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NAPOVEDNIK PRIREDITEV

1. FEBRUAR 2015 NEDELJA

16.00
MMKC Radlje. Filmsko popoldne. 

2. FEBRUAR 2015 PONEDELJEK

9.00 in 17.00
MMKC Radlje. Poslikava vaz.

16.00
Knjižnica Podvelka. Pravljica potuje: Rdeča škatla 
čokoladnih bonbonov.

19.00 
Športna hiša Radlje (Koroška cesta 17, Radlje ob Dravi). 
Step aerobika. Več informacij na  
www.razgibaj-se.eu, info@razgibaj-se.eu,  
GSM 040 270 358 (Tjaša Havnik). Vadba poteka tudi 5. 
2. ob 19. uri. Organizator: Društvo za šport in rekreacijo 
Razgibaj se.

3. FEBRUAR 2015 TOREK

9.00 in 17.00
MMKC Radlje. Naravna čistila I. del. 

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: Rdeča škatla 
čokoladnih bonbonov.

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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4. FEBRUAR 2015 SREDA

9.00 in 17.00
MMKC Radlje. Kuharska delavnica: Valentinovi piškoti. 

19.00
MMKC Radlje ob Dravi. 4. Martinčkov večer - Tone 
Škarja. Tokratni gost bo legenda slovenskega 
himalajizma Tone Škarja. Tone je ena izmed osrednjih 
osebnosti v slovenskem alpinizmu zadnjih 50 let. Bil je 
član in vodja številnih odmevnih alpinističnih odprav. 
Je alpinist, gorski vodnik, gorski reševalec, pisatelj ... 
Vabljeni na sprehod skozi najzanimivejše trenutke 
njegove alpinistične poti. Organizator: PK Martinček 
Radlje ob Dravi in MMKC Radlje ob Dravi. 

Tone Škarja.

5. FEBRUAR 2015 ČETRTEK

9.00
MMKC Radlje. Medgeneracijska čajanka. Zakaj se 
človek zredi? Kje so osnovni razlogi, da se kilogrami tako 
vztrajno nabirajo? Pridružite se nam in izvedeli boste, kje 
so pasti. Delavnico bo vodila Petra Čurin, dipl. med. sest. 
Na srečanju bodo po delavnici pripravili okusno zdravo 
slaščico.

18.00
Knjižnica Radlje ob Dravi. Predstavitev zbornika 230 
let Osnovne šole Ribnica na Pohorju. Zbornik prinaša 
zanimiv vpogled v razvoj šolstva in delovanje šole skozi 

dolgo obdobje. Seznani nas s posebej prizadevnimi 
in zaslužnimi krajani, ki so pri tem razvoju aktivneje 
sodelovali. Poleg dokumentarne vrednosti je hkrati 
tudi zanimivo branje in pogled v oddaljeno in bližnjo 
preteklost. 
Kulturni program bodo prispevali učenci OŠ Ribnica na 
Pohorju. Zbornik bodo predstavili soavtor Franc Vobovnik 
in člani uredniškega odbora.

Naslovnica zbornika.

20.00 
Športna hiša Radlje (Koroška cesta 17, Radlje ob 
Dravi). Pilates. Več informacij na www.razgibaj-se.eu, 
info@razgibaj-se.eu, GSM 040 270 358 (Tjaša Havnik). 
Organizator: Društvo za šport in rekreacijo Razgibaj se.

6. FEBRUAR 2015 PETEK

17.00
Modra dvorana Vuzenica. Delavnica nakita iz Kato 
modelirne mase. Zaradi omejenega števila mest so 
obvezne predprijave na 040-575-184 ali na email: spela.
pigeon@gmail.com, najkasneje do 2. 2. 2015. Delavnico bo 
vodila domačinka Špela Golob. Organizator: TIC Vuzenica.

18.00
MMKC Radlje. Radlje skozi čas – projekt spoznavanja 
kraja. Tokrat predavanje o hmeljarstvu ter podobah 
samostana Dominikank nekoč in danes. Organizator: JZ 
ŠKTM, Društvo za ohranjanje kulturne dediščine Št. Janž 
nad Radljami, Mirko Kogelnik.



2 3

dolgo obdobje. Seznani nas s posebej prizadevnimi 
in zaslužnimi krajani, ki so pri tem razvoju aktivneje 
sodelovali. Poleg dokumentarne vrednosti je hkrati 
tudi zanimivo branje in pogled v oddaljeno in bližnjo 
preteklost. 
Kulturni program bodo prispevali učenci OŠ Ribnica na 
Pohorju. Zbornik bodo predstavili soavtor Franc Vobovnik 
in člani uredniškega odbora.

Naslovnica zbornika.

20.00 
Športna hiša Radlje (Koroška cesta 17, Radlje ob 
Dravi). Pilates. Več informacij na www.razgibaj-se.eu, 
info@razgibaj-se.eu, GSM 040 270 358 (Tjaša Havnik). 
Organizator: Društvo za šport in rekreacijo Razgibaj se.

6. FEBRUAR 2015 PETEK

17.00
Modra dvorana Vuzenica. Delavnica nakita iz Kato 
modelirne mase. Zaradi omejenega števila mest so 
obvezne predprijave na 040-575-184 ali na email: spela.
pigeon@gmail.com, najkasneje do 2. 2. 2015. Delavnico bo 
vodila domačinka Špela Golob. Organizator: TIC Vuzenica.

18.00
MMKC Radlje. Radlje skozi čas – projekt spoznavanja 
kraja. Tokrat predavanje o hmeljarstvu ter podobah 
samostana Dominikank nekoč in danes. Organizator: JZ 
ŠKTM, Društvo za ohranjanje kulturne dediščine Št. Janž 
nad Radljami, Mirko Kogelnik.



4 5

Pobiranje hmelja.

7. FEBRUAR 2015 SOBOTA

16.00
MMKC Radlje. Križanje mnenj. Tema: pravice otrok.

16.00
Dvorana Kulturnega doma Podvelka. Prireditev 
v počastitev kulturnega praznika. Vstopnine ni. 
Organizator: Kulturno društvo Ožbalt.

17.00
OŠ Vuzenica. Tekma 13. kroga tretje ženske državne 
odbojkarske lige – vzhod med ŽOK Vuzenica in Črna. 
Organizator ŽOK Vuzenica.

18.00
Avla OŠ Muta. Prireditev ob kulturnem prazniku. 
Nastopajo: Pihalni orkester Muta, ŽPZ Klasje, Rogisti LD 
Muta, ansambel Diaton, plesna skupina Smaragdne oči 
in otroški pevski zbor Osnovne šole Muta. Gostja večera: 
Alja Krušič. Program povezujejo člani mladinske kulturno-
umetniške sekcije Kultomaterji. Organizator: KUD Muta.

18.00
Modra dvorana Vuzenica. V počastitev slovenskega 
kulturnega praznika: komedija Gospa poslančeva v 
izvedbi ljubiteljske gledališke skupine KD Šmiklavž. 
Komedijo je pred leti napisal Tone Partljič, priredil 
in režiral pa jo je Maksimiljan Kramljak, član in vodja 
gledališke skupine KD Šmiklavž. Zgodba se lahko dogaja 

kadarkoli, tudi v današnjem času in nam na komičen 
način prikaže napore gospe Žive, da bi na vsak način 
postala »Gospa poslančeva«. Za dosego tega cilja pa 
ne izbira sredstev. Zgodba pa se kljub svoji komičnosti 
na koncu za gospo Živo pravzaprav nesrečno konča. 
Zapustijo jo namreč vsi njeni, ona pa v svojih nerealnih 
blodnjah z vso gorečnostjo sanja naprej ter verjame, da 
se bodo te njene blodnje na prihodnjih volitvah sigurno 
uresničile. Vstop prost. Organizator: TIC Vuzenica.

18.00
Kulturni dom Radlje. Prireditev ob kulturnem prazniku. 
Kulturno društvo Radlje vas vabi, da ob glasbi in besedi 
skupaj preživimo predvečer kulturnega praznika. 
Organizator KD Radlje.

19.30
OŠ Vuzenica. Tekma 13. kroga tretje moške državne 
odbojkarske lige – vzhod med OK Vuzenica in SIP 
Šempeter II. Organizator OK.

8. FEBRUAR 2015 NEDELJA

9.00-13.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (Dvorec 
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Prešernov dan v 
muzeju. Muzej Radlje ob Dravi vas ob slovenskem 
kulturnem prazniku, 8. februarju, vabi na brezplačen 
ogled muzejskih razstav in zbirk v dvorcu Radlje med 
9. in 13. uro. Ob 10. uri vabljeni na javno vodstvo, po 
razstavah vas bo vodila kustodinja Alenka Verdinek. 

11.30
Osnovna šola Kapla na Kozjaku. Prešernov dan. Učenci 
OŠ Kapla se bodo z besedo sprehodili po življenjski poti 
največjega slovenskega pesnika. Spremljali jih bodo 
prijetni napevi Ljudskih pevk pod vodstvom ge. Štefke 
Pavlič in Mladinskega pevskega zbora OŠ pod vodstvom 
Urške Pečonik. Tokrat se bodo prvič na Kapli predstavile 
tudi Rusalke iz Radelj ob Dravi. Prireditev bo popestril 
krajan Jani Pavlič s predstavitvijo dokumentarnega filma 
Razgledna pot po Kapli. Organizator: OŠ Kapla in KD 
Kapla.
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Rusalke.

16.00
MMKC Radlje. Prešernov dan drugače. Vas zanima kako? 
Pridružite se jim.

17.00
Večnamenska dvorana Vuhred. Proslava ob kulturnem 
prazniku. Organizator: KPD Kovač Lija in KS Vuhred. 

17.00
Krajevna dvorana Ožbalt. »Kiriga naj pa tej obkrožim?« 
Ste si takšno vprašanje kdaj zastavili tudi sami? Volitve 
so uganka. Kdo bo kandidiral, kdo je pravi, koga naj 
obkrožim, kdo bo najboljši … Ko že mislimo, da nam 
je vse jasno, spet ugotovimo, da nam nič ni jasno. Kako 
vidi volitve starejši par, kako se odloča, kakšne nasvete 
prejema od mlajše generacije in okolja. Komična plat 
resnih volitev je predstavljena v igri, ki je avtorsko delo 
Iris Golob. Vstopnine ni. Organizator: Kulturno društvo 
Ožbalt.

9. FEBRUAR 2015 PONEDELJEK

9.00 in  17.00
MMKC Radlje. Valentinove čestitke.

16.00
Knjižnica Vuzenica. Pravljica potuje: Rdeča škatla 
čokoladnih bonbonov.

17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke in 
odrasle. Otroci bodo izdelovali pustne maske, odrasli 
bodo ustvarjali s tkaninami in volno ter si s tehniko 
ročnega šivanja in suhega polstenja izdelali torbico. Vse 
potrebno bo pripravljeno v knjižnici. 

10. FEBRUAR 2015 TOREK

9.00 in 17.00
MMKC Radlje. Naravna čistila II. del. 

10.00 in 16.00
Knjižnica Radlje. Pravljica potuje: Rdeča škatla 
čokoladnih bonbonov.

15.00 
Sejna soba zdravstvenega doma Radlje ob Davi. Delavni-
ca Prepoznajmo in premagajmo depresijo. Vsi, ki imate 
te težave, se lahko vključite v program (štiri srečanja), ki 
je brezplačen. Delavnico bo vodila Petra Čurin, dipl. med. 
s. Prijava in dodatne informacije na tel: 877-08-01. 

17.00
Jedilnica OŠ Ribnica na Pohorju. Prireditev ob 
kulturnem prazniku. Gost večera bo Tone Partljič, ki 
bo predstavil njegovi novejši knjigi Sebastjan in most 
in Pasja ulica. Tone Partljič (1940) je eden osrednjih 
slovenskih pisateljev, dramatikov in scenaristov. Pisati je 
začel v 60. letih minulega stoletja in ustvaril bogat opus 
romanov, kratkih zgodb, črtic, novel in dramskih besedil. 
Prejel je nagrado Prešernovega sklada, Levstikovo in 
Grumovo nagrado ter Glazerjevo nagrado mesta Maribor. 
Lahko bi pomislili, da je avtorja spodbudilo k pisanju 
romana Sebastjan in most (Beletrina, 2014) dejstvo, da je 
najbolj znani in najzanimivejši mariborski Stari (Glavni) 
most dočakal svojo stoletnico, a to bi bil le del resnice, 
saj je roman spretno prepletena pripoved o intimni 
življenjski zgodbi graditelja mostu Sebastjana Gorjupa in 
dogodkih, ki so zaznamovali prvo polovico 20. stoletja. 
Organizator: KUD Stane Sever in OŠ Ribnica na Pohorju.
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18.30
Sejna soba Zdravstvenega doma Radlje. Delavnica 
opuščanja kajenja. Brezplačna delavnica za vse, ki si 
želite prenehati s kajenjem. Delavnico bo vodila Petra 
Čurin, dipl. med. s. Prijava in dodatne informacije na tel: 
877-08-01.

11. FEBRUAR 2015 SREDA

9.00 in  17.00
MMKC Radlje. Kuharska delavnica: Pustni krofi. 

16.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje: Rdeča 
škatla čokoladnih bonbonov.

12. FEBRUAR 2015 ČETRTEK

9.00
MMKC Radlje. Medgeneracijska čajanka. Tema: 
sprememba življenjskega stila. 

18.00
Osnovna šola Radlje. Tapkanje z Andrejo Valcl. Za več 
informacij in prijavo pišite voditeljici: andreja.valcl@
gmail.com ali jo pokličite na 031 299882.

13. FEBRUAR 2015 PETEK

18.00
MMKC Radlje. Potopis: Gruzija. Gruzija, turistom 
še neodkrita destinacija, krasen tradicionalni videz 
gruzijskih naselij, visoki nepozabni vrhovi … Pridružite 
se predavanju Igorja Jurišiča, svetovnega popotnika in 
predsednika popotniškega združenja Slovenije.

14. FEBRUAR 2015 SOBOTA

9.30 
MMKC Radlje. Pustna maska tik pred zdajci: poslikava 
obraza in manjši dodatki, popravki, čopki, kitke ...  
za male in velike puste. Člani DPM Radlje vas nestrpno 
pričakujemo s čopiči in glavniki. Udeležba je brezplačna. 
Organizator: Društvo prijateljev mladine Radlje, MMKC.
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10.00
Igrišče pri OŠ Vuzenica. Pustno rajanje. Dobrodošli vsi 
od blizu in daleč na veselem pustnem rajanju v Vuzenici. 
Letos bo še posebej pestro, saj vas čaka zanimiv program, 
obiskali pa nas bodo tudi kurenti s Ptuja. Posladkali se 
bomo s slastnimi krofi in toplim čajem! V primeru zelo 
slabega vremena bo prireditev potekala v Modri dvorani. 
Organizator: TIC Vuzenica in Vrtec Vuzenica.

11.00
Parkirišču pri hostlu v Radljah. Zbor malih in velikih 
pustnih mask in povorka po radeljskih ulicah. V 
primeru slabega vremena povorka odpade. Organizator: 
Društvo prijateljev mladine Radlje in MMKC Radlje.

11.30 - 14.00
Dvorana hostla v Radljah. Pustno rajanje za male in 
velike maske z norčavim programom, plesom, igrami 
in pustno pogostitvijo. Vstopnine ni. Organizator: 
Društvo prijateljev mladine Radlje, MMKC.

18.00
MMKC Radlje. Poslikava obraza.

15. FEBRUAR 2015 NEDELJA

13.00 (pričetek)
Gortina, sp. Muta, Mitnica. Pustovanje 2015. Maske, 
majhne in velike, in tiste brez mask vabimo na 
pustovanje s pričetkom ob 13. uri na Gortini in ob 15.00 
uri v centru sp. Mute. Zaključek pustovanja bo pri Mitnici, 
kjer bodo najlepša posamična ter skupinska maska 
prejeli nagrado. 

14.00 
Večnamenska dvorana Vuhred. Tradicionalno 
pustovanje. Veselo pustno rajanje bo tudi letošnje leto 
spremljal bogat program. Vabljene vse maškare, majhne 
in velike, da se poveselite skupaj z nami. Organizator: 
Turistično društvo Vuhred v sodelovanju z Občino Radlje 
in KS Vuhred.

16.00
MMKC Radlje. Filmski popoldan. 
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16.00
Kuhinja Gasilskega doma Vuzenica. Kuharska delavnica: 
Zdrav način prehranjevanja. Pripravili boste zajtrke, 
kosila in smutije (teoretično in praktično) ter spoznali 
dragocena načela zdrave prehrane. Delavnica bo potekla 
v dveh delih, in sicer 15. in 22. februarja. Mentorica:  
dr. Marjanca Hari. Ker je število mest omejeno, zbirajo 
prijave po telefonu 02 87 91 220 (TIC) ali na e-naslovu: 
anja.vajde@vuzenica.si. Organizator: TIC Vuzenica v 
sodelovanju s Krščansko adventistično cerkvijo Vuzenica. 

16. FEBRUAR 2015 PONEDELJEK

9.00-19.00
MMKC Radlje. Dejavnosti v času počitnic. Program: 
9.00-10.00 jutranje risanke, ob 11.00 in 16.00  Wii turnir, 
18.00 karaoke, 19.00 film: Chuck Norris. 

17. FEBRUAR 2015 TOREK

9.00-19.00
MMKC Radlje. Dejavnosti v času počitnic. Program: 
9.00-10.00 jutranje risanke, 11.00 Kosilo, ko mame ni 
doma (kuharska delavnica), 17.00 sejanje vrtnin v lončke 
in zabojčke, 19.00 film: Rocky 1. 

18. FEBRUAR 2015 SREDA

9.00-19.00
MMKC Radlje. Dejavnosti v času počitnic. Program: 
9.00-10.00 jutranje risanke, 9.00 in 17.00 kuharska 
delavnica: tiramisu, 11.00 Ping-pong »laufarce«, 16.00 
vlivanje sveč, 19.00 film: Terminator 1. 

14.00
Zbirališče pri pošti v Radljah ob Dravi. Pohod po 
obronkih  Radelj. Hoje: 2 uri. V primeru slabega vremena 
ali ledu pohod odpade. Prijave niso potrebne. Obutev 
in oblačila primerna zimskim razmeram. Pohod vodita 
Ludvik Podrzavnik in Alojz Jeršič. Organizator: MDI Radlje 
ob Dravi. 
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19. FEBRUAR 2015 ČETRTEK

9.00 
MMKC Radlje. Medgeneracijska čajanka. Tema: 
samooskrba s hrano.

9.00-19.00
MMKC Radlje. Dejavnosti v času počitnic. Program: 9.00-
10.00 jutranje risanke, 11.00 pletenje zapestnic,  
16.00 družabne igre, 19.00 film: Universalsoldier. 

10.00 
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (Dvorec 
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Počitniška delavnica 
Gregorjevi ptički. Bliža se pomlad in narava se začenja 
prebujati. In v tem času se začnejo tudi ‘ptički ženiti’, kot 
pravijo radi za gregorjevo, ki ga praznujemo v marcu. V 
preteklosti je zanj veljalo, da prinaša luč, danes pa se povezuje 
tudi z zaljubljenostjo. Na počitniški delavnici se bomo tokrat 
podučili o gregorjevem in drugih spomladanskih običajih, 
nato pa se bomo naučili tudi speči posebne gregorjeve ptičke 
iz testa! Delavnica traja 90 minut. Cena: 1,50 EUR (v ceno je 
vključen material ter pripomočki za izvedbo delavnice).

20. FEBRUAR 2015 PETEK

9.00-19.00
MMKC Radlje. Dejavnosti v času počitnic. Program: 9.00-
10.00 jutranje risanke, 9.00 in 17.00 vzgoja kalčkov, 11.00 
slikanje na majice, 16.00 pečemo palačinke, 19.00 film: 
Dangerous minds. 

17.00
Modra dvorana Vuzenica. Otroški gledališki abonma, 
2. predstava z naslovom »Veliki strah malega tigra«. 
Organizator: Vrtec Vuzenica.

21. FEBRUAR 2015 SOBOTA

16.00
MMKC Radlje. Križanje mnenj. Tema: prostovoljno delo. 

16.00
MMKC Radlje. T-Shirt Refeshion. Prinesite modno 
zastarele majice in pulovarje in jih bodo z majhnimi triki 
naredili zopet modna. 
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18.00
Kulturni dom Radlje. Predstava za gledališki abonma in 
izven avtorice Paule Vogel: Najstarejša obrt (The Oldest 
Profession) v izvedbi Mestnega gledališča Ptuj. Režija, 
dramaturgija: Peter Srpčič, igrajo: Zvezdana Mlakar, Anica 
Kumer, Marijana Brecelj, Alenka Cilenšek, Marinka Štern. 
Pri predstavi sodelujeta še Helena Blagne, Peter Srpčič. 
Têrmin najstarejša obrt se bere in razume kot prostitucija in 
tukaj naslov govori dejansko o tem, čeprav ima večplastni 
pomen. V besedilu Paule Vogel namreč nastopa pet dam, 
ki se ukvarjajo s to »najstarejšo obrtjo«, njihova starost se 
giblje med dvainsedemdeset in triinosemdeset. Gre za dame 
stare šole, ki svoj poklic dvomljivega slovesa opravljajo s 
stilom in maniro, ki je danes pri modernih prostitutkah več 
ne najdemo. Seveda, če je pet bab na kupu, še posebej 
takih, ki se presneto dobro poznajo, je normalno, da med 
njimi prihaja do nesoglasij in trenj. Še posebej aktualno je 
vprašanje nasledstva, saj bo najstarejša med njimi, Mae, ki je 
tudi zvodnica tega krdela, v kratkem odšla v težko prislužen 
pokoj, in tako bo morala ena od ostalih prevzeti skrb za 
družino prijateljic noči. Ob tem se na izjemno zabaven in 
humoren način lomijo kopja glede vprašanja njihovega 
poslovnega modela, novih trendov pri opravljanju tovrstnih 
storitev, odnosa do strank in stanja gospodarske krize, ki 
seveda tudi ob postopnem izumiranju njihovih stalnih 
strank najeda njihovo eksistenco. Vstopnice lahko kupite 
uro pred predstavo na blagajni kulturnega doma Radlje. 
Organizator: Kulturno društvo Radlje. 

22. FEBRUAR 2015 NEDELJA

16.00
MMKC Radlje. Filmski popoldan. 

23. FEBRUAR 2015 PONEDELJEK

9.00 in 17.00
MMKC Radlje. Dekoracija za čajne lučke.

17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke in 
odrasle. Otroci bodo izdelovali ročne lutke, odrasli 
bodo nadaljevali in zaključili z izdelovanjem torbice. Vse 
potrebno bo pripravljeno v knjižnici. 
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24. FEBRUAR 2015 TOREK

9.00 in 17.00
MMKC Radlje. Zdrav življenjski slog: domača krema za 
suho in mastno kožo. 

25. FEBRUAR 2015 SREDA

9.00 in 17.00
MMKC Radlje. Kuharska delavnica: solate iz kačkov.

11.00 
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi in 
Forum slovanskih kultur, Center Radlje ob Dravi (Dvorec 
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Otvoritev razstave Moj 
portret za muzej in predstavitev radovednega Popka. 
V dvanajstih slovanskih državah so muzeji in galerije na 
široko odprli vrata najmlajšim obiskovalcem. Popeljali so 
jih po zbirkah in razstavah, nato pa prepustili, da so svoje 
vtise, poglede in impresije v obliki risbe prenesli na papir. 
Tako je nastalo več kot 100 otroških risbic in razstava 
Moj portret za muzej. Ta je bila prvič na ogled na sedežu 
UNESC-a v Parizu maja 2012, nato pa je krenila na pot po 
slovanskih državah. Od 25. februarja 2015 bo razstava 
Moj portret za muzej, v okviru Centra Foruma slovanskih 
kultur Radlje ob Dravi in programa Slovanska kultura pri 
nas, na ogled v Muzeju Radlje ob Dravi. Ob razstavi bodo 
potekale ustvarjalne delavnice za otroke, na katerih bodo 
otroci ustvarjali svoj portret za muzej. Hkrati bo otroke 
po Muzeju Radlje prvič popeljal radovedni Popek, ki je 
od decembra 2014 v Koroškem pokrajinskem muzeju 
glavni promotor muzejskih pedagoških vsebin. Popek, že 
uveljavljen lik pisatelja Primoža Suhodolčana in ilustratorja 
Uroša Hrovata, je v muzeju postal nadvse radoveden fant, 
ki zna pripovedovati zgodbe ter spodbuja in motivira 
otroke k raziskovanju muzejskih vsebin. Radovednega 
Popka bo predstavil avtor Primož Suhodolčan.

26. FEBRUAR 2015 ČETRTEK

9.00
MMKC Radlje. Medgeneracijska čajanka. Tema: 
depresija. 
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18.00
Osnovna šola Radlje. Tapkanje z Andrejo Valcl. Za več 
informacij in prijavo pišite voditeljici: andreja.valcl@gmail.
com ali jo pokličite na 031 299882.

27. FEBRUAR 2015 PETEK

dopoldan 
Knjižnica Radlje. Žrebanje reševalcev knjižne uganke 
meseca februarja za vse enote. Izžrebane čaka praktična 
nagrada.

16.00
MMKC Radlje. Križanje mnenj. Tema: veščine in znanja, ki 
jih pridobimo pri delu. 

18.00
MMKC Radlje. Karaoke. 

18.00
Turistični dom Vuhred. Večer dramske in pevske skupine 
iz Vrhnike. Organizator: TD Vuhred.

19.00
Knjižnica Radlje. Potopisno predavanje in odprtje 
razstave fotografij Mateje Mazgan: Maroko. Na 
potovanje po Maroku sta se podali na babičino željo. 
Potovanje je kot večina njunih potovanj potekalo v lastni 
organizaciji. Sicer nenavadna kombinacija dveh popotnic, 
ki se izredno dobro razumeta. Mateja ni nikoli razmišljala o 
deželi Maroko kot prioritetni deželi za potovanje, a babica 
jo je izbrala tri dni pred odhodom – tako sta se na pot 
podali brez predznanja o tej pisani deželi, polni nasprotij. 
Življenje v Maroku predstavlja izjemne kontraste. Eno je 
živeti v mestu in hoditi v vsaj povprečno službo, drugo je 
življenje na podeželju, kjer se mnogi le komaj preživljajo. 
V mestih celo ženske vozijo avtomobile, hodijo v službe in 
mnoge celo niso zakrite, na glavi nimajo niti rute. Takšnega 
načina življenja na podeželju ni. Matejo in njeno babico 
bolj privlači podeželje, pokrajine, tako da sta bili v tem 
nerazvitem delu sveta za mnoge prava atrakcija. Četudi sta z 
babico nenavadna kombinacija popotnic, se na potovanjih 
odlično ujameta. Interesi so tako že od nekdaj podobni, obe 
ljubiteljici narave, gora, mesta pa jima predstavljajo le kratek 
obisk. Tako jima je bila država po babičinem izboru izredno 
všeč, sploh njena narava. Morda bo pa Mateja morala v 
bodoče prepustiti izbiro potovanj babici!?

28. 02. in 01. 03. 2015

15.00
Župnišče Muta. Tečaj priprave na zakon. Prijave na GSM 
070 863 462 Dominika. Organizator: Dekanija Radlje – 
Vuzenica.

28. FEBRUAR 2015 SOBOTA

10.30
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (Dvorec 
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Delavnica O grbih. 
Tokrat bomo govorili o grbih, kakšne vse poznamo, kakšen 
je njihov pomen, kdo jih je uporabljal in zakaj, za konec 
pa bomo spoznali še pomen našega občinskega grba. In 
ker so v preteklosti svoje grbe imele in uporabljale tudi 
posamezne družine, si bomo za konec izdelali še vsak svoj 
družinski grb oziroma ščit z družinskim grbom. Delavnica 
traja 90 minut. Cena: 1,50 EUR (v ceno je vključen material 
ter pripomočki za izvedbo delavnice).

16.00
MMKC Radlje. Filmski popoldan. 

17.00
MMKC Radlje. Poslikava rok s kano. Delavnico vodo 
Kristina Majal. 

18.00
Večnamenska Modra dvorana Vuzenica. Podelitev 
priznanja »Naj športnik leta občine Vuzenica«. 
Organizator: TIC Vuzenica.

Naj športnik 2014 občine Vuzenica.
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19.00
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. Abonma 
komedij: Hamlet v izvedbi dramske skupine 
Cerkvenjak. Vsebina: Kako napol pismene ljudi naučit 
vlog, jim približat dramsko umetnost? Vaška učiteljica 
ne bo imela lahke naloge. Zraven težavic pri režiranju 
drame pa se tu prepleta še politična zgodba sekretarjev 
… In morda bo kdo rekel, da se zgodovina ponavlja. 
Laži, podtikanja, podkupovanja in neumnost nevednih 
ljudi so odlična kombinacija, da še tako resnega Hamleta 
spremenijo v komedijo, tragedijo, kriminalko, farso … 
Organizator: KUD Stane Sever Ribnica na Pohorju. 

1. MAREC 2015 NEDELJA

17.00
Modra dvorana Vuzenica. Srečanje pevcev ljudskih 
pesmi in godcev ljudskih viž Koroške. Organizator: 
JSKD OI Radlje ob Dravi. 

PLANINSKA DRUŠTVA

PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA 
8. 2.  15. zimski pohod na Črni Vrh. Vodnici: Vlasta  
 Senica, Andreja Izak. 
21. 2.  27. zimski pohod na Peco. Vodnika: Peter   
 Valtl, Jože Dobnik. 
27. 2.  Zbor članov društva v avli OŠ Muta. 

PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI 
8. 2.  Kulturni dan: Pesnik. Vodnik: Vinko Mavc,  
 GSM 041 330 150. 
13. 2.  Zbor članov PD Radlje. Informacije: Evald   
 Lampreht, GSM 031 760 350. 
21. 2.  E7-Majski Vrh-grad Borl. Vodnik: Ludvik   
 Podrzavnik, GSM 041 430 883. 
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PLANINSKO DRUŠTVO VUZENICA

7. 2.  Matjažev pohod na Peco. Vodnika: Silvo   
 Kovač in Bogo Mrakič.
20. - 21. 2.  Dvodnevni pohod  za mlade planince. 
 Vodnika: Lučka Bricman in Silvo Kovač.
 Spremljate obvestila na oglasni deski   
 PD Vuzenica.

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:  
E-pošta: info.sg@kpm.si
Odprto: tor. - pet. od 9.00 do 15.00, sob. od 9.00 do 13.00, 
za skupine izven delovnega časa po dogovoru.

Stalne muzejske zbirke in razstave v muzeju:
 – Spominska soba rodbine Pahernik
 – Od umetnosti poklican, zgodnja leta ustvarjalnosti 

Karla Pečka
 – Rimski kamniti spomeniki v Dravski dolini in 2000 

let stara soseda iz Radelj
 – Ogledni depo Leitingerjeve zbirke
 – Zbirka kladiv Ferdinanda Leitingerja

Izven muzeja:
 – Muzej mineralov Remšnik (Remšnik 5, Podvelka)
 – Župankova domačija (Št. Janž pri Radljah 66, Radlje 

ob Dravi) – Občasna razstava Partizanska saniteta 
na Koroškem
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 – 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.

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

 – Splavarski muzej (Javnik 6, 2363 Podvelka) 
 – Muzej kamnoseštva, steklarstva in gozdarstva 

(Kulturni dom Josipdol)
 – Partizanska bolnišnica Tevakin (Kapla na Kozjaku)
 – Urbančeva lovska koča (Lehen na Pohorju 17,  

2363 Podvelka)

RAZPISI JSKD

 – Zborovodska delavnica za otroške in mladinske 
pevske zbore, Radlje ob Dravi, februar 2015.

 – Likovna delavnica na temo likovne razstave, 
februar – marec 2015. 

 – Srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih 
viž Koroške, Vuzenica, 1. marec 2015. 

 – Srečanje odraslih gledaliških skupin – individualni 
ogledi, februar-marec 2015. 

 – Srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov, 
Radlje ob Dravi, 22. april 2015. 

 – Srečanje odraslih pevskih zborov in malih vokalnih 
skupin, Brezno, 18. april 2015. 

 – Srečanje otroških gledaliških skupin Vuzenica/
Slovenj Gradec, 15. april 2015.

 – Srečanje lutkovnih skupin, Muta/Radlje ob Dravi, 
23. april 2015. 

 – Srečanje otroških folklornih skupin, Mislinja,  
8. april 2015. 

 – Srečanje odraslih folklornih skupin Koroške, 
Šentjanž/Radlje ob Dravi, 9./10. maj 2015. 

 – Plesni oder, srečanje plesnih skupin Koroške, 
Vuzenica, 10. april 2015. 
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 – V. tematska likovna razstava, Radlje ob Dravi, 
september 2015. 

Vse informacije in prijave: e-pošta: oi.radlje.ob.dravi@
jskd.si, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna 
izpostava Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7 (pisarna 
415), 2360 Radlje ob Dravi, www.jskd.si. 

KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI 

Odpiralni čas:
Knjižnica Radlje ob Dravi, Koroška c. 61a,  
2360 Radlje ob Dravi, tel.: 02 888 04 04, 
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 91 249
pon. 13.00-17.00, pet. 11.00-15.00

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.
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Razstave:
 – Razstava fotografij. Blanka Kefer: Kruh™ na ogled v 

knjižnici Radlje do 21. februarja.
 – Razstava fotografij. Mateja Mazgan: Maroko na 

ogled v knjižnici Radlje od 27. februarja do  
28. marca.

 – Tematske razstave v februarju, na ogled v knjižnici 
Radlje: France Prešeren in kulturni dan,

 – prazniki v februarju ali Kako težko že čakamo 
pomlad.

Stalne dejavnosti v knjižnici, ki potekajo v februarju:
 – tematske razstave,
 – pravljica potuje,
 – uganka meseca,
 – rastem s knjigo,
 – ustvarjalna srečanja,
 – vrtec in šola na obisku, 
 – knjižne čajanke,
 – bralna značka za odrasle: Korošci pa bukve 

beremo,
 – bralno-pogovorna srečanja,
 – bralne ure 
 – točka za samostojno učenje, 
 – individualno usposabljanje uporabnikov. 

Knjižnica in knjiga dostopna slepim in slabovidnim 
uporabnikom:

 – vidno označujemo leposlovne knjige z večjim 
tiskom,

 – sproti dopolnjujemo zbirko zvočnih knjig in
 – uporabnikom je na voljo uporaba različnih lup z 

osvetlitvijo in podstavki za branje v knjižnici.



Pridružite se norčijam 
tudi vi. 

14. februarja 2015
10.00 Igrišče pri Osnovni šoli Vuzenica. 
11.00 Parkirišče pri hostlu Radlje. 
11.30 Velika dvorana MMKC Radlje. 

15. februarja 2015
13.00 Gortina.
14.00 Večnamenska dvorana Vuhred. 
15.00 Center sp. Mute, Mitnica Muta. 

PUST
(Pustni teden) je čas,  
ko se napravimo  
v pustno šemo,  
maškaro.



Apel podobo na ogled postavi, 

ker bolj resnico ljubi kakor hvalo, 

zad skrit vsevprek posluša, kaj zijalo 

neumno, kaj umetni od nje pravi.

France Prešeren,  
Apel podobo na ogled postavi (kitica). 

Vabljeni na prireditve 
ob kulturnem prazniku – 
Prešernovem dnevu: 

sobota, 7. februar 
16.00  Dvorana Kulturnega doma Podvelka.
18.00  Avla OŠ Muta.
18.00  Modra dvorana Vuzenica. 
18.00  Kulturni dom Radlje. 

nedelja, 8. februar 
9.00  KPM, Muzej Radlje ob Dravi. 
11.30  MMKC Radlje. 
11.30 Osnovna šola Kapla na Kozjaku. 
17.00  Večnamenska dvorana Vuhred. 
17.00  Krajevna dvorana Ožbalt

torek, 10. februar 
17.00  Jedilnica OŠ Ribnica na Pohorju. 


