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 NAPOVEDNIKI PRIREDITEV 

 1. FEBRUAR 2018 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Vseživljenjsko učenje: Računalništvo–prva 
pomoč - pomoč pri uporabi računalniških zagat.
10.00 Urice za sproščanje in skupina za samopomoč v 
sodelovanju z društvom ŠENT.

18.30
Dvorana Glasbene šole Radlje. Razredni nastop 
flavtistov iz razreda Sanje Krajnc, profesorice flavte. 
Na fotografiji učenke GŠ Radlje z mentoricami na 
Mednarodnem tekmovanju Emona v Ljubljani (KGBL). V 
1. kategoriji flavta je Tia Praznik Pilinger prejela srebrno 
plaketo, Taja Starc zlato plaketo ter Neža Jezernik zlato 
plaketo ter 1. nagrado in je bila zmagovalka te kategorije. 
Tajo in Tio je spremljala na klavirju Estera Vidakovič 
Hari, Nežo pa Damijana Sgerm Kristan. Na fotografiji še 
mentorica Sanja Krajnc.
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 2. FEBRUAR 2018 • PETEK

MMKC Radlje ob Dravi.
11.00 Začetni tečaj nemščine.
20.00 Križanje mnenj.
21.00 Turnir v igranju kart (šnops).

 3. FEBRUAR 2018 • SOBOTA

MMKC Radlje ob Dravi
15.00 Začetni tečaj nemščine.
16.00 4. šahovski turnir Mladi upi. Turnir se bo igral po 
sistemu »švicar«–5 kol po 15 minut. Turnir bo trajal cca. 3 
ure. Namenjen je mladim do 20 leta starosti. Zaželeno je, 
da se prijavite 15 minut pred začetkom. Kontakt za več 
informacij: Franjo Urnaut, GSM 051 364 636 ali
branko.urnaut@gmail.com in Vojko Gmajner, GSM 040 
186 602 ali dejavnosti@sktmradlje.si.
19.00 Kuhamo z mladimi.
20.00 Glasbeni večer.

18.00
Dvorana gasilskega doma v Ožbaltu. Ožbalčki puobi–20 
let. Letos, 1. februarja, bo minilo 20 let, odkar so se 
Ožbalčki puobi prvič zbrali v dvorani gasilskega doma 
ter začeli z vajami in prepevanjem. Na jubilejni prireditvi 
vam bodo zapeli nekatere pesmi iz tega dvajsetle-
tnega obdobja, pokazali nekatere nastope na platnu 
in se srečali tudi z nekdanjimi pevovodji. Prost vstop. 
Organizator: Ožbalčki puobi.
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 4. FEBRUAR 2018 • NEDELJA

MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Izmenjava pustnih kostumov. Pust se neizbežno 
približuje in mnogi še ne vemo, v kaj se bomo našemili. 
Tudi otroci še izbirajo svojo letošnjo šemo. Imamo rešitev. 
Pridite na izmenjavo pustnih kostumov! Stare kostume 
boste zamenjali in zagotovo našli super kostum zase ali 
za svoje otroke. Med brskanjem po kostumih pa bomo 
mi poskrbeli za vaše otroke. Pridružite se nam skupaj s 
prijatelji, prinesite kostume, ki jih ne potrebujete več, in z 
nami preživite prijetno nedeljsko popoldne.
18.00 Filmski popoldan.

 5. FEBRUAR 2018 • PONEDELJEK

16.00
Gasilski dom Vuzenica. Predavanje Marka Juhanta: 
Dolžnosti otrok in staršev ter motivacija otrok za 
delo. Dogodek bo organiziran v okviru projekta Korak k 
sončku (Zveza Sonček). Organizator: OŠ Vuzenica.

18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Predavanje Alenke Bevčič: „Rak 
zame ni bil konec, ampak del začetka“, ob svetovnem 
dnevu boja proti raku (4. februar). “Čez deset let se 
gotovo ne bom več spomnila, da sem se danes zaradi 
nečesa sekirala, zelo verjetno pa se bom spomnila lepih 
trenutkov, ki jih bom danes doživela,” pravi Alenka, ki je 
po preboleli bolezni marsikaj v svojem življenju postavila 
na glavo. Svojo zgodbo bo delila z nami. Prireditev je v 
okviru projekta VGC Dogaja se! Centra aktivnosti Koroške.

18.00
Gostilna pri Lipi na Muti. Odprtje slikarske razstave 
Polone Harum.

 6. FEBRUAR 2018 • TOREK

10.00
Knjižnica Muta. Bralno – pogovorno srečanje, 
namenjeno starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi 
berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti.
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MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Zadišalo bo po dobrotah naših babic. Torkovo 
dopoldne bo nostalgično obarvano. V sodelovanju z 
Društvom kmetic Dravske doline KO Radlje bomo obudili 
slovenske kulinarične dobrote, ki so jih znale pripraviti le 
naše babice.
16.00 Družabni popoldan z igranjem kart.
19.00 Orientalski ples.

16.00
Knjižnica Muta. Pravljica potuje, tokrat: O petelinu, ki 
je hotel znesti jajce.

 7. FEBRUAR 2018 • SREDA

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: Solatna 
predjed. V mesecu februarju bodo kuharske delavnice 
namenjene predjedem, ki so lahko kot priloga, prigrizek 
ali kot samostojna jed. Lahko so hladne in tople, njihova 
priprava pa enostavna in hitra.

16.00
OŠ Kapla na Kozjaku. Prešernov dan – slovenski 
kulturni praznik. Miša Mahnič, Tomaž Lapajne Dekleva 
in Vid Sodnik: Tonček se ženi (komedija po motivih in v 
stilu A. T. Linharta). Dramsko delo treh avtorjev Tonček 
se ženi je motivno vezano na vsebino dveh Linhartovih 
iger. Zaigrali jo bodo učenci literarnega kluba OŠ Kapla 
na Kozjaku: Amadeja Colnarič, Ana Kočunik, Saša Koren, 
Tanaja Krajnc, Aljaž Mavrič in Sara Veronik. Režija: Suzana 
Praper Lipuš in Maksimiljana Črešnik. Predstavil se bo 
tudi OPZ OŠ Kapla pod vodstvom mentorice Martine 
Mrakič. Organizator: OŠ Kapla na Kozjaku.
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18.00
Kulturni dom Podvelka. Osrednja proslava ob 
kulturnem prazniku v Občini Podvelka. Nastop 
Moškega pevskega zbora Lehen. Organizator: KUD 
Lehen.

18.00
Osnovna šola Ribnica na Pohorju. Prireditev ob 
kulturnem prazniku. Organizator: KUD Stane Sever in 
OŠ Ribnica na Pohorju.

18.00
Salon Ars Kulturni dom Radlje. Poezija in slika, 
prireditev ob kulturnem prazniku. Preplet slike, pesmi 
in poezije vam bodo predstavljali člani Kulturnega 
društva Radlje Vljudno vabljeni, da preživite predvečer 
praznika skupaj z njimi. Sodelujejo: likovna sekcija Likra, 
Moški pevski zbor Radlje, Dekliški pevski zbor Aglaja in 
ostali člani društva. Organizator: Kulturno društvo Radlje.

19.00
MMKC Radlje ob Dravi. 4. Martinčkov večer, gost Viki 
Grošelj: Od Turnca do konca in nazaj. “Predavanje 
prikazuje mojo alpinistično pot od prvih začetkov na 
Turncu do Himalaje, Arktike, Antrarktike in spet nazaj do 
Turnca. Ne gre le za plezanje, ampak tudi za moj odnos 
do ljudi, ki sem jih srečeval na teh poteh. Od vzornikov 
do domačinov. Predstavil bom tudi svoji zadnji dve 
knjigi, ki bosta obiskovalcem predavanja tudi na voljo.” 
Organizator: Plezalni klub Martinček Radlje, Dogaja se! 
Center aktivnosti Koroške.

 8. FEBRUAR 2018 • ČETRTEK

9.00 – 13.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (dvorec 
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Prešernov dan v 
Muzeju Radlje ob Dravi. Ob slovenskem kulturnem 
prazniku vas vabimo, da si od 9. do 13. ure brezplačno 
ogledate naše razstave in zbirke ter se udeležite vodenih 
ogledov in drugih dejavnosti, ki smo jih pripravili za vas v 
Muzeju Radlje ob Dravi:
³³ ob 10. uri javno vodstvo po razstavi Kamnine in 
minerali radeljskega območja. Vodil bo Zmago Žorž.
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³³ ob 10. uri muzejska delavnica za otroke Pobarvani so 
lepši? Ustvarjalna in zabavna delavnica je vezana na 
razstavo Kamnine in minerali radeljskega območja.
³³ ob 11. uri javno vodstvo po razstavah. Vodila bo 
kustodinja Alenka Verdinek. Še posebej vabljene 
družine in otroci, saj bo med vodenimi ogledi 
poskrbljeno za otroke, ki bodo lahko ustvarjali v 
otroškem kotičku.

16.00
MMKC Radlje ob Dravi. Mladinska kultura in kultura po 
mladinsko.

17.00
Večnamenska dvorana Vuhred. Proslava ob kulturnem 
prazniku. Sodelujejo: sekcije KPD Lija Kovač Vuhred: 
Moški pevski zbor, etno skupina Šajke, folklorna skupina, 
cerkveni pevski zbor, učenci Osnovne šole Vuhred in 
Mladinski cerkveni pevski zbor. Organizator: KPD Lija 
Kovač Vuhred in POŠ Vuhred.

17.00
Telovadnica Osnovne šole Muta. Prireditev 
ob 8. februarju: Vendar peti on ne jenja. 
Nastopili bodo: Pihalni orkester Muta, 
Kmečka godba Pernice, Mešani pevski zbor 
Zvon, Mladinski pevski zbor Osnovne šole 
Muta in gostja večera Ditka. Organizator: Kulturno-ume-
tniško društvo Muta in Kultomaterji.

18.00
Modra dvorana Vuzenica. Veseloigra Berite novice 
avtorjev Janka Kersnika in Josipa Jurčiča–predstava 
ob slovenskem kulturnem prazniku. Režija in priredba: 
Tone Partljič in Jože Zapečnik, izvedba člani dramske 
skupine KUD-a Staneta Severja Ribnica na Pohorju: Špela 
Ovčar, Marija Grubelnik, Jože Zapečnik, Milan Držečnik 
in Tanisa Pušnik. Scena: Robert Pušnik. Šepetalka: Cvetka 
Ovčar. Luči in zvočni efekti: Gregor Slemenjak. Maska: 
Majda Pušnik. O vsebini: Igra govori o tem, kako važno 
je slovensko govoriti in čitati, ker se je povsod ponujala 
samo nemščina. Prestrašen slovenski urednik ne dovoli, 
da bi pisali in čitali slovensko, še zlasti ne Novic, ker se 
boji nemških gospodarjev. Vstop prost. Organizator: 
Občina in TIC Vuzenica.
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 9. FEBRUAR 2018 • PETEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Peka pustnih krofov.
11.00 Začetni tečaj nemščine.
16.00 Izdelovanje pustnih mask. Kdor še nima maske, 
si jo lahko naredi sam na kreativno in pustno obarvani 
delavnici. Delavnica je primerna za otroke, starejše od 
10 let (mlajši naj pridejo v spremstvu odrasle osebe), 
in odrasle. Na delavnici bomo izdelovali pustne maske, 
tako da bomo izrezovali in lepili različne materiale v 
želeno obliko, kasneje pa jih primerno tudi pobarvali, da 
bodo čimbolj pestre in zanimive. Ob veselem druženju 
pa bomo urili naše ročne spretnosti, skozi likovni svet 
razvijali domišljijo in predvsem uživali ob samem 
ustvarjanju. Delavnica je brezplačna, vodil pa jo bo 
Gregor Pečolar prof. lik. um. Oblecite se primerno, da ne 
bo prevelike škode, če se popackate!
20.00 Križanje mnenj.
21.00 Turnir v namiznem tenisu (laufarca).

 10. FEBRUAR 2018 • SOBOTA

10.00
Igrišče Vuzenica. Pustno rajanje. Za vas bodo pripravili 
veselo pustno rajanje. Obiskali vas bodo kurenti s Ptuja. 
Posladkali se boste lahko s pustnimi krofi in pogreli 
s toplim čajem. V primeru zelo slabega vremena bo 
prireditev v Modri dvorani v Vuzenici. Organizator: 
Občina Vuzenica in TIC Vuzenica v sodelovanjem z 
Vrtcem Vuzenica.

13.00
Terasa Bar Smučar Ribnica na Pohorju. Tradicionalno 
ribniško pustovanje, s povorko pustnih šem izpred 
Osnovne šole Ribnica na Pohorju. Informacije: Danilo 
Petrun, 041 854 330 in Helena Eman, 041 818 935. 
Organizator: Turistično društvo Ribnica na Pohorju.

14.00
Zbirališče pred Kulturnim domom Podvelka. Pustno 
rajanje pred OŠ Brezno-Podvelka. Organizator: KUD 
Brezno Podvelka.
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MMKC Radlje ob Dravi
14.00-15.30 Pustna maska tik pred zdajci: poslikava 
obraza in manjši dodatki, popravki, čopki, kitke … za 
male in velike puste. Člani DPM Radlje vas nestrpno 
pričakujejo s čopiči in glavniki. Lahko prineseš sliko 
željene poslikave, pa tudi barvo za obraz in kakšen 
dodatek, ki ga želiš na svoji maski. Organizator: DPM 
Radlje in VGC Radlje.
15.00 Začetni tečaj nemščine.
19.00 Kuhamo z mladimi.
20.00 Glasbeni večer.

16.00–18.00
Dvorana hostla Radlje ob Dravi. Rajanje za male in 
velike puste z norčavim programom, gosti, plesom, 
igrami, nagradami, ustvarjanjem in pustno pogo-
stitvijo. Nujna je dobra volja in razigranost pa seveda 
maska! Organizator: DPM Radlje in VGC Radlje ob 
podpori donatorja Tadeja Kuzmiča.

19.00
Osnovna šola Kapla. 
Premiera komedije avtorja 
Petra Rezmana, Vsakemu 
svoje v izvedbi KD Kapla. 
Režija: Ivan Verčko – Vanč. 
Igrajo: Almira Pavlič, 
Matjaž Poglajen, Slavica 
Robnik, Rene Štrablek, 
Marica Vezovnik, Janez 
Robnik, Ksenija Žavcer, Ivan 
Verčko – Vanč. Kratek opis: Zgodba današnjih dni. Ko 
si starejši, se pojavijo vsi prijatelji in »žlahta«, ki si želijo 
tvojega stanovanja. Med vsemi temi se odlično znajde 
vdova Zofka, ki vsakemu pove in dokaže, da je še polna 
energije in idej. Komedija Vsakemu svoje je enodejanka 
z več prizori, zanimivimi zapleti in še bolj presenetlji-
vimi razpleti. Vsekakor vredno ogleda. Igra je do sedaj 
doživela le 2 uprizoritvi. Organizator: KD Kapla.

 11. FEBRUAR 2018 • NEDELJA

11.00
Center Radelj ob Dravi. Pustni tek. Pustni tek v Radljah 
ob Dravi brez štartnine za vse maske! Brez meritev časa in 
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medalj, saj bodo zmagovalci vsi, ki se bodo teka udeležili. 
Vsak udeleženec teka bo po teku dobil krof in topel 
čaj. Štart in cilj pred bivšo Timo Radlje. Prijavna služba 
bo odprta od 10.00 ure dalje. Kategorije: predšolske 
maske – 149 m, osnovnošolske maske in odrasli – 486 m. 
Več informacij na www.pustnitek.si ali tel. 040 43 20 24. 
Sodelujoči: VGC Dogaja se, Malčkov šport, Marenberg 
cafe, PGD Radlje. Organizator: Atletski klub Radlje ob 
Dravi.

14.00
Pred Občino Muta. Pustno rajanje. Na rajanju bo 
sodelovala Kmečka godba Pernice. Za otroke pa bo 
poskrbljeno z animacijo »Čukov svet«. Organizator: 
Turistično društvo Muta in občina Muta.

15.00
Krajevna dvorana Vuhred. Pustni karneval v Vuhredu. 
Turistično društvo Vuhred tudi letos organizira pustno 
prireditev. Na pustnih rajanjih je v Vuhredu do sedaj 
sodelovala množica ljudi; mladih, malo manj mladih, ljudi 
od blizu in daleč. Pustne norčije bodo uganjali: Kar bo pa 
bo, Smaragdne oči, Gradiški godci, harmonikarji Jureta 
Vučiča, in še in še … Obiskovalce bomo okrepčali s krofi 
in čajem. Organizator: Turistično društvo Vuhred.

16.00
MMKC Radlje ob Dravi. Filmski popoldan.

 12. FEBRUAR 2018 • PONEDELJEK

MMKC Radlje ob Dravi
9.00 Angleške pogovorne urice.
16.00 Uvodni sestanek za nadaljevalni tečaj 
kvačkanja. Za vas organiziramo nadaljevalni tečaj 
kvačkanja pod strokovnim vodstvom mentorice Marjane 
Viltužnik. Tečaj je namenjen tistim, ki bi želeli svoje 
znanje nadgraditi ali ga le osvežiti. V okviru tečaja si bo 
vsaka udeleženka spletla svojo ročno torbico. Vabljeni, da 
skupaj načrtujemo terminski načrt tečaja.
17.00 Kuhamo z mladimi: Ocvrte miške.

16.00
Knjižnica Vuzenica. Pravljica potuje, tokrat: O petelinu, 
ki je hotel znesti jajce.
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17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke in 
odrasle. Otroci bodo izdelovali pustne maske, odrasli 
bodo iz volne oblikovali »mrežasto« valentinovo 
dekoracijo za dom. Tako za otroke kot za odrasle bo vse 
potrebno pripravljeno v knjižnici.

 13. FEBRUAR 2018 • TOREK

MMKC Radlje ob Dravi.
6.30 MMKC TO GO.
10.00 Zeliščarstvo.
19.00 Orientalski ples.

 14. FEBRUAR 2018 • SREDA

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Kuharska delavnica: Valentinove vrtnice. Splošno 
znano je, da rdeča vrtnica pomeni: »Ljubim te!«. Zato 
je tudi najpogostejša cvetlica, ki jo za Valentinovo 
poklanjamo. Na kuharski delavnici pa si bomo vrtnice 
pripravili na prav poseben način.
9.30 Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi.
18.00 Mesečno druženje Skupnosti vrtičkarjev Radlje.

18.00
Kulturni dom Podvelka. Kuharska delavnica: 
spoznavanje japonske kulture in kulinarike. Čeprav 
Japonska slovi predvsem po sušiju, svojem najuspeš-
nejšem kulinaričnem izvoznem artiklu, ima država širok 
repertoar tradicionalnih jedi, ki nikakor niso omejene 
zgolj na surovo ribo. Umetnost vašokuja se osredotoča 
na harmonijo in menjanje letnih časov ter jo radi 
primerjajo s pisanjem haikujev. Svoje izkušnje z Japonsko 
bo predstavila Katja Zorko.

 15. FEBRUAR 2018 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Vseživljenjsko učenje: Religiozne urice z dr. 
Ivanom Rojnikom. Življenjske izkušnje nas oprede-
ljujejo kot duhovna bitja. Izkušnja je poglobljen stik z 
resničnostjo, ki nas obdaja (odnos s seboj, z drugimi, 
s skupnostjo, z naravo, s presežnim). Kdaj duhovna 
izkušnja postane verska izkušnja? Kako se v verski 
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izkušnji odraža pripadnost neki verski skupnosti ali 
religiji? V prvem delu srečanja želim osvetliti nekatere 
osnovne pojme v zvezi z versko in religiozno izkušnjo in 
če obstaja razlika med njima. V drugem delu srečanja se 
bomo pogovarjali o osebnih izkušnjah. Naši pogovori so 
velikokrat plehki, ko pa prisluhnemo življenjski izkušnji 
sočloveka, nas to lahko obogati kot branje dobre knjige. 
Že pred srečanjem pomislite na osebne izkušnje, ki so vas 
zaznamovale v življenju. 
10.00 Urice za sproščanje in skupina za samopomoč v 
sodelovanju z društvom ŠENT.

16.00
Knjižnica Podvelka. Pravljica potuje, tokrat: O petelinu, 
ki je hotel znesti jajce.

18.00
Knjižnica Radlje. Predstavitev knjige Mateje Jevšnik: 
Osnovna šola Radlje in njene podružnične šole: 
1727 – 2017. Knjiga, ki je izšla novembra 2017, je plod 
dolgo trajnega in poglobljenega raziskovalnega dela 
domačinke Mateje Jevšnik, profesorice zgodovine, 
ki pravi: »Kot zgodovinarko me je dolgo mučila 
radovednost, kako je potekal razvoj šolstva v mojem 
rodnem kraju. Zato sem poiskala odgovore in jih strnila 
v tej monografiji, da se lahko z njimi seznanite tudi vi – 
bralci. Izdaja knjige je povezana z dvema pomembnima 
prelomnicama v razvoju šolstva v Radljah ob Dravi, 290. 
obletnico prve omembe šolstva v Radljah in 50. obletnico 
otvoritve nove šole.« Avtorica nam bo predstavila 
monografijo, ki je razdeljena na tri vsebinske enote. V 
prvem delu je opisan razvoj šole vse od prve omembe, 
do danes: šolske stavbe, učitelji, število učencev, spre-
minjanje zakonodaje in narodnostna trenja v nekdaj 
dvojezičnem Marenbergu. Drugi del je osredotočen na 
današnje in nekdanje podružnične šole, tretji del pa 
vsebuje sezname učiteljev in ravnateljev šole. Knjiga 
je pravi poklon domačemu kraju in domačinom, ki so 
bili ali so kakorkoli povezani s šolo, hkrati je tudi bogat 
in smiselno povezan zbir podatkov ter dokumentov 
pomembne plati naše zgodovine.
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 16. FEBRUAR 2018 • PETEK

MMKC Radlje ob Dravi.
11.00 Začetni tečaj nemščine.
17.00 Zabavni popoldan ob igranju igre sudoku. 
Sudoku je logična uganka, katere cilj je zapolniti 
kvadratno mrežo, običajno velikosti 9 × 9, s števili od 1 
do 9. Vsako število se lahko pojavi točno enkrat v vsakem 
stolpcu, vsaki vrstici in vsakem manjšem kvadratu 
velikosti 3 × 3. V mreži so nekatera števila že podana. 
Namesto števil lahko nastopajo tudi kaki drugi različni 
simboli. Za rešitev uganke je potreben logičen razmislek 
in malo potrpežljivosti, pri težjih pa tudi nekoliko kom-
binatorike, oziroma poskušanja in vračanja. Pridružite 
se nam pri reševanju te zabavne igre, ki učinkovito krepi 
spomin.
20.00 Predstavitev Nefiks-a. Nefiks je vodilni sistem 
beleženja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji, 
ki mladim omogoča, da na enem mestu sistematično 
zberejo vse neformalno pridobljene in s strani organizacij 
potrjene kompetence.
21.00 Poker turnir.

19.00

Kulturni dom Radlje. Valentinov koncert – Klapa Šufit. 
Klapa Šufit je nastala leta 1992, ko je Tomislav Veršič 
zbral skupino talentiranih srednješolcev na podstrešju 
gimnazije, kjer so pričeli s klapskim petjem. Še istega 
leta so izvedli svoj prvi nastop v cerkvi. Sčasoma je 
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klapa prerasla v pravo Dalmatinsko klapo, ki nastopa 
na številnih festivalih, redno pa je prisotna na Omiškem 
festivalu klap. Klapa Šufit je trikratni absolutni prvak 
festivala Dalmatinskih klap v Omišu in v naslednjih 
letih so postali prejemniki največje glasbene nagrade. 
Vrhunec so dosegli s hitom Ne diraj moju ljubav, ki je za 
marsikoga največji klapski hit in za katerega ne dvomimo, 
da ga tudi vi ne bi poznali. Vstopnice za koncert lahko 
dobite v Točeni parfumi in kozmetika Uran ter uro pred 
koncertom na blagajni kulturnega doma Radlje ob 
Dravi. Cena vstopnice v predprodaji znaša 14 €, na dan 
koncerta pa 17 €. Organizator: Kulturno društvo Radlje.

 17. FEBRUAR 2018 • SOBOTA

MMKC Radlje ob Dravi.
15.00 Začetni tečaj nemščine.
19.00 Kuhamo z mladimi.

18.00
Kulturni dom Podvelka. Gledališka predstava 
gledališke skupina Koroškega medgeneracij-
skega centra »Pr sosedu pa dekvo ženijo«, pod 
mentorstvom Viktorije Pisar. Igrajo: Mojca Merkač, 
Metka Slivnik, Marta Kovačec Vrenčur, Vika Pisar, Vera 
Kovač, Tina Vrenčur Vulc, Stanko Pisar. Šepetalke: Tina 
Vrenčur Vulc, Marta Kovačec Vrenčur, Vera Kovač, glasba: 
Blaž Pavlinec, scena: Jože Slivnik, Aleš Pogorevc, Mojca 
Merkač. Po sklopu skečev Anke Plevnik je priredbo 
napisala v pravo komedijo v treh dejanjih Marta Kovačec 
Vrenčur. Organizator: Večgeneracijski center Dogaja se! 
Center aktivnosti Koroške

18.00
Modra dvorana Vuzenica. Gledališka predstava avtorja 
Janeza Remškarja, Mulci proti doktorju Zlobi, v 
izvedbi Čokoladnih svizcev, pod mentorstvom 
Matjaža Jeznika. Igrajo: Zoja Črešnik Venek, Lu Fratar 
Arčnik, Andraž Krajnc, Ana Katarina Pečoler, Alenka 
Jezernik, Zala Jeznik in Nika Maher. Vsebina: Puberte-
tniško obdobje je eno izmed najbolj burnih obdobij, 
ko se največ prepiramo s starši. Mulci temu pravijo, da 
se starši hranijo z njihovim trpljenjem in da imajo proti 
njim globalno zaroto. Na koncu zgodbe se izkaže, da jim 
starši na skrivaj pripravljajo predstavo … V sodelovanju 
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JSKD OI Radlje ob Dravi, Občino Vuzenica in Tic Vuzenica 
poteka v Vuzenici Moja prva gledališka šola, ki je 
namenjena osnovnošolcem, ki želijo spoznati osnove 
javnega nastopanja in gledališča. Predstava je rezultat 
večmesečnega dela gledališke šole. Organizator: JSKD OI 
Radlje ob Dravi, Čokoladni svizci z mentorjem.

 18. FEBRUAR 2018 • NEDELJA

16.00
MMKC Radlje ob Dravi. Filmski popoldan.

17.00
Športna dvorana pri OŠ Muta. Valentinov koncert s 
Prifarskimi muzikanti. Cena kart v predprodaji 8 € na 
voljo na naslednjih prodajnih mestih: Mitnica Muta, 
Pizzeria Zajnadler, Cvetličarna Mira, Bife Time Out, 
Market Miran Vasiljevič Sp. Muta, Market Miran Vasiljevič 
Vuzenica, Studio Abak Telekom Radlje ob Dravi, Trgovina 
Marjanca Slovenj Gradec, Splendide Dravograd in Bar 
Danita. Cena vstopnic na dan koncerta: 10 €. Organizator: 
Turistično društvo Muta.

18.00
Kulturni dom Radlje. Četrta predstava za gledališki 
abonma in izven: Đurologija in Branko Đurić, Stand-up 
/ impro. Producent: Tomislav Kašljević, Nastopa: Branko 
Đurić – Đuro. Đurologija, avtorska uspešnica Branka 
Đurića–Đura, je trenutno najbolj vroča predstava 
sezone. Premierno uprizoritev v Avstraliji pred letom 
dni si je ogledalo kar 65 tisoč obiskovalcev iz nekdanje 
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Jugoslavije, Avstrije, Švice, Nemčije, Nizozemske, Skandi-
navije in ZDA. S svojo karizmo, prepoznavnim bosanskim 
šarmom, glasbenim talentom in seveda, izjemnimi 
igralskimi izkušnjami, ki smo jih lahko spremljali v kultnih 
projektih, od Top Liste Nadrealistov, Avdicije, pa vse do 
z Oskarjem nagrajenim filmom Nikogarjšnja zemlja. 
Đurologija prinaša znanega, a vendarle novega Đura, 
ki v 90-minutnem šovu duhovito pritegne in nasmeji 
občinstvo. Ta (anti)stand up šov, kot ga tudi označuje 
Đuro, je pravzaprav izbor njegovih razmišljanj, v katerem 
svojstveno predstavlja, kaj ga v življenju zabava in kaj 
moti. Ali kot pravi sam: „Na vsaki predstavi se ljudje 
prepoznajo v situacijah, ki jih obravnavam. Pa če se 
dotaknem jutranjega tuširanja ali odnosa med spoloma. 
S tem, ko ljudem pripovedujem o svojih občutjih, raz-
mišljanjih, čustvih in opisujem, kar me nervira, na odru 
demistificiram sebe.“
Pomembno opozorilo: Predstava bo v Đurovi „materin-
ščini“. Predprodaja vstopnic parfumerija Uran Radlje. 
Cena 18,00 eur. Organizator Kulturno društvo Radlje.

 19. – 21. FEBRUAR 2018

Vrtec Vuzenica. Vpis otrok v vrtec Vuzenica za 
šolsko leto 2018 / 2019 je od 19. do 21. februarja 2018 v 
vrtcu Vuzenica, vsak dan od 7.00 do 15.00 ure, v torek, 20. 
februarja od 7.00 do 17.00. Vrtec vpisuje otroke stare 
od 11 mesecev do vstopa v osnovno šolo. Ob vpisu 
potrebujejo EMŠO otroka, matere, očeta.
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 19. FEBRUAR 2018 • PONEDELJEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Angleške pogovorne urice.
16.00 Nadaljevalni tečaj kvačkanja.

 20. FEBRUAR 2018 • TOREK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Medobčinski otroški parlament. Otroški 
parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov 
za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga 
se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se 
s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se 
zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. projekt 
izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik 
spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, 
ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V 
programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prosto-
voljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol. Tokrat 
bomo v sodelovanju z OŠ Radlje medobčinski otroški 
parlament, na katerem bo sodelovalo 6 šol Dravske 
doline, prvič organizirali v Radljah ob Dravi.
17.00 Namizni nogomet.
19.00 Orientalski ples.

10.00 in 16.00
Knjižnica Radlje. Pravljica potuje, tokrat: O petelinu, ki 
je hotel znesti jajce.

 21. FEBRUAR 2018 • SREDA

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: Mafini s 
špinačo, feto in semeni.

10.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje, tokrat: O 
petelinu, ki je hotel znesti jajce.

18.00
Kulturni dom Podvelka. Družabni popoldan v Podvelki. 
Vabljeni na sproščeno druženje ob kavi, čaju ter mavrici 
družabnih iger in smeha. Organizator: ŠKTM, Dogaja se!.
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 22. FEBRUAR 2018 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Vseživljenjsko učenje: Družbeno omrežje 
Facebook in njegove zagate.
10.00 Urice za sproščanje in skupina za samopomoč v 
sodelovanju z društvom ŠENT

17.00
Spodnja kuhinja Osnovne šole Vuzenica. Priprava in 
peka sončnice. Pregled receptov naših babic. Mentorica: 
Marjanca Boh. Zaradi omejenega števila mest prosijo, da 
se prehodno prijavite na tel. št. 041 525 952. Organizator: 
Društvo upokojencev Vuzenica.

18.00
Knjižnica Radlje. Potopisno predavanje Marinke 
Dretnik: Gruzija. Popotnica nas bo popeljala na nekoliko 
drugačno potovanje, osredotočeno na neokrnjeno 
lepoto strmih pobočij visokega Kavkaza, zelene Gruzije, 
cvetočih travnikov, odmaknjenih vasic, kjer je življenje 
prijaznih ljudi tako drugačno in hkrati v marsičem 
podobno življenju v odmaknjenih predelih po vsem 
svetu. Bolj »turistične« popotnike bo prepričala s predsta-
vitvijo odlične lokalne hrane in znamenitih mest, kot 
je Gori, rojstni kraj Stalina, bolj aktivne popotnike pa s 
predstavitvijo izkušnje s trekinga.

18.00
Športna hiša Radlje ob Dravi. FIT v poletje: 3-urni 
brezplačni atraktivni trening. Pripravili so 3 različne 
vodene skupinske vadbe po sledečem urniku:
18.00–19.00 RUN (ogrevanje, tekaške vaje, šola teka – 
Slash sport + Kondicijski trener)
19.00–20.00 GYM (vadba za krepitev celotnega telesa z 
lastno težo – Slash sport + Kondicijski trener)
20.00–21.00 JOGA (zaključek in umiritev v obliki prila-
gojenega programa joge – Joga Vita)
Priporočamo, da ste v športni dvorani cca 20 minut pred 
začetkom treninga, v športni opremi, z brisačo, pijačo 
in dobro voljo! Podrobnejše informacije najdete na naši 
FB strani »FIT v poletje«! Pomembno: Udeleženci se 
boste lahko na dogodku prijavili na tekaško prireditev 
Rad‘mam tek 2018 po najnižji ceni. Podrobnosti na www.
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radmamtek.si. Organizatorji: JZ ŠKTM Radlje ob Dravi, 
Slash sport in KAK Radlje ob Dravi.

 23. FEBRUAR 2018 • PETEK

9.00 Podvelka.
10.00 Radlje ob Dravi in Prevalje.
Zajtrk na ulici. Zajtrk na ulici je namenjen predstavitvi 
dejavnosti Večgeneracijskega centra Dogaja se! Centra 
aktivnosti Koroške, odpiranju okolju ter druženju. 
Vabljeni na čaj in prigrizek!

MMKC Radlje ob Dravi.
11.00 Začetni tečaj nemščine.
16.00 Načrtovanje mladinske izmenjave.
20.00 Potopis: Japonska. Martina Bukovnik bo 
predstavila svoje vtise in doživetja njenega kratkega 
potovanja po deželi animejev, mang, gejš in templjev.
21.00 Pikado turnir.

 24. FEBRUAR 2018 • SOBOTA

MMKC Radlje ob Dravi.
15.00 Začetni tečaj nemščine.
16.00 Načrtovanje mladinske izmenjave.
19.00 Kuhamo z mladimi.
20.00 Glasbeni večer.

19.00
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. 
Abonma komedij in izven: Kdo je ubil Mici? v 
izvedbi Kulturnega društva Pavza Selnica ob Dravi. 
Organizator: KUD Stane Sever Ribnica na Pohorju.
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 25. FEBRUAR 2018 • NEDELJA

15.00
Krščanska adventistična cerkev v Vuzenici. Kuharska 
delavnica z dr. Marjanco Hari: Krompirjeve jedi, 
oreščki in semena v kuhinji. Prijave na 
senta.lorenci-kricej@vuzenica.si. Organizator: 
Krščanska adventistična cerkev Vuzenica in TIC Vuzenica.

16.00
MMKC Radlje ob Dravi. Filmski popoldan.

 26. FEBRUAR 2018 • PONEDELJEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Angleške pogovorne urice.
10.00 Počitniška delavnica – Marenberški frizerski salon 
in izdelava nakita. Na tokratni delavnici si bomo med 
čakanjem na pričesko, ki nam jo bo uredila prostovoljka 
izdelali nakit ter se družili ob družabnih igrah. Dekleta s 
seboj prinesite pripomočke za oblikovanje frizur (sponke, 
lasnice, elastike idr.).
16.00 Nadaljevalni tečaj kvačkanja.

17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke 
in odrasle. Otroci bodo šivali mavrico, odrasli bodo 
oblikovali »mrežaste« dekoracije in posodice za rože. Tako 
za otroke, kot za odrasle, bo vse potrebno pripravljeno v 
knjižnici.

 27. FEBRUAR 2018 • TOREK

MMKC Radlje ob Dravi.
10.00 Izdelava ptičje hišice in ogled filma o pticah 
– počitniška delavnica. Posebno pozornost moramo 
nameniti pozimi pticam, zato bomo izdelali čisto pravo 
ptičjo hišico, ki nam bo jo pomagal izdelati gospod 
Kogelnik. Ogledali si bomo tudi dokumentarni film.
10.00 Delavnica Peke kruha z droži–
brez uporabe kvasa z Anito Šumer. 
Demonstracijska delavnica zajema: 
pripravo drožov, zamesitev testa, več 
vrst gnetenja, več vrst predoblikova-
nja in končnega oblikovanja, peko 
primerno vzhajanega testa, prednosti 
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te peke, predstavitev in možnost nakupa knjige 
Drožomanija, možnosti uporabe droži v drugih izdelki, 
pogovor o vzdrževanju drožov, kislosti, urnikih peke, 
težavah itd. Na koncu degustacija spečenega kruha. 
Organizator: Društvo Vrtičkarjev in zeliščarjev.
19.00 Orientalski ples.

11.00 – 13.00
Kegl bar v Radljah. Kegljanje za fante in za dekleta. 
Primerno tudi za začetnike, ki se kegljanja želijo 
naučiti. Potrebuješ: udobno oblačilo in športno obutev. 
Organizator: DPM Radlje in Aleš Cvar.

13.30
Zbirališče na avtobusni postaji v Radljah. Pohod po 
obronkih Radelj. Hoje bo do 3 ure. Dodatne informacije 
pri Ludviku Podrzavniku, GSM 041 430 883. Organizator: 
MDI Radlje ob Dravi.

17.00
Kulturni dom Podvelka. Delavnica izdelave makrameja. 
Makrame je starodavna umetnost vezanja vozlov v 
določene vzorce, ki se lahko uporabljajo za različne 
ustvarjalne namene, od nakita (micro macrame), 
dekoracije doma, oblačil itd. Izraz makrame je arabskega 
izvora in pomenu obrobno nit. Sega v 13. stoletje, ko so 
arabski tkalci začeli vezati dodatne tkanine na robovih 
kostumov. Začelo se je kot obrt in razvilo v pravo 
umetniško ustvarjalnost. Delavnico bo vodila Ksenija 
Plazl.

 28. FEBRUAR 2018 • SREDA

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

10.00
Zbirališče pred MMKC Radlje ob Dravi. Pohod v Hudo 
luknjo in na Stari grad nad Radljami. Pripovedovali 
si bomo zgodbe o grajski gospodi nekoč in nasploh o 
življenju včasih. Potrebuješ: primerna oblačila in obutev 
in seveda: malico iz nahrbtnika. Za otroke do 7. leta 
starosti je obvezno spremstvo odrasle osebe. V primeru 
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slabega vremena se bomo družili in ustvarjali v MMKC-ju. 
Organizator: DPM Radlje in VGC Radlje.

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Kuharska delavnica: Veganska predjed.
9.30 Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi.
10.00 Športne timske igre v Športni hiši Radlje – 
počitniška delavnica. Vsi željni druženja in gibanja, 
vabljeni na timske igre v Športno hišo Radlje. Dobimo se 
ob 9.45 pred MMKC-jem ali ob 9.55 pred Športno hišo.

 1. MAREC 2018 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi. Počitniška ustvarjalna 
delavnica – brez elektrike. Vas zanima, kaj vse lahko 
skupaj počnemo, kadar zmanjka elektrike? Pridite in 
skupaj se bomo zabavali in raziskovali.

 2. MAREC 2018 • PETEK

Igrišče Dobrava. Pohod na igrišče Dobrava in druženje 
ob igrah. Skupaj se bomo odpravili na igrišče Dobrava, 
kjer bomo preživeli športno dopoldne. Ne bo manjkal 
niti piknik. V primeru slabega vremena se bo aktivnost 
odvijala v MMKC-ju.

 PLANINSKA DRUŠTVA 

PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA
3. 2. 228. nočni pohod na Pernice. Vodnik: Ervin 

Skutnik.
8. 2. Kozji Vrh. Vodnika: Igor Košir in Ernest Preglav.
23. 2. Zbor članov v avli OŠ Muta.
24. 2. Šisernikov pohod na Kremžarico. Vodnika: Vlasta 

Senica in Jože Dobnik.

PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI
8. 2. Kulturni dan, Pesnik. Vodnik: Vinko Mavc, GSM 

041 330 150.
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2. 2. Zbor članov PD Radlje. Vodnik: Evald Lampreht, 
GSM 031 760 350.

17. 2. Bricnik. Vodnica: Katja Č. Rac, GSM 031 616 896.

PLANINSKO DRUŠTVO VUZENICA
8. 2. Zimski pohod na Črni vrh. Vodnika: Lučka Bricman 

in Igo Kaiser. Odhod ob 8. uri od Gasilskega doma 
v Vuzenici. Informacije na GSM: 041 363 529, 
Lučka.

24. 2. Zimski pohod po Šisernikovi poti. Vodnika: Miro 
Kričej in Igo Kaiser. Informacije na GSM 
040 154 286, Igo.

PLANINSKO DRUŠTVO RIBNICA NA POHORJU
16. 2. Zbor članov PD Ribnica na Pohorju.
17. 2. 29. zimski pohod na Peco (2125 m). Vodnik: Stane 

Zlatinek, GSM 041 494 868.
24. 2. Šisernikov pohod na Kremžerjev vrh (1164 m). 

Vodnik: Marijan Markl, GSM 040 223 727.

 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.

Stalne muzejske zbirke in razstave v muzeju
Spominska soba rodbine Pahernik
Od umetnosti poklican, zgodnja leta ustvarjalnosti Karla 
Pečka
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Rimski kamniti spomeniki v Dravski dolini in 2000 let 
stara soseda iz Radelj
Ogledni depo Leitingerjeve zbirke
Zbirka kladiv Ferdinanda Leitingerja
Zbirka Foruma slovanskih kultur, Centra Radlje ob Dravi
»Gremo rinkico talat«, otroški svet iger in igrač, zbirka 
igrač Majde Marije Sušek

Občasna razstava v muzeju
Kamnine in minerali radeljskega območja

Izven muzeja
Muzej mineralov Remšnik (Remšnik 3, Podvelka)
Župankova domačija (Št. Janž pri Radljah 66, Radlje 
ob Dravi) – Občasna razstava Partizanska saniteta na 
Koroškem
Kovaški in gasilski muzej Muta (Glavni trg 17, Muta)
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)

 KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI 

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 in 
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
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Knjižnica Vuzenica, Mladinska ul. 3 (Osnovna šola), 
2367 Vuzenica, tel.: 02 87 91 249
ponedeljek: 11.00 -17.00, petek: 9.00 – 15.00
Knjižnica Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka, 
tel.: 02 87 69 503
ponedeljek: 9.00 – 13.00 in četrtek: 13.00 – 17.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju, Ribnica 27, 
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
Obiščite jih na spletni strani: www.knjiznica-radlje.si.
Razstave:
Knjižnica Radlje, razstavni prostor: razstava o Francetu 
Prešernu ob slovenskem kulturnem prazniku. Na ogled 
od 1. do 28. februarja.
Knjižnica Radlje: vitrine: razstava unikatnih izdelkov in 
ročnih del ročnodelskega krožka Čebelice.
Čebelice delujejo v okviru Društva kmetic Dravske doline, 
krajevnega odbora Ribnica na Pohorju in so v lanskem 
letu praznovale 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 razstavljajo in predstavljajo svoje 
delo, s katerim predvsem želijo ohraniti ročna dela kot 
pomemben del kulturne dediščine. Razstava bo na 
ogled v razstavnih vitrinah v knjižnici Radlje od 1. do 28. 
februarja.
Knjižnica Muta: Kristl Valtl: Perniške kmetije in perniška 
godba skozi čas. Razstava fotografij bo na ogled v 
Knjižnici Muta v februarju in marcu.
Stalne dejavnosti v knjižnici, ki potekajo v februarju:
Tematske razstave knjižničnega gradiva. Pravljica 
potuje. Uganka meseca. Vrtec in šola na obisku. Točka za 
samostojno učenje. Rastem s knjigo 2017/2018. Knjižne 
čajanke. Bralna značka za odrasle: Korošci pa bukve 
beremo. Bralno pogovorna srečanja. Ustvarjalna srečanja. 
Individualno usposabljanje uporabnikov za uporabo 
podatkovnih baz in Cobiss OPACA po predhodnem 
dogovoru. Knjižnica in knjiga dostopna slepim in 
slabovidnim uporabnikom.
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PUSTNA RAJANJA  
V NAŠIH KRAJIH …

 10. FEBRUAR
10.00 Igrišče Vuzenica

13.00 Terasa Bar Smučar Ribnica na Pohorju
14.00 Pred Osnovno šolo Brezno-Podvelka

16.00 Dvorana Hostla Radlje

 11. FEBRUAR
11.00 Pustni tek v Radljah ob Dravi

14.00 Pred Občino Muta
15.00 Večnamenska dvorana Vuhred



Vender peti on ne jenja;
grab‘te dnarje vkup gotove,

kupovájte si gradove,
v njih živite brez trpljénja!
(odlomek iz Glose, F. Prešeren)

Vabljeni na prireditve ob
SLOVENSKEM KULTURNEM 

PRAZNIKU:

 7. februar

16.00 POŠ Kapla na Kozjaku
18.00 Kulturni dom Podvelka

18.00 Osnovna šola Ribnica na Pohorju
18.00 Salon Ars Radlje ob Dravi

 8. februar

9.00-13.00 KPM Muzej Radlje ob Dravi
16.00 MMKC Radlje ob Dravi

17.00 Večnamenska dvorana Vuhred
17.00 Telovadnica Osnovne šole Muta

18.00 Modra dvorana Vuzenica
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