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 NAPOVEDNIKI PRIREDITEV 

 1. MAREC 2018 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Vseživljenjsko učenje: računalništvo–prva 
pomoč–pomoč pri uporabi računalniških zagat.
10.00 Počitniška ustvarjalna delavnica – brez 
elektrike. Vas zanima, kaj vse lahko skupaj počnemo, 
kadar zmanjka elektrike? Pridite in skupaj se bomo 
zabavali in raziskovali.
10.00 Urice za sproščanje in skupina za samopomoč v 
sodelovanju z društvom ŠENT.
20.00 Nočitev za mlade.

18.00
Dvorana Glasbene šole Radlje Koncert kitarista Mihaela 
Hrustela.

 2. MAREC 2018 • PETEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Računalniški tečaj.
10.00 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.
11.00 Začetni tečaj nemščine.
16.00 Zabavni popoldan ob igranju igre: Mesto, vas, 
država. Mesto, vas, država je zabavna in poučna igra, 
pri kateri otroci in odrasli urijo možgane, spominsko 
sposobnost ter širijo vsestransko razgledanost.
18.00 Tibetanske vaje (zaprta skupina).
20.00 Aljaževi koktejli. Aljaž Stražišnik nam bo 
predstavil trike in umetnost mešanja brezalkoholnih 
koktejlov.
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21.00 Križanje mnenj.

 3. MAREC 2018 • SOBOTA

Ribniška koča. Pležuhovanje–Motopležuh 4x cross, 
Pohorje open 2018. Predhodne prijave in informacije na 
telefon: 040 322 928, Dejan Arnuš. Organizator: Ribniška 
koča d.o.o.

MMKC Radlje ob Dravi.
11.00 Zbirališče pred MMKC Radlje ob Dravi. 4. Vses-
lovenski pohod z rdečimi baloni. Ob mednarodnem 
dnevu redkih bolezni se bomo odpravili na kratek 
sprehod (15 min) z rdečimi baloni. Pripeljite otroke, tudi 
take, ki kričijo, prijazne kužke, osivele tašče in dolgoletne 
prijatelje. Naši posebni otroci vas že čakajo, da jih 
primete za roke in se skupaj z njimi sprehodite po ulicah, 
kjer naj drugačnost skopni kot lanski sneg. Takšen je opis 
vseslovenskega pohoda z rdečimi baloni, dogodek, ki 
je namenjen ozaveščanju o redkih boleznih, ki doletijo 
otroke. S tem bomo pozdravili pomlad in drugačnost. 
Organizator: Marenberški Mladinski Lokalni Svet in Zavod 
13.
15.00 Začetni tečaj nemščine.
15.00 Tečaj slovenskega jezika.
19.00 Kuhamo z mladimi.
20.00 Večer starih dobrih družabnih iger.

 4. MAREC 2018 • NEDELJA

16.00
MMKC Radlje ob Dravi. Družabna nedelja.

 5. MAREC 2018 • PONEDELJEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Angleške pogovorne urice.
16.00 Nadaljevalni tečaj kvačkanja.
17.00 Delavnica izdelave mazila proti prehladu 
in kašlju. Sezona prehladov in gripe še kar traja, zato 
svojega otroka s pomočjo narave nasmejanega pripeljite 
v pomlad. Na delavnici, ki jo bo vodila Katrin Korotaj, 
bomo s pomočjo eteričnih olj izdelali naravno mazilo, ki 
učinkovito lajša znake prehlada.
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 6. MAREC 2018 • TOREK

Knjižnica Muta.
10.00 Bralno – pogovorno srečanje, namenjeno 
starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite 
brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti.
16.00 Pravljica potuje, tokrat: Rada te imam iz vsega 
srca.

MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Nad bolečine v mišicah in sklepih z naravnimi 
metodami. Če želite izvedeti, kako se na naraven način 
rešiti bolečin v mišicah in sklepih, ste vabljeni v našo 
družbo. Svoje izkušnje bo z nami delila Viktorija Kralj.
18.00 Mesečno druženje vrtičkarjev Radlje.
19.00 Orientalski ples.

 7. MAREC 2018 • SREDA

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: Tajski 
pečeni riž (Thai fried rice). V mesecu marcu bodo 
kuharske delavnice namenjene tajski kuhinji, ki je v 
zadnjem času pri nas postala izredno priljubljena. Tajska 
kuhinja sicer temelji na rižu in rezancih, tem pa potem 
dodajajo različne sestavine. Veliko je pikantne hrane. 
In to zelo pikantne. Vsaj za naš okus. Ne poznajo pa 
kravjega mleka in izdelkov iz njega (npr. sira sploh ne 
marajo, ker ima premočen okus). Ravno tako njihova 
kuhinja ne premore kruha. Razen za turiste. Uporabljajo 
pa veliko zelenjave in sadja.

17.00
Športna hiša Radlje. Proslava v počastitev med-
narodnega dneva žena. V programu sodelujejo 
učenci Osnovne šole Radlje ob Dravi in skupina ČUKI. 
Organizator: Občina Radlje ob Dravi in Osnovna šola 
Radlje ob Dravi.

19.00
MMKC Radlje ob Dravi. 5. Martinčkov večer, gost: dr. 
Peter Mikša–veličina slovenskega alpinizma. Slovenski 
alpinizem je ena izmed redkih športnih dejavnosti pri 
nas, ki je v svetovnem vrhu že skoraj 40 let. Pravzaprav 
vse od leta 1975 in izjemnega uspeha v južni steni osem-
tisočaka Makaluja. Od takrat–in od uspeha na zahodnem 
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grebenu Everesta štiri leta pozneje–smo Slovenci med 
svetovno strokovno javnostjo prepoznani kot ena izmed 
alpinističnih velesil. Tega seveda ne bi bilo brez starejših 
generacij slovenskih alpinistov, ki so tlakovali razvoj 
alpinistične dejavnosti in so bili njihovi uspehi že tudi ob 
svojem času pred npr. 80 in več leti v evropskem vrhu 
(Mira Marko Debelak, Pavla Jesih, Joža Čop, še mnogo 
prej Valentin Vodnik in drugi). Organizator: Plezalni klub 
Martinček Radlje, Dogaja se! Center aktivnosti Koroške.

 8. MAREC 2018 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi
8.30 Čajanka ob dnevu žena. Drage žene, ob vašem 
prazniku vas vabimo na klepet o ženskah. Skupaj bomo 
poklepetale o svojih sanjah, izkušnjah, različnih pogledih 
na svet in se preprosto družile ob skodelici čaja.
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 
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 predstaviti, 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.

18.00
Modra dvorana Vuzenica. Prireditev ob dnevu žena: 
Klapa Skala. Na prireditvi sodelujejo otroci OŠ Vuzenica. 
Vstop je prost. Organizator: Občina Vuzenica in TIC 
Vuzenica.

 9. MAREC 2018 • PETEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Računalniški tečaj.
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11.00 Začetni tečaj nemščine.
16.00 Družabni popoldan z igranjem kart.
21.00 Križanje mnenj.

19.00
Avla Osnovne šole Muta. Predstava Vinka Mödern-
dorferja Vaja zbora v izvedbi Gledališke skupine 
Šmiklavž. Priredba: Blaž Hriberšek. Ob dnevu žena, 
vsem ženskam, gledališko predstavo poklanja Turistično 
društvo Muta in župan Občine Muta Mirko Vošner.

 10. MAREC 2018 • SOBOTA

MMKC Radlje ob Dravi.
15.00 Začetni tečaj nemščine.
15.00 Tečaj slovenskega jezika.
16.00 5. 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. Vljudno 
vabljeni tudi starejši, da se nam pridružite pri igranju te 
zanimive igre. Zaželeno je da se prijavite 15 minut pred 
začetkom
19.00 Kuhamo z mladimi.

18.00
Dvorana Josipdol. Prireditev ob dnevu žena. 
Informacije: Slavka Ladinek 02 87 68 421. Organizator: 
KET Josipdol.

19.00
Dvorana v Podružnični šoli Lehen. Komedija Vsakemu 
svoje v izvedbi Kulturnega društva Kapla.



6 7

 11. – 12. MAREC 2018

Modra dvorana Vuzenica. Bazenska lovska razstava 
pohorsko-kobanskega gojitvenega območja. Razstavo 
bodo pripravile 3 lovske družine: LD Muta, LD Orlica-Vu-
hred, LD Zeleni vrh Vuzenica.

 11. MAREC 2018 • NEDELJA

10.30
Cerkev in župnijsko dvorišče v Breznu. Rez potomke 
najstarejše žlahtne vinske trte na svetu z maribor-
skega Lenta. Rez vinske trte je prvo pa tudi najpomemb-
nejše delo v vinogradu, zato bo dogodek potekal pod 
budnim očesom gospodarja vinske trte in vinske kraljice, 
popestrili pa ga bomo še s kulturnim programom in 
prijetnim druženjem. Program: 10.30 Sveta maša, 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, promocijskim materialom. 
Organizator: Občina Podvelka.

MMKC Radlje ob Dravi.
14.00 Film: Fenomen Bruno Gröning. Film prikazuje 
posamezne postaje življenja Bruna Gröninga. Uporabljeni 
so izvorni filmski in zvočni posnetki, arhivsko gradivo in 
zahtevno posneti filmski prizori. Obiskovalci poročajo, da 
so ob gledanju filma občutili moč, mravljince in pretok 
zdravilne energije. Nekateri poročajo o izginotju bolečin 
in obremenitev.
17.00 Družabna nedelja.

17.00
Avla OŠ Muta. Plesna produkcija ob 10. obletnici 
plesne skupine Smaragdne oči. Organizator: KD 
Vuzenica, KUD Muta.
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19.00
Kulturni dom Radlje ob Dravi. Vid Valič v avtorski 
komediji: Tvoj bodoči bivši mož. Vid Valič bi se rad 
poročil. Že od nekdaj. A kaj narediš, če se hočeš poročiti, 
pa ne najdeš ta prave? Kaj narediš, če najdeš ta pravo, pa 
se ona noče poročiti s tabo? Kaj narediš, če zasnubiš 20 
žensk v dveh letih in ti vsaka reče: »NE?!« In kaj narediš, 
če ti kakšna reče: »DA?« V osebno izpovedni komediji 
Vid Valič išče odgovore na ta vprašanja in morda bo 
prav on tisti, ki bo na koncu dahnil: ”DA!” Najbrž ne … a 
mogoče … Tvoj bodoči bivši mož je komedija, v kateri 
najdete koščke svojega življenja, Vid pa vam priskrbi 
lepilo, da jih spet zlepite skupaj. Vstopnice v predprodaji 
15 eur, na dan predstave 18 eur. Prodajna mesta: www.
vidvalic.si in prodajna mesta sistema mojkarte.si (več 
info: 031 435 440). Organizator: JABA DABA D.O.O.

 12. MAREC 2018 • PONEDELJEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Angleške pogovorne urice.
16.00 Nadaljevalni tečaj kvačkanja.
17.00 Ustvarjamo lovilce sanj. Maja bo v okviru 
projekta VGC Dogaja se! Centra aktivnosti Koroške v 
Radljah zaživela prava indijanska vas. Na ustvarjalnih 
delavnicah bomo prihodnja dva meseca zato izdelovali 
indijanske predmete. Začeli bomo z izdelavo lovilcev 
sanj, ki cele noči lovijo sanje, dobre in slabe in jih shrani, 
da se jih zjutraj spomnimo.
19.00 Pogovorno srečanje–Papež Frančišek. Nek 
taksist je dejal: “Navdušen sem nad Frančiškom. Z njim 
je papež spet postal človek.” Ob peti obletnici njegove 
izvolitve za služabnika služabnikov se bomo skupaj 
ustavili ob tem velikem človeku. Res je drugačen. Eni 
v njem prepoznavajo Kristusovega Duha, drugi ga 
obkladajo z antikristom in komunistom. O njem bomo 
lahko spregovorili vsi. V razmišljanje nas bo prvi uvedel 
prof. dr. Ivan Rojnik, nadaljeval bo p. mag. Milan Bizant SJ, 
tretji pa bo spregovoril p. dr. Viljem Lovše SJ. Dobrodošli 
vsi, ki bi radi še bolj spoznali papeža, in o njem tudi kaj 
spregovorili. Hvaležni smo zanj in zato se bomo srečali.
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16.00
Knjižnica Vuzenica. Pravljica potuje, tokrat: Rada te 
imam iz vsega srca.

17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke in 
odrasle. Otroci bodo izdelovali sovice, odrasli bodo 
izdelovali nakit iz filca in perl. Tako za otroke kot za 
odrasle bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici.

 13. MAREC 2018 • TOREK

10.00 in 16.00
Knjižnica Radlje. Pravljica potuje, tokrat: Rada te imam 
iz vsega srca.

MMKC Radlje ob Dravi.
10.00 Predstavitev ločevanja odpadkov. Pridružila 
se nam bosta delavca Komunalnega podjetja in nam 
predstavila problematiko odlaganja odpadkov. Na voljo 
nam bosta tudi za vsa s to tematiko povezana vprašanja.
15.00 Delavnica igranja na afriške bobne. Igranje 
na afriške bobne postaja sodobna osebna sprostitvena 
tehnika, ki pomembno soprispeva k boljšemu počutju, 
tako na nivoju telesa kot tudi duha. Omenjen proces 
pomembno prispeva k boljšemu psihofizičnemu počutju, 
razbremenitvi stisk, znanstveno priznani pa so tudi 
številni pozitivni učinki, ki jih ima igranje na bobne na 
naše telo (drža, dihanje, motorika, sproščanje in pozitivni 
vpliv tega na delovanje celotnega telesa). Delavnico bo 
vodil Vlado Matela, predstavnik društva Afroritmi. Zaradi 
omejenega števila udeležencev so potrebne prijave na 
030 304 624.

19.00 Orientalski ples.
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17.00
Kulturni dom Radlje ob Dravi. Območno srečanje 
otroških folklornih skupin. Rajali bodo: Otroška 
folklorna skupina Hribovčki POŠ in vrtca Remšnik z 
mentorico Franjo Pečonik, Otroška folklorna skupina 
Vrtca Radlje ob Dravi z mentoricama Petro Grubelnik 
in Petro Renat, Otroška folklorna skupina POŠ Vuhred 
z mentoricama Eriko Repnik in Leo Osrajnik, Otroška 
folklorna skupina Hlaček Osnovne šole Prevalje z 
mentoricama Romano Pori in Sonjo Grnjak, Otroška 
folklorna skupina Osnovne šole Radlje ob Dravi z 
mentoricami Darinko Račnik, Lilijano Kreuh in Anjo 
Vraber ter Otroška folklorna skupina Severčki KUD in 
OŠ Ribnica na Pohorju z mentorico Jernejo Osvald. 
Strokovna spremljevalka: Nežka Lubej. Organizator: JSKD 
Območna izpostava Radlje ob Dravi.

 14. MAREC 2018 • SREDA

10.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje, tokrat: 
Rada te imam iz vsega srca.

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Kuharska delavnica: Praženi rezanci po tajsko 
(ad Thai).
9.00 Srečanje lokalne akcijske skupine proti zasvoje-
nosti – LAS.
9.30 Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi.
18.00 Predavanje na temo prometne varnosti pod 
sloganom: »Vizija nič v lokalni skupnosti«, nič mrtvih 
v cestnem prometu. Glede na poslabšanje prometno 
varnostnih razmer v Sloveniji in na hude posledice v 
nesrečah bo potekalo predavanje o prometni varnosti. 
Obravnavane bodo naslednje teme: voznikov vpliv 
na varnost vožnje, varnost pešcev, varnost voznikov 
enoslednih vozil, moteči dejavniki med vožnjo in novosti 
prometne zakonodaje. Predavanje bomo zaključili z 
zanimivo izkušnjo vožnje po Skandinaviji. Predaval 
bo Miroslav Črešnik, pomočnik komandirja, policijski 
inšpektor III.
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 15. MAREC 2018 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Vseživljenjsko učenje: Uporaba pametnih 
telefonov za starejše.
10.00 Urice za sproščanje in skupina za samopomoč v 
sodelovanju z društvom ŠENT.

 16. MAREC 2018 • PETEK

Modra dvorana Vuzenica. Območno srečanje otroških 
gledaliških skupin. Program:

9.20
Lutkovna skupina OŠ Prežihov Voranc Ravne na 
Koroškem s predstavo Kajetana Koviča: Maček Muri v 
priredbi Aleksandre Slatinšek Mlakar, pod mentorstvom 
Aleksandre Slatinšek Mlakar, Marije Jurgec in Tanje 
Krivec. Sodelujejo: Ana Ramšak, Hana Mlakar, Živa 
Rizvič, Hana Gerdej, Lena Gerdej, Lejla Oblak Krajnc, Pia 
Adamič, Val Čiunik, Mitja Merc, Sara Hafner, Tjaša Večko, 
Lara Leskovec, Vita Špenger, Ema Spanžel, Ema Kordež, 
Urška Kordež, Karlina Vester, Ev Kret, Alisa Merkač, Pika 
Pepevnik in Taja Kokošinek.

10.00
Otroška skupina Koroškega deželnega teatra Slovenj 
Gradec s predstavo Jasne Markuš: Štiri afne in Andrejka, 
pod mentorstvom Stanke Poročnik in Romane Hoić. 
Igrajo: Gaja Frece, Julija Košak, Naja Čerče, Živa 
Kostanjevec, Nastja Smrtnik, Nejc Blažun, Žan Blažun, 
Kiara Čerče, Jolanda Leskiewicz in glas Stanke Poročnik.
Strokovno spremljanje: Gašper Jarni. Organizator: JSKD 
OI Radlje ob Dravi.

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Računalniški tečaj.
11.00 Začetni tečaj nemščine.
18.00 Tibetanske vaje (zaprta skupina).
21.00 Križanje mnenj.

16.00
Knjižnica Podvelka. Pravljica potuje, tokrat: Rada te 
imam iz vsega srca.
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 17. MAREC 2018 • SOBOTA

MMKC Radlje ob Dravi.
15.00 Začetni tečaj nemščine.
15.00 Tečaj slovenskega jezika.
17.00 Mladinska mehiška sobota (osnove španščine, 
kuhamo z mladimi, ustvarjalna delavnica, kviz).

 18. MAREC 2018 • NEDELJA

15.30
Kulturni dom Podvelka. Območno srečanje pevcev 
ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Koroške. Igrali 
in prepevali bodo: Veseli Kaplčani s Kaple na Kozjaku, 
Ljudski pevci Trlice Kulturnega društva Razbor, Ženska 
vokalna skupina Deteljica KD Prežihov Voranc Ravne 
na Koroškem, ansambel Diaton Muta-Vuzenica KD 
Vuzenica in KUD Muta, Ljudske pevke Šajke KPD Kovač 
Lija Vuhred, Ribniški fantje KUD Stane Sever Ribnica na 
Pohorju, Ljudske pevke Kapla na Kozjaku KD Kapla na 
Kozjaku, Vesele kmetice Društva kmetic Mežiške doline 
in družina Sovinc Kulturnega društva Razbor. Strokovna 
spremljevalka: dr. Urša Šivic. Organizator: JSKD Območna 
izpostava Radlje ob Dravi.

16.00
MMKC Radlje ob Dravi. Družabna nedelja.

 19. MAREC 2018 • PONEDELJEK

9.00 Angleške pogovorne urice.
16.00 Nadaljevalni tečaj kvačkanja.
18.00 Koronarno društvo – telovadba.
18.00 Sonaravno vrtnarjenje brez prekopavanja tal in 
predstavitev knjige Štihanje, ne hvala. Predavala bosta 
Robert Špiler in Tjaša Štruc iz Vrta Obilja. Pomembno je 
zavedanje, da je treba za tla skrbeti 365 dni v letu, in ne 
le takrat, ko jih potrebujemo. Vodilo pri pripravi vrtnih tal 
je ustvariti univerzalno rodovitna tla, na katerih petdeset, 
sto ali več različnih rastlin zelenjave istočasno uspešno 
raste. Robert in Tjaša na vrtu uporabljata predvsem 
kompostno zastirko v kombinaciji z ostalimi organskimi 
materiali, ki zaščitijo tla in imitirajo pogoje v naravi. Tako 
dosežeta univerzalno rodovitna tla, mnogo manj pleveli 
in za 95 % manj zalivanja; vse to brez prekopavanja ali 
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obračanja tal. Na predavanju bosta podala praktične 
napotke, kako ustvariti rodovitna vrtna tla brez preko-
pavanja z uporabo zastirk iz organskih materialov. Tako 
lahko z manj dela pridemo do izjemno učinkovitega 
sonaravnega vrta. Slednje sta Robert in Tjaša popisala 
tudi v svoji novi knjigi Štihanje? Ne, hvala.

 20. MAREC 2018 • TOREK

13.30
Zbirališče pri dvorcu v Radljah ob Dravi. Pohod do 
Žoharja. Hoje je do 2.5 ure. Dodatne informacije pri 
Ludviku Podrzavniku, GSM 041 430 883. Organizator: MDI 
Radlje ob Dravi.

19.00
MMKC Radlje ob Dravi. Orientalski ples.

 21. MAREC 2018 • SREDA

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Kuharska delavnica: Pirine kroglice z dateljni.
17.00 Delavnica naravnih čistil. Skoraj vsem je jasno, 
da je pomembno, kakšno hrano uživamo, žal pa smo 
še vedno slabo ozaveščeni glede čistil. Doma narejena 
čistila so prijazna do narave in zabavna za izdelavo, z 
njimi pa lahko tudi veliko privarčujete, saj so njihove 
sestavine cenejše od toksičnih čistil in detergentov. Vas 
zanima več o izdelavi naravnih čistil? Pridružite se nam na 
delavnici, ki jo bo vodila Katra Petre, univ. dipl. biote-
nologinja. Vsak udeleženec odnese domov prašek za 
pranje perila, nekaj tablet za pomivalni stroj, za čiščenje 
WC školjke. Zaradi omejenega števila udeležencev so 
potrebne prijave na 030 304 624.

 22. MAREC 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.
18.00 Delavnica kako reči ne brez slabe vesti. 
Zavrnitve niso prijetne, a kljub vsemu ne moremo biti 
vedno vsem na razpolago in ustreči njihovim prošnjam. 
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Da lahko samozavestno rečemo ne in pri tem nimamo 
slabe vesti, potrebujemo trening. S preprostimi vajami 
lahko dosežemo, da postavimo zdrave meje sebi in 
drugim. Več izveste na delavnici. Zaradi omejenega 
števila udeležencev so potrebne prijave na 030 304 624.

16.00
Dom Hmelina Radlje ob Dravi. Koncert mešanega 
pevskega zbora Mavrica z gosti: člani KPD Lija Kovač 
Vuhred in Marjanom Valentijem.

17.00
Osnovna šola Ribnica na Pohorju. Območno srečanje 
otroških pevskih zborov. Vsak zbor se bo predstavil 
s tremi pesmimi, srečanje pa bo strokovno spremljala 
Anka Jazbec. Prepevali bodo: Otroški pevski zbor OŠ 
Ribnica na Pohorju pod vodstvom Urške Pečonik, Otroški 
pevski zbor OŠ Muta pod vodstvom Miha Šrimpfa, 
Otroški pevski zbor OŠ Vuzenica pod vodstvom Danice 
Pokeršnik, Otroški pevski zbor POŠ Vuhred pod vodstvom 
Sonje Pogač Kreuh, Otroški pevski zbor POŠ Remšnik pod 
vodstvom Urške Pečonik, Otroški pevski zbor Glasbene 
šole Melodija Muta pod vodstvom Špele Ramšak, Otroški 
pevski zbor Osnovne šole Radlje ob Dravi pod vodstvom 
Simone Svanjak. Organizator: JSKD OI Radlje ob Dravi v 
sodelovanju z OŠ Ribnica na Pohorju.

18.00
Knjižnica Radlje. Odprtje razstave Klekljana čipka. 
Razstavo so pripravile članice ročnodelske sekcije 
Društva upokojencev Radlje in Medobčinskega društva 
invalidov Drava, ki se s klekljanjem ukvarjajo že vrsto 
let. Svoje mojstrovine, v katerih je združeno znanje, 
natančnost, spretnost, ustvarjalnost ter ure in ure 
pozornega dela, rade predstavijo na različnih razstavah. 
Posebnost te razstave bo klekljana čipka iz žice, katero so 
začele izdelovati v letošnjem letu. Odprtje bo spremljal 
kulturni program. Razstava bo v času odprtosti knjižnice 
na ogled do 31. marca.

 23. MAREC 2018 • PETEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Računalniški tečaj.
11.00 Začetni tečaj nemščine.
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17.00 Ustvarjalna delavnica. Nadaljevali bomo z 
izdelavo lovilcev sanj, ki cele noči lovijo sanje, dobre in 
slabe in jih shrani, da se jih zjutraj spomnimo.
21.00 Križanje mnenj.

17.00
Kulturni dom Radlje ob Dravi Letni nastop baletnih 
plesalcev, učencev Glasbene pripravnice in Predšolske 
glasbene vzgoje.

19.00
Športna dvorana Muta. 25. Jožefov koncert. Na 
koncertu bodo nastopili: Kmečka godba Pernice, 
ansambel Modrijani, ansambel Murni, ansambel Ekart, 
ansambel Zeme, Tomos band, harmonikar Kreuh Anže, 
Extra Kvintet, ansambel Mladi korenjaki, Harmonikarski 
orkester Banovšek in voditeljica Ljubica Špurej-Jazbin-
šek. Vstopnice po 8 € so v predprodaji: Cvetličarna Mira 
na Muti, Pizerija Zajnadler na Muti, Market na sp. Muti, 
Pizerija Buono v Radljah, Market v Vuzenici in Market 
Sezam na Gortini. Vljudno vabljeni na nepozaben 
večer z obilico dobre glasbe in polno mero humorja! 
Organizator: Kmečka godba Pernice.

 24. MAREC 2018 • SOBOTA

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

19.00
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. Zadnja 
abonmajska predstava gledališke skupine Kulturnega 
društva Gornji Grad s komedijo »Diagnoza: Fotr!«. 
Organizator: KUD Stane Sever Ribnica na Pohorju.

 25. MAREC 2018 • NEDELJA

MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Družabna nedelja.
17.00 Ustvarjalna delavnica: Rožica za mamico.

18.00
Modra dvorana Vuzenica. Prireditev ob materinskem 
dnevu: gledališka predstava avtorja Janeza 



15

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. Organizator: Občina in TIC Vuzenica.

19.00
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na 
Pohorju. Koncert ob materinskem 
dnevu: Alja Krušič z gosti: Alex 
Volasko, Saša Lešnjek, Rusalke, 
Brass Band Radlje, Anže Krevh, Kaja 
Kralj, Tackani, MPZ OŠ Ribnica na 
Pohorju … Koncert povezuje Špela 
Šavc. Soorganizator: KUD Stane Sever Ribnica na Pohorju.

 26. – 28. MAREC 2018

26. revija Zagorje ob Savi 2018. Državno tekmovanje 
otroških in mladinskih zborov. Na državno tekmovanje 
se je uvrstil tudi Otroški pevski zbor Osnovne šole Radlje 
ob Dravi pod vodstvom Simone Svanjak. Program na: 
www.jskd.si.

 26. MAREC 2018 • PONEDELJEK

MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Nadaljevalni tečaj kvačkanja.
17.00 Ustvarjalna delavnica. Izdelovali bomo toteme–
tipične indijanske spomenike, ki bodo krasili našo 
indijansko vas v mesecu maju.
18.00 Koronarno društvo – telovadba.

17.00
Športna dvorana Muta. Prireditev ob materinskem 
dnevu. Organizator: OŠ Muta.

17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke in 
odrasle. Otroci bodo risali na platnene vrečke, odrasli 
bodo nadaljevali in dokončali nakit iz filca in perl. Tako 
za otroke kot za odrasle bo vse potrebno pripravljeno v 
knjižnici.
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18.00
Kulturni dom Podvelka. Gledališka predstava ob 
materinskem dnevu. Gledališka skupina OŠ Brez-
no-Podvelka bo nastopila s priredbo igre sodobne 
slovenske mladinske pisateljice Olge Paušič, Sveže novice 
iz devetice. V postavitvi je prepoznavna zasnova televizij-
skega vestnika z dvema voditeljema, dekletom in fantom, 
s snemalcem in s številnimi gosti. Igra je po tematiki in 
zasnovi namenjena predvsem vrstnikom nastopajočih 
na odru, ki vsak teden pripravljajo šolsko televizijsko 
oddajo, v kateri se predstavijo s svojimi talenti. A zaradi 
mladostniške zmedenosti ne tečejo vse stvari tako, kot bi 
morale.

 27. MAREC 2018 • TOREK

MMKC Radlje ob Dravi.
10.00 Zeliščarstvo.
19.00 Orientalski ples.

16.00
Dom Hmelina Radlje: Predpraznična kulturno-zabavna 
prireditev KD Vuzenica. Nastopajo: Ansambel Diaton, 
Humoristična sekcija, Smaragdne oči in Lajnar Maks. 
Vstopnine ni. Organizator: Dom Hmelina in KD Vuzenica.

17.00
Dvorana Glasbene šole Radlje. Pomladni nastop 
učencev klavirja iz razreda Estere Vidakovič Hari. V 
pomlad nas bodo popeljali učenci klavirja, ki bodo tokrat 
zaigrali skupaj s starši, brati in sestrami ter prijatelji.

 28. MAREC 2018 • SREDA

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Kuharska delavnica: Pečeni tajski pomladni zavitki 
z zelenjavo.
9.30 Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi.

18.00
Knjižnica Radlje. Predstavitev knjige Lucije Smolnik: 
Modrosti za razcvet življenja. Knjiga združuje 55 
edinstvenih zgodb o kariernem uspehu in osebni rasti 
uspešnih žensk. V intervjujih so med drugim sodelovale 
tudi Zvezdana Mlakar, Urša Drofenik, Zlata Zavašnik, 
Vlasta Nussdorfer, Romana Piskar, Nuša Derenda in 



17

naša domačinka glasbenica in skladateljica Tadeja Vulc. 
Ljudje na življenjskih razpotjih pogosto potrebujemo le 
ustrezno spodbudo. Prav to lahko vsi najdemo v knjigi, 
ki na 124 straneh razkriva osebne zgodbe edinstvenih 
in energičnih žensk, ki danes žanjejo uspehe na 
različnih poslovnih področjih. Svoje izkušnje, nasvete in 
spodbudne besede so avtorici, prvi in edini certificirani 
trenerki programa Boba Proctorja pri nas, zaupale v 
osebnih intervjujih. Avtorica je svoje intervjuvanke takole 
opisala: »So ženske, ki jim, ko so srečne, žarijo oči. Ni 
vedno lahko, ni idealnih okoliščin, ljudi in nikoli ni dovolj 
denarja. A te ženske so znale iz niti obstoječih okoliščin 
vedno splesti lastno galaksijo najlepših zvezd. To me 
je pri vsaki od njih popolnoma navdušilo. In me vsakič 
znova.« Z avtorico se bo pogovarjala bibliotekarka Tanja 
Repnik.

18.00
Modra dvorana Vuzenica. Nastop solistov in komorne 
skupine. Kot vsako leto učenci Glasbene šole Radlje s 
svojimi mentorji pripravljajo nastop v Vuzenici.

 29. MAREC 2018 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Vseživljenjsko učenje: Elektronska pošta in njene 
zagate.
10.00 Urice za sproščanje in skupina za samopomoč v 
sodelovanju z društvom ŠENT.
17.00 Delavnica Elementarnega plesa. Delavnica 
temelji na posvečanju osnovnemu gibalnemu materialu 
in ga razvijamo s čuječnostjo glede na elemente zemlje, 
vode, ognja, zraka in lesa/etra. Delavnica ne zahteva 
plesnega predznanja in je primerna za vsakogar. 
Uporabljalo se bo ples, dihalne vaje, enostavne tehnike 
za osredinjanje in sproščanje. Ob gibanju se telo sprosti, 
napolni z energijo vseh elementov, ki so človeku osnovni 
gradnik. Delavnica je kljub enostavnosti intenzivna 
izkušnja. Delavnico bo vodila Edita Čerče iz Maribora, 
plesalka, pedagoginja in koreografka. Zaradi omejenega 
števila udeležencev so potrebne prijave na 030 304 624.

17.00
Dvorana Glasbene šole Radlje Nastop učencev oddelka 
za tolkala pod mentorstvom Matica Črešnik.
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 30. MAREC 2018 • PETEK

dopoldan
Ploščad pred blokom v centru Vuzenice. Snemanje 
prispevka za oddajo Dobro jutro Slovenija z Marijo 
Merljak. Organizator: RTV Slovenija v sodelovanju z 
Občino Vuzenica in TIC Vuzenica.
dopoldan
Knjižnica Radlje. Žrebanje reševalcev knjižne uganke 
meseca marca za vse enote knjižnice. Izžrebane čaka 
praktična nagrada.
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Računalniški tečaj.
11.00 Začetni tečaj nemščine.
17.00 Zabavni popoldan ob igranju igre sudoku.
18.00 Potopisno predavanje Darka Sagmeistra: 
»Bolivija. Pot v sanje. In nazaj.« »Bolivija je trda, a prelepa 
dežela na visoki planoti v objemu Andov. Potopis nas bo 
popeljal v prelepo pokrajino, polno živobarvnih lagun 
in visokogorskih prizorov, a obenem postavil na trda tla 
resničnosti, ki jo sestavljata višinska bolezen in zadržano 
obnašanje domačinov do gringov, belcev. Potem pa 
bomo namesto domov zaradi orkana Irma odleteli v 
Brazilijo. Pustolovščina nas čaka!«
20.00 Nefiks.
21.00 Križanje mnenj.

 31. MAREC 2018 • SOBOTA

MMKC Radlje ob Dravi.
15.00 Začetni tečaj nemščine.
15.00 Tečaj slovenskega jezika.
19.00 Kuhamo z mladimi.
20.00 Turnir v namiznem tenisu.
19.30
Dvorana Kulturnega doma Radlje. Velikonočni 
koncert Big Banda Radlje. Big band Radlje je skupina 
glasbenikov iz Radelj in okolice, ki je bila ustanovljena 
leta 1994. Po nekajletnem premoru je taktirko prevzel 
umetniški vodja in saksofonist Aljaž Razdevšek, ki je 
zasedbo pomladil in ji dal nov zanos. Gost večera: 
svetovno znan trobentač, Radeljčan Timotej Kotnik. 
Timotej Kotnik trenutno živi in ustvarja v Valencii. Koncert 
pa je tudi priložnost praznovanja 20-letnice delovanja 
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društva, Kluba Big Band Radlje ob Dravi. Organizator: 
Klub Big Band Radlje.

 PLANINSKA DRUŠTVA 

PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA
3. 3. 229. nočni pohod na Jernej. Vodnik: Peter Valtl.
17. 3. Jožefov pohod. Vodnika: Jože Dobnik in Jože Hiter.
31. 3. 230. nočni pohod na Bricnik. Vodnik: Ivan Verčko.

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

041 443 453.
24. 3. Kremžarjev Vrh. Vodnik: Rudi Ambrož, GSM 

041 443 453.

PLANINSKO DRUŠTVO VUZENICA
2. 3. Letni zbor članov Planinskega društva Vuzenica ob 

18. uri v Modri dvorani Vuzenica (Ivica Filipi).
11. 3. Pohod na Kočo Planinc ob dnevu žena. Vodnika: 

Miro Kričej in Igo Kaiser, GSM 040 154 286. Odhod 
ob 8. uri od Gostilne Prodnar in ob 9.30 iz Sv. 
Primoža.

24. 3. Šaleška pot. Vodnici: Valerija Padjen in Lucija 
Bricman, GSM 041 363 529. Odhod ob 7.30 od 
Gasilskega doma v Vuzenici.

PLANINSKO DRUŠTVO RIBNICA NA POHORJU
10. 3. Pohod Šturm – Duh na Ostrem Vrhu – Selnica – 

Šturm. Vodnik: Marijan Markl, GSM 040 223 727.
24. 3. Pohod na Žavcarjev vrh (910m). Vodnik: Stane 

Zlatinek, GSM 041 494 868.

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

krajanov Pernice.
18. 3. Pohod na Limbarsko goro. Zbor pri trgovini Sezam 

ob 7. uri.
2. 4. Izlet z avtobusom v Trst. (obvezna prijava)
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 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
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:
prireditveni prostor: Razstava klekljana čipka članic 
ročnodelske sekcije DU in DI Radlje.
vitrine: Razstava unikatnih izdelkov in ročnih del roč-
nodelskega 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 16 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.
Knjižnica Muta: Kristl Valtl: Perniške kmetije in perniška 
godba skozi čas.
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Srečanje otroških 
folklornih skupin
torek, 13. marec 
ob 17. uri, 
Kulturni dom Radlje

Srečanje pevcev 
ljudskih pesmi in 
godcev ljudskih viž 
Koroške
nedelja, 18. marec ob 
15.30 uri, 
Kulturni dom 
Podvelka

Srečanje otroških 
gledaliških skupin

petek, 16. marec, 
Modra dvorana 

Vuzenica

Srečanje otroških 
pevskih zborov

četrtek, 22. marec 
ob 17.00 uri, 

telovadnica OŠ 
Ribnica na Pohorju

Vabljeni na pregledne 
prireditve:JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA KULTURNE DEJAVNOSTI



25. JOŽEFOV KONCERT
23. marec 2018 ob 19. uri 

Športna dvorana Muta
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