogodkov. 

Zelo smo ponosni na naše dosežke v preteklem 
letu. Pogosto pozabimo, da dosežki niso samo 
zlata priznanja in prva mesta, čeprav smo lani 
»zmagali« na tekmovanju iz znanja slovenščine 
(Cankarjevem tekmovanju), saj je bila naša 
učenka Mirjam Jurša prva v celotni državi in je 
dosegla vse točke. Odlični smo bili tudi na 
tekmovanju iz logike, matematike, fizike in pri 
raziskovalnih nalogah. Uspelo nam je obdržati 
naš šolski časopis Ludvik poroča, ki smo ga 
kljub vsem pretresom pridno pripravljali in 
izdajali. Prevzeli smo koordinatorstvo projekta 
Erasmus+, pri katerem trenutno še delamo na 
daljavo in potrpežljivo čakamo na priložnosti, ko 
bomo aktivnosti lahko izvajali v živo. Čestitke 
mentorjem in učencem za opravljeno delo. 
Čestitke pa vsem, ki so osvojili nova znanja in 
spretnosti. Predvsem tistim, ki so na začetku 
morda mislili, da nečesa nikoli ne bodo zmogli ali 
obvladali, pa je danes to za njih malenkost in 
vsakodnevna rutina. Bravo, Ludviki. 

Naše šolsko dvorišče od pomladi krasi novi 
motorični park, ki smo ga postavili s pomočjo 
prispevkov iz šolskega sklada in je namenjen iz- 
boljšanju motoričnih zmogljivosti vseh učencev. 

Lidija Todorovič, 
ravnateljica šole

Naš Ludvik iz zraka
Foto: arhiv OŠ Ludvika 

Pliberška

Predvsem tistim, ki so morda 
mislili, da nikoli ne bodo zmogli
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Naša šola praznuje že skoraj 150-letnico 
delovanja. V tem času se je razvijala in oblikovala 
v močno učno, športno in kulturno središče. 
Učenci si privzgajajo čut za kulturo in umetnost 
z raznovrstnimi kulturnimi šolskimi in obšolskimi 
dejavnostm in projekti kreativnega pisanja, 
pomembnosti branja, likovnega in foto-video 
ustvarjanja, folklore in plesa, z obiski gledališč, 
muzejev... Ker je kultura osrednjega pomena, 
vanjo povezujemo celotno šolo - tako učence, 
učitelje kot tudi starše in širšo javnost. 
Zavedamo se pomena kulture in umetnosti za 
posameznika in skupnost in si prizadevamo za 
njeno razvijanje tudi v bodoče.

Bravo Ludviki, s pestrimi in raznolikimi kulturnimi 
dejavnostmi smo podaljšali naziv KULTURNA 
ŠOLA za naslednja štiri leta!

Koordinatorica Tanja Gojčič

Ludviki smo zelo uspešni na 
mnogih področjih, tudi kulturnem. 
Sodelujemo v najrazličnejših 
dejavnostih v šoli in izven nje. 
Obiskujemo gledališča, muzeje, 
galerije, knjižnice, razstave v 
razstavišču Ludvik. Ustvarjamo za 
Prešernov natečaj, ozaveščamo 
kulturo pisanja z roko, igramo, 
pojemo in plešemo … 

Ponosni smo na to, da je naša 
šola že vrsto let kulturna šola.

Tina Furman, 9.c

Začeli smo z urejanjem naše učilnice na pros-
tem in upamo, da jo bomo spomladi že lahko 
uporabljali. 

Novo šolsko leto nam je prineslo mnogo izzivov, 
ki jih z vztrajnostjo in potrpežljivostjo rešujemo, 
se prilagajamo, spreminjamo rutine in spodbuja-
mo drug drugega, kadar nam zmanjka moči. 

Kakšno bo novo leto, ki prihaja, je še večja 
neznanka. Vemo pa, da bo zagotovo polno 
izzivov.  

Oton Župančič je zapisal: 
Kar kane z neba, je treba vzeti, 
kar svet nakloni, naj te ne zlomi, 
kar sam ustvariš, naprej podariš. 
Tako pričeto, tako končano, 
bo novo prav izravnano. 

Dragi Ludviki, spoštovani krajani Radvanja, prepričana sem, da se bomo 
vsi z upanjem in voljo lotili novih izzivov. Naj novo leto prinese izboljšanje, 
da se bomo s starši, upokojenimi sodelavci in krajani srečevali tudi v živo. 
Naj bo srečno, prijazno, radodarno in prav izravnano. 

Foto: arhiv OŠ Ludvika Pliberška

LUDVIK: Kulturna šola 2021–2025
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Prisrčno pozdravljeni iz Centra za vzgojo, izobra- 
ževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava 
Šiliha Maribor. 

Smo center, ki izvaja program z nižjim izobraz-
benim standardom ter posebni program vzgoje in 
izobraževanja za 240 otrok in mladostnikov z 
lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem 
in gibalnem razvoju.

Z uporabo sodobnih metod in pripomočkov za 
učenje otrok s posebnimi potrebami: prilagojeni 
računalniki, tipkovnice, miške, stikala, prilagojeni 
pripomočki za športno in glasbeno vzgojo gibalno 
oviranih učencev, nadomestna komunikacija, 
funkcionalno učenje itd., upoštevamo individalne 
sposobnosti in s toplimi medsebojnimi odnosi 
gradimo na otrokovi notranji motivaciji ter želji po 
spoznavanju novega. Prizadevamo si zadovolje-
vati in upoštevati posameznikove interese, razviti 
delovne navade ter s svetovanjem staršem in ob 
njihovem aktivnem sodelovanju pripraviti mla- 
dostnika za tvorno vključitev v okolje.

V naših predšolskih oddelkih s prilagojenim pro- 
gramom je trenutno v osmih skupinah 46 otrok. 
Program je namenjen predšolskim otrokom s 
posebnimi potrebami, ki potrebujejo za svoj 
razvoj spodbudo in strokovno pomoč. Otroci z 
izrazitejšimi težavami in primanjkljaji potrebujejo 
čim zgodnejšo vključitev v celostno obravnavo, 
saj razvojnih primanjkljajev kasneje ni mogoče 
več nadoknaditi.

Specialne in rehabilitacijske pedagoginje nudijo v 
številnih mariborskih ter okoliških šolah in vrtcih 
dodatno strokovno pomoč učencem, ki so bili po 

Življenje v času epidemije v 
Centru Gustava Šiliha Maribor

V našem Centru 
Gustava Šiliha 

Maribor verjamemo, 
da bomo predvsem 

s skupnim 
odgovornim 

ravnanjem vseh in 
vsakega posebej 
uspeli premagati 
epidemijo ter se 
ponovno vrniti v 

»stare tirnice«, ki pa 
seveda vodijo in 

bodo vodile po novih 
poteh. 

Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potreba-
mi usmerjeni v izobraževalni program s prilago-
jenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Smo tudi center za diagnostiko, svetovanje in 
izobraževanje, v okviru katerega nudimo podporo 
otrokom s posebnimi potrebami ter njihovim 
staršem in učiteljem.

V zadnjem letu pa imamo tudi domsko vzgojo v 
enoti Doma Antona Skale, kjer je med tednom 
vključenih 37 otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami.

Odprtost, vključevanje v družbo in socializacija v 
času, ko je treba biti narazen

Osnovno vodilo v vseh naših programih je razvoj 
samostojnosti ter pridobivanje novih izkušenj in 
priložnosti, skozi katere potem naši učenci prido-
bivajo znanje in sposobnosti za uspešno vklju- 
čevanje v družbo, kar jim omogoča tudi lasten 
prispevek k družbi, ki bo čim bolj usmerjena v 
sočloveka.

Vse naše dejavnosti so torej usmerjene v vklju- 
čevanje v družbo, odprtost, socializacijo, skratka 
v vse aktivnosti, ki nas povezujejo drug z drugim. 
Zato je zaprtje šol in vrtcev ter prenehanje vseh 
družabnih dejavnosti naše delo zelo osiromašilo 
oziroma v nekaterih delih celo onemogočilo.

Tako kot vse šole smo tudi mi vzpostavili nado-
mestne komunikacijske kanale. Vendar se je pri 
nas morala komunikacija še bolj prilagoditi vsa- 
kemu posamezniku, njegovim individualnim spo- 
sobnostim ter potrebam. Le ta ni bila usmerjena v 
razred ali skupino, ampak v posameznika. Poslu- 
ževali smo se e-pošte, klasične pošte, telefonov 
in v nekaterih primerih tudi osebnih stikov.

Naši specialni in rehabilitacijski pedagogi ter 
drugi strokovni in svetovalni delavci so opravili 
veliko in nesebično delo ter skupaj s starši 
poskrbeli, da so naši otroci in mladostniki vsaj 
delno še naprej razvijali sposobnosti, veščine in 
tista kognitivna znanja, ki so potrebna za njihovo 
napredovanje. Kjer ni bilo ustrezne podpore v 
družini oziroma v domačem okolju, so bile inter-
vencije naših učiteljev in svetovalne službe še 
toliko bolj intenzivne.

Tako je v znamenju prilagajanja na nov način dela 
in komunikacije z našimi učenci ter seveda tudi 
med nami učitelji minila druga polovica predlan- 

Milojka Sevšek, 
ravnateljica
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skega šolskega leta in dva meseca prve polovice lanskega 
šolskega leta. Od 1. 1. 2021 pa so vsi programi oziroma šole za 
otroke s posebnimi potrebami odprte, česar smo vsi zelo 
veseli.

Seveda pa to pomeni, da se držimo priporočil NIJZ in vseh 
ukrepov, da preprečimo širjenje te nalezljive bolezni med 
učenci in zaposlenimi. Od začetka tega koledarskega leta 
beležimo le posamezne primere. Imeli smo nekaj posameznih 
razredov v karanteni, a se na srečo bolezen ni nikoli razširila 
med večje število posameznikov.

Nazaj v stare tirnice

Zavedamo se, da je upoštevanje ukrepov in priporočil tisto, kar 
nam omogoča varno obiskovanje šole. Vendar si vsi želimo, da 
bi delo v šoli ponovno lahko potekalo tako kot pred pojavom 
epidemije, torej da bi epidemija izzvenela in bi se vsi naši 
programi ponovno lahko izvajali tako, kot so zasnovani. Naši 
otroci in mladostniki namreč še bolj potrebujejo druženje v 
šoli, saj v domačem okolju večinoma nimajo toliko priložnosti 
kot njihovi vrstniki. Pogrešajo tudi vse dodatne in obogatit-
vene dejavnosti, ki smo jih sicer že začeli izvajati, vendar nas 
vse potrebne omejitve precej ovirajo.

V našem Centru Gustava Šiliha Maribor verjamemo, da bomo 
predvsem s skupnim odgovornim ravnanjem vseh in vsakega 
posebej uspeli premagati epidemijo ter se ponovno vrniti v 
»stare tirnice«, ki pa seveda vodijo in bodo vodile po novih 
poteh. Poteh, ki smo jih v vseh teh spremenjenih pogojih 
življenja in dela odkrili skupaj ter se ob njih tudi zelo veliko 
naučili. 

Saj veste, »edina stalnica v življenju so spremembe«.

Zato vam mahamo v pozdrav vsi učenci in zaposleni Centra 

Gustava Šiliha Maribor ter z vami delimo odlomek iz pesmi 
Sare Kager z naslovom »Pesmi o tistih«:

»[…] Tisti, takšni, vsi jih poznamo, v sebi venomer nosijo smeh, 
ki ne trpijo laži in krivice, ki hodijo včasih po svojih poteh.

Takšni, ki gledajo zvezdne utrinke in čutijo, če je kdaj kdo na 
tleh, ki znajo v ljudeh najti svetlobo in jim nemir sije v očeh 
[…]«

To smo mi.

Bolj ko razmišljam o vsem tem, bolj ne vem, kaj 
naj sploh napišem. Toliko vsega se je nabralo. 
Toliko vsega je postalo rutina, na kar pred tremi 
leti ne bi sploh pomislili, na kar niti ne bi želeli 
pomisliti.

Brezskrbno načrtovanje vseh mogočih dejavno-
sti, srečanj, sestankov in druženj je postalo 
preteklost. Naj konkretno opišem razliko med 
časom pred korono in sedaj.

Čas pred korono: Na uvodnem roditeljskem 
sestanku smo se spoznali z vsemi starši. Prvo 
večje druženje smo nato organizirali že v začetku 

Velikokrat ne vemo, 
kaj nas čaka

Izzivi dela v Vrtcu 
Studenci, enota 

Radvanje v 
koronskem času

oktobra, ko smo z dedki in babicami odšli v gozd 
nabirat kostanje, ki smo si jih nato spekli na 
jesenskem srečanju s starši (dedki in babice 
otrok iz vseh skupin ter starši in otroci iz vseh 
skupin). Sproščeno in povezovalno druženje.

Na zimskih delavnicah smo običajno s starši 
okrasili vrtec s praznično-pravljično dekoracijo in 
tako presenetili otroke. Vsak dan smo se v 
decembrskem času družili z otroci iz vseh skupin 
in skupaj z velikim pričakovanjem odpirali okenca 
z nalogami na koledarju, peli, plesali, brali pravljice 
ter izpolnjevali izzive v pričakovanju Dedka Mraza. 

Kristina Vračko,
vzg. pred. otrok

Novička s pletne strani Centra, na www.osgusi.si
V soboto, 16. 10. 2021, je v organizaciji Centra Gustava 
Šiliha Maribor v kopališču Pristan potekal 15. plavalni 
miting Specialne olimpiade Slovenije, ki je med drugim 
štel tudi kot kriterij za nastop na Poletnih svetovnih igrah 
Berlin 2023. [...]
Tudi tokrat so naši tekmovalci dokazali, da so v dobri 
formi, saj so osvojili 2 zlati, 3 srebrne ter bronasto medaljo, 
nepremagljivi so pa bili tudi v štafeti.
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Družili smo se skupaj in vzdušje je bilo čarobno, 
sproščeno. Brezskrbno smo lahko načrtovali 
spomladanska srečanja s starši in nastope z 
otroki. Pevski zborčki in plesne skupine so 
delovale v polnem zamahu, brezskrbno in 
sproščeno. Obiskovali smo delavnice, na katere 
smo se navdušeno peljali z mestnim avtobusom. 
Otroci in vzgojiteljice smo se na hodnikih vrtca 
sproščeno srečevali, se družili in pogovarjali. 
Otroci so z veseljem odhajali v sosednje igralnice 
in si izposojali igrače. Ob kakšnem izbruhu nalezl-
jive bolezni smo obesili na oglasno desko obves-
tilo, da so bili starši bolj pozorni na zdravje svojih 
otrok. Nobene panike, nobenih karanten, zapiranj 
ipd. In še mnogo bi lahko naštevala … Pa saj 
večinoma vemo, kako je bilo.

Danes je slika nekoliko drugačna. Ne bi rada 
rekla, da je težka in nemogoča situacija, ne bom 
»jamrala«, vendar je dejstvo, da smo doživeli v 
tem času precej sprememb, ki vplivajo tako na 
otroke kot na nas, zaposlene v vzgoji in 
izobraževanju.

Otroci so v »mehurčkih«  −  vsaka druženja, sre- 
čanja, skupna prepevanja na hodniku, skupna 
igra s prijatelji iz drugih igralnic so samo želja. Pa 
ne rečem, da nam kaj manjka. Prav dobro se 
imamo in se znamo igrati brezskrbno v svojem 
mehurčku, toda tančica omejevanja nekje neza- 
vedno nehote preži nad vsemi nami ter se počasi 
vpija v naše in otroške misli. Kadar želimo iti na 

stranišče, moramo najprej preveriti, ali je prosto – kar pomeni, da na 
stranišču ni otrok iz drugih igralnic. Ker ne smemo biti vsi naenkrat v 
garderobi, se moramo dogovoriti, kdaj bo šla določena skupina ven. Prav 
tako se moramo zaposleni dogovoriti, kam namerava določena skupina, saj 
se na igrišču ne smemo družiti in »mešati«. Naredili smo si t. i. cone na 
igrišču. Pa ni težava v dogovarjanju – pogovor in dogovor sta temelj komu-
nikacije, ki jo učimo tudi v vrtcu – gre za vzrok, zakaj se moramo dogovarjati. 
Otroci so razmere dobro sprejeli, zdi se, da razumejo oz. nam sledijo, zato ni 
težav. Delo v vrtcu smo organizirali tako, da ne občutijo teže … Vendar 
ostaja, nekje nad nami, ostaja … 

Želele bi se pogovoriti s starši. Ti pridejo na pogovorno uro in roditeljski 
sestanek, če imajo PCT pogoj … ali če lahko to opravimo zunaj, na igrišču, 
kjer PCT ni obvezen. Nekateri PCT pogoja nimajo in odkrito povedo, da 
zaradi roditeljskega sestanka ne bodo plačevali testiranja … Se lahko 
slišimo po telefonu. Lahko komuniciramo preko maila … Vendar vsi vemo, 
kam to vodi. Postaja brezosebno, odtujeno …

Čutimo tudi stisko staršev. Ko ne vedo, ali bodo lahko otroka pripeljali v 
vrtec. Iz danes na jutri se lahko zgodi, da bo njihova skupina v karanteni. Če 
slučajno v strahu vsi skupaj ne čakamo, kakšen nov ukrep nam bo poslalo 
ministrstvo. Nove odloke prejmemo običajno v petek popoldne – da imamo 
dovolj časa do ponedeljka organizirati delo, če sem nekoliko sarkastična. 
Tako starši kot mi, zaposleni, velikokrat ne vemo, kaj nas čaka … in negoto-
vost se pozna.

In vendar, v vsem tem znamo najti lepo, igrivo, tisto, kar nam je prvobitno. 
Vzgojiteljice z vsemi svojimi zmožnostmi balansiramo med ukrepi in vplivi od 
zunaj ter skrbimo za dobro počutje, varnost in veselje otrok, ki obiskujejo 
vrtec.

Dokler bomo zmogle, jim bomo dajale svojo ljubezen, skrb, jih učile in s svojo 
iznajdljivostjo in spretnostjo vodile skozi kakršnokoli obdobje, ki nas bo 
doletelo.
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Desetega septembra letos je Elica Slavič zao- 
krožila sto let svojega življenja. Najstarejša Rad- 
vanjčanka je še vedno pri močeh, pravzaprav zelo 
pri močeh. Dobrovoljna, nasmejana, čila in zgovor-
na ženska je, ki se izjemno dobro počuti med 
bližnjimi. Elica živi v hiši s svojim pranečakom in 
njegovo družino, a ima v njej svoje manjše stano-
vanje. Še pet let nazaj je povsem sama skrbela 
zase, potem pa je mladim le prepustila, da zanjo 
postorijo marsikaj, kar je pred tem zmogla sama. 

»Še vedno dobro vidim, sem še na svojih nogah, 
okrog hiše in malo po ulici grem še vedno sama,« 
je zadovoljna naša stoletnica. »Nasploh mi zdrav-
je dobro služi, le z nogo imam zdaj nekaj težav, a 
ne takšnih, da ne bi zmogla sama hoditi,« še doda. 
Tudi dnevni Večer vsak dan prelista, prebere zgolj 
podnaslove, zato pa vneto rešuje križanke. »Za 
stoti rojstni dan sem jih dobila cel kup, za vse leto 
jih imam dovolj,« se namuzne.

Seveda je za stoletnike neizogibno vprašanje: 
kakšen je recept za dolgo življenje?

»Recept? Pozitivno razmišljanje. Ne se prepustiti 
žalosti, tudi če se kaj še tako hudega zgodi,« 
odgovori Elica Slavič. In verjeti ji velja, v življenju je 

prestala težke preizku- 
šnje. Izgubila je moža, 
potem še sina, vnuka in 
snaho. »Težki trenutki so 
bili, a sem nekako zmo- 
gla. Ko je umrl sin Marko, 
z možem sva ga bila po- 
svojila, se je nekoliko ka- 
sneje rodil Rene, sin pra- 
nečaka, pri katerem ži- 
vim, in takrat sva se zelo 
navezala drug na druge-
ga. Zdaj Rene živi z me- 
noj v stanovanju v hiši, 
razveseljuje pa me tudi 
Larisa, njegova mlajša 
sestra,« še pove Elica. 

Skrb za čilo, zgovorno 
stoletnico je del vsak- 
dana tudi za Mojco Za- 
dravec, pranečakovo že- 
no. A pravi, da ni naporno, 
navadili so se drug dru- 
gega. »Drži,« potrdi nje- 

Elica Slavič: Nasmejana in čila 
stoletnica

Elica Slavič, 
najstarejša 

Radvanjčanka, pri 
stotih letih še vedno 
rada rešuje križanke 

in nazdravi s 
kozarčkom belega 

vina; še posebej 
rada ima tudi sneg.

ne besede Elica in doda: »Otroci me spoštujejo, mi 
pomagajo, se ukvarjajo z mano, pa čeprav sem 
včasih nerodna in jim povzročam dodatno delo.«

Ob našem obisku je Elica sedela na terasi hiše v 
Zlatiborski ulici 3. »Rada imam sonce, vsak dan 
sedim zunaj, tudi ko je mrzlo. Se pač pokrijem. In 
rada imam sneg, zimo, sploh tu pod Pohorjem. 
Včasih sem po uro in več hodila po Pohorju, zdaj 
pa ne zmorem več. Se pa zato sprehodim okoli 
hiše,« se znajde naša sogovornica.

Da zdravje dobro služi, pripomore tudi prehrana. 
Kaj o tem pravi Elica?

»Jem vse, najraje pa imam meso. Kuhamo doma, 
kupljena hrana mi ne tekne. Teletino in perutnino 
imam rada, pa vso zelenjavo. Te nasploh veliko 
pojemo. Zdaj, ko sem v letih, nekoliko več kuhamo 
na olju in manj na svinjski masti, a so jedi, ki brez 
svinjske masti nimajo pravega okusa,« se na- 
muzne čila stoletnica in doda, da ob kosilu rada 
spije kozarec vina, najraje belega. »In ko so 
prazniki ali družinsko slavje, tudi tekne kozarček, 
kajne?« jo vprašam, pa odvrne: »O, takrat pa 
kakšen več, dva ali tri morda, več pa res ne,« se 
nasmeji. 

Naša sogovornica pravi, da vstaja okoli osme ure, 
za zajtrk ima najraje pravo kavo z mlekom in kruh, 
ki ga namaka v kavo. Čez dan se potem zaposli z 
branjem, reševanjem križank, krajšim sprehodom. 
Mladi so vajeni njenega ritma in so se v letih skrbi 
za svojo teto navadili drug na drugega. Včasih se 
tudi skupaj odpeljejo v Prlekijo na obisk k sorodni-
kom, kjer še stoji njena rojstna hiša. 

Rojena Prlečka (iz Križevcev pri Ljutomeru), ki je 
postala prava Radvanjčanka, je prišla v Maribor po 
poroki leta 1947. Delala je v TVT Boris Kidrič, nekaj 
časa tudi na občini in v Mariborskem tisku, potem 
pa se je zaposlila na mariborskem odboru Rdeče-
ga križa kot knjigovodkinja in tam ostala do 
upokojitve. »V pokoju sem že dalj časa, kot sem 
delala. Okoli 50 let se je že nabralo.«

Pogovor s tako čilo, zgovorno in dobrovoljno 
sogovornico vsakomur polepša dan. Sožitje treh 
generacij pod eno streho daje upanje, da tudi v 
današnjem času, ko mnogi gledajo zgolj nase in 
na svoje interese, topli medčloveški odnosi niso 
zgolj nekaj, česar bi se spominjali, ampak jih 
nekateri tudi živijo. Vse dobro torej naši Elici Slavič 
in njenim. 

Zora Štok

Elica in Mojca
Foto: Zora Štok
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Vzhodno od parkirišča pod hotelom Arena so na 
zgornji rob vojaškega strelišča pred časom 
postavili prostor za trening golfa. Pa se aktivnost 
ni prijela. Brunarico, ki je služila kot kotiček za 
okrepčilo in druženje, so do nedavnega ponujali v 
najem zaključenim družbam. Potem so prišle 
čebele. Skupaj z Vladom Pušnikom ustvarjajo 
prostor sprostitve ter poti do zdravja, prostor 
znanja in sodelovanja. Api center Maribor. 

Za uvod, gospod Pušnik, kaj je apiterapija?
»Apiterapija je veda, s pomočjo katere 
preprečujemo, zdravimo ali rehabilitiramo člove-
ka (pa tudi živali) s pomočjo čebeljih pridelkov. 
Je sestavni del integrativne medicine – torej 
lahko pomaga medicini predvsem v tistem delu, 
ki služi prebivalstvu za preventivo, pa tudi pri 
kurativi oz. zdravljenju in rehabilitaciji. Je holis-
tična metoda in uporablja vse čebelje pridelke, 
žive čebele, mrtve čebele in tehnike, ki jih pozna 
tudi sodobna medicina: inhaliranje, kopeli, 
masaže, ultrazvočna obdelava. Uporablja pa 
apiterapija brez zadržka tudi druge metode, ki 
pomagajo človeku pri vseobsežni obravnavi. Pri 
tem mislim fitoterapijo. To je veda, ki za lajšanje 
zdravstvenih težav ali za preventivo pred 
določenimi boleznimi uporablja dele zdravilnih 
rastlin oz. njihove izvlečke. Mi jo imamo za zelo 
pomembno vedo, najboljši fitoterapevt pa je 
seveda čebela. Čebela v naravi nabira nektar, 

Api center Maribor: 
domače znanje vendarle tudi pod domačim 
bregom  
Z Vladom Pušnikom, 

izkušenim 
čebelarjem in gonilni 

sili na področju 
razvoja in 

izobraževanja v 
apiterapiji, vodjo 

sekcije 
apiterapevtov 

Slovenije pri 
Čebelarski zvezi 
društev Maribor, 

smo se pogovarjali o 
načrtih za 

vzpostavitev api 
centra, kot ga 

Slovenija še ne 
pozna, prav v 

Mariboru. 

mano, cvetni prah, smole za propolis, kar služi 
človeku kot sredstvo za dvig odpornosti, kot 
zdrava hrana, kozmetika in tako naprej.« 

Že desetletja pomagate pri vzpostavitvi večjih 
ali manjših prostorov, kjer bi ljudje lahko 
dostopali do apiterapije. Začelo se je pred 
dvajsetimi leti v Lukovici. Je zdaj končno na 
vrsti Maribor?
»Čebelarska zveza društev Maribor in Čebe-
larska zveza Slovenije od leta 2014 v Mariboru 
vodimo usposabljanja apiterapevtov. Ta se 
dogajajo v glavnem na Fakulteti za kmetijstvo in 
biosistemske vede v Pivoli, del usposabljanja pa 
poteka tukaj pod Pohorjem, kjer je za to pri- 
merna lokacija: gozd je v bližini, mir je, zrak je 
tukaj čistejši, poleti je hladneje kot v mestu, 
pozimi pa je idilično, če je zasneženo.
Brunarico tukaj pod Pohorjem smo izbrali, ker 
smo lani nujno potrebovali lokacijo za praktično 
usposabljanje, lokacijo za ekološko čebelarstvo 
in tak dostop, da nas najdejo tečajniki s cele 
Slovenije. Spodnja postaja Pohorske vzpenjače 
je prostor, ki ga vsaj zaradi Zlate lisice res 
poznajo vsi. Mi pa smo takoj zraven, malenkost 
bolj na levo. Lokacijo smo izbrali med tremi 
variantami, med katerimi smo se odločali. 
Čeprav dostop zadnjih 150 metrov do brunarice 
in apiterapevtskega čebelnjaka ni najboljši, pa je 
to vseeno lokacija, ki je z vseh smeri Slovenije 

Maja Šušteršič

Na obronkih bivšega 
vojaškega strelišča pod 

Pohorjem se razvija 
apiterapija.

Foto: Maja Šušteršič
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precej lahko dostopna, ni se potrebno drenjati skozi mesto. 
Ima pa še eno dobro in pomembno lastnost. V bližnji okolici so 
na voljo pomembne kapacitete: spalne in prehrambne kapa- 
citete, na voljo so kongresne in seminarske dvorane. V okviru 
naših dejavnosti namreč prirejamo tudi posvete, simpozije in 
mednarodne konference, strokovne obiske s področja čebe-
larstva. Obišče nas na stotine, včasih tudi tisoč ljudi. 
Lokacija sicer s strani Čebelarske zveze Slovenije še ni 
potrjena. Zveza si želi lokacijo v Mariboru, a če to ne bo možno, 
bo api center postavljen pač drugje na Štajerskem. Ne glede 
na končno lokacijo pa bo center moral izpolnjevati določene 
pogoje, najpomembnejši je – da bo zaživel.«

Kakšen program se bo v api centru izvajal? Kakšna bo 
ponudba?
»Najosnovnejša dejavnost centra je in bo usposabljanje 
apiterapevtov. Gre za poklicno izobraževanje, poklic pa je 
priznan z nacionalno poklicno kvalifikacijo. Danes je v 
Sloveniji 52 oseb, ki so pridobile poklic apiterapevta oz. 
apiterapevtke. Usposobljenih pa je že preko 244 oseb.
V centru prirejamo tudi usposabljanja s področja ekološkega 
čebelarstva. Eko čebelarjenje je področje z veliko potenciala. 
V Sloveniji je le odstotek ekoloških čebelarjev med približno 
enajst tisoč čebelarji. Teh manj kot sto čebelarjev sicer pridela 
več kot odstotek medu in ostalih izdelkov na ekološki način, a 
evropske smernice za v bodoče predvidevajo 25-odstotni 
delež ekološko pridelanih čebelarskih pridelkov in izdelkov. 
Čaka nas torej ogromno dela, da dvignemo delež, in v tem 
centru bi bil velik poudarek prav na usposabljanju za 
ekološko, sonaravno in biodinamično čebelarstvo. To so tri 
različne veje, a pri vseh je pomembno to, da končni čebelji 
pridelki niso obremenjeni z ostanki.« 

Z ostanki?
»V konvencionalnem čebelarstvu so ostanki v pridelkih in 
izdelkih dovoljeni v določenem deležu, ekološko, sonaravno in 
biodinamično čebelarstvo pa zahtevajo posebno pozornost 
pri več dejavnikih: paziti je potrebno, da zunanje okolje ostane 

neoporečno – da torej ni škropljenja, onesnaženja zraka in 
vode, zemlje in rastlin ter da se v panju ne zgodi notranja 
kontaminacija, do katere lahko pride, ko čebelar uporabi sred-
stva za zatiranje varoje. Varojo, zajedavsko bolezen pri čebe-
lah, je mogoče zatirati z uporabo api-tehničnih ukrepov, z 
ekološkimi oz. ekološko dopustnimi sredstvi (organske 
kisline, eterična olja), ni pa dovoljeno uporabljati akaricidov, ki 
puščajo ostanke v vosku, propolisu in medu. Vsi težimo k 
temu, da bi bili čebelji pridelki brez ostankov. Tisti, ki nastane-
jo skozi ekološki, sonaraven ali biodinamičen način, jih tako in 
tako ne smejo vsebovati, je pa težnja tudi vseh ostalih čebe-
larjev, da bi bili čebelji pridelki čim manj obremenjeni z ostanki, 
kljub uradno dovoljenim deležem ostankov v hrani. Čebelji 
pridelki in izdelki namreč niso samo hrana. So tudi ličilo, 
zdravilo in še več. Med se uporablja v medicinske namene in 
nikakor ni sprejemljivo, da bi se uporabljal takšen, ki vsebuje 
ostanke.«

V redu. Ostanke smo pojasnili, vi pa o tem, kot ste že povedali, 
izobražujete in usposabljate. Kaj še so in bodo aktivnosti, 
ponudba v api centru?
»Ob usposabljanjih bi se v centru vršila apiterapija, pa tudi 
osnovne medicinske storitve, na katere se apiterapija 
naslanja. Tako so pri apiterapiji vpleteni zdravniki splošne 
medicine, kakšen specialist (na primer pulmolog), posamezni-
ki, ki obvladujejo protibolečinsko terapijo, in še kdo – da bi 
lahko ponudili uporabniku čim večji razpon storitev, ki bi mu 
pomagale skozi njegove potrebe oziroma težave. 
Ključne aktivnosti so torej različni postopki apiterapije za 
preventivne, kurativne ali rehabilitacijske namene.
Svetovanje o uporabi api izdelkov je izjemno pomembno, saj 
ima vsak izdelek svoje indikacije in kontraindikacije. Uporab-
nik mora vedeti in razumeti, kako in koliko časa se izdelek 
uporablja, kakšne so ustrezne doze, ali gre za preventivo, 
kurativo ali rehabilitacijo. 
Na voljo bodo kopeli z medom, terapija vdihavanje čebeljega 
zraka v apikomori, medene masaže in druge potrebne 
masaže. Vsako leto gostimo dve ali tri skupine maserjev, ki jih 
usposobimo tudi za masažo z medom. Pri masaži z medom se 
le ta vtre v podkožje, potem pa se s posebnimi masažnimi gibi 
in tehnikami s pomočjo medu iz podkožja izpodriva nečistoče. 
Osnovni cilj je prekrvitev celotnega hrbta in prepoznavanje 
slabše delujočih področij (refleksne cone), ki jih lahko nato 
skušamo izboljšati. 
Za takšne dejavnosti bi bilo najmanj, kar bi v takem centru 
potrebovali, zraven masažnih salonov in ambulant, še bazen 
za fizioterapijo, savne, prostor (terasa) za telovadbo, 
restavracijo s pravilno prehrano (prehranske razvade posa-
meznika so pogost zdravstveni problem ali vzrok zanje, ki jih 
poskuša reševati tudi apiterapija). 
Za uporabnike, katerih terapija se izvaja dlje časa, bo potreb-
no imeti na razpolago tudi spalne kapacitete. V naših načrtih 
bi potrebovali približno 100 ležišč. Potem so tu kapacitete za 
predavanja in simpozije. Pa apiteka (medena apoteka, v kateri 
se prvenstveno in pretežno ponuja apiterapevtske izdelke). 
Na koncu, a niti približno najmanj pomembne, pa so dodatne 
storitve za krepitev turističnega potenciala bližnjega in širše-

»V api komori se lahko izvajajo razni terapevtski postopki. Otroci pa 
so najbolj presebnečeni ko slišijo, kako glasno je brnenje v čebelnjaku 
tudi takrat, ko čebele domnevno počivajo,« pove Vlado Pušnik.
Foto: Maja Šušteršič



Teraso brunarice so pokrili, da je na voljo dovolj varnega in suhega 
prostora za dejavnosti tudi ob slabšem vremenu. Zaključuje jo api 
komora s čebelnjaki. Foto: Maja Šušteršič

ga okolja – Maribor se želi turistično zapisati nekam med 
zvezde in tak center bi moral bistveno doprinesti k ponudbi 
lokacije in regije. Api center bi dodatno zaokrožil ponudbo 
sosednjih športnih, rekreativnih in wellness kapacitet v okoli-
ci.«

Kaj lahko uporabnik v apicentru dobi že danes?
»Kar je danes tukaj vidno, je plod prostovoljskega dela. Obno-
vili smo brunarico, kupljeno od podjetja Marprom. Prostore 
smo osvežili, zrasla je api komora, postavili smo čebelnjak, 
pokrili smo teraso. 
Uradnih oziroma poslovnih ur za zdaj ni, zato uporabniki ne 
morejo do nas kadarkoli. Sprejemamo pa zaključene skupine, s 
katerimi se ob prijavi dogovorimo za termin. Na voljo so jim 
predavanja o čebeljih pridelkih, čebelarstvu in apiterapiji, pred-
stavitve in degustacije. Na terasi smo postavili apiterapevtski 
čebelnjak, kjer je mogoče izvesti masažo z medom, izvajamo 
pa še vdihavanje čebeljega zraka. Uporabnika lahko za samos-
tojno inhalacijo tudi usposobimo, da kasneje takšno terapijo 
samostojno izvaja doma, le pripomočke mora nabaviti. 
Prostor je vedno na voljo za vsa čebelarska društva Maribora. 
Ta ga lahko uporabljajo za sestanke, manjše občne zbore, 
izobraževanja, srečanja in piknike. Po slikarski koloniji, ko je 
tukaj kar močno deževalo, smo se odločili, da spravimo teraso 
pod streho.«

Zdraviliški, wellness in kongresni turizem, kapacitete za 
športne aktivnosti na najvišjem nivoju ali za rekreacijske 
namene, tradicionalna in novodobna kulinarika – vse to je 
ponudba, ki pod našim bregom in na njem že obstaja. Vsemu 
temu dodati čarobne učinke čebel bi bilo popolno, drži?
»Želimo si, da api center z vsem svojim potencialom zrase 
prav na tem mestu, a v tem trenutku za to še ni garancije. 
Ključne so tri stvari: potrebno je razrešiti lastništvo zemljišča, 
neobhodno je sodelovanje mariborske občine v okviru pri- 
merne ureditve okolja, v katerem deluje in se razvija šport-
no-rekreacijska, zdraviliška in kulinarična turistična ponudba. 
10.000 kvadratov pod brunarico je občinske zemlje in krasno 
bi bilo, če bi se vsaj del spremenil v čudovit nasad medovitih 

rastlin. Pa sprehajalne poti bi bilo treba urediti, postaviti klopi 
za počitek. 
Tretja stvar, ki zahteva tudi manipulacijo prostora, je dostop 
do api centra. Api center na 1800 kvadratnih metrih v 4 
etažah, z naštetimi aktivnostmi in potrebnimi kapacitetami, je 
že zaradi mobilnostnih prikrajšanosti dela uporabnikov pose-
ben arhitekturni zalogaj. Potrebuje pa še dostop za vozila. 
Približno 30 zaposlenih potrebuje dostop, servisni dostop je 
nujen, potrebna je krožna pot za avtobuse, ki dostavijo goste, 
najbolj nujno pa je zagotoviti dostop povsem do vrat za 
uporabnike s posebnimi potrebami ali gibalno ovirane. 
Na koncu pa si želimo plodnega sodelovanja tudi z vsemi 
sosedi. To so minimalni pogoji. Tam, kjer bomo tem minimal-
nim pogojem lahko zadostili, bo stal apicenter. Ne samo stal – 
ampak tudi deloval. 
Mislimo, da imamo program dobro zastavljen. Računamo na 
evropska sredstva, ki so za te namene na voljo. Gre za 
80-odstotno sofinanciranje, s katerim je projekt izvedljiv. Ker 
je Api center Maribor vseslovenski projekt ČZS in ČZDM, je 
tudi realno pričakovati, da bo projekt uspel. 
Pomembna pa je tudi pravočasnost. Za nas bi to pomenilo, da 
se projekt api centra zažene v dveh do treh letih. Že zgolj zato, 
ker smo že usposobili okoli 60 apiterapevtov iz okolice Mari-
bora. Kadrovsko smo tako za apiterapijo dobro pokriti že 
sedaj. Univerze in srednješolske institucije v okolici nudijo 
dovolj ustrezne podpore za prenos oblikovanih programov s 
papirja v prakso in, kar je zelo pomembno, za vzpostavitev 
kontinuitete – da api center ne bo spomenik nekaj zanesen-
jakov v zrelih letih, temveč bo skozi generacije živel in deloval 
na veke vekomaj.«
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Že na prvi pogled je prostor povsem drugačen od 
tistega, ki sem ga imela v spominu. Lokal na 
koncu Borštnikove ulice (številka 138), zraven 
prostorov Avto Tertinek, je tam praktično od 
nekdaj. Takšen občutek imam vsaj sama. A hkrati 
je vse drugače. Mize na vrtu so drugačne, v 
notranjost lokala pa pritegne lična dekoracija, ki 
nakazuje, da je vmes posegla ženska roka. Kot mi 
je povedala nova najemnica, ki lokal vodi od 8. 
oktobra letos, je bil prav to namen. »Prostor je 
čudovit, v njem pa je manjkalo ženske energije, ki 
se sedaj vrača,« je v najinem pogovoru večkrat 
ponovila Sandra Tertinek, ki si je v teh za 
gostinstvo zares težkih časih postavila nov cilj – 
Kavarnico Mari narediti prijazno družinam in 
nepogrešljivo, ko si človek na Borštnikovi in 
bližnji okolici zaželi dobre kave, čaja ali česa 
sladkega.

Že na prvi pogled je lokal povsem drugačen – 
spremenila se je podoba, ponudba. Kakšna vizija 
stoji zadaj?
»Sama še nikoli nisem delala v gostinstvu, zato je 
bil to zame prav poseben izziv. Lokal sem sprem- 

Kavarnica Mari – nov koncept 
prijetnih druženj na Borštnikovi

Povezati ta prostor 
na koncu 

Borštnikove v pravi 
medgeneracijski 

center

ljala sicer že dalj časa, saj imam v zgornjih 
prostorih pisarno, in pogosto sem razmišljala, 
kako spremeniti koncept, da bi pritegnili tudi 
drugačne goste. Odločila sem se, da želim 
odpreti kavarnico, prijeten prostor za druženje.«

Z drugačnim prostorom in željo po novih gostih 
pa je povezana tudi nova ponudba.
»Drži. Stavim na lokalne dobavitelje. Čeprav je 
zgodba Kavarnice Mari kavarniška zgodba, pa 
lahko pri nas še zmeraj spijete kozarček dobrega, 
kakovostnega vina. S tem nas zalaga Vinarstvo 
Papež. V ponudbo piva smo dodali še Craft piva, 
ki jih proizvaja mlad pivovar iz Lenarta. Kavo nam 
dobavlja Tovarna kave, čaje Europark. Popolna 
novost pa so sladice. Ponujamo baklave, ki se 
pečejo v Velenju, medtem ko minjoni in kolački 
prihajajo iz lokalnega okolja.«

Zdi se, da je lokaciji na Borštnikovi ulici manjkala 
takšna ponudba. Kako vidite konkurenco vi?
»Smo sredi spalnega naselja, kjer je veliko 
podobnih majhnih lokalov. Ko sem preučevala, 
kaj bi naredili iz Kavarnice Mari, sem seveda pre- 

Petra Hercog
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učevala njihovo ponudbo in ugotovila, da gre večinoma za 
bare. Sama sem hotela drugačno, že opisano zgodbo. Edini 
lokal, ki je po vsebini podoben nam, je Avenija. Seveda nanje 
ne gledam kot na konkurenco, saj smo vsi povezani, služimo 
mikro lokalnemu okolju in vsak lahko s svojo zgodbo pridobi 
svoje lojalne goste.«

Prihajate iz povsem drugačnega poklica, računovodskega. 
Zakaj vas je pritegnilo gostinstvo?
»Kot sem že rekla, lokal spremljam že dalj časa, saj imam v 
zgornjih prostorih pisarno. O najemu sem razmišljala že pred 
epidemijo, a nekako se ni izšlo. Prejšnja najemnica je imela v 
času epidemije lokal večinoma zaprt in takrat sem se 
dejansko odločila, da je pri meni prišel čas za spremembo. 
Lokal je last mojega svaka, predstavila sem mu idejo in 
koncept, vse ostalo se je potem dejansko zgodilo kar samo od 
sebe.«

Podobo ste močno spremenili. Verjetno je bil to tudi eden 
vaših ciljev?
»Res je. Tukaj, kjer sediva sedaj, so bili prej separeji, sama pa 
sem želela odprt, svetel prostor. Do določene mere so podobo 
spremenili že prejšnji najemniki, mi smo dodali zgolj še piko na 
i. Priznati moram, da sem imela pri tem podporo vse družine, 
pri urejanju prostora mi je pomagala predvsem hči, ki je za 
praznični čas tudi lično dekorirala prostor.«

Obiskovalec že od zunaj opazi spremembo. Ste tudi zunanjo 
podobo lokala spreminjali?
»Zamenjali smo nadstrešek in mislim, da smo se odločili prav, 

saj je zdaj lokal že od zunaj videti drugačen. Če se spomnite, je 
bil prej nadstrešek iz PVC-ja, kar me je motilo vsakič, ko sem 
prišla v službo. Po manjših izzivih s podizvajalci, s katerimi se 
srečujemo vsi, ki se kakor koli lotimo obnov, nam je po mesecu 
in pol uspelo obnoviti nadstrešek, ga postaviti tudi na novo 
konstrukcijo in verjamem, da sedaj že od zunaj privablja nove 
goste v notranjost lokala.«

Opažate po dveh mesecih tudi v strukturi  gostov 
spremembo, ki ste si jo želeli?
»Dva meseca sta prekratko obdobje, da bi človek lahko 
potegnil neke prve zaključke, upoštevati moramo tudi dejstvo, 
da je covid-19 še vedno med nami, kar zagotovo vpliva na 
obisk lokalov povsod. Zdi se mi, da si ljudje želijo lokala v tem 
predelu, opažam tudi, da so mnogi prišli pogledat, kaj 
ponujamo, kako smo spremenili prostor, kakšna je ponudba. 
Ugotavljam, da prejšnje strukture gostov ni več in s tem sem 
zadovoljna. V prostoru je veliko več ženske energije, kar je bila 
moja želja. Navsezadnje sem lokal opremljala s tem ciljem. 
Imamo otroški kotiček, v katerem se lahko zamotijo otroci, 
medtem ko mamice v miru spijejo kavo ali čaj in poklepetajo s 
prijateljicami. Na voljo imamo mini knjižnico, gostje lahko 
prelistajo tudi različne revije v različnih jezikih. Ponujamo to, 
kar sama pričakujem od mini kavarnice, v kateri postavljamo 
dobro počutje gosta na prvo mesto.«

Koronakriza je gostince prizadela močneje kot druge 
panoge. Vi ste v tem času začeli novo zgodbo. Od kod vam 
pogum?
»Po poklicu sem ekonomistka in vodim računovodstvo za 
Avto Tertinek. To pomeni bolj ali manj delo s papirji. 
Potrebovala sem spremembo, nekaj novega, odmik od 
pisarniškega dela. Otroka sta skoraj odrasla in ocenila sem, da 
je prav zdaj napočil pravi trenutek. Hkrati pa sem vsak dan 
opazovala ta lokal in razmišljala, kaj bi bilo mogoče spremeniti, 
narediti. Ko se poklopita želja po nečem novem in jasna vizija, 
kaj želiš doseči, se stvari začnejo odvijati same od sebe. Sama 
tudi nisem človek, ki bi se bal prihodnosti, ki bi se ubijal z 
vprašanji tipa 'kaj pa če', 'kaj pa ko' … To verjetno izvira še iz 
časov, ko sem bila brezposelna in takrat sem zares trpela, saj 
sem človek akcije, gibanja.«

Kako se torej ekonomistka znajde med izzivi, ki jih prinaša 
gostinstvo?
»Priznam, da mi je bilo vse novo. Imam pa podporo ljudi, ki so 
že delali v ali za gostinstvo. Tako sem spoznala prijetno gospo, 
ki je bila najemnica neke gostilne, torej je imela izkušnje. Ker 
sem po naravi odprt človek, sva hitro od računov, zaradi česar 
je prišla, začeli govoriti o tem lokalu. Predstavila sem ji svojo 
vizijo, ki ji je bila všeč, in očitno se je odločila, da mi pomaga. 
Zlata vredne so bile njene izkušnje v zvezi z gostinsko opremo 
– aparati za kavo, hladilniki. Ponudba lokalnih dobaviteljev pa 
je bila v temelju tudi moja želja.«

Ste se zgledovali po kakšni kavarnici, ki vam je bila zares 
všeč?
»Ko je ideja za najem lokala dozorela, sva z možem obiskala 
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kar nekaj lokalov in našla sem kavarnico v Slovenski Bistrici in 
na Ptuju, ki sta bili po mojem okusu. Ne gre za kopiranje idej, 
bolj pomembno je, da dobiš nekje drugje potrditev, da tvoje 
ideje delujejo. Predvsem so me mučile sladice. Hči izjemno 
dobro peče, mene pa so zanimale predvsem potrebne dnevne 
količine, velikost sladic in podobno. Sama imam izjemno rada 
sladko, a kos torte mi je preveč. Zato v naši Kavarnici Mari 
ponujamo manjše slaščice, ki zadovoljijo potrebo po sladkem, 
hkrati pa ne napolnijo želodca do te mere, da se človek komaj 
premika.«

Zanimiv je izbor slaščic, ki jih ponujate in med katerimi je tudi 
baklava. To ni ravno tipična mariborska ponudba.
»Tudi sama sem bila sprva malce skeptična, predvsem zato, 
ker sama nisem marala baklave. A ko sem okušala te iz 
Velenja, sem si premislila. Lokal po nečem mora izstopati in 
zakaj ne bi namesto klasičnih toric ponujali nekaj, kar imajo 
ljudje radi – nekaj kar ob kavici ali čaju ne morejo naročiti 
drugod kot pri nas.«

Gostinci so v nezavidljivem položaju tudi zaradi tega, ker je 
težko dobiti zanesljive sodelavce. Kako je pri vas?
»Kot je iz pogovora verjetno že razvidno, je Kavarnica Mari tudi 
družinski projekt. Veliko mi pomaga hči, predvsem pri 
dekoraciji prostora in s svojimi idejami, omenila pa sem tudi, da 
je izjemna v peki slaščic. Zaposleno imamo še prijetno dekle, ki 
streže trenutno, sicer pa goste največkrat postrežem kar 
sama. Mislim, da je ta prvi stik z gosti in novimi gosti zelo 
pomemben. Nikjer o lokalu, potrebah gostov, njihovem 
zadovoljstvu ne izveš več kot v lokalu samem. Hkrati pa na tak 
način tudi malce privarčuješ, saj je zagon takšnega lokala 
povezan s številnimi stroški.«

Ponudbi in konceptu ste prilagodili tudi delovni čas. Kdaj si 
lahko pri nas privoščimo kavo, čaj, sladico?
»Odprti smo od ponedeljka do petka med 8. in 17. uro, ob 
sobotah imamo zaenkrat zaprto. Mogoče se bo to sčasoma 

spremenilo, a trenutno je, tudi zaradi tega, ker je zunaj mrzlo, ta 
delovni čas popolnoma ustrezen.«

Kakšni so načrti za naprej? Verjetno se ne boste ustavili na 
točki, kjer ste sedaj?
»Načrtov imam včasih celo preveč. Izjemen izziv mi je 
tukajšnje dvorišče, ki je naše in neizkoriščeno. Po 16. uri si 
predstavljam, da bi to dvorišče postalo prireditveni prostor, 
namenjen različnim neuveljavljenim glasbenikom, ki redko 
dobijo priložnost nastopati po mariborskih lokalih. Tržno nišo 
vidim tudi v organizaciji literarnih večerov. Nekaj besed o tem 
sva že spregovorila z Bojanom Maroševičem in mislim, da bi ta 
koncept lahko lepo zaživel tukaj, na Borštnikovi, saj v bližini ni 
lokalov, ki bi ponujali takšno vsebino, imamo pa ljudi, ki so je 
željni. Ker imamo na voljo velik prostor, bi ga lahko izkoristili 
tudi plesalci. Hči je plesala pri Plesni izbi in spomnim se težav 
z iskanjem prostora za njihove nastope. Tukaj ga je ogromno, 
le povezati se moramo in začeti z delom. Tukaj so še likovne 
kolonije, modne revije, letni kino. Gre torej za vsebine, ki so 
tako ali drugače povezane s kulturo, a redko najdejo prostor v 
mariborskem kavarniškem življenju, so pa zanimive za goste. 
Prepričana sem, da če se gostinec omeni samo na ponudbo 
hrane in pijače, je to premalo. Sama želim več.«

To so tudi vsebine, ki v naši mestni četrti precej manjkajo. Pa 
bo dovolj prostora?
»Možnost je širitev tudi na parkirišče preko ceste. To zemljišče 
je v lasti občine, a je povsem neizkoriščeno, in verjamem, da bi 
se lahko dogovorili za smiselno uporabo. Predviden je mini 
golf, ki pomeni dodatno vrednost za bivanje v tem delu mesta, 
ki bi ga lahko nadgradili še z otroškimi igrali in povezali ta 
prostor na koncu Borštnikove v pravi medgeneracijski center, 
saj smo mestna četrt, ki združujemo različne generacije, zato 
je čas, da dobimo prostor, kjer se lahko srečujemo, 
izmenjujemo znanja in veščine, ob tem pa spijemo odlično 
kavo ali čaj in se malce posladkamo.«
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Kraj Radvanje se prvič pisno omenja leta 1096 
in 1105, ko Bernard Spanheimski, sin Engelberta 
I. Spanheima, enega izmed ustanoviteljev 
benediktinske opatije v Sv. Pavlu v Labotski 
dolini na Koroškem, podari tej ustanovi 
"oppidum Radewan" oziroma kraj Radvanje. Med 
tem ko latinska beseda oppidum opisuje utrjeno 
območje ali utrdbo, je še bolj zanimiv izvor imena 
Radewan. Etimološko gledano ime prevajamo 
kot Radovanova vas – verjetno je šlo za 
srednjeveškega slovanskega veljaka, na ka- 
terega se je naslonilo poimenovanje utrjenega 
zaselka, verjetno še pred nastankom gradu. 
Naše domneve potrjujejo arheološke najdbe 
osemindvajsetih zgodnjesrednjeveških slovan- 
skih grobov znotraj obzidja nekdanje rimske ville 
rustice v bližnji Borovi vasi in ohranjena ljudska 
pripoved, ki pravi, da je na območju Radvanja v 
»predturških časih« obstajalo »staro mesto«, ki 
se je pogreznilo.

Leta 1147 zasledimo v neki listini iz Velikovca 
viteza Lottoldusa de Radewana, Spanhei- 
movega spremljevalca na križarskem pohodu. 
Njegov naziv nam prvič nakazuje možnost, da je 
v tem času že obstajala radvanjska graščina. 
Lottoldus je najverjetneje umrl v bitki nekje v 
Palestini, saj se vitezi "de Radewan" v nadaljnjih 
virih več ne omenjajo. 

Radvanjski grad – naša vez s 
preteklostjo 

Zagotovo lahko 
trdimo, da dvorec 

Radvanje s svojim 
zaledjem pooseblja 

središčno točko 
radvanjske 

zgodovinske slike. 
Velja za vez med 
novodobno idejo 

stanovanjske 
soseske, v kateri 

prebivamo, in 
tisočletje starim 

obpohorskim 
zaselkom, nastalim 

že dolgo pred 
Mariborom.

Grad se konkretneje v virih srednjega veka več 
ne omenja, kar izraža njegovo majhno vlogo v 
obvladovanju prostora. Lastniki se ponovno 
omenjajo šele v 16. stoletju s priimkom Gais- 
ruck. Radvanjski grad takrat prenovijo in mu 
dodelijo pomembnejšo vlogo za bližnjo okolico. 
V lasti imajo velike površine gozdov na Pohorju, 
pravico do lova, ribolova na Dravi in njenih 
pritokih. Od vsakega splava, ki je priplul po Dravi, 
so Radvanjčani pobrali po 8 krajcarjev. Grad je 
tekom svoje zgodovine, v duhu svojega časa, s 
prezidavami dobival različno podobo. Stavba je v 
začetku 18. stoletja baročno predelana (Slika 1), 
v 19. stoletju pa so mu dogradili še okrogel stolp 
in s tem današnjo podobo (Slika 2). 

Radvanjski grad je najverjetneje doživel svoja 
najlepša leta v prvi polovici 20. stoletja, ko je bil 
v lasti graščaka Alfreda von Rosmanita. V 
popisu grajske posesti leta 1904 so sodili h 
gradu drevesnica in vrtnarija, opekarna in žaga. 
Skupne zemljiške posesti je bilo 309,6 hek- 
tarjev, od tega je bilo 1,15 hektarjev pozidanih. 
Lastnik Rosmanit se je ukvarjal s kmetijstvom, 
poljedelstvom, vrtnarstvom, živinorejo, sadjar- 
stvom, mlekarstvom, kokošjerejo, čebelar- 
stvom, hmeljarstvom in šolstvom. Intenzivno se 
je ukvarjal z vzrejo dirkalnih in kasaških konj, s 
katerimi je bil znan daleč naokrog. 
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Slika 1: Radvanjski grad, 
zgodnje 19. stoletje. 

Pogled proti zahodu. 
Vir: J. F. Kaiser, A. Gulič



Južno od gradu, globoko v gozdu, je še 
danes vidna grobnica rodu Rosma- 
nitov dunajskega arhitekta Flescher- 
Brunningena, ki pa je v zelo slabem 
stanju prepuščena na nemilost vre- 
menu in vandalizmu (Slika 3).

Pred drugo svetovno vojno je grad 
kupil Hrvat N. Jurković in ga obdržal 
vse do leta 1945, ko je prišel v državne 
roke in s tem v postopno uničenje 
(Slika 4). Dodatno degradacijo je grad 
doživel z nedavno pozidavo blokovskih 
kompleksov v bližini.

Kot zanimivost velja omeniti, da je bil 
grad konec 18. stoletja središče mari- 
borske prostozidarske lože "Zu den 
vereinigten Herzen" pod vodstvom Jo- 
hanna Pöttinga, banatskega provinci- 
alnega upravnika, ki je pred tem bil zelo 
častitljiv član romunske lože ter 
mojster stola češke lože Vitezov orla in 
pelikana ter predsednik Rosenkreu- 
zerjev na Češkem. V gradu so bile tisti 
čas na stene nekega stranskega 
poslopja narisane izpitne ceremonije 
za sprejem v framazonsko ložo, ki pa 
so jih kasneje izbrisali. Zaradi obre- 
kovanja okoliških prebivalcev, da se v 
gradu odvijajo čudni rituali, se je loža 
preselila v Gradec, kjer deluje še 
danes. Ni naključje, da je bil pred drugo 
svetovno vojno ustanovljen Rotary 
klub Maribor prav na pobudo lastnika 
gradu v Radvanju.

Slika 2: Radvanjski 
grad danes, s podobo, 
ki jo je dobil v 19. 
stoletju. Pogled proti 
zahodu. 
Foto: A. Gulič

Slika 3: Radvanjski 
"mavzolej", grobnica 
družine Rosmanit. 
Foto: A. Gulič

Slika 4: V zadnjih letih pred 2. sv. vojno je bil grad Radvanje del turistične ponudbe Maribora. 
Vir: A. Gulič
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Spoštovani sosedje, sokrajani, prijatelji.

Mi, ki spodbujamo neobhodne spremembe, 
znamo z njimi veliko bolje shajati 

in jih obračati v korist vseh, 
ki so del našega skupnega ustvarjanja.

V novem letu bomo, skupaj z vami, 
nadaljevali začeto, 

saj dobro vemo, 
da lahko tisoče lučk vzplamti iz ene same, 

pa ta zato ne bo gorela nič manj. 
Znanje, izkušnje in sreča ne oslabijo s tem, 

ko jih deliš.

Hvala vam, ker lahko spreminjamo skupaj.  
In delimo z vami.

Tudi v 2022!

Vaša Mestna četrt Radvanje



december 2021


