
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
FEBRUAR 2013 

 
 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 
 

PRAVLJICA POTUJE v FEBRUARJU:  
04.02.2013 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
05.02.2013 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
11.02.2013 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici, 
12.02.2013 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje, 
13.02.2013 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju. 
                                                    

                       ZALJUBLJENI ŽABEC 
 
                                                                                                          
                                            
 
                                            
 
           
 
 
 
 
                                                                                                           
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 11. in 25. februar 2013 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA ZA OTROKE. V februarju bomo na prvi 
delavnici izdelovali na temo Valentinovo, na drugi pa domiselno cvetje iz nogavic. 
Material bo pripravljen v knjižnici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v februarju: 
28.02.2013 – četrtek dopoldan v knjižnici Radlje za vse enote knjižnice. 
Izžrebani reševalci prejmejo praktično nagrado. 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 

Prvi torek v mesecu: 05.02.2013, ob 10. uri v prostorih društva upokojencev in 
invalidov Muta, Glavni trg 27: 

BRALNA SREČANJA, namenjena starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi 
berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Vabljeni na 5. srečanje v 
sezoni 2012/2013. 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 11. in 25. februar 2013 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA ZA ODRASLE. V februarju bomo 
slikali na steklo in porcelan. Barve bodo pripravljene v knjižnici. Udeleženci prinesete 
za poslikavo primerne steklene in porcelanaste predmete in čopiče.  
 
14.02.2013 – četrtek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Odprtje razstave likovnih del Danila Goriška.  
Danilo Gorišek se s slikanjem intenzivneje ukvarja od leta 2007. Je velik ljubitelj 
likovne umetnosti in samouk. Kot član likovne sekcije Kulturnega društva Dravograd 
dobiva prave spodbude za ustvarjanje in napredovanje. Najraje slika z oljnimi 
barvami, pa tudi z akrilnimi. Njegova motivika je zelo raznolika: od pogledov v 
naravo, živali, do tihožitij s cvetjem do abstrakcij. To bo njegova druga obsežnejša 
samostojna razstava, sodeloval pa je v več skupinskih. Razstava bo na ogled do 16. 
marca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.02.2013 – petek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Predstavitev in delavnica: 5 TIBETANSKIH VAJ Z MAJO 
VEBER. 5 Tibetanskih vaj – VRELEC MLADOSTI – so čudež, ki ga naredite sami 
s seboj. Že po 20 rednih vadbah bodo drugi opazili razliko in vas vprašali: ja, kaj si pa 
ti naredil /naredila s sabo, super izgledaš! Že po mesecu redne vadbe se ne boste 
mogli načuditi novi gibčnosti telesa in povečani življenjski energiji. Z redno vadbo 
postanete odpornejši, okrepijo se mišice medeničnega dna, izboljša se delovanje 
prostate, prekrvavitev mišic, kosti in sklepov, obenem pa se lažje soočite s stresom. 
Ker ste že zjutraj polni energije, ste cel dan bolj sproščeni. Vaje imajo izreden 
energetski samozdravilen pomen – vaše telo se je namreč sposobno zdraviti samo. 
In najboljše: vaje vam vzamejo največ 15 minut na dan.  
Vabljeni, udeležba je brezplačna. Ker bomo vaje tudi naredili, si prinesite ustrezno 
podlogo za vadbo na tleh. 
 
 
 
 
 



Tretji četrtek v mesecu: 21.02.2013, od 13. do 17. ure v knjižnici Radlje: 

Svetovalno središče Koroška (izvaja MOCIS, Slovenj Gradec). 
Namenjeno vsem, ki se želite izobraževati. Obiščite svetovalko, svetovanje je 
brezplačno, potrebna predhodna najava po telefonu: (02) 884 64 07, 051 224 942 
ali po el. pošti: mocis.bernarda@siol.net. Dejavnost financirata in podpirata  
Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v 
okviru Centra vseživljenjskega učenja.  
 
21.02.2013 – četrtek, ob 17:30 v Knjižnici Radlje: 

Predstavitev knjige Toneta Partljiča: DEKLICA IN GENERAL. 
Knjiga je bila izdana leta 2011 v založbi Ajda in je zasnovana kot dvoje vzporednih 
besedil. Na eni strani sledimo izmišljeni zgodbi, kot jo pripoveduje deklica, katere 
življenje je bilo povezano z generalom Rudolfom Maistrom, v drugi pa so nanizana 
zgodovinska dejstva o tem velikem Slovencu. Ilustriral jo je Anton Buzeti. Ne 
zamudite predstavitve knjige! Tako kot jo bo predstavil pisatelj in dramatik Tone 
Partljič, ki ga je general kot osebnost prevzel in prepričal, je ne more predstaviti 
nihče! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.02.2013 – petek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Nadaljevanje in zaključek delavnice: 5 TIBETANSKIH VAJ Z 
MAJO VEBER. Z obnovitvijo vaj in odgovori na vprašanja udeležencev bomo 
delavnico zaključili. Ker pa telo za harmonično delovanje potrebuje tudi zdravo 
prehrano, nam jo bo predstavila Minka GANTAR, ki se s področjem zdrave prehrane 
ukvarja že vsaj 20 let. Vabljeni, udeležba je brezplačna. Ker bomo aktivni, 
potrebujemo podlogo za vadbo na tleh. 
 
28.02.2013 – četrtek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Potopisno predavanje: »EKSKLUZIVNO IZ PUŠČAVE - S 
KOLESOM PO OMANU«, ki nam ga bo predstavil avanturistični kolesar 
Simon Eržen. 
Raznolika pokrajina kot so visoke gore, peščena in kamnita puščava, kristalno morje, 
raznovrstna hrana in izjemno gostoljubni domačini zaznamujejo Oman, državo na rtu 
arabskega polotoka. Kolesarska pot v dolžini 1200 km, od glavnega mesta Muscat po 
severni obali skozi puščavo vse do Salalaha na jugu, je bila polna presenetljivih 
dogodivščin.  
 
 
 
 
 
 
 
 



RAZSTAVE 
 

Razstava unikatnih izdelkov in ročnih del, ki so nastala in nastajajo v prostem času, 
ki ga avtorica Olga Vukovac nameni ustvarjalnemu izražanju. Na ogled v razstavnih 
vitrinah v knjižnici Radlje od 1. do 28. februarja. 
 
8. regijska fotografska razstava, ki jo organizira JSKD, območna izpostava Radlje ob 
Dravi. Letošnji temi: minljivost in prosta tema. Razstava bo na ogled do 9. februarja 
2013. 
 
Razstava likovnih del Danila Goriška. Na ogled v knjižnici Radlje od 14. februarja do 
16. marca 2013. 
 
Tematske razstave na ogled v knjižnici Radlje od 1. do 28. februarja: 

- 5. februar: svetovni dan VARNE UPORABE INTERNETA, 
- 21. februar: svetovni dan MATERINŠČINE, 
- Bratko KREFT, rojen 11. 02. 1905, 
- Mimi MALENŠEK, rojena 08. 02. 1919, 
- Veno TAUFER, rojen 19. 02. 1933, 
- Matjaž KMECL, rojen 23. 02. 1934. 

 

 
Več informacij na spletni strani knjižnice 

ali ob obisku knjižnice.  


