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17.00 Društvo Zen – reiki. Reiki je najstarejša, najnaravnejša 
in najpreprostejša tehnika zdravljenja s polaganjem rok ali na 
daljavo. Pomaga nam na vseh ravneh našega življenja in zdravi 
celega človeka ter pomaga ozavestiti vzorce, ki smo si jih nabrali 
v otroštvu in jih potlačili v podzavest. Z reikijem ozavestimo 
svoje strahove in jih presežemo. Odpravlja blokade, nas umiri, 
sprošča, zdravi, lajša bolečine, postanemo samozavestnejši. In še 
veliko, veliko več. Po mnenju Darje Suhadolc, ki bo tehniko reiki 
tudi predstavila, je slednje osnova za katero koli drugo delo z 
energijami.
18.00 Igranje namiznih iger.
19.00 Nemščina v Ožbaltu.

5. FEBRUAR 2020 ■ SREDA

10.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje, tokrat: Mravlja 
in ljubezen. Na pravljično uro v dopoldanskem času pridejo po 
dogovoru otroci iz vrtca. Vsekakor pa so na pravljico vabljeni in 
dobrodošli otroci, ki so v domačem varstvu. 

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Kuharska delavnica.
18.00 Ustvarjalna delavnica.
19.00 IV. Martinčkov večer, gost Aleš Česen: Gore zame niso 
(zgolj) romantične. Predstavitev: Kratke navpične stene je začel 
premagovati že kot otrok. Te so ga počasi pripeljale v gore, kjer 
je odkril še veliko izzivov in se učil novih spretnosti umetnosti 
plezanja. Način življenja ga je tako pripeljal na veliko različnih 
koščkov našega planeta. Kar štirikrat tudi v najvišje vrhove sveta, v 
pakistanski Karakorum. Kljub številnim alpinističnim izkušnjam po 
svetu pa se v gore še vedno odpravi radoveden in še vedno se tam 
veliko novega nauči. Organizatorja: Plezalni klub Martinček in VGC 
Dogaja se!

6. FEBRUAR 2020 ■ ČETRTEK

MKC Radlje ob Dravi. 
10.00 Urice za sproščanje z društvom Šent.
10.00 Nemščina.
18.00 Ugankarski popoldan.

18.00
Knjižnica Radlje. Predavanje Minke Gantar in predstavitev 
njene knjige: Ko ima življenje žur.
Minka Gantar se s svetovanjem na področju zdravja ukvarja že 
več kot 25 let in znanje, ki ga je pridobila na tej poti, je strnila v 
prvi knjigi Ko imajo hormoni žur, ki je bila prava uspešnica. Njeno 
nadaljevanje Ko ima življenje žur se posveča vzrokom za težave: 
lahko je hranilna podhranjenost, lahko dediščina družine ali 
spomin duše. Knjiga na kar 440 straneh prinaša znanje, motivacijo 
in nasvete, kako odstraniti vzroke, ki kalijo zdravje, srečo in 
zadovoljstvo. 

7. FEBRUAR 2020 ■ PETEK

Gledališka predstava avtorja Janeza Remškarja: Bozonovo 
maščevanje.
9.00 Kulturni dom Podvelka. 
16.00 Podružnična šola Kapla na Kozjaku.
V počastitev slovenskega kulturnega praznika se bodo predstavili 
učenci dramske skupine OŠ Kapla na Kozjaku. Janez Remškar nam 
v svežem slengovskem jeziku daje recept, kako ostati car v svetu 
ajfounov in hudih bejb. Učenci se bodo spraševali, kdo si zasluži 
spoštovanje sovrstnikov in kako malo je potrebno za uničenje sveta 
– pa naj bo to uničenje planeta z Bozonovo strašljivo genialno 
napravo ali pa uničenje tistega našega notranjega sveta, tistega 
krhkega ravnovesja naše samopodobe, tako odvisne od naše 
sprejetosti pri vrstnikih. Svet na koncu le preživi, Bozon in prijatelji 
pa ugotovijo, da je za osvojitev ženskega srca potrebno malo več 
kot daljinski upravljalec. (JSKD)

Nastopajo: Damjana 
Garmut, Dijana Garmut, 
Thierry Jeseničnik, 
Matej Kerbler, Eva 
Kočunik, Anej Kogal, 
Tasja Krajnc, Uroš Ofič, 
Rebeka Pinter, Žan Ploj, 
Sabina Ribič, Domen 
Štrablek, Rene Štrablek, 
Kristina Tacer. Režija: 
Suzana Praper Lipuš.
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17.00
Večnamenska dvorana Vuhred. Proslava ob kulturnem 
prazniku. Nastopili bodo: MPZ Vuhred, Folklorna skupina Vuhred, 
etnoskupina Šajke, ženski pevski zbor sv. Lovrenca Vuhred in 
učenci podružnične osnovne šole Vuhred. Organizator: KPD Lija 
Kovač Vuhred v sodelovanju s POŠ Vuhred. 
 
18.00 
Športna dvorana pri Osnovni šoli Muta. Prireditev ob kulturnem 
prazniku. Nastopili bodo: Kmečka godba Pernice, Pihalni orkester 
Muta, MPZ Zvon in pevski zbor OŠ Muta. Prireditev povezujejo 
Kultomaterji. Organizator: KUD Muta. 

18.00 
Modra dvorana Vuzenica. Prireditev ob kulturnem prazniku v 
sodelovanju z OŠ Vuzenica. Predstava učencev Osnovne šole 
Vuzenica: Kdo je napravil Vidku srajčico? Organizatorja: Občina 
Vuzenica in OŠ Vuzenica.

MKC Radlje ob Dravi. 
18.00 Igranje družabnih iger, igranje namiznega tenisa.
20.00 Križanje mnenj.

19.00
Salon Ars Radlje ob Dravi. Ženske v umetnosti. Nastopila bosta 
Ženski pevski zbor Dominica nova pod vodstvom Urške Pečonik ter 
Dekliški pevski zbor Aglaja pod vodstvom Kerstin Pori. Gostji: Ana 
Verdinek in Tjaša Klanac (violina). Organizator: KD Radlje. 

8. FEBRUAR 2020 ■ SOBOTA

9.00–13.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi, dvorec Radlje, 
Koroška cesta 68, Radlje. Prešernov dan v muzeju. Ob slovenskem 
kulturnem prazniku, vabljeni na brezplačen ogled muzejskih 
razstav in zbirk v dvorec Radlje:
– Ob 10.00 bo javno vodstvo po razstavi Gozdarstvo v sozvočju 
z naravo. Po razstavi bosta vodili kustodinja Alenka Verdinek in 
vodja Krajevne enote Radlje Zavoda za gozdove Slovenije Jerneja 
Čoderl. Stalna dvojezična razstava na poljuden način predstavi 
značilnosti sonaravnega gozdarstva, njegove začetke ter razvoj 
po svetu in pri nas. Z zanimivimi eksponati vabi obiskovalce 
k premisleku, predvsem pa jih nagovarja, naj bodo zavezani k 
spoštljivemu in sonaravno usmerjenemu gospodarjenju z gozdovi, 
da jih bomo ohranili za rodove, ki prihajajo za nami. Pri tem se 
lahko zgledujemo po pionirju sonaravnega gospodarjenja z gozdovi 
na našem območju inž. Franju Paherniku (1882–1976).

– Ob 11.00 bo ustvarjalna delavnica za otroke Čebela je ptiček, ki 
daje sladek dobiček.
Organizator: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi.

MKC Radlje ob Dravi. 
16.00 Družabni vikend.

9. FEBRUAR 2020 ■ NEDELJA

MKC Radlje ob Dravi. 
16.00 Družabni vikend.

10. FEBRUAR 2020 ■ PONEDELJEK

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Angleške pogovorne urice.
9.00 Berem, torej mislim v domu Hmelina.
18.00 Igranje namiznega tenisa.
20.20 Rekreacija za mlade v Športni hiši.

10.00
Knjižnica Podvelka. Pravljica potuje, tokrat: Mravlja in 
ljubezen. Na pravljično uro v dopoldanskem času pridejo po 
dogovoru otroci iz vrtcev Brezno, Podvelka in Ožbalt. Vsekakor 
pa so na pravljico vabljeni in dobrodošli otroci, ki so v domačem 
varstvu. 

17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke in odrasle. 
Otroci bodo izdelovali srčkasta darilca. Ves material bo pripravljen 
v knjižnici. Odrasli bodo z uporabo alkoholnih tušev izdelali motive 
za nadaljnjo izdelavo nakita. Udeleženci potrebujejo orodje: manjšo 
pršilko in sušilnik za lase, material pa bo pripravljen v knjižnici. 

11. FEBRUAR 2020 ■ TOREK

MKC Radlje ob Dravi. 
10.00 Miselna delavnica v prostorih Društva upokojencev 
Radlje ob Dravi.
16.00 Nemščina.
18.00 Igranje namiznih iger.
19.00 Nemščina v Ožbaltu.
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12. FEBRUAR 2020 ■ SREDA

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Kuharska delavnica.
9.30 Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi.
18.00 Ustvarjalna delavnica.

10.00
Knjižnica Muta. Pravljica potuje, tokrat: Mravlja in ljubezen. Na 
pravljično uro v dopoldanskem času pridejo po dogovoru otroci iz 
vrtca. Vsekakor pa so na pravljico vabljeni in dobrodošli otroci, ki 
so v domačem varstvu. 

13. FEBRUAR 2020 ■ ČETRTEK

9.00
Knjižnica Radlje. Bralno-pogovorno srečanje, namenjeno 
odraslim, starejšim, upokojencem, invalidom, vsem, ki radi berete, 
želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Na srečanju 
bodo udeleženci obravnavali knjigo Oljčni sestri. Pogovor bo 
vodila in usmerjala Breda Bobovnik. Četudi knjige niste prebrali, se 
pridružite pogovoru, saj je vsebina knjige iztočnica za razpravo.

MKC Radlje ob Dravi. 
10.00 Urice za sproščanje z društvom Šent.
10.00 Nemščina.
18.00 Ugankarski popoldan.

14. FEBRUAR 2020 ■ PETEK

MKC Radlje ob Dravi. 
18.00 Igranje družabnih iger, igranje namiznega tenisa.
20.00 Križanje mnenj.

15. FEBRUAR 2020 ■ SOBOTA

10.00
Knjižnica Radlje. Pravljična ura za otroke: Mravlja in ljubezen. 
Ljudske pravljice, pripovedi in bajke so polne modrosti. Po 
predstavi še ustvarjamo.

MKC Radlje ob Dravi. 
16.00 Družabni vikend.
20.00 Kuhamo z mladimi.

19.00
Dvorana Hostla Radlje ob Dravi. Valentinov ples z Big Bandom 
Radlje. Rezervacije in prodaja vstopnic: Gold pub Radlje. 

16. FEBRUAR 2020 ■ NEDELJA

16.00 
MKC Radlje ob Dravi. Družabni vikend.

18.00
Športna dvorana pri OŠ Muta. Valentinov koncert: Werner in 
ansambel Vez. Vstopnice v predprodaji. Organizator: TD Muta. 

17. FEBRUAR 2020 ■ PONEDELJEK

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Angleške pogovorne urice.
9.00 Berem, torej mislim v domu Hmelina.
18.00 Igranje namiznega tenisa.
20.20 Rekreacija za mlade v Športni hiši.

18. FEBRUAR 2020 ■ TOREK

MKC Radlje ob Dravi. 
10.00 Miselna delavnica v prostorih Društva upokojencev 
Radlje ob Dravi.
10.00 Zeliščarstvo.
16.00 Nemščina.
18.00 Igranje namiznih iger.
19.00 Nemščina v Ožbaltu.

19. FEBRUAR 2020 ■ SREDA

9.30 (začetek) 
Avla Osnovne šole Muta. Srečanje lutkovnih skupin Koroške. Na 
srečanju se bodo predstavile tri skupine: 
■ Lutkovna sekcija Mavrica KD Dravograd s predstavo Sitnobe 
sitne, 
■ Lutkovno-bralna skupina Vrtca Radlje ob Dravi s predstavo 
Vidkova nova srajčica in 
■ Lutkovna skupina OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem s 
predstavo O miški, ki je iskala sir. 
Strokovni spremljevalec: Matevž Gregorič. Organizator: JSKD OI 
Radlje ob Dravi v sodelovanju z OŠ Muta. 
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22. FEBRUAR 2020 ■ SOBOTA

10.00 
Igrišče pred OŠ Vuzenica. Veliko pustno rajanje za male in 
velike maškare. Ob slabem vremenu bo rajanje v Modri dvorani. 
Organizatorji: TIC Vuzenica, OŠ in Vrtec Vuzenica,

14.00–15.30
MKC Radlje ob Dravi. Pustna maska tik pred zdajci: poslikava 
obraza in manjši dodatki, popravki, čopki, kitke ... za male in velike 
puste. Člani DPM Radlje vas nestrpno pričakujemo s čopiči in 
glavniki. Lahko prineseš sliko želene poslikave, pa tudi barvo za 
obraz in kakšen dodatek, ki ga želiš na svoji maski. Organizatorja: 
DPM Radlje in VGC Radlje.

16.00–18.00
Dvorana Hostla Radlje ob Dravi. Rajanje za male in velike puste 
z norčavim programom, plesom, nagradami, ustvarjanjem 
in pustno pogostitvijo. Nujni sta dobra volja in razigranost, 
pa seveda MASKA! Organizatorja: DPM Radlje in VGC Radlje ob 
podpori donatorja Tadeja Kuzmiča.

MKC Radlje ob Dravi. 
16.00 Družabni vikend.
20.00 Kuhamo z mladimi.

19.00
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. Abonma komedij 
2019/2020: Komedija Ljubezen druge polovice v izvedbi KPD 
Josip Lavtižar Kranjska Gora. Predstava je za abonma in izven. 
Organizator: KUD Stane Sever, Dramska sekcija. 

23. FEBRUAR 2020 ■ NEDELJA

11.00
Start in cilj pred Centrom Radlje. Pustni tek. Brez startnine za vse 
maske!  Vsaka maska bo po teku prejela brezplačen krof in topel 
čaj. Dodatne informacije: www.akradlje.si
Organizator: Atletski klub Radlje ob Dravi.

14.00
Center Vuhreda. Pustno rajanje. Vabijo vse maske, da se 
pridružijo. Za topel napitek in krof bo poskrbljeno. Lepo vabljeni 
tudi tisti brez mask. Ob slabem vremenu bo rajanje v Večnamenski 
dvorani Vuhred. Organizator: Turistično društvo Vuhred. 

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Kuharska delavnica.
18.00 Ustvarjalna delavnica.

20. FEBRUAR 2020 ■ ČETRTEK

MKC Radlje ob Dravi. 
10.00 Urice za sproščanje z društvom Šent.
10.00 Nemščina.
18.00 Ugankarski popoldan.

18.00
Knjižnica Radlje. Predstavitev knjige Bernarde Jurič: 12.000 
kilometrov greha. Bernarda Jurič v svojem poklicu opravlja 
zahtevna dela na področju gradbeništva in tehniškega varstva 
okolja in svoj prosti čas, kolikor ji ga ostane, preživi na kolesu ali na 
smučeh – odvisno od obdobja v letu. 
V knjigi z naslovom 12.000 kilometrov greha je opisala svojo 
5500 km dolgo pot od Pertha na zahodu do Sydneyja na vzhodu 
Avstralije, ki jo je spomladi 2018 prekolesarila v 27 dneh. Ker ji to 
ni bilo zadosti, se je v jeseni vrnila in se kot prva in edina ženska 
doslej udeležila posamične kolesarske dirke od severa do juga 
avstralske neskončnosti. 6200 kilometrov dežele kengurujev je 
premagala v 34 dneh. Tako je tudi prva na svetu, ki ji je uspelo 
v enem letu prevoziti obe poti brez spremljevalne ekipe in v 
ekstremnih razmerah. Avtorica v knjigi na neposreden način, 
brez olepševanja opisuje, kako je sledila svoji želji, o pripravah, 
kolesarjenju, bolečinah, srečanjih z živalmi in ljudmi, o avstralskih 
cestah, pa tudi o temah, ki so pritegnile njeno pozornost z vidika 
gradbeniške stroke. Večino časa je bila v coni digitalne tišine, 
brez mobilnega signala, da bi lahko poklicala na pomoč. V vročem 
pesku je videla odtise dolgih debelih kač, spanje v postelji je bil 
pravi luksuz in osvežitve vsakih nekaj sto kilometrov na bencinskih 
črpalkah. Nekaj poglavij iz knjige: Garanje na kvadrat, linija gre v 
franže; Kraste na riti; In resveratrol veritas; Gradbenica na kolesu; 
Disk ploščice in smrčanje za Guinnessa; Trenutek pred SOS; Beg 
iz Faradayeve kletke … Obeta se navdihujoče srečanje z izjemno 
vztrajno športnico.

21. FEBRUAR 2020 ■ PETEK

MKC Radlje ob Dravi. 
18.00 Igranje družabnih iger, igranje namiznega tenisa.
20.00 Križanje mnenj.
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10.00
Zbor pred MKC Radlje. Pohod na Stari grad nad Radljami. 
Priporočamo primerna oblačila in obutev ter malico iz nahrbtnika. 
Udeležba je brezplačna. Predhodne prijave niso potrebne. 
Organizator: DPM Radlje in VGC Radlje.

27. FEBRUAR 2020 ■ ČETRTEK

MKC Radlje ob Dravi. 
10.00 Urice za sproščanje z društvom Šent.
10.00 Nemščina.
18.00 Ugankarski popoldan.

10.00–12.00
Knjižnica Radlje. Počitniška ustvarjalna delavnica: izdelovanje 
zimskega 3D-motiva s 3D-pisali. 
Z uporabo posebnega 3D-pisala bomo izdelali predmete in se 
preizkusili v natančnosti in ustvarjalnosti. Delavnica je primerna za 
otroke od dopolnjenega 7. leta starosti naprej. Zaradi omejenega 
števila pisal se je na delavnico potrebno prijaviti. Prijave zbiramo 
v osrednji knjižnici Radlje in v vseh krajevnih knjižnicah. Ob 
prijavi se dogovorimo za natančnejšo uro delavnice. Na delavnico 
sprejmemo največ 12 udeležencev. 

28. FEBRUAR 2020 ■ PETEK

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

10.00–12.00
Galerija Knjižnice Radlje. Počitniška modelarska delavnica: 
izdelovanje letala. Ob sodelovanju članov Modelarskega kluba 
Radlje bomo izdelovali različna letala in jih tudi preizkušali. 
Delavnica je primerna za otroke vseh starosti, mlajši bodo mogoče 
potrebovali več pomoči odraslih spremljevalcev. Ves potreben 
material bo pripravljen na delavnici. 

MKC Radlje ob Dravi. 
18.00 Igranje družabnih iger, igranje namiznega tenisa.
20.00 Križanje mnenj.

16.00 
MKC Radlje ob Dravi. Družabni vikend.

24. FEBRUAR 2020 ■ PONEDELJEK

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Angleške pogovorne urice.
9.00 Berem, torej mislim v domu Hmelina.
18.00 Igranje namiznega tenisa.
20.20 Rekreacija za mlade v Športni hiši.

11.00–13.00
Kegl bar Radlje. Kegljanje za fante in dekleta. Primerno je tudi za 
začetnike, ki se kegljanja želijo naučiti. Obvezna je športna oprema: 
udobno oblačilo in telovadni copati. Udeležba je brezplačna. 
Predhodne prijave niso potrebne. Organizator: DPM Radlje.

17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke in odrasle. 
Otroci bodo izdelovali pustne maske. Ves material bo pripravljen 
v knjižnici. Odrasli bodo nadaljevali z izdelovanjem nakita. 
Udeleženci potrebujejo barvno žico, debeline 0,3 in kvačko št. 1,5 
ali 2 za izdelavo kvačkanih rožic za nakit ali broško.  

25. FEBRUAR 2020 ■ TOREK

9.30 
Na ploščadi pred MKC Radlje ob Dravi. Pustno rajanje. Ob slabem 
vremenu bo rajanje v prostorih MKC Radlje ob Dravi.

MKC Radlje ob Dravi. 
10.00 Miselna delavnica v prostorih Društva upokojencev 
Radlje ob Dravi.
16.00 Nemščina.
18.00 Igranje namiznih iger.
19.00 Nemščina v Ožbaltu. 

26. FEBRUAR 2020 ■ SREDA

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Kuharska delavnica.
9.30 Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi.
18.00 Ustvarjalna delavnica.






