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NA PODLAGI 79. ČLENA STATUTA OBČINE RADLJE OB DRAVI, (MUV ŠT. 25/06, 20/15,28/16, 35/17), VAS ŽUPAN OBČINE RADLJE OB DRAVI VABI NA

ZBOR OBČANOV
KI BO POTEKAL PO NASLEDNJEM RAZPOREDU:

• ponedeljek, 4. november 2019, ob 19. uri, SP. VIŽINGA, mladinski 
dom Havaji,

• torek, 5. november 2019, ob 19. uri, ŠT. JANŽ PRI RADLJAH, gostilna 
Žohar,

• sreda, 6. november 2019, ob 19. uri, DOBRAVA, Vaški dom Dobrava,
• četrtek, 7. november 2019, ob 19. uri, SV. TRIJE KRALJI, Dom 

krajanov,
• petek, 8. november 2019 , ob 19. uri, REMŠNIK, dvorana na Remšniku

• ponedeljek, 11. november 2019, ob 19. uri, SV. ANTON NA 
POHORJU, dvorana KS,

• torek, 12. november 2019, ob 19. uri, VUHRED, večnamenska 
dvorana,

• sreda, 13. november 2019, 19. uri VAS, gostilna pri Erjavcu
• četrtek, 14. november 2019, ob 19. uri , ZG. VIŽINGA, Ribiški dom 

Radlje ob Dravi,
• petek, 15. november 2019, ob 19. uri RADLJE OB DRAVI, Galerija v 

Knjižnici Radlje.

Predlog dnevnega reda zbora občanov:
• seznanitev z aktualnostmi v občini ter druga problematika.

V primeru morebitne spremembe termina zbora občanov vas bomo pravočasno obvestili.

VLJUDNO VABLJENI!
Župan Občine Radlje ob Dravi
Mag. Alan BUKOVNIK

ČETRTEK, 21. NOVEMBER 2019
Dom za starejše občane Hmelina v Radljah
9.30 Bralne ure. S knjižničarko iz Knjižnice Radlje se stano-

valci doma pogovarjajo o knjigah na določene teme, 
berejo, ustvarjajo in se družijo.

MKC Radlje ob Dravi
10.00 Urice sproščanja z Društvom Šent
18.00 Ugankarski popoldan.

PETEK, 22. NOVEMBER 2019
Knjižnica Muta
10.00 Pravljica potuje, tokrat: Nimam časa

MKC Radlje ob Dravi
18.00  Igranje družabnih iger, igranje namiznega tenisa

20.00 Križanje mnenj

Galerija Knjižnice Radlje
16.30 in 
18.00

Kino v knjižnici za otroke in mlade, ki si vstopnico pri-
dobijo z izposojo knjige v kateri koli enoti Knjižnice 
Radlje v mesecu novembru. Prva predstava je name-
njena mlajšim, druga pa starejšim otrokom.

SOBOTA, 23. NOVEMBER 2019
Knjižnica Radlje ob Dravi

10.00

Predavanje Špele Kresnik: Kako (pre)živeti s perfekcio-
nistom? Veliko ljudi čaka na pravi trenutek ali na to, da 
bo vse »tip top«, preden se bodo nečesa lotili. Zato je 
perfekcionizem pogosto tudi vzrok našega odlašanja. 
Na predavanju boste spoznali, kako obvladati perfekci-
onizem in kako z njim (pre)živeti ter omejiti njegov vpliv 
na naše življenje. Da bo udeležba na predavanju omo-
gočena tudi staršem z mlajšimi otroki, bo zanje sočasno 
v otroškem delu knjižnice potekala ustvarjalna delavni-
ca. Soorganizator: VGC Dogaja se!

MKC Radlje ob Dravi
16.00 Družabni vikend
20.00 Kuhamo z mladimi
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju

19.00
Abonma komedij 2019/20, druga predstava KD Pliberk: 
Mož moje žene. Organizator: KUD Stane Sever Ribnica 
na Pohorju

NEDELJA, 24. NOVEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi
16.00 Družabni vikend

PONEDELJEK, 25. NOVEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi
9.00 Angleške pogovorne urice
9.30 Berem, torej mislim v Domu Hmelina
18.00 Igranje namiznega tenisa
20.20  Rekreacija za mlade v Športni hiši Radlje ob Dravi
Knjižnica Radlje

17.00

Ustvarjalna srečanja za otroke in odrasle. Otroci bodo 
izdelovali adventne venčke, vse potrebno bo pripravlje-
no v knjižnici. Odrasli bodo dokončali modni nakit iz alu-
minijaste žice. Udeleženci potrebujejo kladivo in dvoje 
manjših klešč za oblikovanje žice ter zaključne elemente 
za dokončanje nakita. Drugo orodje in material bosta 
pripravljena v knjižnici.

TOREK, 26. NOVEMBER 2019

MKC Radlje ob Dravi

10.00 Miselna delavnica v prostorih Društva upokojencev Ra-
dlje ob Dravi

18.00 Igranje namiznih iger

SREDA, 27. NOVEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi
9.00 Kuharska delavnica
9.30 Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi
18.00 Ustvarjalna delavnica

ČETRTEK, 28. NOVEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi
10.00 Urice sproščanja z Društvom Šent
18.00 Ugankarski popoldan
Knjižnica Radlje
18.00 Literarno-potopisni večer in predstavitev knjige Nataše 

Zupanc: Oblečena v kente. Knjiga je avtoričin prvenec 
in kot pravi, je dolgo časa čutila, da mora napisati svojo 
zgodbo, jo pokazati svetu in tako na neki način posta-
viti stvari na svoje mesto. V njej so zapisane resnične 
zgodbe iz njenega življenja, ko je poročena z afriškim 
šamanom tri leta živela v Gani med domačini, vpijala 
njihovo kulturo in se učila tega, na kar smo mi že po-
zabili: zaupati in vedeti. Knjiga se lahko bere tudi kot 
nizanje zanimivosti iz afriškega resničnega in mističnega 
življenja, opremljena je s fotografijami, ki bralca pope-
ljejo v središče samega dogajanja in doživljanja Afrike. 
Nataša je v knjigo prelila vso svojo ljubezen, ki jo čuti do 
te afriške države, kjer živijo najbolj črni ljudje na našem 
planetu. Ebenovinasta Gana je njen drugi dom, tam so 
doma tudi ljudje, ki jih ima srčno rada. Z avtorico se bo 
pogovarjala bibliotekarka Tanja Repnik.

PETEK, 29. NOVEMBER 2019
Knjižnica Radlje
Dopoldne Žrebanje reševalcev knjižne uganke meseca oktobra za 

vse enote knjižnice
MKC Radlje ob Dravi
18.00 Igranje družabnih iger, igranje namiznega tenisa
20.00 Križanje mnenj
SOBOTA, 30. NOVEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi
16.00 Družabni vikend
20.00 Kuhamo z mladimi
Kulturni dom Radlje ob Dravi
18.00 Dobrodelni Miklavžev koncert. S prispevki bo Big Band 

Radlje kupil baspozavno. Nastopajo: Big Band Radlje in 
Nejc Miklošič pod vodstvom Aljaža Razdevška, Pihalni 
orkester Glasbene šole Radlje ob Dravi pod vodstvom 
Vojka Trnjeka, Pevski zbor Osnovne šole Radlje ob Dravi 
pod vodstvom Simone Svanjak in Rusalke. Organizator: 
Klub Big Band Radlje

VODNIK PO PRIREDITVAH OBČIN MUTA, PODVELKA, 
RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA POHORJU IN VUZENICA 
PETEK, 1. NOVEMBER 2019

Dan spomina na mrtve

SOBOTA, 2. NOVEMBER 2019

MKC Radlje ob Dravi

16.00 Družabni vikend
20.00 Kuhamo z mladimi

NEDELJA, 3. NOVEMBER 2019

Št. Janž nad Radljami

11.00 Zahvalna maša

MKC Radlje ob Dravi

16.00 Družabni vikend

PONEDELJEK, 4. NOVEMBER 2019

MKC Radlje ob Dravi

9.00  Angleške pogovorne urice
9.30 Berem, torej mislim v Domu Hmelina
10.45 Čajanka po nemško v Domu Hmelina
18.00 Igranje namiznega tenisa
20.20 Rekreacija za mlade v Športni hiši Radlje ob Dravi
TOREK, 5. NOVEMBER 2019
Knjižnica Muta

10.00
Bralno-pogovorno srečanje, namenjeno starejšim, upo-
kojencem in invalidom, ki radi berete, si želite brati in se 
ob knjigah pogovarjati ter družiti.

MKC Radlje ob Dravi

10.00 Miselna delavnica v prostorih Društva upokojencev Ra-
dlje ob Dravi

10.00 Zeliščarstvo
17.00  Sestanek nemščina
18.00  Zvočno potovanje z gongi
18.00 Igranje namiznih iger

SREDA, 6. NOVEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi

9.00  Kuharska delavnica

18.00  Ustvarjalna delavnica
19.00  Martinčkov večer
Galerija Knjižnice Radlje ob Dravi

17.30

Kreativne literarne delavnice z dr. Davidom Bedračem. 
Mesečne delavnice vodi dr. David Bedrač, pesnik, pro-
fesor slovenščine, doktor literarnih ved, publicist, kri-
tik in mentor. Zaključena skupina prijavljenih literatov. 
Organizator: JSKD OI Radlje ob Dravi.

ČETRTEK, 7. NOVEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi
10.00 Urice za sproščanje z društvom Šent
18.00 Ugankarski popoldan
Knjižnica Radlje ob Dravi
18.00 Predavanje: O kronični bolečini in kako živeti z njo. 

Predavala bo Božena Jerković Parać, dr. med., spec. 
anestez. Predavanje organizirata Slovensko društvo 
Hospic, OO Koroška in Društvo bolnikov s kronično bo-
lečino Koroške v ustanavljanju.

PETEK, 8. NOVEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi
18.00 Igranje družabnih iger in namiznega tenisa



MKC Radlje ob Dravi

20.00 Križanje mnenj

SOBOTA, 9. NOVEMBER 2019

Knjižnica Radlje ob Dravi

8.30 Galerija Knjižnice Radlje. Seminar/delavnica za vodje 
odraslih folklornih skupin. Seminar je namenjen vod-
jem odraslih folklornih skupin, plesnim pedagogom v 
kulturno-umetniških društvih, plesalkam in plesalcem, 
ki že delajo ali bodo v prihodnje lahko prevzeli strokov-
no ali vodstveno delo v odraslih folklornih skupinah. 
Mentor dr. Tomaž Simetinger se je v drugi polovici 
devetdesetih let 20. stoletja pridružil folklorni skupini 
v Črni na Koroškem. Kasneje se je vključil v Folklorno 
skupino Emona v Ljubljani in nazadnje v Akademsko 
folklorno skupino France Marolt v Ljubljani, kjer je leta 
2010 prevzel umetniško vodstvo. Je avtor ali soavtor 
številnih odrskih postavitev. Vodi seminarje, in sicer 
tako za vodje otroških kot odraslih folklornih skupin. 
Aktivno raziskuje na terenu in se posveča etnokoreolo-
giji. Seminar je dvodneven in bo potekal tudi v nedeljo, 
10. novembra, med 8. in 12. uro. Prijave in informacije: 
JSKD Območna izpostava Radlje ob Dravi, e-pošta: oi.ra-
dlje.ob.dravi@jskd.si.

8.45 Začetna lutkovna delavnica. Vsebina: obdelava posa-
mezne faze dela v lutkovni skupini, od idejnega koncep-
ta do izvedbe. Spoznali bomo različne lutkovne tehnike 
in njihove zakonitosti ter animacijske zmožnosti posa-
meznih tehnik in ob zaključku delavnice pripravili tudi 
krajšo produkcijo. V prvem delu se bomo posvetili izbo-
ru literarne predloge, analizi in dramaturški razčlembi 
besedila ter pripravi režijskega koncepta. Pogovorili se 
bomo o primernem izboru lutkovne tehnike ter kako 
se lotimo dramaturške, likovne in režijske zasnove 
predstave. V drugem delu delavnice se bomo posvetili 
lutkovnosti, glavni razliki med lutkovnim in dramskim 
gledališčem. Raziskovali bomo, kaj vse zmore lutka, in 
spoznali animacijske zmožnosti posameznih tehnik. Ob 
zaključku delavnice bomo pripravili tudi krajšo produk-
cijo. Delavnica je namenjena strokovnim delavcem v 
vrtcih in šolah, lutkovnim režiserjem, igralcem in men-
torjem lutkovnih skupin, ki jih zanima ustvarjanje v lut-
kovnem gledališču. Je priprava na Srečanje lutkovnih 
skupin Koroške, ki bo 19. februarja 2019. Mentor Ma-
tevž Gregorič je animator, dramaturg in lutkovni režiser. 
Po nekajletni zaposlitvi v Lutkovnem gledališču Maribor 
je leta 1997 z namenom raziskovanja lutkovnega medi-
ja in odkrivanjem lastnega umetniškega izraza ustanovil 
Lutkovno gledališče Koruzno zrno, znotraj katerega je 
ustvaril deset avtorskih lutkovnih predstav tako za ot-
roke kot tudi za odrasle. Je eden izmed redkih lutkovnih 
ustvarjalcev pri nas, ki ostaja zavezan lutkovnim preds-
tavam za odrasle in mladino. Na festivalih v Sloveniji 
in tujini so njegove predstave dobile več v lutkovnem 
svetu izredno prepoznavnih nagrad (Mednarodni lut-
kovni festival za odrasle Pierrot 2001, Stara Zagora v 
Bolgariji: Grand prix za predstavo Nylon; I. bienale Usta-
nove lutkovnih ustvarjalcev, Maribor 2001: nagrada 
strokovne žirije za izvirnost za predstavo Nylon; Med-
narodni lutkovni festival Lutke 2002, Ljubljana: nagrada 
za izvirnost za predstavo Nylon; Mednarodni lutkovni 
festival Zlati delfin 2002, Varna v Bolgariji: nagrada za 
režijo za predstavo Nylon itd.). Drugi del delavnice bo 
potekal 23. novembra 2019. Prijave in informacije: JSKD 
Območna izpostava Radlje ob Dravi, e-pošta: oi.radlje.
ob.dravi@jskd.si

TOREK, 8. OKTOBER 2019

MKC Radlje ob Dravi 

16.00 Družabni vikend

20.00 Kuhamo z mladimi

Kulturni dom Ožbalt

19.00 Potopisno predavanje župnika Jožeta Motalna: CAMI-
NO, po Jakobovi poti s kolesom. Spremljevalni program: 
Kvartet deklet iz Remšnika. Organizator: KD Ožbalt

NEDELJA, 10. NOVEMBER 2019

Zg. Vižinga

11.00 Martinova nedelja

MKC Radlje ob Dravi 

16.00 Družabni vikend

PONEDELJEK, 11. NOVEMBER 2019
Knjižnica Podvelka

10.00  Pravljica potuje, tokrat: Nimam časa

MKC Radlje ob Dravi 

9.00  Angleške pogovorne urice

9.30 Berem, torej mislim v domu Hmelina

18.00 Igranje namiznega tenisa

20.20 Rekreacija za mlade v Športni hiši Radlje ob Dravi

Knjižnica Radlje

17.00 Ustvarjalna srečanja za otroke in odrasle. Otroci bodo 
izdelovali okraske za adventni venček, vse potrebno bo 
pripravljeno v knjižnici. Odrasli bodo oblikovali modni 
nakit iz aluminijeve žice. Udeleženci potrebujejo kla-
divo in dvoje manjših klešč za oblikovanje žice. Drugo 
orodje in material bosta pripravljena v knjižnici. 

TOREK, 12. NOVEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi
10.00 Miselne delavnice v prostorih Društva upokojencev 

Radlje ob Dravi
18.00 Igranje namiznih iger

SREDA, 13. NOVEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi
9.00 Kuharska delavnica
18.00 Ustvarjalna delavnica
Knjižnica Ribnica na Pohorju

10.00 Pravljica potuje, tokrat: Nimam časa

ČETRTEK, 14. NOVEMBER 2019
Knjižnica Radlje

9.00

Bralno-pogovorno srečanje, namenjeno odraslim, sta-
rejšim, upokojencem in invalidom; vsem, ki radi berete, 
želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Na 2. 
srečanju se bodo udeleženci pogovarjali o knjigi Veliki 
dobitek. Pogovor bo vodila in usmerjala Breda Bobov-
nik. Čeprav knjige niste prebrali, se pridružite pogovoru, 
saj je vsebina knjige zgolj iztočnica za razpravo.

MKC Radlje ob Dravi
10.00 Urice za sproščanje z Društvom Šent
18.00 Ugankarski popoldan

Dvorana Glasbene šole Radlje
18.00 Nastop učencev Glasbene šole Radlje

Knjižnica Radlje

18.00

Literarni večer in srečanje s patrom Karlom Gržanom: 
Predavanje o ironiji in smehu, ki osvobaja. Pater dr. Ka-
rel Gržan je karizmatični teolog, duhovnik, pisatelj, pre-
davatelj, proučevalec slovenske zgodovine, ustanovitelj 
komune za odvisnike in odvisnice ter doktor literarnih 
ved. Je kaplan v Solčavi, vendar ni običajen duhov-
nik, saj živi odprto med ljudmi. Živi na videz sam sredi 
gorske doline, a ne osamljen. V svojih razmišljanjih in 
pisanju nenehno išče odgovore in poti zase in za ljudi 
v stiski. Loteva se aktualnih družbenih tem, medčlo-
veških odnosov, včasih na poljuden, drugič na filozofski 
način. Zelo rad se srečuje z bralci in poslušalci, mladimi 
in odraslimi, pogosto je gost različnih oddaj, saj zna zelo 
zapletene resnice predstaviti izjemno preprosto. Izdal je 
več kot 30 knjig za otroke, mladostnike in odrasle. Med 
pisanjem knjige Le kaj počne bog v nebesih, da je na 
zemlji toliko trpečih ga je zadela možganska kap in pra-
vi, da mu je prav bolezen pomagala, da je prišel »bolj 
k pameti«. S humorjem in samoironijo je prežeta tudi 
knjiga Jaz, Čarli Čeplin, katere pomembno sporočilo je, 
da: »Smeh osvobaja, prežene ne le notranje tegobe, 
temveč krepi tudi telo.« Knjiga je tudi na priporočilnem 
seznamu bralne značke za odrasle v tej sezoni. S povab-
ljenim gostom in literarnim večerom, polnim iskrenega 
in osvobajajočega smeha, bomo še uradno spodbudili 
obiskovalce in bralce k sodelovanju pri bralni znački Ko-
rošci pa bukve beremo.

PETEK, 15. NOVEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi
18.00  Igranje družabnih iger in namiznega tenisa
20.00  Križanje mnenj

SOBOTA, 16. NOVEMBER 2019
Avla OŠ Muta
8.30–15.00 Delavnica za mentorje otroških folklornih skupin: Prak-

tični primeri plesov/koreografij za otroške folklorne 
skupine. Delavnico vodi: dr. Tomaž Simetinger. Obve-
zne prijave: JSKD OI Radlje ob Dravi, e-pošta: oi.radlje.
ob.dravi@jskd.si

Knjižnica Radlje
10.00 Pravljica potuje, tokrat: Nimam časa. Medved Tit bi 

prijateljem rad povedal, da se nekaj časa ne bodo vi-
deli, a prijatelji, prezaposleni z vsakdanjimi opravili, 
zanj nimajo niti stotinke minute časa. In tako pride do 
nesporazumov … Udeležba je brezplačna. Po pravljici še 
ustvarjamo.

MKC Radlje ob Dravi
16.00 Družabni vikend
20.00 Kuhamo z mladimi
Večnamenska dvorana Vuhred
17.00 Folklorna prireditev: KAK JE BLO VČOSIH. Folklorna sku-

pina KPD Kovač Lija Vuhred je tokrat v goste povabila: 
Folklorno društvo Sv. Jurij ob Ščavnici, otroško folklorno 
skupino POŠ Vuhred in otroško folklorno skupino Hri-
bovčki POŠ Remšnik. Organizator: Folklorna skupina 
KPD Kovač Lija Vuhred

NEDELJA, 17. NOVEMBER 2019
Bukovje, Dravograd

11.00, 
14.15, 
17.15

Regijsko tekmovanje odraslih pevskih zasedb 2019 Od 
Celja do Koroške. Tokrat bodo trije koncerti, in sicer 
ob 11.00, 14.15 in 17.15. Na koncertu ob 11. uri bosta 
prepevala tudi zbora Kulturnega društva Radlje: Ženski 
pevski zbor Dominica nova pod vodstvom Urške Pečo-
nik in Dekliški pevski zbor Aglaja pod vodstvom Kerstin 
Pori, na koncertu ob 17.15 pa še zbor KŠT društva Rem-
šnik, Vokalna skupina Remšnik, pod vodstvom Martine 
Mrakič. Organizator: JSKD

MKC Radlje ob Dravi

16.00 Družabni vikend

18.–21. NOVEMBER 2019

         

Dan splošnih knjižnic je tako lep praznik, da ga bomo 
praznovali v Knjižnici Radlje ob Dravi kar ves teden. 
Pridružite se na tednu razstav, predstavitev, delavnic in 
dogodkov na izbrano temo dneva!
18. 11. V Osrednji knjižnici Radlje ob Dravi. Zelena knji-
žnica/ekodan: predstavitev bukvic za vsakogar. Knjižnica 
skrbi za ponovno rabo knjig, ki so jih uporabniki izločili iz 
svojih domačih knjižnic, z bukvicami za vsakogar. Bukvi-
ce so v Knjižnici Radlje stare že štiri leta in obiskovalci jih 
z veseljem sprejemajo.
19. 11. V vseh enotah Knjižnice Radlje. Rastemo z/s …: 
rastemo lahko z različnimi informacijskimi viri, različnimi 
gosti v knjižnici, glasbo, znanjem in domišljijo, zato vas 
bomo vprašali, česa si v knjižnici še želite in kaj pogreša-
te za še boljšo »rast«. Predloge boste lahko oddali tudi 
anonimno – v skrinjico želja. Vse želje bomo upoštevali 
v največji meri, in če bo le mogoče, tudi uresničili.
20. 11. V Osrednji knjižnici Radlje ob Dravi. Dan splo-
šnih knjižnic z razstavo gradiva, ki je bilo v zadnjih le-
tih najbolj iskano in največkrat izposojeno v slovenskih 
knjižnicah. 
21. 11. V Osrednji knjižnici Radlje ob Dravi. Pravica ve-
deti je najkrajša oznaka za čisto vse, kar ponuja knjižni-
ca. Obiskovalce bomo opozorili na informacijske mate-
riale in infotočko, kjer se v knjižnici stekajo informacije, 
povabila in obvestila iz širšega lokalnega okolja. 
22. 11. V Osrednji knjižnici Radlje ob Dravi. Dan zelenih 
knjig z razstavo knjig na mladinskem oddelku.

PONEDELJEK, 18. NOVEMBER 2019

MKC Radlje ob Dravi. 

9.00 Angleške pogovorne urice
9.30 Berem, torej mislim v Domu Hmelina
10.45 Čajanka po nemško v Domu Hmelina
18.00 Igranje namiznega tenisa
20.20 Rekreacija za mlade v Športni hiši Radlje ob Dravi
TOREK, 19. NOVEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi
10.00 Miselna delavnica v prostorih Društva upokojencev Ra-

dlje ob Dravi
10.00 Zeliščarstvo
18.00 Igranje namiznih iger

SREDA, 20. NOVEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi
9.00  Kuharska delavnica
18.00  Ustvarjalna delavnica


