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 NAPOVEDNIKI PRIREDITEV 

 31. MAJ 2016 • TOREK

17.00
Dvorana Gasilskega doma Vuzenica. Kako vzgajajmo 
odgovorne in samostojne otroke, predavanje 
priznanega strokovnjaka s področja vzgoje, 
specialnega pedagoga Marka Juhanta, v okviru 
projekta Korak k sončku. Organizator: Osnovna šola 
Vuzenica, Zveza Sonček – zveza društev za cerebralno 
paralizo, Občina Vuzenica.

 1. JUNIJ 2016 • SREDA

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: Ocvrte 
polnjene riževe kroglice.

17.00
Sejna soba Občine Radlje ob Dravi, Mariborska 7. 
Energetsko predavanje in svetovanje za občane. Na 
predavanju boste v okviru Evropskega tedna trajnostne 
energije izvedeli vse o: razpisu in subvencijah, ki jih nudi 
Eko sklad, in kakšen je postopek pridobitve, energetski 
sanaciji stavb in izolaciji. Na voljo vam bo tudi energetski 
strokovnjak za energetske nasvete in vsa morebitna 
vprašanja o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih 
energije. Občani lahko dobijo brezplačne osnovne 
energetske nasvete in informacije tudi po telefonu, 
in sicer vsak dan med 8.00 in 14.00 uro na telefonski 
številki 02/234 23 63. Vprašanja lahko pošljejo tudi po 
elektronski pošti na naslov info@energap.si. Na vprašanja 
bo odgovarjal energetski strokovnjak Energetske 
agencije za Podravje. Organizator: Občina Radlje ob Dravi 
v sodelovanju z Energetsko agencijo za Podravje.
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19.00
MMKC Radlje ob Dravi. Druženje skupine Vrtičkarjev 
Radlje s presenečenjem, ki ga bo pripravila članica Jožica 
Okrogelnik.

 2. JUNIJ 2016 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Medgeneracijska čajanka: Ura zdravja: merjenje 
pritiska in sladkorja.
18.00 Zavozlano vezenje vozlov.

18.00
Telovadnica Osnovne šole Muta. Koncert Šolskega 
ansambla OŠ Muta „Svet je tvoj“ z gosti–pridružili se 
bodo: Adi Smolar, Žan Libnik, harmonikarski orkester 
Vučič in člani nekdanjih zasedb šolskih ansamblov. 
Koncert je kot zaključna prireditev Osnovne šole Muta 
namenjen zbiranju prostovoljnih prispevkov v šolski 
sklad OŠ Muta. Vljudno vabljeni na glasbeno potovanje 
do zvezd. Organizator: OŠ Muta.

18.00
Modra dvorana. 7. Mednarodna folklorna prireditev 
Svet brez meja. Nastopili bodo: GERO AXULAR KULTUR 
ELKARTEA GURUTZE (Basque, Španija), HILDREN‘S 
FOLK DANCE ENSEMBLE ZVEZDITZA (Bolgarija), CZECH 
CHILDREN‘S FOLKLORE ENSEBMLE HANDRLAČEK 
KUNOVICE (Češka), CHILDREN‘S FOLKLORE ENSEBMLE 
AKUD MIRCE ACEV (Skopje, Makedonija). Organizator: 
PRK Harmonija Vuzenica.

 3. JUNIJ 2016 • PETEK

MMKC Radlje ob Dravi
19.00 Mladinske delavnice: Medvrstniško nasilje.
21.00 FitKC.
21.00 Križanje mnenj.

 4. IN 5. JUNIJ 2016

Pri Mitnici na Muti: 1. sejem dobrega počutja v 
Sloveniji na prostem – »Zdrav&Srečen« Slovenija. Na 
prvem sejmu dobrega počutja, prvem tovrstnem sejmu 
na prostem (v naravnem okolju) v Sloveniji, se bodo 
predstavili ponudniki s področja zdravega prehranjeva-
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nja, zeliščarstva, naravne kozmetike, zdravilstva, naravnih 
in alternativnih metod zdravljenja ter ponudniki s 
storitvami in izdelki za dobro počutje, šport in rekreacijo, 
aktivno preživljanje prostega časa in ponudniki 
turističnih in wellness storitev. Pestro sejemsko ponudbo 
bodo podkrepila številna strokovna predavanja (vsako 
uro, cel dan), predstavitve, prikazi in pokušine ter 
delavnice, na katerih se bodo obiskovalci srečali z jogo, 
smejalno jogo, prilagojeno telovadbo, različnimi oblikami 
terapij z živalmi, kako se lotiti mešanja zelišč in izdelave 
različnih krem in tinktur, stiskanjem različnih olj … 
Odpiralni čas: v soboto 4. 6. med 10. in 19. in v nedeljo 
5. 6. med 10. in 18. uro. Vstopnina: 5 €. Organizator: GO 
turizem – Mitnica Muta.

 4. JUNIJ 2016 • SOBOTA

MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Bioresenančne terapije in Bachove cvetne 
esence. Terapevt in svetovalec Uroš Doljšek bo 
predstavil, kaj je sploh bioresonanca in kako si lahko z njo 
pomagamo.
19.00 Energetski Smoothie.
21.00 Film na platnu (terasa MMKC).

 5. JUNIJ 2016 • NEDELJA

16.00
MMKC Radlje ob Dravi. Hengerska nedelja.

 6. JUNIJ 2016 • PONEDELJEK

16.00
MMKC Radlje ob Dravi. Skupnostna skrb za duševno 
zdravje in predstavite ŠENT-a. ŠENT – Slovensko 
združenje za duševno zdravje, Center za psihosoci-
alno svetovanje s terenskim delom Radlje ob Dravi, 
v sodelovanju z MMKC Radlje prireja predavanje o 
skupnostni skrbi za duševno zdravje. ŠENT je že 
več kot 20 let vodilna neprofitna, nevladna in prosto-
voljna organizacija na področju duševnega zdravja. 
Program je namenjen posameznikom s težavami v 
duševnem zdravju, njihovim svojcem ter ostalim, ki jih 
zanima področje duševnega zdravja. Z nami bo mag. 
Edo P. Belak, predsednik Foruma svojcev Slovenije, ki 



4 5

bo spregovoril o skupnostni skrbi za duševno zdravje 
v Sloveniji, o smernicah in napotkih, ki jih predlaga EU, 
prav tako pa bo predstavil delovanje ŠENT-a, njegovo 
poslanstvo ter vlogo svojcev pri skrbi za osebe s težavami 
v duševnem zdravju.

10.30
Knjižnica Radlje. Radovedni prstki: odprtje razstave 
tipank – slikanic, ki jih spoznavamo in doživljamo s 
tipanjem. Anja Marzel in dr. Aksinja Kermauner bosta 
predstavili tipanke nasploh in tipanke, ki jih je Anja 
oblikovala v sklopu magistrske naloge pod mentorstvom 
dr. Kermaunerjeve. Spoznali bomo pristope in načine 
izdelave tovrstnega gradiva, ki je nujno za slepe in 
slabovidne, zanimivo in poučno pa tudi za videče bralce. 
Da bo doživetje pristnejše, bodo obiskovalci lahko 
preizkusili tipne slikanice s simulacijskimi očali za slepoto 
in slabovidnost. Razstava bo v knjižnici Radlje na ogled 
do 9. julija.

 7. JUNIJ 2016 • TOREK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Eko delavnica: Izdelajmo si domača čistila in 
praške.
18.00 Posvet o ekološko pridelani hrani.

16.00
Knjižnica Muta. Pravljica potuje, tokrat: MIŠOPIR.

 8. JUNIJ 2016 • SREDA

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Kuharska delavnica: Tiramisu.
18.00 PGD na obisku.

 9. JUNIJ 2016 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Medgeneracijska čajanka: Tečaj uporabe 
pametnega telefona.
18.00 Ustvarjalni dan.

 10. JUNIJ 2016 • PETEK

MMKC Radlje ob Dravi.
17.00 FitKC.
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18.00 Predavanje: Naravni pripravki za gnojenje in 
zaščito rastlin. Predaval bo Andrej Ravnjak.

 11. JUNIJ 2016 • SOBOTA

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Zaključni šahovski turnir za osnovnošolce.
19.00 Flatbread with Dips.
20.00 Kulturni večer: Kviz o Primožu Trubarju.
21.00 Film na platnu (terasa MMKC).

16.00 (pričetek)
Pri gasilskem domu na Muti. 23. meddruštveno 
tekmovanje za pokal Mute. Tekmovalne discipline za 
člane in članice: vaja z MB – suha izvedba CTIF 2013 in 
met vrvi v začrtani krog – vrv meče pet tekmovalcev, ki 
so sodelovali v vaji z MB. Prijave: na dan tekmovanja od 
16.00 do 18.30 ure pri A komisiji. Zaradi lažje organizacije 
tekmovanja prosimo za predhodne prijave enot: 041 607 
220 (Otmar Mori) in 040 190 821 (Aleš Kresnik) ali pisno 
na naslov društva: PGD Muta, Gasilska ulica 2, 2366 Muta. 
Organizator: Prostovoljno gasilsko društvo Muta.

16.00
Pri Mitnici Muta. Literarno popoldne. Predstavili se 
bodo člani skupine, sodelovali pa bodo učenci Osnovne 
šole Muta s prispevki na temo Ob sotočju rek Bistrice in 
Drave. Za glasbo bo poskrbela Klavdija Šajher s frajtona-
rico. Organizator: Literarna skupina Utrip zg. Drave KUD 
Muta.

19.00
Pri Dvorcu v Radljah ob Dravi. Večer pesmi–19. tradi-
cionalni koncert pevskih zborov Kulturnega društva 
Radlje ob Dravi. Nastopili bodo: Dekliški pevski zbor 
Aglaja, Ženski pevski zbor Dominica nova, Moški pevski 
zbor Radlje, Mešani pevski zbor Mavrica in Vokalni 
kvartet Rusalke.

19.00
Šola pri Sv. Antonu na Pohorju. Slavnostna seja ob 
20-letnici Krajevne skupnosti Sv. Anton na Pohorju. 
Za kulturni program bo poskrbel Mešani pevski zbor KTD 
Sv. Anton na Pohorju in harmonikar Jure Ričnik. Organi-
zatorji: Krajevna skupnost Sv. Anton na Pohorju, Kulturno 
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turistično društvo Sv. Anton na Pohorju in Društvo kmetic 
Dravska dolina KO Sv. Anton na Pohorju.

 12. JUNIJ 2016 • NEDELJA

11.00 (pričetek)
Sv. Primož nad Muto. Lepa nedelja in veselo druženje pod 
lipo. Program: sveta maša, nato srečanje harmonikarjev 
in veselica z ansamblom Klemna Rošerja. Organizator: 
Župnija Muta in KTD Sv. Primož nad Muto.

MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Hangerska nedelja.
18.00 Hiška iz papirja.

 13. JUNIJ 2016 • PONEDELJEK

16.00
Knjižnica Vuzenica. Pravljica potuje, tokrat: MIŠOPIR.

18.00
Telovadnica Muta. Srečanje košarkarjev. Organizator: 
KK Muta.

19.00
MMKC Radlje ob Dravi. Naredimo zmaja iz papirja.

 14. JUNIJ 2016 • TOREK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Zeliščarska delavnica.
18.00 Posvet o umetnih sladilih (Aspartam).

10.00 in 16.00
Knjižnica Radlje. Pravljica potuje, tokrat: MIŠOPIR.

17.00
Telovadnica OŠ Ribnica na Pohorju. Zaključna prireditev 
vrtca Ribnica na Pohorju. Organizator: Vrtec OŠ Ribnica 
na Pohorju.

 15. JUNIJ 2016 • SREDA

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: Sadna 
torta.

16.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje, tokrat: 
MIŠOPIR.



7

 16. JUNIJ 2016 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Medgeneracijska čajanka: Popotniški tuj jezik. 
Spoznali boste najbolj pogoste besede in fraze v 
angleškem, nemškem in španskem jeziku, ki bi vam lahko 
koristile na dopustovanjih.
18.00 Ustvarjalni dan: Čolniček na svečni pogon.

18.00
Sejna soba Občine Muta. Slavnostna seja občinskega 
sveta Občine Muta s podelitvijo občinskih priznanj.

 17. JUNIJ 2016 • PETEK

18.00
Modra dvorana Vuzenica. Plesna produkcija PRK 
Harmonija „Ples v barvah“.

MMKC Radlje ob Dravi.
19.00 Mladinske delavnice: Ljubezen.
21.00 Križanje mnenj.

20.00
Rotunda spodnja Muta. Koncert Ženskega pevskega 
zbora Klasje pod vodstvom Bernarde Žvikart. Koncert 
poteka v okviru prireditev občinskega praznika Občine 
Muta. Na koncertu boste lahko tudi prisluhnili učencem 
Glasbene šole Melodija Muta. Organizator: ŽePZ Klasje 
KD Muta.

20.00
Prireditveni šotor Muta. Mutarock. Zabavala vas bosta 
The Drinkers in Nitrox.

 18. JUNIJ 2016 • SOBOTA

8.00
Zbor pred občino Muta. Pohod na Pernice za vse 
občane. Organizator: PD Bricnik, ZB NOB KO Muta.

8.00-12.00
Osnovna šola Muta, Športni park Gortina. Medgeneracij-
sko druženje. Organizator: Osnovna šola Muta.

9.00
Prireditveni šotor Muta. 8. pikado turnir. Organizator DI 
in DU Muta.
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9.00
Trasa kolesarskega vzpona. Vzpostavitev radijske 
zveze. Organizator: Radioklub Miloš Zidanšek Vuzenica 
Muta.

10.00
Start Pri Žampu, Gortina. 2. tradicionalni kolesarski 
vzpon na Pernice (dolžina trase 9,8 km). Vzpon se šteje 
za pokal rekreativcev v MTB vzponih. Prijave se zbirajo 
med 9.00 in 9.45 uro v Športnem parku Gortina (zraven 
pekarne Sezam v centru Gortine). Start kolesarskega 
vzpona bo ob 10.00 uri. Trasa še že na samem začetku 
prične v blažji klanec mimo Žampa, po asfaltirani cesti 
Gortina–Pernice. Vzpon nadaljujemo po cesti do križišča 
Kapšar/Rejak, kjer zavije močno levo v smeri Lešnik/Orlič. 
Pot nadaljujemo do Napečnika, kjer zavijemo desno v 
smeri Pernice, mimo Napečnikove breze proti lovski koči 
Pernice. Cilj trase je na vrhu Pernic na kratkem asfaltnem 
odseku zraven doma krajanov Pernice. Organizator: ŠMD 
Gortina.

14.00 (pričetek)
Šolsko igrišče pri Osnovni šoli Vuhred. Vaške igre 
Vuhreda 2016. Prihod ekip in zbiranje tekmovalcev 
se prične ob 13.00. Tekmuje 5 tekmovalcev, možna je 
mešana ali pa moška oz. ženska skupina. Štartnina je 
6,00 €, tekmovalci pa bodo dobili majico in malico. Ekipe 
bodo prejele tudi nagrade in diplome. Zaradi lažje orga-
nizacije dogodka vas prosimo za zanesljivost prijavnine 
do 11. junija 2016. Prijavite se lahko na naslov: karel.
gosak@gmail.com ali na GSM 031 724 618. Organizator: 
Turistično društvo Vuhred.

15.00
MMKC Radlje ob Dravi. Obletnica MMKC in kuhanje 
bograča z MMLS. Popoldan se bodo pred MMKC že peto 
leto zapored različna društva in druge skupine družila 
ob kuhanju bograča. Kakšni kulinarični užitki se skrivajo 
v kotlih, nam bo povedal znan skriti gost. V primeru 
dežja prireditev odpade. V večernih urah pa boste lahko 
zaplesali ob ritmih popularne skupine ZAA, katere pevka 
je letos na Evroviziji zastopala Srbijo.

16.00
Prireditveni šotor Muta. 70. obletnica Lovske družine 
Muta. Organizator: LD Muta.
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17.00
Huta Vuzenica. Literarni večer s Tonetom Partljičem, 
komediografom, piscem številnih knjig, Prešernovim 
nagrajencem … Doživeli bomo predstavitev knjige 
Nebesa pod Pohorjem. Večer bodo popestrili tudi mladi 
Vuzeničani. Organizator: DU Vuzenica.

17.30
Prireditveni šotor Muta. Koncert Kmečke godbe 
Pernice.

19.00
Prireditveni šotor Muta. Zabava s Čuki in Veritasom. 
Organizator: PGD Muta.

 19. JUNIJ 2016 • NEDELJA

9.30
Rotunda sv. Janeza Krstnika sp. Muta. Lepa nedelja. 
Organizator: Župnija Muta.

10.00
Prireditveni šotor Muta. Šahovski turnir – odprti 
hitropotezni šahovski turnir in odprto tekmovanje v 
pospešenem šahu za mladino do 15 let.

10.00
Pred občino Muta. Vsi kolesarimo 2016: Muta-Bistriški 
jarek-Muta. Prijavite se lahko od 9. ure dalje, start ob 10. 
uri. V primeru dežja bo kolesarjenje v nedeljo 26. junija. 
Organizator: ŠD Muta.

11.00
Gostilna pri Lipi Muta. 7. tekmovanje harmonikarjev 
za pokal Občine Muta. Sprejemajo pisne prijave do 16. 
junija. Informacije dobite pri Mateju Vošnerju, GSM 051 
618 883. Organizator: Društvo za trajnosti razvoj Muta.

14.00-17.00
Igrišče pri Osnovni šoli Muta. Nedeljsko popoldne. 
Predstavila se bodo domača društva in razni ponudniki 
na stojnicah. Ogledali si boste lahko nastope folklornih 
skupin: KPD Kovač Lija Vuhred, Invalid Vuzenica in 
Medobčinskega društva Sožitje, plesne skupine 
Smaragdne oči, prisluhnili ansamblu Diaton, sodeloval 
bo Malčkov šport … Organizator: Turistično društvo, PGD 
Muta, KUD Muta.
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15.00
Igrišče Mitnica Muta. Turnir v malem nogometu. 
Organizator: Klub malega nogometa Krokodilčki.

16.00
Zgornja Muta. Padalski skoki. Program se bo odvijal nad 
zg. Muto, pristanek padalcev v okolici športnega igrišča 
pri OŠ Muta. Organizator: Aviofun.

16.00
MMKC Radlje ob Dravi. Hengerska nedelja.

17.00
Prireditveni šotor. Zaključek občinskega praznika z 
ansamblom Poskok.

 20. JUNIJ 2016 • PONEDELJEK

18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Globalno učenje: film o 
beguncih.

 21. JUNIJ 2016 • TOREK

8.00-17.00
Muzej v Turističnem domu Vuhred. Dan odprtih vrat 
muzeja–etnološke zbirke Vuhreda in okolice. Muzejski 
eksponati kmečkega orodja prikazujejo delo in življenje 
ljudi na kmetijah skozi zgodovino od 19. stoletja naprej. 
Društvo muzejske eksponate še vedno dopolnjuje in 
restavrira, tako da se lahko vidi vedno kaj novega. V 
prihodnje bo muzej odprt po predhodnem naročilu ali 
najavi obiska na tel. št.: 031 724 618 (Karl Gosak). Vljudno 
vabljeni v našo zgodovino. Organizator: Turistično 
društvo Vuhred.

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Eko delavnica: Izdelava kozmetike za poletne dni.
18.00 Posvet: Avokado in njegove zdravilne 
učinkovine.
19.00 Križanje mnenj: What's up this summer?

10.00
Dom Hmelina, dom za starejše občane d.o.o. (Koroška 
cesta 67a, Radlje). Predavanje dr. Karle Oder: Mati 
fabrika, mesto in dom. V okviru zgodovinskega krožka, 
ki ga izvaja Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje 



11

ob Dravi v Domu Hmelina, bo dr. Karla Oder, muzejska 
svetnica, ki se že vrsto let ukvarja s proučevanjem 
načina življenja in gospodarske zgodovine, na podlagi 
obsežnega gradiva tehtno, argumentirano in celovito 
predstavila problematiko o Železarni Ravne, mestu 
in načinu življenja tovarniških delavcev. Monografija 
Mati fabrika, mesto in dom je izšla v letošnjem letu pri 
Knjižnici Glasnika SED, Slovenskega etnološkega društva. 
Predavanje poteka v okviru študijskega krožka Andrago-
škega centra Republike Slovenije.

18.00
Strelišče za zračno orožje, Mariborska 1, Radlje ob Dravi. 
Odprtje razstave fotografij, nastalih v času boja za 
osamosvojitev Slovenije. Organizator: Strelsko društvo 
Radlje.

 22. JUNIJ 2016 • SREDA

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: Domača 
prekmurska gibanica.

 23. JUNIJ 2016 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Medgeneracijska čajanka. Ura zdravja: Kako 
razmigamo možgane.
18.00 Ustvarjalna delavnica: Eko vrečka.

 24. JUNIJ 2016 • PETEK

MMKC Radlje ob Dravi.
17.00 FitKC.
19.00 Mladinske delavnice: Prijateljstvo.
21.00 Križanje mnenj.

17.00
Pri Mitnici na Muti. Dobrodelne junior–mitninske igre. 
Pripravili bodo zanimive dobrodelne »junior-mitninske 
igre«, v katerih se bodo v treh starostnih skupinah (triade 
osnovne šole) pomerile ekipe, sestavljene iz staršev in 
otrok. Izkupiček prijavnin bodo podarili šolskemu skladu 
osnovne šole zmagovalne ekipe. Podelitev nagrad bodo 
popestrili z glasbenim presenečenjem. Prijavnina na 
tekmovalni par (starš + otrok) je 5 eur. Organizator: GO 
turizem – Mitnica Muta.



12 13

17.00
Mejni prehod Radelj. Proslava ob dnevu državnosti 
in ogled filma Osamosvojitvena vojna na Koroškem 
leta 1991. Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob 
Dravi je ob letošnji 25. obletnici razglasitve samostoj-
nosti in neodvisnosti Republike Slovenije pripravil krajši 
film o osamosvojitveni vojni na Koroškem, ki se bo 
predvajal v okviru proslave ob dnevu državnosti. V filmu 
bo predstavljeno tudi dogajanje v Radljah in prodiranje 
posebne oklepne enote JLA iz mariborske vojašnice po 
Dravski dolini. V desetdnevni vojni so enote TO in milice v 
sodelovanju s civilnimi strukturami in s podporo prebi-
valstva uspele v oboroženem spopadu prisiliti enote JLA, 
ki so se nahajale na Koroškem, k predaji. Organizator: 
Občina Radlje ob Dravi in Koroški pokrajinski muzej, 
Muzej Radlje ob Dravi.

19.00
Remšnik, center. Dvig zastave s krajšim kulturnim 
programom na predvečer dneva državnosti. 
Sodelujejo: OŠ Remšnik in aktiv kmečkih žena Remšnik. 
Organizator: KS Remšnik.

 25. JUNIJ 2016 • SOBOTA

8.30
Klančnik–koča Lovske družine Podvelka na Rdečem 
bregu. Počastitev dneva državnosti in počastitev 
25. obletnice samostojne Slovenije. Ob 9.00 začetek 
pohoda proti cerkvici sv. Ignacija. Vrnitev pohodnikov na 
izhodišče do 12.00. Ob 12.30 začetek osrednje slovesnosti 
ob dnevu državnosti. Zbrane bo nagovoril župan 
Občine Podvelka Anton Kovše, slavnostna govornica bo 
predsednica sveta Vaške skupnosti Lehen Marija Hrastnik. 
Organizatorji: Občina Podvelka, Območna organizacija 
Zveze slovenskih častnikov občin Muta, Podvelka, Radlje 
ob Dravi, Ribnica na 
Pohorju in Vuzenica ter 
Območno združenje 
veteranov vojne za 
Slovenijo zgornja 
Dravska dolina. 
Prireditev bo ob 
vsakem vremenu.
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10.00
Park pri Huti (Info točka Vuzenica). Mala otroška zabava 
»Juhu, počitnice so tu«. Že tradicionalno – četrto leto 
zapored, bomo zaplesali proti brezskrbnim počitnicam. 
Ustvarjali bomo na otroških delavnicah, zaplesali malo 
drugačen ples ter se zabavali ob otroških športnih 
igrah, seveda pa se bomo posladkali tudi s slastnim 
sladoledom. Vstop prost. Organizator: TIC Vuzenica.

13.00
Igrišče Orlica. Turnir za pokal Antona. Organizator 
Športno društvo Sv. Anton na Pohorju.

15.00
Vuzenica, park ob Dravi. Tekmovanje gasilskih enot 
za že 21. pokal Josipa Mravljaka. Organizator PGD 
Vuzenica.

MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Druženje ob družabnih igrah.
19.00 Film na platnu.
20.00 Nočitev na prostem z načrtovanjem.

19.00
Dvorana Kulturnega doma Radlje ob Dravi. Koncert ob 
5. obletnici delovanja vokalnega kvarteta Rusalke. 
Gosti: Kvintet Vintgar iz Blejske Dobrave, program 
povezuje Špela Šavc. Vstopnine ni, vesele pa bodo vašega 
prostovoljnega prispevka. Organizator: Vokalni kvartet 
Rusalke pod vodstvom Tadeje Vulc, KD Radlje.
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 26. JUNIJ 2016 • NEDELJA

16.00
MMKC Radlje ob Dravi. Hengerska nedelja.

17.30
Pri Mitnici na Muti. Promenadni koncert Pihalnega 
orkestra Muta. Pihalni orkester Muta pripravlja krasen 
promenadni koncert v sodelovanju s Simfoničnim 
orkestrom Glasbene šole Melodija Muta. Vstopnine ni. 
Organizator: Pihalni orkester Muta.

18.00
Restavracija Ribnica na Pohorju. »Je pa en fajn večer«, 
večer z Moškim pevskim zborom KUD-a Ribnica na 
Pohorju. Moški pevski zbor KUD-a Stane Sever iz Ribnice 
na Pohorju pod vodstvom Barbare Mrak za vas pripravlja 
pester večer petja in zabave.

19.00
Pistrov grad Vuzenica. Koncertni večer vrhunske 
glasbe z MASCARA kvartetom ob Dnevu državnosti. 
Mascara je akustična zasedba, ki izvaja portugalski fado, 
argentinski tango in špansko vokalno instrumentalno 
glasbo. »Vihar strasti in mir oceana, ki počiva nekje med 
Iberskim polotokom, J. Ameriko in bogatim ljudskim 
izročilom je muz(ik)a, ki povezuje Polono, Timija, Vojka 
in Mitja. Mascara raziskuje prostor znotraj in zunaj 
platna resne glasbe, previdno, spoštljivo barva čez črto, 
s čopičem napetih strun in toplino glasu« … Vstop prost. 
V primeru slabega vremena, se koncert prestavi na 3. 7. 
2016. Organizator: TIC Vuzenica in Občina Vuzenica

 27. JUNIJ 2016 • PONEDELJEK

10.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Vrtljiva svetilka iz pločevinke.

 28. JUNIJ 2016 • TOREK

MMKC Radlje ob Dravi.
10.00 Turnir v malem nogometu za otvoritev 
počitnic. Turnir se bo odvijal na šolskem igrišču v 
Radljah. Namenjen je osnovnošolcem od 4. do 9. razreda. 
Prijave zbiramo na mailu: mladi@sktmradlje.si in na 
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telefonski številki 040 580 232 (Jaka), kjer lahko dobite 
tudi vse dodatne informacije o turnirju.
18.00 Posvet o aditivih.

 29. JUNIJ 2016 • SREDA

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: Limonino 
pecivo.

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

 30. JUNIJ 2016 • ČETRTEK

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Medgeneracijska čajanka: Ura 
zdravja.

 3. JULIJ 2016 • NEDELJA

Sv. Primož na Pohorju. Veselo druženje pri Domu 
krajanov Sv. Primož na Pohorju – lepa nedelja. Po 
sv. maši v župnijski cerkvi sv. Primoža sledi druženje pri 
Domu krajanov – čaka vas bogat srečelov in zabava z 
živo glasbo. Organizator: Turistično športno društvo Sv. 
Primož na Pohorju – Šentjanž nad Dravčami.

 PLANINSKA DRUŠTVA 

PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA
11.-12. 6. Slovenska planinska pot, 3 del. Vodnika: 

Andreja Izak in Ervin Skutnik.
18. 6. 208. nočni pohod na Jernej. Vodnik: Ervin 

Skutnik.

PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI
4. 6. E7. Vodnik: Ludvik Podrzavnik, GSM 

041 430 883.
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18. 6. Dan slovenskih planincev. Vodnik: Rudi 
Ambrož, GSM 041 443 453

2. 7. Koralpe. Vodnik: Igor Lauko, GSM 041 555 289.

PLANINSKO DRUŠTVO VUZENICA
4. 6. Raduha. Vodnika: Igo Kaiser in Valerija Padjen.
18. 6. Storžič. Vodnika: Silvo Kovač in Gorazd Kac.
25.-30. 6. Potepanje po Črni gori. Vodnik: Branko 

Bricman.
Dodatne informacije spremljate na oglasni deski PD 
Vuzenica.

 OBČINA MUTA PRAZNUJE 

Spoštovane občanke in 
občani Mute, cenjeni bralci 
občin zg. dravske doline!
Pred nami so vse toplejši 
dnevi, saj pomlad počasi 
zapušča svoj del leta, ki ga je 
sicer lepo ozelenila, za sabo 
pa nam je pustila tudi nekaj 
vremenskih nevšečnosti, 
kot so nenadna sneženja in 
pred tedni zajetne poplave 
v nekaterih dolinah, med 
drugim tudi v naši Bistriški, ki 

ji radi rečemo tudi Lepa dolina. To pomeni, da smo kljub 
relativno visoki tehnični razvitosti precej ali zelo odvisni 
od narave. Da olajšamo delo in življenje našim občanom, 
je na nas skrb, da življenje teče kar se da nemoteno, brez 
velikih pretresov. To nam včasih uspeva bolje, drugič 
manj. Ključno pri vsem tem pa je, da se lahko zanesete na 
tiste, ki so prevzeli določene javne funkcije. Županovanje 
je zagotovo ena teh, kjer moramo predvsem služiti 
ljudem, saj smo zato dobili mandat. Seveda pa ima vsaka 
občina številne ustanove, zavode, društva, podjetja in 
institucije, ki so namenjene predvsem zagotavljanju 
ustrezne varnosti naših občanov. Zdravstvena služba, 
gasilstvo, sociala, šolstvo, komunala so le del teh, za 
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katere ljudje plačujemo davke in prispevke, zato tudi 
upravičeno pričakujemo ustrezen nivo in pozornost 
izvajanja tovrstnih storitev. Zato si na občini prizadevamo 
še izboljšati tovrsten servis. Pri vsem tem pa ne smemo 
zanemariti dejstva, da vse to vodimo ljudje s takšnimi 
ali drugačnimi nagibi. Srčno si želim, da bi na tej poti 
sodelovali z vami, drage občanke in občani. Ob 22. 
občinskem prazniku občine Mute bi želel s tega mesta 
predvsem čestitati vsem in vsakemu posebej ob našem 
skupnem prazniku ter se vsem zahvaliti za izraženo 
razumevanje in strpnost. Hkrati prosim za potrpežlji-
vost pri vseh tistih nalogah in pričakovanjih, ki jih ni kos 
čez noč, še manj pa brez finančnih virov, nemudoma 
realizirati. Ob tem sem vesel, ko z mnogimi od vas delim 
mnenje, da stopamo po pravi poti, kjer za sabo puščamo 
vidne sledi prenekaterih sicer drobnih dosežkov za 
boljše in prijaznejše življenje in bivanje v našem kraju. 
Uspelo nam je celovito energetsko obnoviti blok na 
Muti. Te dni tečejo intenzivna gradbena dela druge faze 
razširitve ceste na klancu, uredili smo pešpot in okolico 
ob prečrpališču na sp. Muti, urejamo okolico Rotunde, 
na višji tehnični nivo smo spravili desetine kilometrov 
makadamskih cest proti Pernicam, Mlakam, Sv. Jerneju 
in delu Sv. Primoža. Končujemo tudi preostali del ceste v 
industrijski coni, igrišče na Gortini je končno dobili svojo 
pravo podobo. Seveda pa je veliko dela v pripravi vrste 
projektov, ki se bodo videli šele čez mesece, nekateri tudi 
čez leta, še posebej projekt ureditve trških jeder sp. in zg. 
Mute ter Gortine. Največji in najzahtevnejši pa je seveda 
projekt vodooskrbe, ki ga v tem trenutku temeljito 
noveliramo, saj ne želimo, da se bi Muta oskrbovala 
zgolj z vodo iz črpališč podtalnice Drave ter na ta 
način po nepotrebnem še dodatno dražili komunalne 
storitve. Dovolite, da vas ob zaključku prijazno in 
vljudno povabim na številne prireditve ob letošnjem 22. 
občinskem prazniku. Prav je, da skupaj proslavimo naš 
občinski praznik ter s tem pokažemo, da nam ni vseeno, 
po kakšni poti gremo v našo skupno prihodnost.

Mirko Vošner, 
župan Občine Muta
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PROGRAM PRIREDITEV: 

 13. JUNIJ 2016 • PONEDELJEK

18.00 Telovadnica Muta. Srečanje košarkarjev. 
Organizator: KK Muta.

 16. JUNIJ 2016 • ČETRTEK

18.00 Sejna soba Občine Muta. Slavnostna seja 
občinskega sveta Občine Muta s podelitvijo občinskih 
priznanj.

 17. JUNIJ 2016 • PETEK

20.00 Rotunda sv. Janeza Kersnika Muta. Koncert 
Ženskega pevskega zbora Klasje.
20.00 Prireditveni šotor Muta. Mutarock. Zabavala vas 
bosta The Drinkers in Nitrox.

 18. JUNIJ 2016 • SOBOTA

8.00 Zbor pred občino Muta. Pohod na Pernice za vse 
občane. Organizator: PD Bricnik, ZB NOB KO Muta.
8.00-12.00 Osnovna šola Muta, Športni park Gortina. 
Medgeneracijsko druženje. Organizator: Osnovna šola 
Muta.
9.00 Prireditveni šotor Muta. 8. pikado turnir. 
Organizator DI in DU Muta.
9.00 Trasa kolesarskega vzpona. Vzpostavitev radijske 
zveze. Organizator: Radioklub Miloš Zidanšek Vuzenica 
Muta.
10.00 Start Pri Žampu Gortina. Kolesarski vzpon na 
Pernice.
16.00 Prireditveni šotor Muta. 70. obletnica Lovske 
družine Muta. Organizator: LD Muta.
17.30 Prireditveni šotor Muta. Koncert Kmečke godbe 
Pernice.
19.00 Prireditveni šotor Muta. Zabava s Čuki in 
Veritasom. Organizator: PGD Muta.



19

 19. JUNIJ 2016 • NEDELJA

9.30 Rotunda sv. Janeza Krstnika sp. Muta. Lepa nedelja. 
Organizator: Župnija Muta.
10.00 Prireditveni šotor Muta. Šahovski turnir – odprti 
hitropotezni šahovski turnir in odprto tekmovanje v 
pospešenem šahu za mladino do 15 let.
10.00 Pred občino Muta. Vsi kolesarimo 2016: Muta-Bi-
striški jarek-Muta. Prijavite se lahko od 9. ure dalje, start 
ob 10. uri. V primeru dežja bo kolesarjenje v nedeljo 26. 
junija. Organizator: ŠD Muta.
11.00 Gostilna pri Lipi Muta. 7. tekmovanje harmoni-
karjev za pokal Občine Muta. Sprejemajo pisne prijave 
do 16. junija. Informacije dobite pri Mateju Vošnerju, 
GSM 051 618 883. Organizator: Društvo za trajnosti razvoj 
Muta.
14.00-17.00 Igrišče pri Osnovni šoli Muta. Nedeljsko 
popoldne. Predstavila se bodo domača društva in razni 
ponudniki na stojnicah. Ogledali si boste lahko nastop 
folklornih in plesnih skupin, prisluhnili ansamblu Diaton, 
sodeloval bo Malčkov šport. Organizator: Turistično 
društvo, PGD Muta, KD Muta.
15.00 Igrišče Mitnica Muta. Turnir v malem nogometu. 
Organizator: Klub malega nogometa Krokodilčki.
16.00 Zgornja Muta. Padalski skoki. Program se bo 
odvijal nad zg. Muto, pristanek padalcev v okolici 
športnega igrišča pri OŠ Muta. Organizator: Aviofun.
17.00 Prireditveni šotor. Zaključek občinskega 
praznika z ansamblom Poskok.

 VPIS UČENCEV V GLASBENO ŠOLO 
MELODIJA MUTA, ŠOLSKO LETO 
2016/17 

Šola v okviru svoje dejavnosti izvaja naslednja programa:
 – javnoveljavni program: v pomladnem roku lahko 

izbirate med naslednjimi predmeti oz. instrumenti: 
glasbena pripravnica, kljunasta flavta, flavta, 
klarinet, saksofon, klavir, violina, viola, trobenta, 
rog, pozavna, tuba, tolkala,
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 – ljubiteljski program: v pomladnem roku lahko 
izbirate med naslednjimi predmeti oz. instrumenti: 
petje zabavne glasbe, kitara, kljunasta flavta, 
flavta, klarinet, saksofon, klavir, violina, viola, 
trobenta, rog, pozavna, tuba, tolkala.

Prijavnico lahko izpolnite na spletni strani: www.glas-
bena-sola-muta.si ali jo pošljete na naslov: Melodija 
d.o.o., Cankarjeva ulica 6, 2366 Muta. Dodatne 
informacije: e pošta: likar.andreja@gmail.com ali telefon: 
040 337 130.

 KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI 

Odpiralni čas:
Knjižnica Radlje ob Dravi, Koroška c. 61a, 
2360 Radlje ob Dravi, tel.: 02 888 04 04
ponedeljek-četrtek: od 8.00 do 17.00, petek od 7.00 do 
15.00, soboto od 8.00 do 13.00.

Obvestilo:
Zaradi redne inventure knjižničnega gradiva bo knjižnica 
po vseh enotah zaprta 30. junija ter 1. in 2. julija.

Razstave:
Vitrine v Knjižnici Radlje: Razstava ročnih del in unikatnih 
izdelkov Olge Vogrin. Olga Vogrin je upokojenka, ki 
od nekdaj ustvarja z rokami. Loti se izdelave unikatnih 
izdelkov v različnih tehnikah in materialih. Njeni izdelki 
krasijo njen dom in številne domove ljudi, ki so ji blizu 
in jih obdarja s svojimi pozornostmi. Rada sodeluje na 
različnih razstavah, tudi v knjižnici, kjer vedno izpostavi 
kaj novega, svežega, se izkaže z novo tehniko izdelave ali 
preizkusi nove materiale. Razstava bo na ogled od 1. do 
29. junija.
Tematska razstava: 20. junij–svetovni dan beguncev.
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Literarni večer s Tonetom Partljičem

sobota, 18. junij 2016 ob 17. uri
Huta Vuzenica

 
O knjigi

Človek in vse, kar je človeškega, je tema, ki odseva 
iz vseh Partljičevih literarnih del in tako je tudi 
v romanu Nebesa po Pohorjem, v katerem nam 
avtor razgrne človeka iz obrobja Maribora; skorajda 
naivno poštenega obrtnika, ki ima svoj espe, preko 
katerega v industrijski coni izdeluje prevleke za znan 
avtomobilski koncern …

Vabi vas DU Vuzenica.
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