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 NAPOVEDNIKI PRIREDITEV 

 1. MAREC 2017 • SREDA

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Kuharska delavnica: Tiramisu.
18.00 Redno mesečno druženje Skupnosti biodina-
mikov (vrtičkarjev) Radlje. Tema srečanja: možnosti 
izvedbe zaključne prireditve Skupnosti vrtičkarjev v 
Radljah. Potekala bo tudi izmenjava viška potaknjen-
cev, homeopatskih škropiv proti škodljivcem, skupnega 
mešanja preparatov. Organizator: Ajda Koroška 
Dravograd.
19.00 5. Martinčkov večer. Pravijo, da kdor enkrat 
obišče Nepal, se vanj zaljubi. To zagotovo velja za 
Mariborčana Sama Žnidaršiča. Alpinist, fotograf, 
snemalec, gorski reševalec, letalec, je le nekaj izmed 
dejavnosti, ki ga spremljajo večji del njegovega življenja. 
Član številnih alpinističnih odprav se v Nepal zadnja 
leta vrača predvsem na trekinge. Mnogo jih je, ki so se 
zadovoljnih obrazov vrnili s potovanj, ki jih je vodil. Ni 
namreč veliko Slovencev, za katere bi lahko trdili, da tako 
dobro poznajo neobljudene doline in prelaze dežele pod 
Himalajo. Na tokratnem Martinčkovem večeru bo z nami 
delil delček bogatega fotografskega arhiva, ki je nastal 
v letih njegovih odprav in potovanj. Organizator: PK 
Martinček, MKC Radlje.

17.00
Kulturi dom Podvelka. Predstavitev DOGAJA SE! 
Centra aktivnosti Koroške v Podvelki. Različne delavnice, 
predavanja, ustvarjalna srečanja se bodo izvajala na 
različnih lokacijah v občini Podvelka skozi celotno leto 
in so brezplačna. Tokrat bomo še posebej spoznavali 
aktivnosti, ki bodo popestrile mesec marec. Organizator: 
Občina Podvelka in DOGAJA SE! Center aktivnosti 
Koroške.
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 2. MAREC 2017 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Vseživljenjsko učenje. Pogovorna skupina – 
govorili bomo o lastnih izkušnjah in občutkih, ki so 
povezani z vsakdanjimi izkušnjami in osebnostno rastjo.
10.00 Urice za sproščanje.

18.00
Knjižnica Radlje. Odprtje likovne razstave Franja 
Maroška: Slike. Franjo Marošek je doma v Dravogradu. 
Njegovo ustvarjanje se je intenzivneje začelo pred 16 
leti s kiparjenjem v kamnu, lesu in železu. S slikarstvom 
se ukvarja štiri leta. Slika pod mentorstvom Srečka 
Frühaufa in tudi drugih slikarjev, ki jih društvo povabi 
kot mentorje. Vrsto let je namreč aktiven član likovne 
sekcije Dravograd, kjer mu člani že tretji mandat zaupajo 
kot predsedniku. Je tudi član Kulturno umetniškega 
društva Karinta iz Prevalj in Društva rezbarjev 
Slovenije. Pogosto in z veseljem se udeležuje mnogih 
kiparsko slikarskih kolonij, poleg tega pa vsako leto 
organizira likovno kolonijo na Ojstrici, zadnje leto pa tudi 
v Trbonjah in Mislinji. V radeljski knjižnici je že predstavil 
svoja kiparska dela, tokrat pa bomo občudovali poglede 
na koroško krajino izpod njegovega čopiča. Razstava bo 
na ogled v odpiralnem času knjižnice do 31. marca.

 3. MAREC 2017 • PETEK

MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Večer družabnih iger.
20.00 Pogovor skonekta folk–debatni petek.

 4. MAREC 2017 • SOBOTA

Ribniška koča. Pležuharjenje: Moto pležuh 4x Pohorje 
open 2017. Informacije: 02 87 68 246, 031 680 311, 
Karmen. Organizator Ribniška koča d.o.o.

15.00
Smučišče Ribnica na Pohorju. Veleslalom za Pokal 
Ribnice na Pohorju. Informacije: Iztok Helbel 031 629 
961 ali Tadej Garmut 070 842 466. Organizator: Športno 
društvo Ribnica na Pohorju.
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16.00
Športna hiša Radlje. Odbojkarska tekma 3. DOL ženske 
vzhod med Svolley Radlje in KLS Ljubno.

MMKC Radlje ob Dravi.
20.00 Kuhajmo z mladimi.
21.00 Križanje mnenj.

 5. MAREC 2017 • NEDELJA

10.00
Športna hiša Radlje ob Dravi. Odbojkarske tekme 
starejše deklice A liga, 4. krog: Svolley Radlje : Mežica, 
Mežica : Braslovče in Braslovče: Svolley Radlje.

MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Hengerska nedelja.
19.00 Filmski večer.

 6. MAREC 2017 • PONEDELJEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Let’s speak English, uvodni sestanek, pogovorne 
urice v angleškem jeziku za začetnike
17.00 Terapevtske urice z živalmi Konjeniškega in 
kinološkega društva Radlje ob Dravi. Kdo bo pa danes 
bral?

16.00
Knjižnica Podvelka. Pravljica potuje, tokrat: Zeleni 
dežnik.

 7. MAREC 2017 • TOREK

10.00
Prostori Društva upokojencev Muta, Glavni trg 27. 
Bralno – pogovorno srečanje, namenjeno starejšim, 
upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati in se 
ob knjigah pogovarjati ter družiti.

16.00
Knjižnica Muta. Pravljica potuje, tokrat: Zeleni dežnik.

16.00
Pot na Dobravo–dobimo se za obvoznico (Radlje ob 
Dravi). Preizkus hoje na 2 km. Na preizkusu hoje vam 
bomo izmerili indeks telesne zmogljivosti. Pridite udobno 
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obuti za hojo in oblečeni v športna oblačila za telesno 
dejavnost na prostem. Priporočamo, da s seboj prinesete 
brisačo, plastenko brezalkoholne negazirane pijače in 
rezervno obleko, ki jo boste lahko oblekli po preizkusu. 
V primeru dežja preizkus hoje odpade. Organizator: Kralj 
V., fizioterapevt, Petra Čurin, dipl. med. ses., Zdravstveno 
vzgojni center Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi.

17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Predstavitev obrazne joge 
z Jožico Šumah Kordež, licencirane inštruktorice po 
sistemu »Savinina joga obraza«.

17.00
Dvorana MKC Radlje ob Dravi. Slovesna podelitev 
nagrad in priznanj ob dnevu Civilne zaščite. 
Organizator: Civilna zaščita za Koroško.

 8. MAREC 2017 • SREDA

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: Puhaste 
palačinke z jabolki.

16.00
Dom za starejše občane Hmelina Radlje. Literarno 
popoldne ob dnevu žena. V programu bodo sodelovali 
tudi Ansambel Diaton KD Muta - Vuzenica ter mladi 
glasbenici Nastja Slemnik in Katja Vrhnjak. Organizator: 
Literarna skupina Utrip Zgornje Drave.

17.00
Športna hiša Radlje ob Dravi. Proslava v počastitev 
mednarodnega dneva žena. V programu sodelujejo 
učenci Osnovne šole Radlje ob Dravi in Oto Pestner. 
Organizator: Občina Radlje ob Dravi in Osnovna šola 
Radlje ob Dravi.

18.00
Kulturni dom Podvelka. Predstava Ojoj, tašča je spet 
živa v izvedbi KD Črneče. Vstopnine ni. Predstavo 
podarja KUD Brezno Podvelka ob dnevu žena.

18.00
Modra dvorana Vuzenica. Prireditev ob dnevu žena, 
koncert skupine Kvatropirci. V programu prireditve 
sodelujejo učenci Osnovne šole Vuzenica in učenci 
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Glasbene šole Radlje ob Dravi. Vstop prost! Organizator: 
Občina Vuzenica in TIC Vuzenica.

 9. MAREC 2017 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Vseživljenjsko učenje: Urica zdravja. Vedno bomo 
obdelali temo, ki se dotika naših prehranjevalnih navad, 
ki neposredno vplivajo na našo energijo, na naše počutje 
in dolgoročno zdravje. Peka zdravega kruha brez kvasa!
10.00 Urice za sproščanje.
17.00 Terapevtske urice z živalmi Konjeniškega in 
kinološkega društva Radlje ob Dravi. Kdo bo pa danes 
bral?

18.00
Knjižnica Radlje. Predstavitev knjige Milene Miklavčič: 
Ogenj, rit in kače niso za igrače. Knjiga je, tako kaže 
v slovenskem in tudi v evropskem prostoru, prvi in 
edini–sicer poljudno napisani–dokument, ki priča o 
tem, kakšno je bilo intimno življenje naših prednikov v 
20. stoletju. Slovenci bi jo morali imeti doma, se o njej 
pogovarjati, z njeno pomočjo pa tudi prenašati spomine 
in izkušnje na mlajše generacije. Ogenj, rit in kače niso 
za igrače je knjiga, ki mnoge šokira, a jih tudi zdravi. 
Doživela je že več kot 10 dotisov, z njo pa je pisateljica 
gostovala na več kot 410 literarno-pogovornih večerih. 
Srečanja so prav posebna doživetja, saj nas prepričajo, da 
vedno novim in novim skrivnostim, ki so bile zamolčane, 
ni videti konca. Da je tema vedno in za široki krog ljudi 
aktualna, priča tudi dejstvo, da zanimanje za knjigo vse 
od prve izdaje v letu 2013 ne pojenja. Že tri leta ostaja 
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med bralci, ki si jo izposodijo v knjižnicah, med najbolj 
izposojenimi ter rezerviranimi knjigami za odrasle! 
Tudi v radeljski knjižnici so vsi izvodi skorajda nenehno 
izposojeni in hkrati rezervirani. Zato smo želeli vsem, ki 
ste ali imate namen prebrati knjigo, omogočiti srečanje 
z avtorico in vneto raziskovalko navad naših nedavnih 
prednikov.

 10. – 12. MAREC 2017

Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. Tango 
Nieve Enceuntro: Festival tanga. Informacije: 040 666 
585, www.matango.si. Organizator: MaTang.

 10. MAREC 2017 • PETEK

10.00-18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Tečaj retorike Pebudi govorca 
v sebi. Če si star med 15 in 29 in aktivno iščeš zaposlitev 
– tudi če si še proti koncu faksa ali šole, vabljen/a na 
brezplačni 16-urni tečaj retorike. Tečaj bo potekal v petek 
in soboto, 10. in 11. marca 2017, od 10.00 do 18.00 ure. 
Prijave in več informacij prejmete na Fb strani ali preko 
telefonske številke 040 369 104, Katja Kaiser. 16-urno 
usposabljanje je sestavljeno iz kratkih teoretičnih sklopov 
in veliko praktičnih vaj. Z vami bosta trenerki mehkih 
veščin Urša Svetelj in Urška Simonišek. Organizator: 
Člani Marenberškega mladinskega lokalnega sveta in 
Inkubator 4.0.

16.30
Kulturni dom Radlje ob Dravi, Salon Ars. Likovna 
delavnica na temo državne razstave Velika črta. 
Dvodnevno izobraževanje bo zajemalo teoretični del v 
petek in praktični del v soboto 11. marca 2017. Mentor: 
Janez Zalaznik, akademski slikar. Vse informacije in 
prijave (obvezne): e-pošta: oi.radlje.ob.dravi@jskd.si, 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava 
Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.

MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Kvačkarska in štrikarska čajanka. Imate težave 
pri pletenju rokavic, pri izdelovanju pete pri nogavicah? 
Vabljeni na druženje z mentorico Tončko Račnik.
18.00 Zabava z mladimi (kitara, bobni, karaoke).
20.00 Pogovor skonekta folk–debatni petek.
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 11. MAREC 2017 • SOBOTA

10.00-12.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (dvorec 
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Muzejska delavnica 
Povodni mož na Pohorju. V Muzeju Radlje ob Dravi 
pripravljamo serijo delavnic, vezanih na stalno razstavo 
»Gremo rinkico talat«, otroški svet iger in igrač, zbirka 
igrač Majde Marije Sušek. Delavnice bomo izvajali enkrat 
mesečno. Na prvi delavnici z naslovom Povodni mož na 
Pohorju bomo spoznali pripovedko o povodnem možu, 
ki je živel v lepem jezeru med Veliko in Malo Kopo. Med 
razstavljenimi starimi igračami si bomo ogledali lutke za 
igro povodni mož, nato pa si bodo otroci izdelali svojega 
povodnega moža. Vstopnina: 1,50 EUR.

15.00-19.00
Prostori športno turističnega društva Sv. Vid. Dan 
odprtih vrat za žene in dekleta. Promocija naravnih 
kozmetičnih izdelkov, masaža obraza, ličenje z vizažistko 
iz kozmetičnega salona, manikura, razvajale vas bodo 
profesionalke iz frizerskega studia Tana. Delavnica 
in prireditev je brezplačna. Pridružite se kadarkoli v 
sobotnem popoldnevu razvajanja, dobri družbi ter 
kozarčku penine. Informacije: Anita, GSM 041 653 801. 
Organizator: ŠTD Sv. Vid.

16.00
Športna hiša Radlje. Odbojkarska tekma 3. DOL ženske 
vzhod med Svolley Radlje in Kema Puconci II.
Telovadnica OŠ Vuzenica.
18.00 Odbojkarska tekma 2. DOL ženske vzhod med 
Svolley Vuzenica in Mozirjem.
20.00 Odbojkarska tekma 3. DOL moški vzhod med 
Svolley Vuzenica in Fužinar II SIJ Metal.

18.00
Dvorana Josipdol. Praznovanje dneva žena, prireditev 
ob 70. obletnici delovanja Aktiva žena Josipdol. 
Organizator: KET Josipdol.

MMKC Radlje ob Dravi.
19.00 KG Design. Modna revija s Kajo Golob v dvorani 
MMKC-ja.
21.00 Križanje mnenj.
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 12.-13. MAREC 2017

Gasilski dom Ribnica na Pohorju. Lovska razstava. V 
nedeljo ob 9. uri predavanje v Osnovni šoli Ribnica na 
Pohorju, nato otvoritev in ogled razstave med 11. in 
17. uro. V ponedeljek od 9. do 13. ure ogled razstave za 
šolarje. Vstop prost. Organizator Lovska družina Janžev 
Vrh.

 12. MAREC 2017 • NEDELJA

10.30
Brezno, cerkev svete Marije in župnijsko dvorišče. Sv. 
maša in Rez trte, potomke najstarejše vinske trte z 
mariborskega Lenta. Program: ob 10.30 sv. maša na 
čast sv. Gregorju, ob 11.30 začetek prireditve Rez trte, ki 
jo bo spremljal kulturni program. Sledila bo predstavitev 
postavljenih stojnic, na katerih se bodo predstavili nosilci 
različnih dejavnosti s svojimi pridelki, izdelki, promo-
cijskim materialom … Organizator: Občina Podvelka in 
župnija Brezno.

MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Hengerska nedelja.
19.00 Filmski večer.

18.00
Kulturni dom Radlje ob Dravi. Gregorjev koncert. V 
nedeljo, 12. marca, ko se ptički ženijo, se bodo združili 
ženski pevski glasovi Radelj ob Dravi in na koncertu 
pozdravili sonce, pomlad, nežnost. Vabljeni, da z njimi v 



9

prijetnem vzdušju ljubezenskih pesmi preživite slovensko 
valentinovo. Nastopajoči: Vokalni kvartet Rusalke, Ženski 
pevski zbor Dominica nova in Dekliški pevski zbor Aglaja. 
Vstopnina: 5 EUR. Vstopnice bodo na voljo v Parfumeriji 
Uran ter eno uro pred koncertom v Kulturnem domu. 
Izkupiček od prodaje kart bo namenjen nakupu 
klavinove za Kulturno društvo Radlje.

 13. MAREC 2017 • PONEDELJEK

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Let’s speak English. Pogovorne 
urice v angleškem jeziku za začetnike.

16.00
Knjižnica Vuzenica. Pravljica potuje, tokrat: Zeleni 
dežnik.

17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke 
in odrasle. Otroci bodo izdelovali majhne žužke na 
ščipalkah, odrasli bodo oblikovali vazo iz das mase in 
kamenčkov. Za otroke bo vse potrebno pripravljeno v 
knjižnici; odrasli potrebujejo pol kg das mase (bele ali 
terakota), steklenico s širokim grlom (na primer od soka) 
in različne kamenčke (tudi školjke in podobno).

 14. MAREC 2017 • TOREK

dopoldne
Avla Osnovne šole Muta. Srečanje lutkovnih skupin 
Koroške. Na srečanje so se lahko prijavile lutkovne 
skupine vseh starosti, oblik in zvrsti, ne glede na njihov 
način dela, izraznost, lutkovno tehniko ali ciljno skupino 
občinstva. Srečanje spremlja: Matevž Gregorič. Predstavili 
se bosta dve skupini: Lutkovna skupina VVZ Slovenj 
Gradec, s predstavo Moritza Petza Kdo tako grdo poje in 
Lutkovna sekcija Mavrica Vrtca Dravograd s predstavo 
Kjer se prepirata dva … Organizator: JSKD OI Radlje ob 
Dravi.

10.00
MMKC Radlje ob Dravi. Zeliščarstvo.

10.00 in 16.00
Knjižnica Radlje. Pravljica potuje, tokrat: Zeleni dežnik.
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13.00-16.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (dvorec 
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje).
Regionalno srečanje Dnevov evropske kulturne 
dediščine (DEKD) in Tedna kulturne dediščine (TKD). 
Na regionalnem srečanju boste izvedeli vse o DEKD in 
TKD, predstavljena bo letošnja tema voda – od mita 
do arhitekture in možnosti vključevanja te teme v 
kurikule vzgojno-izobraževalnih zavodov. Predstavljeni 
bodo praktični primeri, kako dediščino približati vsem 
starostnim skupinam od predšolskih otrok, osnov-
nošolcev in srednješolcev ter radovednih odraslih do 
šolajočih se upokojencev. Pokazali bomo tudi primere 
dobrih praks iz preteklih let in nekaj vsebin, ki jih ponuja 
lokalna dediščina. Organizator: Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije in Koroški pokrajinski muzej, Muzej 
Radlje ob Dravi

15.30
Pot na Dobravo za obvoznico Radlje ob Dravi. Preizkus 
hoje na 2 km. Na preizkusu hoje vam bomo izmerili 
indeks telesne zmogljivosti. Pridite udobno obuti za 
hojo in oblečeni v športna oblačila za telesno dejavnost 
na prostem. Priporočamo, da s seboj prinesete brisačo, 
plastenko brezalkoholne negazirane pijače in rezervno 
obleko, ki jo boste lahko oblekli po preizkusu. V primeru 
dežja preizkus hoje odpade. Organizator: Kralj V., fiziote-
rapevt, Petra Čurin, dipl. med. ses., Zdravstveno vzgojni 
center Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi.

 15. MAREC 2017 • SREDA

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: Bosanska 
kuhinja II, dobrote iz Bosne.

10.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje, tokrat: 
Zeleni dežnik.

13.00
Parkirišču pri pokopališču Radlje ob Dravi. Pohod na 
Župank. Prijave sprejemata: Ludvik Podrzavnik, GSM 041 
430 883 in Alojz Jeršič, GSM 051 603 162. Organizator: 
MDI Radlje ob Dravi.
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 16. MAREC 2017 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Vseživljenjsko učenje. V sodelovanju s Območnim 
združenjem Rdečega križa Slovenije Radlje ob Dravi 
bomo obnovili temeljne postopke oživljanja ter prikazali 
uporabo AED (Avtomatski eksterni defibrilator).
10.00 Urice za sproščanje

9.30
Dom za starejše občane Hmelina v Radljah. Bralne 
ure v domu za starejše občane Hmelina. Knjižničarke 
iz Knjižnice Radlje se s stanovalci doma pogovarjajo o 
knjigah na določene teme, berejo, ustvarjajo in se družijo.

18.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (dvorec 
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Koroški muzejski 
večer: Predavanje Zmaga Žorža Kamnine in minerali 
Radeljskega območja. Zmago Žorž, član društva 
Univerzalnega muzeja Joanneum v Gradcu, sekcija 
mineralogija in Društva prijateljev mineralov in fosilov 
Slovenije, se že več kot trideset let posveča raziskavam 
kamnin in mineralov. Na predavanju nam bo predstavil 
bogat geološki svet Kobanskega in Pohorja. Predavanje 
bo uvod v predvidoma tri delavnice, ki bodo potekale 
v mesecu aprilu na lokacijah Vaški potok, Remšnik – 
jalovina pred opuščenim rudnikom in gramoznica, kjer 
bomo skupaj z Zmagom Žoržem odkrivali in nabirali 
kamnine in minerale radeljskega območja.

 17. MAREC 2017 • PETEK

MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Kvačkarska in štrikarska čajanka. Imate težavo 
pri pletenju rokavic, pri izdelovanju pete pri nogavicah? 
Vabljeni na druženje z mentorico Tončko Račnik.
18.00 Večer družabnih iger.
20.00 Pogovor skonekta folk–debatni petek.

18.00
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. Predstava 
abonma komedij in za izven v izvedbi članov KUD 
Rače, Pacienti v čakalnici. Organizator: KUD Stane Sever 
Ribnica na Pohorju.
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19.00
Športna dvorana Muta. 24. Jožefov koncert. Na 
koncertu bodo nastopili: Kmečka godba Pernice, 
ansambel Franca Miheliča, Dejan Vunjak, ansambel 
Pajdaši, ansambel Napev, ansambel Poskok, Tim kvintet, 
Koroški kvintet, ansambel Portoreš, komik Verlič in 
voditeljica Janja Širnik. Vstopnice po 6 € so v predprodaji: 
cvetličarna Mira na Muti, pizerija Zajnadler na Muti, 
trgovina Market na sp. Muti, pizerija Buono v Radljah, bar 
Huta v Vuzenici in market Sezam na Gortini. Vabljeni na 
nepozaben večer z obilico dobre glasbe in polno mero 
humorja! Organizator: Kmečka godba Pernice.

 18. MAREC 2017 • SOBOTA

MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Kuhajmo z mladimi.
21.00 Križanje mnenj.

18.00
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. Predstava 
abonma komedij in za izven v izvedbi KUD-a OSP 
Koper: Plešejo z dnarjem. Organizator: KUD Stane Sever 
Ribnica na Pohorju.

 19. MAREC 2017 • NEDELJA

10.00
Športna hiša Radlje ob Dravi. Odbojkarske tekme 
kadetinje B liga, 5. krog: Svolley Radlje : Črna, Svolley 
Vuzenica : Nova KBM Branik III, Nova KBM Branik III : 
Svolley Radlje, Črna : Svolley Vuzenica.

MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Hengerska nedelja.
19.00 Filmski večer.

 20. MAREC 2017 • PONEDELJEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Let’s speak English. Pogovorne urice v angleškem 
jeziku za začetnike.
17.00 Terapevtske urice z živalmi Konjeniškega in 
kinološkega društva Radlje ob Dravi Kdo bo pa danes 
bral?
18.00 Naučimo se izdelati rožice iz krep papirja.
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 21. MAREC 2017 • TOREK

15.30
Zdravstveno vzgojni center Muta. Delavnica: Podpora 
pri spoprijemanju s stresom. Namenjena je osebam, 
ki jih stres obremenjuje v vsakodnevnem življenju. Na 
delavnici dobite tudi brezplačna gradiva. Organizator: 
Petra Čurin, dipl. med. ses.

17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Izdelajmo naravni tonik za 
obraz.

17.00
Telovadnica OŠ Ribnica na Pohorju. Prireditev ob 
materinskem dnevu. Organizator: Vzgojiteljice vrtca 
Ribnica na Pohorju.

 22. MAREC 2017 • SREDA

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kreativna kuhinja s Tinco 
Vomer. Zmagovalka tekmovanja za najbolj kreativen 
štajerski ulični prigrizek in tekmovalka šova »Gostilna išče 
šefa«.

18.00
Dvorana GŠ Radlje. Tradicionalni nastop staršev, 
učencev in učiteljev Glasbene šole Radlje. Predstavili 
se bodo kot solisti, v komornih zasedbah in ansamblih, 
izvajali skladbe, ki so prirejene za različne skupine. Barve 
glasbe, sinergija generacij in lepota nastopanja je tisto, 
kar druži vse, ki imajo radi glasbo.

 23. MAREC 2017 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Vseživljenjsko učenje. Tehnologija, s katero se 
srečujemo, nam lahko olajša vsakdan. Na delavnici 
uporabe različne tehnologije za starejše se bomo naučili 
uporabljati pametni telefon, računalniške programe, 
fotoaparate …
10.00 Urice za sproščanje
17.00 Terapevtske urice z živalmi Konjeniškega in 
kinološkega društva Radlje ob Dravi. Kdo bo pa danes 
bral?
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18.00
Knjižnica Radlje. Predstavitev knjig in predavanje Miše 
Pušenjak: Ekološko vrtnarjenje, visoke grede, gomile 
in zeliščne spirale. Miša Pušenjak je diplomantka 
biotehniške fakultete, oddelka za agronomijo, smer 
vrtnarstvo, sadjarstvo in že skoraj 30 let dela na področju 
pridelovanja zelenjave. Po zaposlitvi v Poskusnem centru 
Semenarne Ljubljana na Ptuju, kjer je bila med drugim 
zadolžena tudi za preizkušanje sort zelenjave (in cvetlic) 
ter za vzgajanje novih sort, je že skoraj 15 let zaposlena 
kot kmetijska svetovalka, specialistka za zelenjadarstvo 
na KGZS Zavod Maribor. Veliko piše, svetuje in predava. 
Poleg strokovnih prispevkov in člankov je avtorica več 
priročnikov (Zelenjavni vrt, Moj ekovrt, Za vsak vrt, 
Visoke grede in vrtički v posodah, Rastlinjaki na vrtu …), 
ki doživljajo nove in nove ponatise in so sodobnemu 
vrtnarju v pomoč pri enostavnih odločitvah, pa tudi 
takrat, ko si omisli visoko gredo, gomilo ali rastlinjak na 
svojem vrtu. Nenazadnje bi vsak vrtnar vsaj na svojem 
vrtu zelenjavo rad pridelal na ekološki način, brez 
uporabe kemijskih pripravkov. Tudi za tovrstne nasvete 
bomo na predavanju lahko povprašali povabljeno stro-
kovnjakinjo. Vabljeni vsi, ki želite obogatiti svoje znanje.

 24. MAREC 2017 • PETEK

MMKC Radlje ob Dravi.
7.30 MKC TO GO. Izdelaj rožico za mamo.
18.00 Kvačkarska in štrikarska čajanka. Imate težavo 
pri pletenju rokavic, pri izdelovanju pete pri nogavicah? 
Vabljeni na druženje z mentorico Tončko Račnik.
18.00 Mednarodna mobilnost: Najdi svojo pot (Find 
your way to internationality); Potujmo s Pio Papler, 
udeleženko EuroPeers usposabljanja in EVS.
19.00 Velika dvorana MMKC. Komedija: Medeni tedni 
na koruzi, predstava za matere ob materinskem 
dnevu. Prost vstop. Organizator: MMKC v sodelovanju z 
Kulturnim društvom Brod.
21.00 Pogovor skonekta folk–debatni petek.

17.00
Športna dvorana Muta. Prireditev ob materinskem 
dnevu. Organizator: OŠ Muta.
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17.00
Podružnična šola Lehen. Prireditev ob materinskem 
dnevu. S pesmijo in igro bodo nastopili učenci šole 
Lehen, predstavil se bo pevski zbor KUD Lehen, prireditev 
pa bo s svojim prispevkom popestrilo tudi UD Vila. 
Organizator: OŠ Brezno Podvelka, POŠ Lehen.

19.00
Krajevna dvorana na Remšniku. Predstava ob 
materinskem dnevu Podlaga zakonske sreče v izvedbi 
dramske sekcije KUD Stane Sever Ribnica na Pohorju. 
Vabljene vse matere, žene in dekleta pa tudi ostali 
krajani. Vstop prost. Organizator: Krajevna skupnost 
Remšnik.

 25. MAREC 2017 • SOBOTA

16.00
Športna hiša Radlje. Odbojkarska tekma 3. DOL ženske 
vzhod med Svolley Radlje in Murania Lendava.

16.00
Večnamenska dvorana Vuhred. Materinski dan v 
Vuhredu, prireditev za matere, žene, dekleta. 
Organizator: Podružnična šola Vuhred in vrtec Vuhred v 
sodelovanju s KS Vuhred.

18.00
Kulturni dom Podvelka. Gledališka predstava avtorja 
Jakoba Alešovca: Podlaga zakonske sreče v izvedbi 
dramske skupine KUD Stane Sever Ribnica na 
Pohorju. Tridesetleten avtor je napisal Podlago zakonske 
sreče po vzoru mnogih nemških »zakonskih« iger in 
komedij. Tudi v njej imamo »sporni predmet«, ki je vir 
zapletov. Sporni predmet je »corpus delicti« pismo, 
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še več, kar tri pisma: Slavoljubovo šivilji klobukov, 
Dragotinino pismo mizarju, vse štrene pa zmeša 
služkinjino pismo Nacetu … V tej komediji zmešnjav s 
pismi smo priča ljubimkanju, ljubosumju, vprašanjem 
zakonske zvestobe, družinske medicine in meščanski 
relaciji moža in žene, ki jo dodatno popopra kolerična 
tašča …V njegovih delih vidimo kakor »skozi luknjo v 
ključavnici« življenje slovenske »jare gospode« v drugi 
polovici 19. stoletja. Režija: Tone Partljič in Jože Zapečnik. 
Igrajo: Jože Zapečnik, Majda Pušnik, Branko Plevnik, 
Cvetka Ovčar in Marija Grubelnik. Luč, ton in glasbena 
oprema: Gregor Slemenjak. Kostumografija: Metka 
Ajhmajer. Predstavo si bo v sklopu Linhatovega srečanja, 
srečanja odraslih gledaliških skupin, ogledala strokovna 
spremljevalka Barbara Vidovič. Vstop je prost! Predstavo 
podarja KUD Brezno Podvelka ob materinskem dnevu.

18.00
Avla OŠ Muta. Ob materinskem dnevu: Dramska igra 
Medeni tedni na koruzi v izvedbi Kulturnega društva 
Brod Trbonje. Ob najlepšem prazniku v letu so pripravili 
posebno presenečenje za vse matere. Predstava traja 2 
uri in 15 min. Vabljeni, smeha in zabave ne bo manjkalo. 
Vstopnine ni! Organizator: Turistično društvo Muta.

MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Kuhajmo z mladimi.
21.00 Križanje mnenj.

 26. MAREC 2017 • NEDELJA

MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Hengerska nedelja.
19.00 Filmski večer.



17

17.00
Dvorec Bukovje, Dravograd. Srečanje pevcev ljudskih 
pesmi in godcev ljudskih viž Koroške. Srečanja se 
bodo udeležile tudi skupine iz naše Območne izpostave 
JSKD: Ribniški fantje KUD Stane Sever Ribnica na Pohorju, 
Ansambel Diaton KD Muta Vuzenica in Šajke KPD Kovač 
Lija Vuhred. Organizator: JSKD OI Dravograd.

 27. – 31. MAREC 2017

Vpis otrok v vrtec Vuzenica za šolsko leto 2017/2018. 
Vpis poteka v vrtcu Vuzenica vsak dan 
od 7.00 do 15.00 ure, v torek, 28. marca od 
7.00 do 17.00 ure. Vrtec vpisuje otroke stare od 
11 mesecev do vstopa v osnovno šolo. Ob vpisu 
potrebujemo EMŠO otroka, matere, očeta.

 27. MAREC 2017 • PONEDELJEK

Območno srečanje otroških gledaliških skupin 
Koroške. Strokovno spremljanje: Gašper Jarni.
Program:
Modra dvorana Vuzenica.
8.30 – 9.00 Gledališki krožek Osnovne šole Neznanih 
talcev Dravograd.
F. K. Waechter: V ŠOLI ZA KLOVNE
9.35 – 10.10 Šmarnice Osnovne šole Juričevega Drejčka 
Ravne na Koroškem.
Primož Suhodolčan: TINA IN MEDVEDJA MOČ
Kulturni dom Ravne:
11.00 Plesno gledališče OŠ Koroški jeklarji Ravne.
Maja Marin: V DUHU ČASA
Organizator: JSKD Območna izpostava Radlje ob Dravi.

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Let’s speak English. Pogovorne 
urice v angleškem jeziku za začetnike.

17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke in 
odrasle. Otroci bodo okrasili lončke za nove pomladne 
rožice; odrasli bodo dokončali vazo s patiniranjem in 
lakiranjem. Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici.
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 28. MAREC 2017 • TOREK

10.00
MMKC Radlje ob Dravi. Zeliščarstvo.

15.30
Muta, pot proti pokopališču, elektrarni. Preizkus hoje 
na 2 km. Na preizkusu hoje vam bomo izmerili indeks 
telesne zmogljivosti. Pridite udobno obuti za hojo in 
oblečeni v športna oblačila za telesno dejavnost na 
prostem. Priporočamo, da s seboj prinesete brisačo, 
plastenko brezalkoholne negazirane pijače in rezervno 
obleko, ki jo boste lahko oblekli po preizkusu. V primeru 
dežja preizkus hoje odpade. Organizator: Kralj V., fiziote-
rapevt, Petra Čurin, dipl. med. ses., Zdravstveno vzgojni 
center Muta, Zdravstveni dom Radlje ob Dravi.

17.00
Kulturni dom Radlje ob Dravi. Srečanje otroških 
folklornih skupin. Namen srečanja je prikazati odrske 
postavitve otroških folklornih skupin iz Območne 
izpostave JSKD Radlje ob Dravi in s tem vzpodbuditi 
razvoj in kakovostno rast tovrstne produkcije. 
Program:
³³ Vrtec Radlje ob Dravi, Otroška folklorna skupina 

vrtca Radlje 
Naslov odrske postavitve: KRIŽ KRAŽ 
Vodji skupine in avtorici odrske postavitve: Anja 
Vraber, Petra Grubelnik
³³ OŠ Radlje ob Dravi, POŠ Remšnik, Otroška folklorna 

skupina Hribovčki 
Naslov odrske postavitve: NA PLANINCAH 
Vodji skupine in avtorici odrske postavitve: Franja 
Pečonik, Melita Stražišnik
³³ OŠ Radlje ob Dravi, POŠ Vuhred, Otroška folklorna 

skupina Vuhred 
Naslov odrske postavitve: GREGORJEVO 
Vodji skupine in avtorici odrske postavitve: Erika 
Repnik, Petra Vollmaier
³³ OŠ Prevalje, Folklorna skupina Hlaček 
Naslov odrske postavitve: RAJAMO IN POJEMO 
Vodji skupine in avtorici odrske postavitve: Romana 
Pori, Sonja Grnjak
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³³ OŠ Radlje ob Dravi, Otroška folklorna skupina OŠ 
Radlje ob Dravi 
Naslov odrske postavitve: NAUČIMO SE PLESATI 
RAŠPLO 
Vodji skupine: Lilijana Kreuh, Ljudmila Vodušek, 
Avtorice odrske postavitve: Lilijana Kreuh, Ljudmila 
Vodušek, Darinka Račnik
³³ KUD Stane Sever in OŠ Ribnica na Pohorju, Otroška 

folklorna skupina Severčki 
Naslov odrske postavitve: KJE JE MOJ ČEVELJ? 
Vodja skupine in avtorica odrske postavitve: Jerneja 
Osvald

Srečanje spremlja Nežka Lubej. Med nastopi skupin 
boste lahko prisluhnili mladim harmonikašem Glasbene 
šole Banovšek pod vodstvom Rudija Breznika. Srečanje 
povezuje Špela Šavc. Organizator: JSKD OI Radlje ob 
Dravi.

 29. MAREC 2017 • SREDA

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Veganska kuhinja, trend, ki se mu ni mogoče več 
tako zlahka izogniti. Ne uporablja živalskih proizvodov in 
ni nič kaj zahtevna.
18.00 Smejalna terapija. Smejali se bomo z Darinko 
Križan Krajnc.

18.00
Modra dvorana Vuzenica. Nastop učencev GŠ Radlje 
skupaj z njihovimi mentorji v Vuzenici. Predstavili se 
bodo solisti in komorne skupine.

 30. MAREC 2017 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Vseživljenjsko učenje; Sladkor kot živilo. V resnici 
nekaj sladkorja v svoji prehrani potrebujemo, da zagotovi 
energijo, ki spodbudi naše mišice in poskrbi, da so naši 
možgani aktivni. Problem je predvsem v predelani hrani, 
ki ima dodan sladkor, ta pa energijo telesu zagotavlja 
v obliki kalorij. Vabljeni na delavnico, kjer bomo spre-
govorili o tem, kako izbirati živila, da bomo kuhali brez 
sladkorja.
10.00 Urice za sproščanje.
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17.00
Knjižnica Muta. Predstavitev dokumentarnega filma 
Znova na severni meji – Lackov odred 1944/45. Lackov 
odred, sprva imenovan Pohorski odred, ustanovljen 27. 
junija 1944 na Rogli na Pohorju, je partizanska enota, ki 
se je s 4. ali Severnim bataljonom Koroškega odreda in 
avstrijsko skupino Avantgarda borila najbolj na severu 
strnjenega partizanskega ozemlja, ki je v drugi svetovni 
vojni obsegalo Grčijo, Albanijo, Jugoslavijo in severno 
Italijo, na stiku med južnoslovanskim in germanskim 
svetom. Njegovo glavno operativno območje je bilo 
hribovje Kozjak, med Dravo in predvojno jugoslovan-
sko-avstrijsko mejo. Reka Drava je bila huda naravna 
ovira, hribovje pa zaradi razbrazdanosti prav tako težko 
prehodno, zato se je moral odred pogosto zanesti le 
nase in na prebivalstvo, ki ga je v celoti podpiralo. Odred 
je moral s svojimi patruljami in s četo, ki je ostala na 
Pohorju, pokrivati tudi ozemlje Slovenskih goric, Haloz, 
Dravsko-Ptujskega polja in celo Prekmurja. Omenjeno 
ozemlje je bilo zaradi naravnih danosti še posebej 
težavno za partizansko vojskovanje, ker je to večinoma 
gričevnat in ravninski svet brez pravega gozda. Z akcijami 
je Lackov odred pogosto posegal tudi na avstrijsko 
ozemlje, torej v sam nacistični Tretji rajh. Film nam bo 
predstavil dr. Marjan Linasi, muzejski svetnik in odličen 
poznavalec dogajanj v drugi svetovni vojni na našem 
območju. V film so vključene žive pripovedi neposrednih 
udeležencev dogajanja v tem za slovenski narod 
usodnem času.

 31. MAREC 2017 • PETEK

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

MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Kvačkarska in štrikarska čajanka. Imate težavo 
pri pletenju rokavic, pri izdelovanju pete pri nogavicah? 
Vabljeni na druženje z mentorico Tončko Račnik.
18.00 Radlje skozi čas: Kako so gradili mostove na 
reki Dravi? Projekcija fotografij z Mirkom Kogelnikom v 
dvorani MMKC-ja.
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18.00 – 20.00 Ure odprtih vrat za mladinske organi-
zacije.
20.00 Pogovor skonekta folk–debatni petek.

 1. APRIL 2017 • SOBOTA

MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Kuhajmo z mladimi.
21.00 Križanje mnenj.

20.00
Telovadnica OŠ Vuzenica. Odbojkarska tekma 3. DOL 
moški vzhod med Svolley Vuzenica in Radenci.

 2. APRIL 2017 • SOBOTA

MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Hengerska nedelja.
19.00 Filmski večer.

 PLANINSKA DRUŠTVA 

PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA
11. 3. 217. nočni pohod na Jernej. Vodnica: Andreja Izak.
18. 3. Jožefov pohod (avtobus) Vodnika: Jože Hiter in 

Jože Dobnik.

PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI
12. 3. Za naša dekleta. Vodnik: Rudi Ambrož, GSM 

041 443 453.
18. 3. Janževski Vrh. Vodnica: Simona Hlade Mavc, GSM 

041 489 872.
2. 4. Moslovačka gora. Vodnik: Franc Glazer, GSM 

031 804 058.

PLANINSKO DRUŠTVO VUZENICA
10. 3. Zbor članov planinskega društva ob 17. uri v 

Modri dvorani Vuzenica.
12. 3. Pohod na Kočo Planinc ob dnevu žena. Vodnik: 

Miro Kričej.
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25. 3. Pohod k izviru reke Pake. Vodnica: Valerija Padjen.
Prosimo vas, da podrobnosti akcij spremljate na oglasni 
deski PD.

PLANINSKO DRUŠTVO RIBNICA NA POHORJU
18. 3. Pohod Slovenske Konjice – Stolpnik (1012 m). 

Vodnik: Marijan Markl, GSM 040 223 727.
25. 3. Pohod na Košenjak (1522 m). Vodnik: Stane 

Zlatinek, GSM 041 494 868.

POHODNO DRUŠTVO PERNICE
5. 3. Prireditev ob Dnevu žena, ob 13. uri igra v Domu 

krajanov Pernice.
19. 3. Rošpoh–Piramida Maribor–Sv. Urban. Zbor ob 7. 

uri pri trgovini Sezam.

 KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ 

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ
MUZEJ RADLJE OB DRAVI
Koroška cesta 68, 2360 Radlje ob Dravi
Tel.: +386 2 62 12 549, 041 412 855
Spletni naslov: www.kpm.si
E-pošta: info.sg@kpm.si

Odprto:
tor.–pet. od 9.00 do 15.00 ure,
soboto od 9.00 do 13.00 ure.
Za skupine izven odpiralnega časa ogledi po dogovoru.
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 KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI 

Odpiralni čas:

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

Knjižnica Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta, 
tel.: 02 88 79 607
torek in četrtek: 13.00-17.00, sreda in petek: 11.30-15.00

Knjižnica Vuzenica, Mladinska ul. 3 (Osnovna šola), 
2367 Vuzenica, tel.: 02 87 91 249
ponedeljek: 11.00-17.00 in petek: 9.00-15.00

Knjižnica Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka, 
tel.: 02 87 69 503
ponedeljek in četrtek: 13.00-17.00

Knjižnica Ribnica na Pohorju, 
Ribnica 28, 2364 Ribnica na Pohorju, tel.: 02 888 03 03
torek: 15.00-17.00, sreda: 10.00-15.00

Knjižnica Kapla, Spodnja Kapla 2 (Osnovna šola), 
2362 Kapla, tel.: 02 88 79 716
ponedeljek: 14.00-16.00

NOVOST:
V knjižnici kot novost v letu 2017 ponujajo bone za 
letno članarino, ki so lahko prav posebno in hkrati 
domiselno darilo za vaše sorodnike, prijatelje ali znance. 
Darilo je primerno tako za tiste, ki knjižnico že obiskujejo 
in si tako podaljšajo članstvo za naslednje leto, kot za 
tiste, ki se bodo na novo vpisali med člane knjižnice. 
Darovalci boste najbolje presodili, kdo bo takšnega 
darila zares vesel, saj bo s članstvom pridobil tako rekoč 
neomejeno pravico izposojanja knjig, revij in drugega 
gradiva knjižnice, prav tako pa uporabo nekaterih 
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elektronskih baz podatkov ter izposojo elektronskih 
knjig v slovenskem jeziku, katere zbirka iz leta v leto 
postaja pestrejša in obsežnejša. Darilni bon v vrednosti 
letne članarine (8 ali 5 €) lahko kupite v osrednji in v vseh 
krajevnih knjižnicah.

Razstave v knjižnici Radlje:
 – vitrine: razstava ročnih del ročnodelskega krožka 

Čebelice. Čebelice delujejo v okviru Društva 
kmetic Dravske doline, krajevnega odbora 
Ribnica na Pohorju in prav v marcu praznujejo 10. 
obletnico delovanja. V skupini aktivno ustvarja 
14 članic. Srečujejo se od novembra do marca 
ob ponedeljkih dopoldan na turistični kmetiji 
Miklavc. Vodi jih Lizika Mumel. Zelo rade se 
družijo, vedno kaj novega naučijo, veliko razsta-
vljajo in predstavljajo svoje delo, s katerim želijo 
predvsem ohraniti ročna dela kot pomemben 
del kulturne dediščine. Razstava bo na ogled v 
razstavnih vitrinah v knjižnici Radlje od 1. do 31. 
marca.

 – razstavni prostor: Franjo Marošek: razstava slik. Na 
ogled od odprtja, 2. marca, do 31. marca.

Franjo Marošek: Kompozicija I.

Knjižnica Radlje: 19. marec, svetovni dan pripovedni-
štva. Razstava na ogled med 1. in 31. marcem.
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Kmečka godba Pernice

vas vabi na

24. JOŽEFOV KONCERT,

ki bo v petek, 

17. marca 2017, ob 19. uri 
v Športni dvorani Muta. 



Vsaka mama je prava mama, 
dana za srečo in na veselje. 

Prava. In ena sama. 
Za vse življenje.
(Tone Pavček)

Vabljene na številne prireditve ob 
dnevu žena in materinskem dnevu.

8. marec
17.00 Športna hiša Radlje ob Dravi

18.00 Kulturni dom Podvelka
18.00 Modra dvorana Vuzenica

11. marec
15.00 Prostori ŠTD Sv. Vid
18.00 Dvorana Josipdol

21. marec
17.00 Telovadnica OŠ Ribnica na Pohorju

24. marec
17.00 Podružnična šola Lehen
17.00 Športna dvorana Muta

19.00 Velika dvorana MMKC Radlje
19.00 Krajevna dvorana Remšnik

25. marec
16.00 Večnamenska dvorana Vuhred

18.00 Kulturni dom Podvelka
18.00 Avla OŠ Muta

Dan žena (originalno „Dan delovnih žena“) je mednarodni praznik 
žensk, ki ga v približno 100 državah praznujejo vsako leto 8. marca.

Materinski dan je neformalen praznik, posvečen materam.
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