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MARTINČEK TREK 2012
Radi raziskujete, se potikate po gozdnih poteh, še raje pa tam, kjer jih ni in iščete skrite 
kotičke? Potem imamo pravo stvar za vas – »Martinček trek 2012«. V Ribnici na Po-
horju vam bomo pripravili pravo pustolovščino, ki vas bo vodila po bližnjih in bolj odd-
aljenih vrhovih, po skrivnih poteh skozi gozd, mimo jezer in drugih biserov, ki nam jih 
nudi Pohorje. 
»Martinček trek 2012« je pustolovski tekmovalni treking, doživljajska rekreacija, pri 
kateri je potrebno poiskati kontrolne točke, ki jih postavi organizator. Čas, ki ga posa-
meznik potrebuje za premagovanje poti, se sicer meri, a odmerjate si ga sami. Čisto 
od vas je odvisno, ali boste hiteli ali si raje vzeli čas za opazovanje okolice, ptičje petje, 
malico … Zaradi tega je treking  primeren za vsakogar, za družine z otroki kot tudi za 
ekstremne športnike. Zmagovalec pa je prav vsak, ki prečka ciljno črto!  
Kategorijo si izberete sami ob prijavi na spletni strani www.treking.si! Prijaviti se 
morate teden dni pred trekingom na omenjeni spletni strani! Ali se boste po trasi spre-
hodili ali jo boste pretekli, pa se odločite sami!
Dobro je, da ste vsaj malo uhojeni, po pravilih Slovenske treking lige pa morate imeti 
s sabo tudi obvezno opremo (kompas, zemljevid, svetilko z rezervnimi baterijami, as-
trofolijo, prvo pomoč, mobitel, piščalko, opis poti, osebni dokument …). Nekaj vtisov in 
več o sami Slovenski treking ligi lahko preberete tudi na www.treking.
si in www.pk-martincek.net!
Vas že srbijo podplati? Ne pozabite, vidimo se 9. junija 2012 
v Ribnici na Pohorju!

ZAKljuČEK pRojEKTA 
EvRopA ZA dRžAvljANE
V ponedeljek 21. maja 2012, je v prostorih Mla-
dinskega kulturnega centra s Hotelom Radlje ob 
Dravi potekala zaključna prireditev ob projektu Ev-
ropa za državljane v Radljah ob Dravi. Po besedah 
slavnostnih govornikov, župana Občine Radlje ob 
Dravi Alana Bukovnika, župana Občine Ribnice na 
Pohorju Srečka Geča in župana Občine Čazme Din-
ka Piraka, se je projekt uspešno zaključil. Rezultat 
je bil sodelovanje med društvi, zavodi, ustanovami 
ter povezovanje ljudi iz vseh lokalnih skupnostih, 
ki so si izmenjevali izkušnje, mnenja in primere 
dobre prakse. Prav tako so udeleženci spoznavali 
Evropsko unijo in njene institucije z raznovrstnimi 
metodami dela. Sodelovalo je 13 domačih društev 
ter 9 društev iz Čazme. Vsem sodelujočim v pro-
jektu se iskreno zahvaljujemo, da smo lahko z vašo 
pomočjo tako uspešno zaključili projekt.
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evrop-
ske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je 
izključno odgovornost avtorja in v nobenem prim-
eru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

Občina Radlje ob Dravi
Foto Anka

BISTRo GlAvo vARujE ČElAdA
Letos smo izvedli že 15.kolesarjenje Bistro glavo varuje čelada. Z akcijo smo pričeli na 
pobudo KK Radlje. Posebna zahvala gre gospodu Vladu Caplu, ki skrbi,da so kolesa 
pripravljena za vožnjo v prometu in policistom  PP Radlje, ki nas spremljajo in varujejo 
na cesti.
Letošnje tradicionalno kolesarjenje je bilo še posebej svečano. Pred zaključno vožnjo 
smo imeli krajši program, otroci so peli, plesali in se zabavali. Vožnja na Dobravo je po-
tekala tekoče, otroci so bili na kolesih zelo spretni.Po vrnitvi v vrtec so prejeli medalje.

Brigita Tršar
vrtec Radlje

vABIlo
Krajevna skupnost Vuhred vabi v nedeljo, 27. maja 
2012 na Tradicionalni pohod po vodni učni poti. 
Zbor je pri izlivu Vuhreščice. Vljudno vabljeni!

13. redna seja 
Župan Občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik, sk-
licuje 13. redno sejo Občinskega sveta Občine 
Radlje ob Dravi, ki bo v ponedeljek, dne 28. maja 
2012, ob 18.00 uri, v prostorih Občine Radlje ob 
Dravi, soba 313/III.

Še pojasnilo Vrtca Radlje k članku iz prejšnjih Novičk »40- let Vrtca Radlje« je, da gre za 
40. let praznovanja vrtca Radlje na obstoječi lokaciji.
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Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

SodElovANjE dRuŠTvA 
ZA oHRANITEv KulTuRNE 
dEdIŠČINE IN uMETNoSTI
IZ RADELJ OB DRAVI
S PC V SLOVENJ GRADCU
Že od sobote, 19. maja 2012, se Društvo za 
ohranitev kulturne dediščine in umetnosti 
Št. Janž pri Radljah predstavlja v Slovenj 
Gradcu. V atriju Koroške galerije likovnih 
umetnosti bo med 21.  in 24. majem  2012 
razstava starega orodja, hkrati pa se bo iz-
vajala rokodelska delavnica. Zaradi velikega 
zanimanja za razstavo in delavnice se bo 
društvo odzvalo na povabila krajev tudi iz-
ven naše regije.
Društvo je izkoristilo priložnost ter s 
pomočjo Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob 
Dravi predstavilo turistične značilnosti 
občine Radlje ob Dravi vsem obiskovalcem.
V prostorih Mladinskega centra Radlje pa 
se od 17. maja 2012 s svojimi rokodelskimi 
izdelki predstavlja članica našega društva 
Marjana Viltužnik.

Hermina Ropoša

doSEžKI MlAdIH SAKSofoNISTov GŠ RAdljE oB dRAvI
Saksofonisti GŠ Radlje so že po tradiciji odlični. Vendar uspeh ne pride sam po sebi. Zato so 
potrebni vztrajni in nadarjeni učitelji, prav takšni učenci in nenehna podpora staršev. Vse to 
ima 4SAX. Zato tudi izredni dosežki posameznikov in ansambla. Dvema članoma je pri pouku 
saksofona mentor Vojko Trnjek (Anže Ropoša, 6. razred, Matevž Zupančič, 5. razred), dvema 
pa učitelj Dejan Kus (Boštjan Krapež in Blaž Starc, 6. razred). 

Novičke so že poročale o prvi nagradi Kvartetu saksofonov na Mednarodnem tekmovanju 
Davorin Jenko v Beogradu. Prav tam pa je prvo nagrado prejel tudi Blaž Starc v kategoriji 
saksofon solo. Na 41. Tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije v Novem mestu je Kvartet 
dobil srebrno plaketo. Na Mednarodnem tekmovanju in festivalu glasbenikov in solistov ter 
komornih skupin Svirel v Štanjelu so bili ponovno nagrajeni z zlatim priznanjem in prvim mes-
tom. Fantje s svojim prizadevanjem slovijo po prefinjenosti zvoka, muzikalnosti, uigranosti, 
zahtevnim repertoarjem, odlično medsebojno komunikacijo in razumevanjem.  Umetniški 
vodja Kvarteta saksofonov je Vojko Trnjek. Sodelavci so ga izbrali za učitelja leta. Čestitam!

mag. Milka Ajtnik
ravnateljica GŠ Radlje ob dravi

Na pobudo civilne družbe že od leta 1970 
po vsem svetu obeležujemo dan Zemlje, 
leta 2009 pa je 22. april za mednarodni dan 
Zemlje razglasila Generalna skupščina Orga-
nizacije združenih narodov. Vsako leto se ob 
tem dnevu zvrstijo številni dogodki po vsem 
svetu, s katerimi želijo udeleženci opozoriti 
na nevarnosti, ki prežijo na naš planet, in 
pozvati vse ljudi, da prispevajo k trajnostne-
mu razvoju Zemlje.
Letos je po podatkih Svetovne mreže dneva 
Zemlje (http://www.earthday.org/2012) v 
aktivnostih po vsem svetu sodelovala kar mili-
jarda ljudi. Med njimi smo bili tudi udeleženci 
izleta v naravo, ki sta ga 26. aprila organizirali 
vzgojiteljica Sabina in njena pomočnica Cvet-
ka iz Vrtca Vuhred.
Na pragu prvomajskih počitnic smo se tako 
zbrali pred vrtcem in se podali prek mostu 
čez reko Dravo. Na vrhu „Šintarovega klanca“ 
nas je čakalo prvo presenečenje. Pridružili so 
se nam vrtčevski otroci z Dobrave in konjenik 
David, ki nas je skupaj s spremljevalko popel-
jal do svojega „majhnega živalskega vrta“ na 
radeljskem polju.

Že med pohodom smo lahko opazovali in 
občudovali naravo, veliko novega o sobivanju 
različnih živali in razumevanju med ljudmi 
in živalmi pa nam je predstavil David. Videli 
smo pse, kozličke, goske in pujse, ki živijo v 
skupnih ogradah.
Otroci so se najbolj veselili konjev. Lahko so 
pobožali črnega vranca in belo kobilo vrste 
lipicanec, ob Davidovi pomoči pa so lahko tudi 
jezdili. Kot da bi bili že pravi izkušeni jahači, so 
med ježo izvedli različne naloge: desna roka 
stran od telesa, nato leva in nazadnje še obe. 
To še ni vse, otroci so pokazali, da lahko med 
ježo pogledajo tudi nazaj. Ob Davidovem sp-
remstvu so se odlično odrezali, kobila pa je 
potrpežljivo prenašale vse otroke, ki so želeli 
jezditi, nekatere tudi dvakrat.
Na čudovit način smo obeležili dan Zemlje. 
Hvala vsem, ki ste se za to potrudili. Ver-
jamem, da si vsi želimo, da bi tudi naši po-
tomci lahko občudovali pestrost rastlinskega 
in živalskega sveta na Zemlji. Vsi se potrudi-
mo za to!

Zapisala Tinkina in Anžejeva mama

oB dNEvu ZEMljE SMo užIvAlI v NARAvI

ZAKljuČEK AKcIjE “ZlATA poT 
RAdElj oB dRAvI”
Ob zaključku akcije “Zlata pot” Občine Radlje ob Dravi 
vam tokrat predstavljamo prispevke iz Vrtca Radlje in 
Vrtca Vuhred. Razglasitev najbolj izvirnih prispevkov 
bo objavljena v začetku junija. 

»ZlATA poT« oBČINE RAdljE
Zlat kotiček je naš vrtec. To je hiša, kjer  bivajo veselje, 
radoživost, prijateljstvo, sprejetost. To je hiša,  iz kat-
ere vodijo poti v prihodnost: v znanje, poklic, uspeh, 
družino, sožitje – v življenje. To je hiša, kjer preteklost 
in sedanjost gradita prihodnost. To je naša zlata pot!

vrtec Radlje

dRuŠTvo AjdA IN oBČINA 
RAdljE oB dRAvI vABITA 

na druženje vseh vrtičkarjev v občini Radlje ob 
Dravi, ki bo v torek, 31. maja 2012 ob 18. uri v 

prostorih Dvorca Radlje ob Dravi.
Želja društva je, da vam predstavi, kako 

pridelovati zdravo hrano.

Atrij Koroške galerije likovnih umetnosti 
Slovenj Gradec


