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NAPOVEDNIK PRIREDITEV

31. 1.–2. 2. 2014

Mladinski center Radlje. Državni seminar za vodje 
otroških in odraslih folklornih skupin: Koroški 
plesi 2. Organizator: JSKD. 

1. FEBRUAR 2014 – SOBOTA

17.00
Telovadnica OŠ Vuzenica. 13. krog ženske državne 
odbojkarske lige vzhod med ekipama ŽOK 
Vuzenica in Novo KMB II. 

18.00 (po sveti maši)
Župnijska cerkev sv. Marjete Muta. Koncert ŽPZ 
Klasje Muta pod vodstvom Bernarde Žvikart 
ob prazniku svečnice. Organizator: Ženski pevski zbor 
Klasje-Muta.

19.30
Telovadnica OŠ Vuzenica. 13. krog moške državne 
odbojkarske lige vzhod med ekipama OK Vuzenica 
in Lunos Maribor III. 

2. FEBRUAR 2014 – NEDELJA

3. FEBRUAR 2014 – PONEDELJEK

16.00
Knjižnica Podvelka. Pravljica potuje: Recept 
za ljubezen.

1

NAPOVEDNIKI PRIREDITEV

28. FEBRUAR 2010 • NEDELJA

15.00
Večnamenski prostor OŠ Lehen . Gledališka predstava – 
monokomedija avtorja Toneta Partljiča Čistilka in pred-
sednik uprave v izvedbi dramske igralke Mojce Partljič . 
Organizator: KD Lehen . 

18.00
Hotel Radlje ob Dravi . Gledališka predstava Toneta Par-
tljiča Gospa poslančeva v izvedbi Dramske skupine 
KUD Brezno Podvelka . Vstopnina: odrasli 5 eur, šolski 
otroci 3 eur .

1. MAREC 2010 • PONEDELJEK 

10. 00
Klubski prostor Društva upokojencev in invalidov Ra-
dlje, Mariborska cesta 26 . Bralno srečanje, namenjeno 
starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite 
brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti . Organizator: 
Knjižnica Radlje ob Dravi . 
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19.00
Glasbena šola Radlje ob Dravi. Klavirski recital 
Tomaža Petrača. Izredni profesor, pianist in 
predstojnik Oddelka za inštrumente s tipkami (klavir, 
orgle, čembalo, harmonika) na Akademiji za glasbo 
Univerze v Ljubljani. Tomaž Petrač izhaja iz znane 
mariborske glasbene družine, bil je varovanec slovite 
Dubravke Tomšič Srebotnjak, kjer je diplomiral. 
Koncertni študij je zaključil v Baslu. Izpopolnjeval se je 
pri znanih pianistih in dobil več najvišjih nagrad doma 
in v tujini. Nastopa kot solist, v komornih skupinah in 
v znanih orkestrih. Koncerte ima v Italiji, Franciji, Švici, 
Nemčiji, Makedoniji, Srbiji in na Hrvaškem. Njegova 
študentka je tudi nekdanja naša učenka, domačinka 
Helena Kreuh. Program: Mozart, Beethoven, Ukmar, 
Brahms. Prisrčno vabljeni na odličen večer.

4. FEBRUAR 2014 – TOREK

10.00
Prostori Društva upokojencev in invalidov Muta, 
Glavni trg 27. Bralna srečanja, namenjena starejšim, 
upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati 
in se ob knjigah pogovarjati ter družiti.

16.00
Knjižnica Muta. Pravljica potuje: Recept za ljubezen.

18.00-22.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Bowling 
liga bajta – ekipno mešano. Redna tekma 8. kola. 
Organizator: Bowling klub bajta in BC bajta Radlje.

18.00
Glasbena šola Radlje ob Dravi. Nastop učencev tolkal. 
Ritmična in melodična tolkala na Glasbeni šoli Radlje 
poučuje Bruno Domiter, v Dvorcu Bukovje pa Matic 
Črešnik.
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5. FEBRUAR 2014 – SREDA

6. FEBRUAR 2014 – ČETRTEK

18.00
Knjižnica Radlje. Predstavitev fotomonografije 
Sebastijana Oblaka: Uršlja gora – presežni svet. 
Knjiga, ki je sad avtorjeve ljubezni do Gore, navdušuje 
s fotografijami. Avtor letno obišče Uršljo goro več 
kot tristokrat, v vseh letnih časih in ob vsemogočih 
vremenskih razmerah. V 15 letih je doživel goro 
na tisoče načinov in napravil ogromno fotografij. 
Po izboru jih je še vedno ostalo 35 000, tako da je 
bila pomoč fotografskega strokovnjaka nujna. Tomo 
Jeseničnik je gradivo uredil in oblikoval monografijo 
v edinstven umetniški izdelek. V knjigi so poleg 
200 umetniških fotografij še prispevki Mitje Šipka, 
Mirka Osojnika, Franca Verovnika, Toma Jeseničnika, 
Majde in Sebastijana Oblaka. Je uresničitev 
avtorjeve velike želje in njegov poklon Koroški in 
Sloveniji. Na predstavitvi bosta nastajanje fotografij 
in monografije predstavila avtor Sebastijan Oblak 
in svobodni fotograf Tomo Jeseničnik.

Sebastijan Oblak in Tomo Jeseničnik. 
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7. FEBRUAR 2014 – PETEK

14.00
Osnovna šola Kapla na Kozjaku. Prireditev 
ob kulturnem prazniku. Organizator: OŠ Kapla.

16.00
Knjižnica Vuzenica. Pravljica potuje: Recept 
za ljubezen.

18.00
Osnovna šola Ribica na Pohorju. Prireditev 
ob kulturnem prazniku. Nastopajo: MoPZ, Otroška 
folklorna skupina in učenci OŠ Ribnica na Pohorju. 
Po prireditvi je redni letni občni zbor društva 
KUD Stane Sever Ribnica na Pohorju. Organizator: 
KUD Stane Sever Ribnica na Pohorju, Osnovna šola 
Ribnica na Pohorju.

18.00
Prostori MKC Radlje ob Dravi. Literarni večer 
z Renejem Doplerjem.
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18.00
Večnamenska Modra dvorana Vuzenica. Proslava 
ob slovenskem kulturnem prazniku. Organizator: 
TIC Vuzenica.

Kulturni praznik 2013. 

18.00
Kulturni dom Podvelka. Osrednja občinska proslava 
ob slovenskem kulturnem prazniku v izvedbi 
KD Ožbalt. 

8. FEBRUAR 2014 – SOBOTA

9.00–13.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi 
(Dvorec Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Počastitev 
Prešernovega dneva, slovenskega kulturnega 
praznika z ogledom razstav v Dvorcu Radlje. Muzej 
Radlje ob Dravi vas na Prešernov dan, 8. februar, vabi 
na ogled muzejskih razstav v Dvorec Radlje. Ogledali 
si boste lahko Rimske kamnite spomenike v Dravski 
dolini, vitrino z arheološkimi najdbami, pridobljenimi 
ob izgradnji radeljske obvoznice leta 2011, in stalno 
razstavo Zbirka kladiv Ferdinanda Leitingerja. 

09.30
Start na športnem igrišču Remšnik. Tradicionalni 
zimski pohod ob slovenskem kulturnem prazniku. 
Pohod bo na Kapunar (malica iz nahrbtnika). 
Organizator: ŠD Vas in KD Remšnik.
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18.00
Avla Osnovne šole Muta. Proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku. Nastopajo: Kmečka godba 
Pernice, MePZ Zvon Muta, Utrip zgornje Drave, 
Kultomaterji, Otroški pevski zbor OŠ Muta in Eva Boto. 
Organizator: Kulturno umetniško društvo Muta.

18.00
Kulturni dom Radlje. Glasba v srcu – prireditev 
ob kulturnem prazniku. Gostja večera: Mateja 
Kremljak. Sodelujejo Dekliški pevski zbor Aglaja, 
Rusalke, Dramska sekcija Sivi slepci in Likovna sekcija. 
Organizator: Kulturno društvo Radlje v sodelovanju 
z Občino Radlje in Javnim zavodom ŠKTM Radlje. 

9. FEBRUAR 2014 – NEDELJA

10.00
Telovadnica OŠ Vuzenica. 2. krog B odbojkarske lige 
za kadetinje med ekipami ŽOK Vuzenica, Mozirjem 
in Preboldom.

17.00
Večnamenska dvorana Vuhred. Proslava ob 
kulturnem prazniku. Predstavilo se bo domače 
kulturno društvo v sodelovanju s šolo Vuhred. 
Gostje večera: Vokalni kvartet Rusalke. Organizator: 
KPD Kovač Lija, KS Vuhred. 

10. FEBRUAR 2014 – PONEDELJEK

17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke 
in odrasle. Otroci izdelujejo v ločeni delavnici 
Valentinovo presenečenje. Material bo pripravljen 
v knjižnici. Odrasli oblikujejo s tehniko mokrega 
polstenja volnene modne dodatke. Volna 
bo pripravljena v knjižnici. Udeleženci potrebujejo 
pekač ali pladenj z vsaj 2 cm visokim robom (dela 
se z vodo in milom) in brisačo.
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11. FEBRUAR 2014 – TOREK

10.00 in 16.00
Knjižnica Radlje ob Dravi. Pravljica potuje: Recept 
za ljubezen.

12. FEBRUAR 2014 – SREDA

7.30–12.00
Osnovna šola Vuzenica. Krvodajalska akcija – skupaj 
rešujemo življenja! Območno združenje Rdečega 
križa Radlje ob Dravi vabi vse zdrave občane stare 
od 18 do 65 let na odvzem krvi. Na dan odvzema 
zajtrkujte nemastno hrano. S seboj prinesite osebni 
dokument, ki izkazuje vašo istovetnost. 

16.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje: Recept 
za ljubezen.

13. FEBRUAR 2014 – ČETRTEK

17.00
Glasbena šola Radlje ob Dravi. Interni nastop 
flavtistov. Na razrednem nastopu bodo igrali učenci, 
mladi flavtisti, ki jih vodi mentorica Suzana Krivec. 
Za klavirsko spremljavo bosta poskrbeli Damijana 
Sgerm Kristan in Estera Vidakovič Hari.

17.00
Župnišče Vuzenica. Predstavitev rokodelskih 
izdelkov in razstava. Vabljeni vsi, ki bi se želeli 
ukvarjati z rokodelsko dejavnostjo, in vsi rokodelci. 
Za vse bodo pripravili zanimivo razstavo in vas 
seznanili tudi s tem, kako pridobiti rokodelski 
certifikat. Več informacij: TIC Vuzenica (02 879 12 26 
ali e-mail: anja.vajde@vuzenica.si). Organizator: 
TIC Vuzenica v sodelovanju z Društvom za ohranitev 
kulturne dediščine in umetnosti ter Podjetniškim 
centrom Slovenj Gradec.
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Flosarska žlica in žlica za polento,
avtor Mirko Kogelnik.

14. FEBRUAR 2014 – PETEK

18.00–21.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Področno 
tekmovanje v kegljanju 1. liga OTS Maribor – moški 
ekipno. Tekma 17. kroga med ekipama KK Radlje 
in KK Radenska 2. Organizator: OTS Maribor
in BC bajta Radlje.
19.00
Galerija Koroške hiše pri lipi, Muta. Valentinov večer 
z Ditko. Preživite valentinov večer ob koroški košti 
in plesni glasbi. V Gostilni pri lipi vas bodo razvajali 
z valentinovo večerjo, uglasbeno poezijo Ferija 
Lainščka in Toneta Pavčka ter nežnim glasom pevke 
Ditke. Slavnostna večerja: 20 € na osebo (slavnostni 
pogrinjek, dekoracija mize, predlagan meni in glasba). 
Obvezna rezervacija na GSM 041 722 091. Organizator: 
Gostilna pri lipi. 

15. FEBRUAR 2014 – SOBOTA

17.00
Telovadnica OŠ Vuzenica. 15. krog ženske 
državne odbojkarske lige vzhod med ekipama 
ŽOK Vuzenica in Prevalje III. . 
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19.00 
Velika dvorana hostla Radlje ob Dravi. Komedija 
Moj Vinko. Dramska skupina KUD Brezno Podvelka 
je v lastni režiji za vas na oder postavila komedijo 
v treh dejanjih avtorja Antona Žumbarja. Kratka 
vsebina:  V idilično slovensko vasico, nam znano pod 
imenom Podvelka, pride mlad, simpatičen in bogat 
Nemec Jure. Umirjen ritem podeželskega življenja 
je obrnjen na glavo. Do sedaj zveste žene in nedolžna 
dekleta se podajo na lov za mladim šarmerjem. 
Pri lovu ni pomembna sorodstvena vez, še manj 
pa prijateljstvo. Ga bo katera prelisičila, morda celo 
poročila? Pustite se presenetiti … Vstopnine ni!

19.00 
Podružnična OŠ Kapla na Kozjaku. Gledališki abonma 
komedij, predstava KUD Stane Sever Ribnica 
na Pohorju: Tašča.com 3. Organizator: KD Kapla. 

19.30
Telovadnica OŠ Vuzenica. 15. krog moške državne 
odbojkarske lige vzhod med ekipama OK Vuzenica 
in Hoče mladi. 

19.30–01.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Valentinov 
ples. Ples z živo glasbo za bolj in manj zaljubljene. 
Organizator: BC bajta Radlje.

16. FEBRUAR 2014 – NEDELJA

16.00
Modra dvorana Vuzenica. Komedija Prihranjeni 
tisočak v izvedbi KD Kapla. Igra je slovenska 
priredba Janka Čara, in sicer igre irskega avtorja Seana 
O‘Caseya z naslovom A Pound on Demand (Prihranjeni 
funt). Nastopajo: Gustav Štamprl: Tone Altenbaher; 
Franček Frakl: Ivan Verčko; Štefka Trnko (stranka 
na pošti): Marica Verčko; Milica Golobičeva (stranka 
na pošti): Almira Pavlič; Frida Osat (poštna uradnica): 
Ksenija Žavcer in Boltežar Pendrekovič (policaj): Jani 
Pavlič; šepetalka: Marjana Poglajen; izdelava scene: 
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Vinko Pečuh in igralci; kostumi: igralci sami, glasba, 
ozvočenje in organizacija: Matjaž Poglajen; postavitev 
scene: Vinko Ferk, režija: Ivan Verčko. Kratka vsebina: 
Gustl in Franček sta vaška veseljaka, ki rada poskušata 
dobro kapljico. Trenutno sta brez denarja in pameten 
Franček ugotovi, da ima Gustl na bančni knjižici 
še zadnjega jurja. Seveda želi, da ta zadnji tisočak 
porabi za pijačo. Za kraj dviga zadnjega tisočaka si 
izbere poštni urad v sosednjem kraju, vendar mu dvig 
denarja preprečijo drugi obiskovalci pošte in tudi 
lastna nerodnost. Ali bosta dobila tako želen zadnji 
tisočak in kaj vse ju čaka na pošti? Z ogledom igre 
boste dobili odgovora na ti vprašanji. Predstavo si bo 
v sklopu selektorskih ogledov za državno Linhartovo 
srečanje odraslih gledaliških skupin ogledala 
strokovna spremljevalka JSKD, akademska igralka 
Dunja Zupanec. Organizator: KD Kapla.
17.00
Kulturni dom Radlje ob Dravi. Valentinov koncert. 
Nastopil bo Oto Vrhovnik in njegov salonski orkester. 
Mag. Oto Vrhovnik je redni profesor za klasični 
saksofon na Univerzi za glasbo in upodabljajočo 
umetnost na Dunaju. Leta 2013 je v Mariboru 
ustanovil salonski orkester, ki pretežno igra glasbo 
60-ih in 70-ih let. Vstop je prost. Organizator: Občina 
Radlje ob Dravi.

17. FEBRUAR 2014 – PONEDELJEK

18. FEBRUAR 2014 – TOREK

18.00–22.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Bowling 
liga bajta – ekipno mešano. Redna tekma 9. kola. 
Organizator: Bowling klub bajta in BC bajta Radlje.

19. FEBRUAR 2014 – SREDA

7.30–12.00
Osnovna šola Radlje ob Dravi. Krvodajalska akcija – 
skupaj rešujemo življenja! Območno združenje 
Rdečega križa Radlje ob Dravi vabi vse zdrave občane 
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stare od 18 do 65 let na odvzem krvi. Na dan odvzema 
zajtrkujte nemastno hrano. S seboj prinesite osebni 
dokument, ki izkazuje vašo istovetnost. 

20. FEBRUAR 2014 – ČETRTEK

18.00
Knjižnica Radlje. Potopisno predavanje in odprtje 
razstave fotografij dveh povsem nasprotnih 
otoških držav: Fijija in Nove Zelandije. Poletje na 
Fijiju – zima na Novi Zelandiji, rajske plaže – ledeniki, 
revščina – bogastvo … A obe čudoviti in vredni 
naziva »rajski«. Mateja Mazgan nam bo ob slikovitih 
posnetkih podrobneje predstavila potovanje, za uvod 
pa pravi: »Potovanje se je začelo, kot bi mnogi 
pomislili na počitku, torej na Fijiju, saj za mnoge ti 
rajski otoki pomenijo ležanje na plaži, pitje svežih 
koktejlov in uživanje v rajskih resorsih. Zame pa to 
še zdaleč ni bilo tako, saj sem glavni otok skupaj še 
z raznimi popotniki doživela na povsem drugačen 
način. Izkusili smo njihove adrenalinske športe, raj 
na peščenih plažah, prav tako tudi lepe resorse, po 
drugi strani pa za nas še toliko bolj zanimivo njihovo 
pravo življenje na podeželju in tudi v mestih. Užitek 
v povsem zapolnjenih dnevih, polnih adrenalina, kjer 
lahko izpostavim dva potopa z morskimi psi, se je nato 
nadaljevalo potovanje v pravi zimi na Novi Zelandiji. 
To pa je dežela, kjer sem se počutila skoraj kot doma. 
Pa ni to, da bi bila toliko podobna Sloveniji, ampak 
to, da sem se kar kmalu že videla, kako bi lahko tam 
živela. Dežela dolgega belega oblaka, kakor so jo 
poimenovali Maori, je vse, kar si lahko želijo ljubitelji 
narave. Na eni strani neskončno dolge plaže, globoki 
fjordi, kristalno čista voda, ogromni pašniki z na 
videz skoraj nešteto ovac … po drugi strani pa sneg, 
ledeniki, visoki vrhovi, ognjeniki, gejzirji in še mnogo 
več …« Razstava fotografij bo na ogled do 24. marca.

18.30
Glasbena šola Radlje ob Dravi. Koncert staršev, 
učencev in učiteljev Glasbene šole Radlje. 



12 13

Predstavljamo si, da bo to izredno zanimiv večer 
različnih generacij, stilov in programov. Prijavite se. 
To bo odlična spodbuda mladim glasbenikom, nam 
pa nova izkušnja sodelovanja. 

21. FEBRUAR 2014 – PETEK

18.00–21.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Področno 
tekmovanje v kegljanju 1. liga OTS Maribor – moški 
ekipno. Tekma 18. kroga med ekipama KK Radlje 
in KK Krilato kolo 1. Organizator: OTS Maribor 
in BC bajta Radlje.

21.30
Prostori MKC Radlje ob Dravi. Mihael Hrustelj 
trio, ki ga sestavljajo Ilj Pušnik (kontrabas), Matic 
Črešnik (bobni) in Mihael Hrustelj (kitara). Gre za 
novo zastavljen projekt, ki je v takšni zasedbi nastal 
v začetku leta 2013. Trio igra avtorsko glasbo in se 
stilsko dotika jazza, etna, balkanske, indijske, latino, 
reggae, arabian in funk glasbe. Trio je zasedba, 
ki je med sabo ravno dovolj povezana, da začuti in 
izvede prijetno dinamično gibanje glasbe, tako med 
soli kot med igranjem teme. Zato je njihova glasba 
polna zvočnih, dinamičnih in ritmičnih presenečenj, 
razigranosti in čustev. 

22. FEBRUAR 2014 – SOBOTA

10.30–13.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Tekma 12. kola 
3. državne bowling lige vzhod. Pridite vzpodbujat 
domačo ekipo bajta 1 v igri proti gostom s Ptuja. 
Organizator: Bowling zveza Slovenije in BC bajta 
Radlje.

16.00
Velika dvorana hostla Radlje ob Dravi. Gledališka 
predstava za otroke Zrcalce (Grigor Vitez). 
Gledališka predstava za najmlajše od 4. leta naprej – 
Zrcalce. Igra govori o tem, da je na ledini gozdne jase 
je ležalo zrcalce. Kdo ga je izgubil, se ne ve. Morda 
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pastirica, ki je hodila tam mimo s čredo, morda lovec, 
ki je sedel tamkaj v travo, da se odpočije, morda otroci, 
ki so se kdaj znašli tam, kdo bi vedel. Zrcalce je bilo 
torej tu in v njem so se ogledovali zdaj nebo, zdaj 
sonce, zdaj vejevje, zdaj oblak, zdaj ptice, ki so letele 
nad njim … Vstopnine ni!

19.00
MKC Radlje. Potopisno predavanje Venezuela, 
dežela presežkov. Dežela, ki je presenetila z lepoto 
in prijaznimi ljudmi. Potovanje je zajelo ogled delte 
reke Orinoko, nekaj dni prebivanja v džungli, nato šest 
dnevni treking na mizasto goro Roraimo, nekaj dnevni 
treking do pod Angelske slapove, ki so z dobrimi 
900 metri najvišji na svetu, in nato potovanje na 
zahod dežele z namenom, da si ogledajo anakondo. 
Popotnice so pri tem imele srečo. Po vsem tem pa so si 
privoščile še kanček karibskega morja.

23 FEBRUAR 2014 – NEDELJA

15.00
Podružnična Osnovna šola Lehen na Pohorju. 
Srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih 
viž Koroške. Na srečanje so se lahko prijavile 
pevske in godčevske skupine (tudi godčevske 
skupine, ki delujejo za potrebe folklornih skupin) 
na območju območnih izpostav Radlje ob Dravi, 
Raven na Koroškem, Dravograda in Slovenj Gradca, 
torej vsi, ki skladno z merili, uveljavljenimi v folklorni 
dejavnosti, poustvarjajo glasbeno izročilo. Nastopajo: 
Mešani pevski zbor KUD Lehen na Pohorju – pozdrav 
domačinov, Ribniški fantje KUD Stane Sever 
Ribnica na Pohorju, družina Herman KD Vuzenica, 
Ansambel Diaton KD Muta Vuzenica, Ljudske pevke 
Šentjančanke DKŽ KO Ribnica na Pohorju, družina 
Miklavž Mislinjskega pevskega društva, ŽUS Deteljica 
KD Prežihov Voranc, Ljudske pevske s Kaple na Kozjaku 
KD Kapla, Šajke KPD Kovač Lija Vuhred in Pevska 
skupina KUD folklora trlice iz Razborja. Skozi prireditev 
nas bo popeljala Tjaša Pečovnik. Organizator: 
JSKD OI Radlje ob Dravi, KUD Lehen na Pohorju.
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18.00
Telovadnica OŠ Ribnica na Pohorju. Dnevi komedije, 
predstava za abonma in izven: Gugalnik v izvedbi 
UO Ustvarjalec Majšperk. Organizator: KUD Stane 
Sever Ribnica na Pohorju. 

24. FEBRUAR 2014 – PONEDELJEK

17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke 
in odrasle. Otroci izdelujejo v ločeni delavnici pustne 
maske. Material bo pripravljen v knjižnici. Odrasli 
dokončujemo s tehniko mokrega in suhega polstenja 
volnene modne dodatke. Material bo pripravljen 
v knjižnici. Udeleženci potrebujejo pekač ali pladenj 
z vsaj 2 cm visokim robom (dela se z vodo in milom) 
in brisačo.

25. FEBRUAR 2014 – TOREK

26. FEBRUAR 2014 – SREDA

27. FEBRUAR 2014 – ČETRTEK

18.00
Knjižnica Radlje. Predstavitev knjige Permakulturni 
vrt, ki je aprila 2013 izšla pri založbi Kmečki glas 
in požela veliko zanimanja. Avtorica Bojca Januš 
nam bo predstavila permakulturni način vrtnarjenja, 
z nami delila svoje bogate izkušnje ter odgovorila 
na marsikatero vprašanje. Glede na tradicijo v našem 
okolju, kjer je praviloma še vedno vsaj vrtiček ob vsaki 
hiši, časa zanj pa bolj malo, bo vsaka nova informacija 
in novo znanje dobrodošlo. Knjiga Permakulturni vrt je 
namreč namenjena vsem, ki bi radi pridelali domačo 
hrano, o vrtnarjenju ne vedo veliko, jim klasičen način 
pridelave ni všeč in nimajo časa za še eno službo, želijo 
pa si stika z naravo.

28. FEBRUAR 2014 – PETEK

dopoldan 
Knjižnica Radlje. Žrebanje reševalcev knjižne 
uganke meseca februarja za vse enote knjižnice.
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19.00 
Prostori MKC Radlje ob Dravi. Potopisno predavanje
z naslovom El camino de Santiago – 1000 kilometrov
(ne)smisla. O avanturah po Španiji nam bo predstavil 
v besedi in sliki Silvo Salčnik.

1. MAREC 2014 – SOBOTA 

13.00
Dvornikova ravna ob smučišču Ribnica na Pohorju. 
10. pustovanje na Ribnici na Pohorju. Tradicionalno, 
že 10. pustovanje vabi vse velike in male maškare 
na pustno rajanje na „Dornikovo ravno“ na Ribnico 
na Pohorju. Najbolj izvirne pustne šeme čakajo bogate 
nagrade. Prisrčno vabljeni. Organizator: Turistično 
društvo Ribnica na Pohorju, Bar smučar.

2. MAREC 2014 – NEDELJA 

15.00
Modra dvorana Vuzenica. Velike in male maškare 
vabljene na otroško pustno zabavo. Organizator: 
vrtec Vuzenica v sodelovanju z Občino Vuzenica.

PLANINSKA DRUŠTVA

PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA 
 8. 2. 14. zimski pohod na Črni Vrh. Vodnika: Vlasta 

Senica, Andrej Izak. 
14. 2. 179. nočni pohod na Bricnikov Vrh. Vodnik: 

Peter Valtl. 
15. 2. 26. zimski pohod na Peco. Vodnika: Jože Hiter, 

Jožef Dobnik.
22. 2. 22. Šisernikov pohod. Vodnika: Igor Košir, Peter 

Valtl. 
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PLANINSKO DRUŠTVO VUZENICA
15. 2. Zimski pohod na Peco. Odhod ob 6. uri izpred 

Gasilskega doma Vuzenica. Vodnika: Silvo Kovač 
in Lučka Bricman.

V času zimskih počitnic planiramo za osnovnošolske 
otroke pohode v okviru programa Planinske šole. 
Vodniki PD Vuzenica.

PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI 
 8. 2. Črni Vrh. Vodnica: Katja, GSM 031 616 896.
15. 2. E7. Vodnik: Ludvik, GSM 041 430 883.

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ

KOROŠKI POKRAJINSKI 
MUZEJ
MUZEJ RADLJE OB DRAVI
Koroška cesta 68, 
2360 Radlje ob Dravi 

Tel.: +386 2 62 12 549, Spletni naslov: www.kpm.si 
E-pošta: info.sg@kpm.si
Odprto: tor. – pet. od 9.00 do 13.00 in po dogovoru

Stalne muzejske zbirke in razstave: 
1. Zbirka kladiv Ferdinanda Leitingerja, Koroška 

cesta 68, 2360 Radlje ob Dravi.
2. Župankova domačija, Št. Janž pri Radljah 66, 

2360 Radlje ob Dravi.
3. Kovaški in gasilski muzej Muta, Glavni trg 17, 

Muta. Prostori, kjer se nahaja Kovaški in gasilski 
muzej Muta, so predmet prenove, zato je muzej 
do nadaljnjega zaprt za oglede.

4. Slomšek v Vuzenici (1838 – 1844), Zgornji trg 28, 
Vuzenica.

5. Splavarski muzej, Javnik 6, 2363 Podvelka.
6. Muzej kamnoseštva, steklarstva in gozdarstva, 

Kulturni dom Josipdol.
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7. Partizanska bolnišnica Tevakin, Kapla na Kozjaku.
8. Urbančeva lovska koča, Lehen na Pohorju 17, 

2363 Podvelka.

Občasne razstave: 
Razstava Kamni govorijo in vitrina meseca 
2000 let stara soseda iz Radelj v dvorcu Radlje. 
Razstava Kamni govorijo predstavlja rimske kamnite 
spomenike, najdene na Koroškem v treh dolinah: 
Mislinjski, Mežiški in Dravski. V vitrini meseca so 
predstavljene rimske najdbe, odkrite ob gradnji južne 
obvoznice leta 2011 v Radljah ob Dravi. Razstava je na 
ogled od torka do petka med 9.00 in 13.00 uro in po 
dogovoru. Informacije: +386 2 62 12 549. 
Razstava Partizanska saniteta na Koroškem na 
Župankovi domačiji (Št. Janž pri Radljah 66, Radlje 
ob Dravi). Razstava je na ogled po predhodni najavi. 
Informacije in najava: +386 2 62 12 549 .

RAZPISI JSKD 

Srečanje lutkovnih skupin, Muta-Radlje ob Dravi, 
19. 3. 2014. 
Srečanje odraslih gledaliških skupin, 
februar–april 2014.
Srečanje odraslih pevskih zasedb, Radlje ob Dravi, 
5. 4. 2014.
Srečanje mladinskih pevskih zborov, Radlje ob Dravi 
7. 4. 2014. 
Srečanje otroških pevskih zborov, Muta, 7. 5. 2014. 
Srečanje otroških gledaliških skupin, Slovenj Gradec, 
9. 5. 2014.
Seminar za mažorete, Vuzenica, maj 2014.
Srečanje likovnikov, razstava, tema: prosta. 
Vse informacije in prijave: e-pošta: oi.radlje.ob.dravi@
jskd.si, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna 
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izpostava Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7 
(pisarna 415), 2360 Radlje ob Dravi, www.jskd.si. 

MARENBERŠKI MLADINSKI 
KULTURNI CENTER RADLJE OB DRAVI

Odpiralni čas: ponedeljek-četrtek od 8.00 do 22.00 
ure, v petek od 8.00 do 23.00 ure, v soboto od 15.00 
do 23.00 ure, nedelje in prazniki zaprto. V MMKC 
zagotavljajo: informiranost mladih, participacija 
mladih, neformalna izobraževanja za mlade in druge 
skupine v širšem okolju, prostovoljno spodbujanje 
mladih, socialna povezanost med mladimi, druženje 
mladih med seboj, učna pomoč, svetovanje mladim, 
delavnice za otroke in mlade, rojstnodnevne zabave 
(primerno za skupine do 20 otrok), najem prostorov, 
varstvo otrok in fotokopiranje. V mesecu februarju 
pripravljajo vsakodnevne delavnice za otroke. Vsebina 
delavnice je objavljena na Facebook strani mkc.
marenberski. Pripravljajo pa še druge prireditve. 
Vsako sredo vas vabijo na dinamično jogo ob 10.00 uri 
v prostore MKC Radlje. Dinamična joga je eden od 
odgovorov na potrebe sodobnega človeka, ki lahko 
v svoj natrpan urnik tedensko vrine uro sprostitve 
v obliki vsakokrat drugačne srednje ali zelo zahtevne 
vadbe ob prijetni glasbi, zraven pa poskrbi za svoje 
telo z vajami za krepitev in raztezanje. Mesečni 
prispevek je 5 eur. Več informacij osebno v prostorih 
MKC-ja ali na telefonski številki: 040 852 287 
(Dominika), 040 125 134 (Ines).
Zbirajo se prijave za osnovni tečaj računalništva 
za starejše. Delavnice temeljijo na medgeneracijskem 
sodelovanju in spodbujanju vseživljenjskega učenja. 
Z delavnicami želijo dvigniti računalniško pismenost 
in udeležence navdušiti nad uporabo interneta 
in računalnika. Na delavnicah bodo spoznali osnove 
računalniških veščin, kot so: iskanje informacij 
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na internetu, osnovne funkcije računalništva in osnove 
o elektronski pošti. Dogovorite se lahko tudi za 
nadgradnjo obstoječega računalniškega znanja. Cena 
tečaja je 5 evrov. Prijave zbiramo na telefonski številki 
040 186 602 (Vojko).

KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI 

Odpiralni čas:
Knjižnica Radlje ob Dravi, Koroška c. 61a, 2360 Radlje 
ob Dravi, tel.: 02 888 04 04, fax: 02 888 04 03 
pon.–čet.: 8.00–17.00, pet. 7.00–15.00, sob. 8.00–13.00
Knjižnica Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta,
tel.: 02 88 79 607
tor. in čet. 14.00–17.00, sre. in pet. 11.00–14.00
Knjižnica Vuzenica, Mladinska ul. 3 (Osnovna šola), 
2367 Vuzenica, tel.: 02 87 91 264
pon. 09.00–14.00, pet. 14.00–17.00
Knjižnica Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka,
tel.: 02 87 69 503
pon. in čet. 14.00–17.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju, Ribnica 28, 2364 Ribnica 
na Pohorju, tel.: 02 888 03 03
sre. 11.00–17.00
Knjižnica Kapla, Spodnja Kapla 2 (Osnovna šola), 
2362 Kapla, tel.: 02 88 79 716
pon. 14.00–16.00
Obiščite spletno stran: www.knjiznica-radlje.si.

Razstave:
Razstava unikatnega nakita avtorice Marije Gošnak. 
Na ogled v razstavnih vitrinah v knjižnici Radlje
od 1. do 28. februarja.
9. regijska fotografska razstava EX TEMPORE,
ki jo organizira JSKD, Območna izpostava Radlje 
ob Dravi. Razstava bo v knjižnici Radlje na ogled 
do 17. februarja.
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Razstava fotografij s potovanja po Fijiju in Novi 
Zelandiji. Avtorica: Mateja Mazgan. Na ogled 
v knjižnici Radlje od 20. februarja do 24. marca.
Tematske razstave na ogled v knjižnici Radlje 
od 1. do 28. februarja: 2. februar: svetovni dan mokrišč, 
4. februar: svetovni dan boja proti raku, France 
Prešeren in kulturni dan.

Stalne dejavnosti v knjižnici:
– tematske razstave knjižničnega gradiva, 
– uganka meseca, 
– pravljica potuje,
– vrtec in šola na obisku,
– rastem s knjigo 2013/2014, 
– knjižne čajanke v osnovni šoli, 
– bralno-pogovorna srečanja,
– bralne ure, 
– ustvarjalna srečanja, 
– bralna značka za odrasle, 
– podoba in življenje Radelj skozi čas, 
– točka za samostojno učenje v knjižnici Radlje, 
– individualno usposabljanje uporabnikov za uporabo 

podatkovnih baz in Cobiss OPACA.

Knjižnica in knjiga dostopna slepim in slabovidnim 
uporabnikom:
– vidno označujemo leposlovne knjige z večjim 

tiskom;
– sproti dopolnjujemo zbirko zvočnih knjig;
– uporabnikom je na voljo uporaba različnih lup 

z osvetlitvijo in postavki za branje v knjižnici;
– pripravljamo spremembe spletne strani, ki bo 

prijaznejša in predvsem uporabnejša za slepe 
in slabovidne uporabnike.



Živé naj vsi naródi, 
ki hrepené dočakat' dan, 
ko koder sonce hodi, 
prepir iz svéta bo pregnan, 
ko rojak 
prost bo vsak, 
ne vrag, le sosed bo mejak!

(France Prešeren, Zdravljica, kitica)

Vabljeni na prireditve 
ob slovenskem kulturnem 
prazniku:

7. FEBRUAR 2014 – PETEK
14.00 Osnovna šola Kapla na Kozjaku. 
18.00 Osnovna šola Ribica na Pohorju. 
18.00 MKC Radlje ob Dravi. 
18.00 Večnamenska Modra dvorana 

Vuzenica. 
18.00 Kulturni dom Podvelka. 

8. FEBRUAR 2014 – SOBOTA
9.00–13.00 Koroški pokrajinski muzej, 

Muzej Radlje ob Dravi.
 9.30 Pričetek na športnem igrišču Remšnik. 
18.00 Avla Osnovne šole Muta. 
18.00 Kulturni dom Radlje. 

9. FEBRUAR 2014 – NEDELJA
17.00 Večnamenska dvorana Vuhred. 



v sodelovanju s
KUD Lehen

vas vabi na 

Srečanje pevcev ljudskih pesmi 
in godcev ljudskih viž Koroške, 

v nedeljo, 23. februarja 2014 ob 15. uri 
v podružnično OŠ Lehen na Pohorju. 

Prepevali bodo: 

• Mešani pevski zbor KUD Lehen na Pohorju – 
pozdrav domačinov, 

• Ribniški fantje KUD Stane Sever Ribnica 
na Pohorju, 

• družina Herman KD Vuzenica, 

• Ansambel Diaton KD Muta Vuzenica,

• Ljudske pevke Šentjančanke
 DKŽ KO Ribnica na Pohorju, 

• družina Miklavž Mislinjskega pevskega 
društva, 

• ŽUS Deteljica KD Prežihov Voranc, 

• Ljudske pevske s Kaple na Kozjaku 
KD Kapla, 

• Šajke KPD Kovač Lija Vuhred in 

• Pevska skupina KUD folklora trlice 
iz Razborja.




