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NAPOVEDNIK PRIREDITEV

1. DECEMBER  2015 TOREK

5.30-8.00 
Center Radelj. Stojnica, na kateri bodo osveščali 
(mlade) o aidsu. Organizator: KKŠ, MMKC. 

10.00
Prostori Društva upokojencev in invalidov 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: O miški, ki se 
je želela dotakniti zvezde.

18.00-22.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Bowling liga 
bajta – ekipno mešano. Redna tekma 8. kola. Ob 
18. uri dvoboji Mizar Jože : Split; Bajta : GMG; Daro : 
Isoliertechnik in ob 20. uri Remoplast: Kvitro; Fruma-
Kumer :  KMN Vuzenica in ŠD Vas : Erjavc. Organizator: 
Bowling klub bajta in BC bajta Radlje.

18.00
MMKC Radlje. Okrogla miza, diskusija: Aids – tabu v 
našem kraju? Skupaj z zdravstvenim domom Radlje 
bodo odstirali dejstva o aidsu. 

2. DECEMBER 2015 SREDA

9.00 in 18.00
MMKC Radlje. Kuharska delavnica: Pečenje Sončnice iz 
testa. 

1

NAPOVEDNIKI PRIREDITEV

28. FEBRUAR 2010 • NEDELJA

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

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

1. MAREC 2010 • PONEDELJEK 

10. 00
Klubski prostor Društva upokojencev in invalidov Ra-
dlje, Mariborska cesta 26 . Bralno srečanje, namenjeno 
starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite 
brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti . Organizator: 
Knjižnica Radlje ob Dravi . 
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18.30
Osnovna šola Brezno – Podvelka. Predpraznični koncert 
učencev glasbene šole in Otroškega pevskega zbora 
Osnovne šole Brezno z Urško Pečonik. To je nastop, 
kjer se predstavijo učenci različnih instrumentov in 
ansamblov. Organizator: Glasbena šola Radlje ob Dravi, 
OŠ Brezno – Podvelka.

19.00
MMKC Radlje. 2. Martinčkov večer: Odprava 2015: 
Peru - Andi - Cordillera Blanca. Cordillera Blanca je 
gorska veriga v Peruju, je del Andov. Zavoljo svoje lepote 
gora in raznobarvnosti bližnje pokrajine  je cilj in želja 
ter sen mnogih. Odpravo Peru 2015, katere namen je 
bil tudi obeležitev že 20.  obletnice PK Martinčka, bosta 
predstavila Gregor Miklavc in Igor Lauko. Organizator: PK 
Martinček, MMKC Radlje.

19.00
MMKC Radlje. Delavnica: Izdelava sirupa proti kašlju, 
ki jo pripravlja društvo Ajda. 

3. DECEMBER 2015 ČETRTEK

9.00
MMKC Radlje. Medgeneracijska čajanka: Zgodovina 
religije, pogovor z dr. Ivanom Rojnikom. 

9.00-15.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi 
(dvorec Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Ta veseli 
dan kulture – dan odprtih vrat in napiši kartico. Na 
Ta veseli dan kulture, 3. decembra, vabljeni na ogled 
stalnih razstav Spominska soba rodbine Pahernik, Od 
umetnosti poklican, zgodnja leta ustvarjalnosti Karla 
Pečka in »Gremo rinkico talat«, otroški svet iger in igrač, 
zbirka igrač Majde Marije Sušek. Ob ogledu muzejskih 
zbirk bo potekala dopisovalska akcija; ne bomo pošiljali 
SMS-sporočil in e-pošte, temveč čisto prave razglednice. 
Vsak obiskovalec se bo z muzejsko razglednico v okviru 
akcije Napiši kartico spomnil koga od svojih prijateljev 
in ga povabil na ogled muzejskih zbirk na Koroško. 
Razglednice boste pustili v recepciji, od koder jih bomo 
za vas poslali brezplačno.

17.00
Zbor pred šolo Vuhred. Božično-novoletni bazar. Zbor 
bo pred šolo, nato se boste z lučkami sprehodili skozi 
Vuhred in na stojnicah  kupili manjše darilce. Organizator: 
OŠ Vuhred – vrtec in šola.

17.00
Modra dvorana Vuzenica. Brezplačna delavnica - 
Harmonija duše in telesa. Na delavnici se boste naučili, 
zakaj in kako se uporablja piling, maska za obraz, katera 
dnevna krema najbolj odgovarja naši koži, kateri odtenek 
pudra nam najbolj pristaja, zakaj ne »pumpamo« maskare 
za trepalnice. Poskusili boste paleto izdelkov. Spregovorili 
bodo o tem, kdaj začeti negovati kožo in kako jo varovati 
pred zunanjimi in notranjimi kvarnimi vplivi ter se 
dotaknili tem, kako si dvigniti samozavest in samopodobo. 
Predstavljene bodo tehnike, ki pomagajo, da prestopimo 
ovire in gremo naprej po pravi poti. Vabljeni tako dame, 
kakor gospodje! S seboj prinesite ogledalce in veliko 
dobre volje. Čaka vas zanimivo druženje na vseh nivojih, 
telesno in duševno. Obvezne prijave na 041 915 142. 
Organizator: Društvo za Prebujanje Duše in Telesa; www.
prebujanjeduse.weebly.com. 

18.00
Knjižnica Radlje. Predstavitev knjige Brigite Oblak: Kaj 
za vraga naj kupim za darilo? in delavnica na temo 
obdarovanja. Avtorica se je v tematiko obdarovanja 
temeljito poglobila in iz lastnih in tujih izkušenj 
oblikovala univerzalna pravila, ki nam bodo v pomoč 
pri odločanju pri obdarovanjih. Pojasnili si bomo: Kaj 
sploh darilo je? Kako pustiti delček sebe v darilu? Kako 
izbrati idealno darilo, ne da bi zapravili gore denarja? 
Kaj podariti, če osebo poznamo le bežno? Kaj voščiti 
namesto izpetega “vse najboljše”? Kako lahko zabavno 
podarimo dolgočasen a vse pogosteje podarjen denar? 
Kako doseči, da se bo slavljenec iz srca nasmejal in 
nikdar pozabil, kaj smo mu poklonili? Skratka: praktična 
delavnica s kopico konkretnih primerov, osebnih zgodb 
in z vključeno razigrano aktivnostjo poslušalcev. Avtorica 
bo razkrila svoj ključ do uspešnih, zabavnih in uporabnih 
daril ter pokazala, da to zmore prav vsak izmed nas. In 
namig: ni pomembno le kaj kupiti, temveč kako podariti. 
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18.00
MMKC Radlje. Ta veseli dan kulture: Literarni večer. 
Tokratni literarni večer bodo pripravili mladi, beseda bo 
tekla o Francetu Prešernu. 

4. DECEMBER  2015 PETEK

16.00
Večnamenska dvorana Vuhred. Proslava  
»Ob mednarodnem dnevu invalidov« s predajo 
defibrilatorja. Slavnostni govorniki: župan Občine Radlje 
ob Dravi, mag. Alan Bukovnik, predsednik ZDIS, Drago 
Novak in predsednik KOO, Jožef Freidl. V kulturnem 
programu sodelujejo otroci OŠ Radlje ob Dravi in OŠ 
Ribnica na Pohorju, MePZ Mavrica, humorist Darko Ričnik 
in Ribniški fantje KUD-a Stane Sever Ribnica na Pohorju. 
Organizatorji: MDI »Drava«, Društvo srčnih bolnikov - 
Koronarni klub Dravske doline, Krajevna skupnost Vuhred 
in Občina Radlje ob Dravi.

17.00
Pred MMKC Radlje. Izpred koša za smeti za druženje. 
Naredili so boste kurišče za druženje ob ognju. 

18.00
Knjižnica Radlje. Odprtje razstave likovnih del, nastalih 
na Likovnem taboru (Dobrava 2015). Ob likovnem 
taboru za otroke se je med 25. in 28. junijem 2015 
odvijala tudi likovna kolonija z mednarodno udeležbo. 
Udeležili so se je likovni ustvarjalci iz Slovenije in Srbije. 
Razstavljena dela bo možno odkupiti; ves izkupiček bo 
namenjen glavnemu organizatorju likovnega tabora: 
radeljskim tabornikom Rod Srebrna reka, ki si tudi na tak 
način dopolnjujejo osnovno taborniško opremo. 
Razstava bo na ogled v času odprtosti knjižnice do  
31. decembra 2015. 

18.00
Recepcija MMKC Radlje. Radlje skozi čas: Zgodovina 
božiča in božičnega drevesa. 

18.00
Pred Občino Muta. Prižiganje prazničnih lučk. 
Organizator: Občina Muta, PGD Muta, Turistično društvo 
Muta.

18.00
MMKC Radlje. Delavnica: s prejico ob čaju. 

5. DECEMBER 2015 SOBOTA

9.30
Ploščad pred stanovanjskim blokom v centru v Vuzenici. 
Tradicionalna vesela božično-novoletna tržnica. 
Otvoritev tržnice z ansamblom Diaton in Vaško godbo 
Vuzenica. Program: ustvarjalna delavnica za otroke, 
krasitev dreveščka in stojnice. Organizator: TIC Vuzenica. 

14.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Medobčinska 
kegljaška liga MKD Drava. 14.00-16.00
Tekma med ekipama Keglbar B in Remoplast. 17.00-
19.00 Tekma med ekipama Štruc Kovačija in MDI Drava. 
Organizator: BC bajta Radlje in MKD.

16.00
MMKC Radlje. Pravljične urice za otroke in mlade od  
10 let naprej. 

17.00
Pred MMKC Radlje. Druženje ob ognju pred MMKC. 

18.30
Osnovna šola Kapla. 9. Miklavžev večer. Miklavžev večer 
s pevci in godci je stalnica Kulturnega društva Kapla - 
letos bo že 9. zapovrstjo. Razveseljevali vas bodo: Ljudske 
pevke s Kaple, Ansambel Poskok, Mladi harmonikarji 
s Kaple, Vokalna skupina Remšnik in Veseli Kaplčani. 
Vstop je prost. Več informacij: mateja.rihter@kapla.si. 
Organizator: KD Kapla. 

Ljudske pevke s Kaple na 8. Miklavževem večeru.
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6. DECEMBER 2015 NEDELJA

13.00 
Dom krajanov na Pernicah. Miklavžev koncert Kmečke 
godbe Pernice. Gost koncerta bo Cerkveni pevski zbor 
Pernice. Organizator: Kmečka godba Pernice in Pohodno 
društvo Pernice.

15.00
MMKC Radlje. Poker turnir in  izdelovanje voščilnic. 

15.00-17.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. OTS Koroška. 
Tekma med ekipama KK Radlje in Prevozništvo Križovnik. 
Organizator: BC bajta Radlje in OTS.

16.30
Cerkev sv. Marjete Muta. Miklavževanje. Organizator: 
Župnija Muta. 

18.00
Večnamenska dvorana Vuhred. Koncert »Domača hiša« 
Moškega pevskega zbora  KPD Kovač Lija Vuhred 
z zborovodkinjo Urško Pečonik. Gostje: Jure Vučič 
s harmonikaši. Vstopnine ni, veseli pa bomo vašega 
prostovoljnega prispevka. Organizator: MoPZ KPD Kovač 
Lija Vuhred. 

7. DECEMBER 2015 PONEDELJEK

9.00 in 18.00
MMKC Radlje. Delavnica: Copati in nogavice za božička. 
Na delavnici si boste izdelali nogavice, kamor boste 
nastavili darila za svoje najdražje. 

16.00
Knjižnica Podvelka. Pravljica potuje, tokrat: O miški, ki 
se je želela dotakniti zvezde.

17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke in 
odrasle. Otroci bodo izdelovali praznične okraske, odrasli 
pa bodo krasili steklene, lončene ali kartonske predmete s 
servietno tehniko. Za otroke bo vse potrebno pripravljeno 
v knjižnici, odrasli potrebujejo predmete za okrasitev in 
papirnate serviete s prazničnimi in zimskimi motivi. 

8. DECEMBER 2015 TOREK

9.00
MMKC Radlje. Delavnica: Ingver v prehrani. Ingver je že 
dolga leta pomembno zdravilo v kitajski medicini, o njem 
je pisal že Konfucij. Na tokratni delavnici boste spoznali, 
kje in kako ga lahko uporabite. 

10.00 in 16.00
Knjižnica Radlje. Pravljica potuje, tokrat: O miški, ki se 
je želela dotakniti zvezde.

18.00
Sejna soba Zdravstvenega doma Radlje ob 
Dravi. Delavnica Prepoznajmo in premagajmo 
depresijo. Vsi, ki imate te težave, se lahko vključite v 
program, ki je brezplačen. Delavnico bo vodila Petra 
Čurin, dipl. med. s. Prijava in dodatne informacije na tel: 
877 08 01.

18.00 
MMKC Radlje. Delavnica: Copati in nogavice za 
božička. Na delavnici si boste izdelali nogavice, kamor 
boste nastavili darila za svoje najdražje. 

9. DECEMBER 2015 SREDA

9.00 in 18.00
MMKC Radlje. Kuharska delavnica: Novoletni namazi. 

16.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje, tokrat:  
O miški, ki se je želela dotakniti zvezde.

17.00
Modra dvorana Vuzenica. Predavanje na temo: Odnosi 
in odgovornost ter transformacija odnosov. Znanja 
za življenje nikoli ni dovolj. Zato smo v Vuzenico povabili 
univ. dipl. pol. Andreja Pešeca. Redno organizira in 
izvaja predavanja, deluje kot predavatelj in svetovalec 
številnim družinam, strokovnim delavcem in javnim 
institucijam. Uživa v prebiranju modrosti, proučuje 
dela mojstrov s področja psihologije, psihoterapije, 
sociologije, ved in deluje kot mentor ljudem po vsej 
Sloveniji. Obožuje glasbo in uživa ob petju ter igranju 
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kitare in harmoniuma. Navdušuje se nad prebiranjem 
modrosti, obiskuje različna sveta mesta in obožuje 
družbo naprednejših oseb. V Vuzenici bo spregovoril 
na temo Odnosov in odgovornosti ter transformaciji 
odnosov. Dobri odnosi pa so zagotovo problem današnje 
družbe. »Če hodimo po poti našega srca, po poti, v katero 
resnično verjamemo, naše življenje resnično tudi postane 
življenje. Ko stopamo po poti, po kateri vsi pričakujejo, 
da bomo hodili, nam lahko celo navidezno uspeva, a se 
utegne zgoditi, da nikdar ne bomo zares srečni. Idealizem 
se začne tu – slediti poti svojega srca … Vsi pa smo 
individumi … Sam sem si izbral precej raznobarvno pot; 
ostali utegnejo izbrati nekaj drugačnega. Če si začrtamo 
in sledimo ideal, življenje dvignemo na naslednji nivo.« 
Vabljeni, da se pridružite. Vstop prost! Organizator: TIC 
Vuzenica. 

18.00
Knjižnica Radlje ob Dravi. Odprtje razstave grafik in 
slik Tanje Goričan. Tanja Goričan je poseben odnos do 
likovne umetnosti in željo po likovnem izražanju v sebi 
gojila vse življenje. Občasno je tudi ustvarjala v likovnih 
skupinah – kolikor ji je ob družini in službi dopuščal čas. 
Intenzivneje je spet začela ustvarjati v likovni sekciji 
Kulturnega društva Radlje, v kateri od vsega začetka 
aktivno sodeluje in pod mentorstvom strokovnega vodje 
Zorana Ogrinca napreduje pri oblikovanju lastnega 
likovnega izraza. Razstava del bo na ogled v času 
odprtosti knjižnice do 31. decembra 2015. 

18.30
Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi. Nastop oddelka 
za inštrumente s tipkami in petje, kjer se bodo 
predstavili pianisti Damijane Sgerm Kristan in pevci iz 
razreda Aleša Marčiča. Organizator: Glasbena šola Radlje 
ob Dravi.

10. DECEMBER 2015 ČETRTEK

9.00
MMKC Radlje. Medgeneracijska čajanka: Spominska 
knjiga. Obujanje spominov vse od otroštva do danes. 
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17.00
Mitnica Muta. Izdelava naravnega mila po hladnem 
postopku. Na delavnici se bomo naučili sami izdelati 
naravna mila po hladnem postopku, ki vsebujejo 
rastlinska olja in masla, naravna eterična olja in različne 
naravne dodatke, kot so zelišča, cvetovi, začimbe ... 
Delavnico vodi Erika Smolak. Delavnica traja približno 
2 uri. Cena: 12,00 €. Zaradi omejenega števila prijave in 
informacije v Mitnici na Muti ali na GSM 051 328 698. 

17.00
Osnovna šola Kapla. Predpraznični nastop učencev, 
ki obiskujejo glasbeno šolo, in Otroškega pevskega 
zbora s Kaple z Urško Pečonik. Še prav posebej vas 
bodo navdušili učenci harmonike iz razreda Nade Bauer 
Krivograd. Organizator: Glasbena šola Radlje ob Dravi in 
OŠ Brezno-Podvelka, Podružnica Kapla.

18.00
MMKC Radlje. Delavnica: Šivanje živali iz nogavic. Na 
delavnici boste naredili sove, žirafe,… Material dobite na 
delavnici. 

11. DECEMBER 2015 PETEK

15.00
Pred MMKC Radlje. Bolšji sejem. Najamete lahko 
brezplačno stojnico do zasedbe le-teh. Informacije: GSM 
030 304 624. 

17.00
Dvorana MMKC Radlje. Podelitev priznanj za urejeno 
okolje Občine Radlje ob Dravi. Priznanja vsako leto 
podeljuje Turistično društvo Radlje posameznikom za 
trud, ki ga vlagajo v svoje domove, uprave s svojimi 
kolektivi v delovno okolje in tako doprinesejo k 
urejenosti in lepoti našega kraja. Obenem je to tudi 
zaključna prireditev pretečenega leta z oceno uspehov in 
zahvalo za vsa sodelovanja, obeleženo s pevskimi gosti in 
humoristom. Organizator: TD Radlje.

18.00
MMKC Radlje. Okrasitev jelke in prostorov MMKC ter 
delavnica: s prejico ob čaju. 
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12. DECEMBER 2015 SOBOTA

9.00-12.00
Pred MMKC Radlje. Bolšji sejem. Najamete lahko 
brezplačno stojnico do zasedbe le-teh. Informacije:  
GSM 030 304 624. 

9.30
Ploščad pred stanovanjskim blokom v centru v Vuzenici. 
Tradicionalna vesela božično-novoletna tržnica. To 
soboto bo popestrilo dogajanje plesni nastop Plesno 
rekreacijski klub Harmonija in stojnice. Organizator: TIC 
Vuzenica. 

10.00
Župnijski dom Muta. Oratorijski dan za mlade. 
Organizator: Animatorji župnij Muta Trbonje. 

14.00-19.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Medobčinska 
kegljaška liga MKD Drava – 7. krog. 14.00-16.00 tekma 
med ekipama Verma Muta in Keglbar. 17.00-19.00 Tekma 
med ekipama Obrtniki in KNSS Armature. Organizator: BC 
bajta Radlje in MKD.

16.00
MMKC Radlje. Pravljična urica za otroke in mlade 
starejše od deset let. 

17.00-19.00
Župnijska cerkev Radlje ob Dravi. Župnijska slovesnost 
ob začetku svetega leta. Ob 17.00 molitev in spoved, 
18.00 sveta maša. Organizator: Dekanija Radlje Vuzenica. 

18.00
Kulturni dom Radlje. Koncert ob 20-letnici delovanja 
Tadeje Vulc. V letu 2015 praznuje skladateljica iz 
Radelj Tadeja Vulc 20-letnico svojega delovanja. Ob tej 
priložnosti so ji domači zbori posvetili koncert in ji tako 
izkazali zahvalo za njeno delo, hkrati pa izrazili željo po 
nadaljnjem sodelovanju. Tadeja Vulc, rojena leta 1978 v 
Slovenj Gradcu, je svoje glasbeno izobraževanje pričela 
v Radljah ob Dravi in ga nato nadaljevala na Srednji 
glasbeni in baletni šoli v Mariboru. Želja po ustvarjanju jo 
je usmerila v študij kompozicije na Akademiji za glasbo 
v Ljubljani pri izr. prof. Urošu Rojku, nato pa na Visoko 
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šolo za glasbo na Dunaj, kjer je izpopolnjevala svoje 
znanje kompozicije pri skladatelju Michaelu Jarrellu. Že 
v času študija je prejela številne nagrade. Kot dirigentka 
je sodelovala tudi z mnogimi priznanimi glasbeniki. 
Trenutno je umetniška vodja Dravograjskemu sekstetu, 
ženskemu vokalnemu kvartetu Rusalke in Akademskemu 
pevskemu zboru Maribor. S skladbami Tadeje Vulc se 
bodo predstavili: Otroški in Mladinski pevski zbor OŠ 
Radlje ob Dravi, Ženski pevski zbor Dominica nova, 
Dekliški pevski zbor Aglaja, Moški pevski zbor Radlje, 
Mešani pevski zbor KTD Sv. Anton na Pohorju, Vokalni 
kvartet Rusalke, Moški pevski zbor Vuhred, Mešani pevski 
zbor sv. Mihael Radlje, Moški pevski zbor Ribnica, Vokalna 
skupina Remšnik … Prireditev povezuje Špela Šavc. 
Organizator: Zborovodkinje Urška, Kerstin, Simona, zbori 
KD Radlje, JSKD OI Radlje. 

18.00
MMKC Radlje. Delavnica: izdelava eko smreke. 

13. DECEMBER 2015 NEDELJA

15.00
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju.  
45. Severjev dan. Letošnji Severjev dan smo pripravili 
malo drugače. V Ribnici smo dobili oder, praznujemo 
130-letnico kulturnega društva … 
Na prireditvi nas bo pozdravil župan Občine Ribnica na 
Pohorju Srečko Geč, tokratna gostja pa bo ministrica za 
kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar. O Stanetu Severju, 
Ribničanih in kulturi v Ribnici bo spregovoril pisatelj, 
častni občan Ribnice Tone Partljič. Tudi v letošnjem 
programu bodo sodelovali domači kulturni ustvarjalci in 
tako bomo lahko prisluhnili Otroškemu in Mladinskemu 
pevskemu zboru Osnovne šole Ribnica na Pohorju pod 
vodstvom Damijane Sgerm Kristan, duu flavt Alje Miklavc 
in Zale Orter, učenk Glasbene šole Radlje ob Dravi pod 
mentorstvom Sanje Kranjc, Alji Krušič in si ogledali 
veseloigro Janka Kersnika in Josipa Jurčiča Berite novice 
v izvedbi domače gledališke skupine KUD-a Stane Sever. 
Skozi prireditev pa nas bosta popeljala Majda in Pepček. 
Organizator: JSKD OI Radlje ob Dravi, Občina, Osnovna 
šola in KUD Stane Sever Ribnica na Pohorju. 
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15.00 
MMKC Radlje. Fifa turnir in izdelava voščilnic. 

16.00
Prostori Krščansko adventistične cerkve Vuzenica. 
Druga kuharska delavnica zdravega prehranjevanja. 
Pridružite se na delavnici, ki bo potekala pod 
mentorstvom dr. Marjance Hari. Število mest je omejeno. 
Informacije in prijave: 02 87 91 220 ali e-meil anja.vajde@
vuzenica.si, TIC Vuzenica. Organizator: KAC Vuzenica v 
sodelovanju s TIC Vuzenica. 

14. DECEMBER 2015 PONEDELJEK

9.00 in 18.00
MMKC Radlje. Delavnica: izdelava stenskih koledarjev. 

16.00
Knjižnica Vuzenica. Pravljica potuje, tokrat: O miški, ki 
se je želela dotakniti zvezde.

17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke 
in odrasle. Otroci bodo izdelovali figurice iz mavca, 
odrasli bodo nadaljevali s servietno tehniko, s katero 
bodo tokrat okrasili izdelke iz tekstila: bombažne 
vrečke, predpasnike, prte in podobno. Za otroke bo vse 
potrebno pripravljeno v knjižnici, odrasli potrebujejo 
izdelke iz tekstila za okrasitev in serviete s prazničnimi in 
zimskimi motivi. 

15. DECEMBER 2015 TOREK

9.00 in 18.00
MMKC Radlje. Delavnica: presna prehrana. Spoznali 
boste primer zdravega presnega obroka. 

18.00
Sejna soba Zdravstvenega doma Radlje ob 
Dravi. Delavnica Prepoznajmo in premagajmo 
depresijo. Vsi, ki imate te težave, se lahko vključite v 
program, ki je brezplačen. Delavnico bo vodila Petra 
Čurin, dipl. med. s. Prijava in dodatne informacije na  
tel: 877 08 01.
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18.00-22.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Bowling liga 
bajta – ekipno mešano. Redna tekma 9. kola. Ob 18. uri 
dvoboji Erjavc : KMN Vuzenica; GMG : Cargobull in Fruma-
Kumer: Isoliertechnik. Ob 20. uri dvoboji Daro: Triglav; 
Bajta : Split in Remoplast : ŠD Vas. Organizator: Bowling 
klub bajta in BC bajta Radlje.

16. DECEMBER 2015 SREDA

10.00
MMKC Radlje. Kuharska delavnica: Medenjaki. 
Tokratno delavnico bo izvedla lectarka Jožica Celec. 
Njena družina se ukvarja z izdelavo lectovih src in 
medenjakov že od leta 1937. 

14.00
Vila Vicman, Ribnica na Pohorju. Izdelovanje novoletnih 
okraskov. Organizator: TIC Ribnica na Pohorju.

17.00
Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi. Nastop učencev 
harmonike in diatonične harmonike iz razreda Nade 
Bauer Krivograd. Učenci harmonike in diatonične 
harmonike navdušujejo svoje poslušalce in so vedno 
pripravljeni predstaviti svoj program. V ansamblu se jim 
pridruži tudi njihova mentorica. Organizator: Glasbena 
šola Radlje ob Dravi. 

18.30
Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi. Klavirski recital 
Tomaža Petrača. Priznani slovenski pianist Tomaž Petrač 
se rodil v mariborski glasbeni družini leta 1969. Prvih 
korakov nastopanja se je naučil na tamkajšnji glasbeni 
šoli. Diplomiral je pri Dubravki Tomšič Srebotnjak in se 
izpopolnjeval v Baslu v Švici. Do danes je igral na več 
kot dvesto koncertih doma in na tujem. Koncertna pot 
ga je vodila v Italijo, Belgijo, Francijo, Švico, Madžarsko, 
Nemčijo, Hrvaško, Srbijo, Makedonijo in Črno goro. 
Tomaž Petrač je redni profesor za klavir na ljubljanski 
Akademiji za glasbo. Več kot 20 njegovih diplomantov 
uspešno nadaljuje glasbeno pot poustvarjalcev ali 
pedagoških delavcev na različnih ustanovah v Sloveniji in 
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na Hrvaškem. Trenutno je njegova študentka tudi mlada 
pianistka iz Radelj, Helena Kreuh. Organizator: Glasbena 
šola Radlje ob Dravi.

17. DECEMBER 2015 ČETRTEK

9.00
MMKC Radlje. Medgeneracijska čajanka: svetovalna 
urica s predstavnicami CSD in OZ RK Radlje ob Dravi. 

17.00
Športna hiša Radlje. Božično-novoletna prireditev za 
starše in krajane. Organizator: OŠ Radlje ob Dravi. 

18.00
MMKC Radlje. Delavnica: Darila iz srca. 

18. DECEMBER 2015 PETEK

16.00-18.00
Ploščad za hostlom Radlje. Zimska vas: Praznična 
tržnica, kjer lahko prodam, kupim, podarim, zamenjam 
… z glasbenim, zabavnim in atraktivnim programom, ki 
ga bodo izvedli domači in povabljeni gostje. Pokrepčali 
se bomo s čajem, palačinkami in še s čim ... Organizator: 
DPM Radlje.

16.00
Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi. Božični koncert 
flavtistov iz razreda Sanje Krajnc. Z glasbo vam 
bomo pričarali praznični večer in vas popeljali v zimsko 
pravljico. Organizator: Glasbena šola Radlje ob Dravi.

17.30
Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi. Nastop učencev 
klavirja iz razreda Nataše Pospihalj. Učenci se bodo 
predstavili s skladbami različnih glasbenih obdobij in 
nas popeljali v čarobni predpraznični svet. Organizator: 
Glasbena šola Radlje ob Dravi.

18.00
MMKC Radlje. Delavnica: s prejico ob čaju. 

19.00
Restavracija Pridigar Vuzenica. Predstavitev zbornika 
Besedovanje (2015) Literarne skupine UTRIP Zgornje 
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Drave. Literarna skupina je bila ustanovljena leta 1998 
in so samostojna skupina v sklopu KUD-a Muta. Po 
sedemnajstih letih delovanja so izdali že osmi zbornik. 
S čim se predstavljajo tokrat? Vabljeni, da prisluhnete: 
Miri Freidl, Zdenki Kunčnik, Jelku Andricu, Zinki Hrastnik, 
Slavici Dravčbaher, Bernardi Jerič, Alešu Tacerju, Mariji 
Mrakič, Mariji Viltužnik Vajs, Marijeti Vitrih, Martini 
Osrajnik in Malčki Kvasnik. Vstop prost. Organizator: 
Literarna skupina Utrip Zgornje Drave KUD-a Muta. 

21.00
MMKC Radlje. Koncert The Saxtopus. The Saxtopus je 
ideja o združevanju kompleksnih glasbenih elementov 
v zabaven žanrski kontekst. Integracija beatbox tehnike 
v igranje na flavto, istočasno igranje saksofona in petje, 
“slap tongue” – perkusivni zvočni efekt, multifoni ter raba 
ostalih sodobnih izvajalskih tehnik na pihala je značilna 
zvočnost zasedbe. Program je zastavljen preko znanih 
popularnih skladb, ki so na domiseln način prirejene 
v stilu dua in služijo kot oporne točke za predstavitev 
najnaprednejših izvajalskih tehnik na pihalih. Člana 
zasedbe sta Simon Širec – alt saksofon, flavta, EWI in 
Mučan, Danijel Lauko – baritone saksofon. 

19. DECEMBER 2015 SOBOTA

9.30
Ploščad pred stanovanjskim blokom v centru v Vuzenici. 
Tradicionalna vesela božično-novoletna tržnica. Na 
stojnicah boste lahko kupovali še zadnja darila, tržnico pa 
bo obiska tudi božiček. Organizator: TIC Vuzenica. 



16 17

10.00-12.00
Ploščad za MMKC Radlje. Zimska vas: Praznična tržnica, 
kjer lahko prodam, kupim, podarim, zamenjam … z 
glasbenim in zabavnim programom, čajem, kostanji in 
posladki. V ustvarjalni delavnici bomo izdelovali lučke za 
zimske sprehode, zato potrebujete steklen kozarec od 
marmelade. Organizator: DPM Radlje.

10.30 
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (dvorec 
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Muzejska delavnica 
Decembrske želje. V decembrski praznično obarvani 
otroški delavnici bomo izvedeli, kako so božično-
novoletne praznike praznovali včasih, in se pogovarjali o 
tem, kako praznujemo danes. Spraševali se bomo o tem, 
zakaj se obdarujemo in smo radi obdarjeni. Izdelovali 
bomo praznične okraske iz najrazličnejših materialov in 
po starem običaju napisali božičku pismo želja. Delavnica 
traja 90 minut. Cena: 1,50 EUR (v ceno je vključen 
material ter pripomočki za izvedbo delavnice). 

14.00-19.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Medobčinska 
kegljaška liga MKD Drava, 8. krog. 14.00-16.00 
tekma med ekipama Štruc Kovačija in Asi z Vasi. 17.00-
19.00 tekma med ekipama MDI Drava in Remoplast. 
Organizator: BC bajta Radlje in MKD.

16.00
Osnovna šola Lehen. Božični koncert Moškega 
pevskega zbora Lehen z gosti. Organizator: Kulturno 
društvo Lehen. 

17.00
Igrišče na Dobravi. Žive jaslice. Organizator: KŠTD 
Dobrava. 

18.00
Kulturni dom Radlje ob Dravi. Predstava za gledališki 
abonma in izven: Dokler naju seks ne loči v izvedbi 
SLG Celje. Vstopnice  lahko kupite v Trgovini točenih 
parfumov Uran Radlje ali uro pred predstavo na blagajni. 
Informacije: 070 874 746 Ivanka ali 040 741 242 Petra. 
Organizator: KD Radlje. 
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18.00
MMKC Radlje. Izdelovanje modelov: Eiflov stolp iz 
zobotrebcev. 

20.00
Kulturni dom Radlje, prostori bivšega lokala Kamera. 
Hedero Ventro – La Princino; promocija ob izidu 
zgoščenke in razstava del slikarja Joca Pečečnika. 
Hedero Vento ali po slovensko Brščjanov veter izvaja 
akustično glasbo, zavito v esperanto v polnem pomenu 
besede, ki z nežnostjo izraža še tako močna čustva. 
Mladi koroški glasbeniki, ki so raznolikost glasbenih 
okusov združili v edinstveno celoto, prepleteno z močjo 
glasbil, že nekaj časa burijo duhove znotraj in tudi izven 
naše pokrajine in s svojo nežno alternativo zelo hitro 
prepričajo še tako zahtevnega poslušalca. Ob izidu dolgo 
pričakovanega prvenca pripravljajo promocijski koncert, 
ki bo poleg glasbenih gostov zajemal tudi izjemno 
zanimivo razstavo likovnih del koroškega slikarja Joca 
Pečečnika. Glasbeno bodo dogodek dopolnili še zasedbi 
Alina in Philom. Vstop prost. Organizator: Umetniški klub 
101 Radlje. 

20. DECEMBER 2015 NEDELJA

po maši
Dom krajanov Remšnik. Božično-novoletna prireditev. 
Organizator: Osnovna šola Podružnica Remšnik.

15.00
MMKC Radlje. Delavnica: Pležuh. Iz starih smučk in 
odpadnega lesa si boste izdelali pležuh. 

16.00
Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi. Ob čaju s Tadejo 
Vulc in noviteta skladateljice Pod to goro zeleno. 
Ob 20. obletnici zborovskega dela in ob 10. obletnici 
svobodne umetnice in skladateljice Tadeje Vulc Glasbena 
šola Radlje ob Dravi pripravlja poseben dogodek, na 
katerem se bo prvič izvajal projekt iz cikla skladb Pod 
to goro zeleno. Projekt podpira Ministrstvo za kulturo v 
izvedbi otroškega zbora in orkestra Glasbene šole Radlje 
ob Dravi. Dirigent bo Vojko Trnjek. Program bosta 
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popestrila Dravograjski sekstet in Kvartet Rusalke, oba 
pod umetniškim vodstvom Tadeje Vulc. 
Organizator: Glasbena šola Radlje ob Dravi.

16.30 
Zbor v zimski vasi za hostlom Radlje. Pohod z lučkami 
po Radljah do doma za starejše občane Hmelina.  
V domu sledi program s praznično predstavo za 
stanovalce in obiskovalce doma ter druženje. 
Pričakujemo tudi dedka Mraza z njegovim  spremstvom. 
Organizator: DPM Radlje.

18.00
Športna dvorana OŠ Muta. Božično novoletni koncert 
Pihalnega orkestra Muta. Gostje: Dalmatinska Klapa 
Blaca. Organizator: Društvo Pihalni orkester Muta. 

120-let PO Muta. 

21. DECEMBER 2015 PONEDELJEK

9.00 in 18.00
MMKC Radlje. Delavnica: Risanje z ogljem. 

13.00
Vila Vicman, Ribnica na Pohorju. Okraševanje prostora. 
Organizator: TIC Ribnica na Pohorju.

17.30
Modra Dvorana Vuzenica. Božično-novoletni nastop 
Plesno-rekreacijskega kluba s povabljenim gostom. 

18.30
Dvorana Mladinskega kulturnega centra Radlje. 
Tradicionalni Novoletni koncert učencev Glasbene 
šole Radlje ob Dravi. Predstavili se bodo učenci 
različnih inštrumentov, dve plesni pripravnici in več 
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baletnih razredov. S svojimi skladbami in priznanimi 
koreografijami Galine Čajke bodo pripravili dragocen 
glasbeni dogodek, ki  nas bo popeljal v pričakovanje 
prazničnih dni. Organizator: Glasbena šola Radlje ob 
Dravi in ŠKTM Radlje ob Dravi.

Baletke GŠ Radlje. 

22. DECEMBER 2015 TOREK

16.30
Dom Hmelina Radlje. Tradicionalni božični koncert 
Mešanega pevskega zbora upokojencev in invalidov 
Mavrica pod vodstvom Urške Pečonik in Katje Rek. 
Koncert bodo popestrili gostje: Marijan Valenti in 
Folklorna skupina KUD Kovač Lije iz Vuhreda. 

17.30
MMKC Radlje. Božično-novoletni nastop Plesno-
rekreacijskega kluba s povabljenim gostom. 

18.00
Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi. Božični nastop 
kitaristov iz razreda Mateja Švaba.  
Organizator: Glasbena šola Radlje ob Dravi.

18.00 
MMKC Radlje. Astrološka potovanja: Uvod v 
astrologijo in horoskop. 

23. DECEMBER 2015 SREDA

9.00 in 18.00
MMKC Radlje. Kuharska delavnica: Žitne ploščice. 
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18.00
Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi. Praznični nastop 
pianistov iz razreda Estere Hari Vidakovič. Učenci 
nas bodo s pestrim glasbenim programom popeljale v 
praznične dni. Organizator: Glasbena šola Radlje ob Dravi.

24. DECEMBER 2015 ČETRTEK

10.00
MMKC Radlje. Filmski dopoldan. 

21.00
Cerkev na Sv. Treh Kraljih. Predpolnočnica. Po maši bo 
pred cerkvijo druženje, božiček pa bo obdaroval otroke. 
Organizator: ključarji Sv. Treh Kraljev. 

24. DECEMBER 2105 – 6. JANUAR 2016 

Bistriški jarek, Muta. Jaslice v kapelici Mir in dobro 
Frančiškovega gaja. Čim je v Bistriškem Jarku zrasla 
ekološka kapelica, so domačini vanjo ob božiču vedno 
postavili jaslice. Zaradi utesnjenosti je med ključarji in 
ljudmi zrasla zamisel, da bi ob manjšem gospodarskem 
poslopju dogradili poseben objekt, ki bi ga namenili 
izključno stalni postavitvi jaslic. Domačini so poprijeli 
za delo, priskrbeli material in v decembru 2005 so prvič 
postavili božične jaslice v novi kapelici. Tako bodo letos 
v novi kapelici jaslice postavljene že deseto leto. Vljudno 
vabljeni na ogled.

25. DECEMBER 2015 PETEK

17.00 in 19.00
Sv. Primož nad Muto. Tradicionalna Božična igra. 
Zopet je napočil decembrski čas poln pričakovanj in 
presenečenj. Priča boste nepozabnemu dogodku, jaslim, 
angelcem, ambientu, ki vas bodo popeljali v čas rojstva 
našega Jezusa. Po igri vas bo obiskal Božiček, ki bo 
obdaril otroke. Vse obiskovalce bo pred cerkvijo čakal 
topel napitek. V ta dogodek bodo vključili tudi prodajo 
raznih prazničnih okraskov, ki so jih izdelali mlajši in 
starejši člani KTD Sv. Primož nad Muto. Organizatorji se 
veselijo vsakega obiskovalca, predvsem pa želijo vsem 
mirne praznike obdane z ljubeznijo, saj je to tisto darilo, 
ki največ šteje. Organizator: KTD Sv. Primož nad Muto. 
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Božična igra 2014. 

19.00
Kulturni dom Radlje ob Dravi. Tradicionalni božični 
koncert. Tudi na letošnji božični večer vas vabi Mestni 
pihalni orkester na tradicionalni božični koncert. To leto 
bo orkester pod vodstvom Dejana Kusa izvajal repertoar 
v latinsko ameriških ritmih. Latinsko ameriška glasba, 
ki vsebuje španske, portugalske in črnske folklorne 
elemente vam ne bo dovolila sedeti pri miru. Samba, 
rumba, salsa, cha-cha-cha, tango, passo doble… vsak 
nosi v sebi svoj čar. Doživite živahen in zabaven božični 
večer z Mestnim pihalnim orkestrom. Predprodaja 
vstopnic na voljo na bencinskem servisu INA, v Bar&igre 
Ludo in pri članih Mestnega pihalnega orkestra. 
Organizator: Mestni pihalni orkester Radlje ob Dravi.

26.-27. DECEMBER 2015
Obdaritev otrok v občini Radlje ob Dravi s prazničnim 
programom. Ringa, ringa raja, dedek Mraz prihaja.  
Osebna vabila na prireditev s prazničnim programom, 
obdaritvijo in pogostitvijo bo dedek Mraz otrokom 
od 1. do 6. leta starosti poslal v mesecu decembru. 
Obdarovanje bo potekalo: 
26.12. ob 16.00 in 18.00 uri v dvorani MMKC Radlje ob 
Dravi,
27.12. ob 11.30 uri v dvorani na Remšniku,
27.12. ob 15.00 v prostorih bivše Osnovne šole Sv. Antona 
na Pohorju in
27.12. ob 17.00 v večnamenski dvorani v Vuhredu.
Organizator: DPM Radlje v sodelovanju z Občino Radlje. 
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26. DECEMBER  2015 SOBOTA

9.30
Ploščad pred stanovanjskim blokom v centru v Vuzenici. 
Tradicionalna vesela božično-novoletna tržnica. 
Tokrat bo popestril program nastop domače folklorne 
skupine Društva Invalid iz Vuzenice. Organizator: TIC 
Vuzenica. 

9.30 (po maši)
Pri cerkvi Vuhred. Štefanovo – žegnanje konj. 

16.00
Pred MMKC Radlje. Druženje ob ognju. 

18.00
Cerkev sv. Mihaela Radlje. Koncert  MePZ Sv. Mihael 
iz Radelj. Ob  dvajsetletnici prepevanja zbora, bodo 
zazvenele božične pesmi  v radeljski cerkvi in se bodo 
obujali spomini o začetkih in uspehih tudi ob povabljenih 
gostih. Zbor uspešno vodi Urška Zvonar Horvat. 

27. DECEMBER 2015 NEDELJA

10.00
Župnijska cerkev Muta. Blagoslov mošta. Organizator: 
Župnija Muta. 

16.00
MMKC Radlje. Evalvacija dela v letu 2015 in načrti za 
leto 2016. Vabimo mlade, s katerimi se bomo pogovarjali 
o realizaciji in načrtovali aktivnosti. 

28. DECEMBER 2015 PONEDELJEK

16.00
Zbirališče staršev in otrok Mute pri Mitnici na sp. Muti. 
Pohod z lučkami na zg. Muto: Z lučkami presenečenju 
naproti. V šoli bo otroke čakalo presenečenje. 
Organizator: Vrtec Muta.

17.00
Modra dvorana Vuzenica. Prihod dedka Mraza. Vabljeni 
vsi predšolski otroci iz Občine Vuzenica. Organizator: 
Vrtec Vuzenica v sodelovanju z Občino Vuzenica.
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18.00
MMKC Radlje. Nočitev mladih v MMKC. Informacije in 
prijave v MMKC Radlje. 

29. DECEMBER  2015 TOREK

9.00
MMKC Radlje. Kraljevi zajtrk. Po nočitvi si boste naredili 
zajtrk. 

11.00
Vila Vicman, Ribnica na Pohorju. Druženje za otroke. 
Ogledali si bomo kakšen zanimiv film, primeren za ta čas, 
nato pa se bomo malo posladkali z dobrotami. Vabljeni 
tudi odrasli. Organizator: TIC Ribnica na Pohorju.

30. DECEMBER  2015 SREDA

31. DECEMBER  2015 ČETRTEK

dopoldne
Knjižnica Radlje. Žrebanje reševalcev knjižne uganke 
meseca decembra, za vse enote knjižnice. Izžrebane 
čaka praktična nagrada.

22.30
Zbor pri večnamenski dvorani Vuhred. Pohod z lučkami 
na silvestrovanje v Radlje. 

23.00-01.00
Parkirišče Mladinskega kulturnega centra Radlje. 
Silvestrovanje na prostem z ansamblom Stil 5.
Organizator: Občina Radlje ob Dravi.

SREČNO 2016!
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PLANINSKA DRUŠTVA

PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA 
24. 12.  202. nočni pohod na Jernej. Vodnik: Jože   
 Dobnik. 
26. 12.  15. tradicionalni Štefanov pohod po mučki   
 planinski poti. Vodnik: Alojz Eršte. 
PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI 
5. 12.  Miklavžev pohod. Vodnik: Rudi Ambrož,  
 GSM 041 443 453. 
31. 12.  Novemu letu naproti. Vodnika: Franc G., Rudi A.,  
 GSM 031 804 056. 

PLANINSKO DRUŠTVO VUZENICA
6. 12.  ob 9. uri Miklavžev pohod na Kočo Planinc s   
 Primoža na Pohorju. Vodnika: Silvo Kovač,  
 Toni Matjaš. 
19. 12.  Čez goro k očetu, odhod avtobusa iz Radelj 
 ob 7.45 v smeri Koroške. Prijave sprejema  
 Marija Naglič, GSM 031 348 028, do 15. 12.   
 Vodnik: Mirko Kričej. 
 
POHODNO DRUŠTVO PERNICE
13.12.  Šentanel (od Krivograda). Zbor pri trgovini   
 Sezam ob 8. uri. Prijave: Angela Palko,  
 GSM 041 450 712 in Rado Sušek, GSM 041 764 042.

Cordillera Blanca
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RAZPISI JSKD

 – Srečanje je odraslih gledaliških skupin. 
 – Srečanje otroških gledaliških skupin. 
 – Srečanje lutkovnih skupin. 
 – Srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov,  

31. 3. 2016. 
 – Srečanje odraslih pevskih zasedb in malih 

vokalnih skupin, 9. 4. 2016. 
 – Srečanje otroških in odraslih folklornih skupin. 
 – Srečanje literatov, festival Urška in seniorjev. 
 – Srečanje plesnih skupin, 1. 4. 2016. 
 – Likovna razstava – tema prosta, september 2016. 

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

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ

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

Odprto: tor. - pet. od 9.00 do 15.00, sob. od 9.00 do 13.00, 
za skupine izven delovnega časa po dogovoru.
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Stalne muzejske zbirke in razstave v muzeju:
 – Spominska soba rodbine Pahernik
 – Od umetnosti poklican, zgodnja leta ustvarjalnosti 

Karla Pečka
 – Rimski kamniti spomeniki v Dravski dolini in 2000 

let stara soseda iz Radelj
 – Ogledni depo Leitingerjeve zbirke
 – Zbirka kladiv Ferdinanda Leitingerja
 – Zbirka Foruma slovanskih kultur, Centra Radlje ob 

Dravi
 – »Gremo rinkico talat«, otroški svet iger in igrač, 

zbirka igrač Majde Marije Sušek

Gostujoče razstave v muzeju: 
 – Moj portret za muzej
 – Za gozdove in ljudi 

Izven muzeja:
 – Muzej mineralov Remšnik (Remšnik 5, 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)
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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: od 8.00 do 17.00, petek od 7.00 do 
15.00, sobota od 8.00 do 13.00.

Knjižnica Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta, 
tel.: 02 88 79 607
torek in četrtek od 14.00 do 17.00. sreda in petek  
od 11.00 do 14.00

Knjižnica Vuzenica, Mladinska ul. 3 (Osnovna šola), 
2367 Vuzenica, tel.: 02 87 91 249
ponedeljek od 13.00 do 17.00, petek od 11.00 do 15.00.

Knjižnica Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka, 
tel.: 02 87 69 503
ponedeljek in četrtek od 14.00 do 17.00

Knjižnica Ribnica na Pohorju, Ribnica 28, 
2364 Ribnica na Pohorju, tel.: 02 888 03 03
sreda od 11.00 do 17.00

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

V decembru praznični odpiralni čas:
Dan pred božičem, 24. Decembra, in na zadnji dan v letu, 
31. Decembra, velja spremenjen odpiralni čas za knjižnice 
v Radljah, Podvelki in na Muti:

 – knjižnica Radlje bo odprta po sobotnem urniku od 
8. do 13. ure, 

 – knjižnici Podvelka in Muta pa od 11. do 14. ure.
 – V soboto, 2. januarja 2016 bo knjižnica v Radljah 

zaprta.
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RAZSTAVE:
Knjižnica Ribnica na Pohorju: razstava ilustriranih zgodb za 
lepše življenje. Avtorji zgodb so člani medmrežne skupine 
»tbmko«, avtorica ilustracij pa Petra Placet.  Zgodbice so 
namenjene vsem generacijam. Nastale so z namenom, da 
olepšajo življenje bralcu, bralki in da dajo človeku novih 
moči in energije. Snov za zgodbe so v skupini črpali iz 
življenja in narave. Vabljeni k ogledu razstave v knjižnici 
Ribnica na Pohorju od 2. do 31. decembra.

Knjižnica Radlje ob Dravi: vitrine: Lucija Zavratnik: razstava 
izdelkov naravne kozmetike: unikatna naravna mila 
različnih oblik, kopalne soli, sveče ter drugi izdelki. Ker bodo 
izdelki predstavljeni v različni darilni embalaži, so primerni 
kot darilo za vsako priložnost. Na ogled v vitrinah knjižnice 
od 1. do 31. decembra.

Knjižnica Radlje: razstavni prostor: 
 – razstava likovnih del likovnega tabora 2015:  

na ogled od 4. do 31. decembra in
 – razstava slik in grafik Tanje Goričan: na ogled  

od 9. do 31. decembra 2015.

Knjižnica Radlje ob Dravi: razstava Ovite se v zgodovino 
umetnin. Avtorica je Natalija Lesjak, ki je oblikovala 
razstavljene unikatne rute v okviru študijskega projekta 
Fakultete za Dizajn. Razstavljene unikatne rute so oblikovane 
na podlagi inspiracij iz različnih umetniških likovnih 
del. Vsaka od rut je tako zgodba zase, skupna pa jim je 
prepoznavnost v vélikih zgodovinskih umetninah. Razstava 
bo na ogled v knjižnici Radlje od 1. do 31. decembra 2015.



Treba je mnogo preprostih 
besed kakor KRUH,  
LJUBEZEN, DOBROTA, 
da ne bi slepi v temi na 
križpotjih zašli s pravega pota.

(Tone Pavček) 

MIRNO IN 
KULTURNO 
2016!



45. 
Severjev       
 dan 
Osnovna šola Ribnica na Pohorju
nedelja, 13. december 2015, ob 15. uri.

program

nastop
dua flavt Alje in Zale, učenk Glasbene šole Radlje pod 
mentorstvom Sanje Kranjc 
Otroškega in Mladinskega PZ OŠ Ribnica na Pohorju  
pod vodstvom Damijane Sgerm Kristan

pozdrav
župan Občine Ribnica na Pohorju 
Srečko Geč

gostja večera
ministrica za kulturo Republike Slovenije
mag. Julijana Bizjak Mlakar

beseda o S. Severju, Ribničanih, kulturi
Tone Partljič  

veseloigra 
avtorjev Janka Kersnika in Josipa Jurčiča 
priredba in režija 
Tone Partljič
izvedba 
dramska skupina KUD Stane Sever 
Ribnica na Pohorju

nastop 
Alje Krušič, vokal

prireditev povezujeta 
Majda in Pepček


