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DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v DECEMBRU: 
VESEL BOŽIČ, MANDI. 
 

Pravljične ure potekajo v enotah Knjižnice  
 
Radlje ob Dravi po dogovoru z vrtci za 
  
posamezne zaključene skupine otrok.  
 
 

 

Prvi in drugi ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v Knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke:  

☻ 5. december: voščilnice, 

☻ 12. december: praznični okraski.  
 
Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici. 
 
 

Sobota, 10. december 2022, ob 10. uri v GALERIJI Knjižnice Radlje:  

praznična predstava za otroke: PRAV POSEBNO DARILO. 
Ko Beni zjutraj priskaklja mimo smrečice, ga tam čaka prav posebno darilo. Le 
kdo ga je prinesel in kaj naj počne z njim?  

 
 
 
 
 
 
Organizacija v sodelovanju z DPM Radlje. Po predstavi še ustvarjamo. 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 

Sobota, 3. december, ob 11. uri v Knjižnici Radlje: 

delavnica z umetnikom Borisom Bejo: NA DRUGI STRANI MEJE. 
Po ogledu razstave Medprostor se bomo na delavnici spraševali »Kako je na 
tvoji strani?« in odgovore beležili v obliki odtisov. Spoznali bomo grafično 
tehniko in se spominjali časov, ko smo na meji v potne liste prejemali žige 
državnih simbolov.  
Delavnica je namenjena vsem generacijam in je brezplačna.  
Prijava:  
nina.popic@glu-sg.si / 02 620 36 58 

 
 
 
 
 
 
Prvi in drugi ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v Knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle.  
☻ 5. december: voščilnice iz papirja in tehnike pergamano.  

☻ 12. december: škatlice in embalaža za drobne  
pozornosti, ki jih podarjamo v decembru.  
Udeleženci potrebujejo na obeh delavnicah  
osnovno orodje za ustvarjanje s papirjem,  
drug material bo pripravljen v knjižnici.  
 
 

Četrtek, 8. december 2022, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Predavanje Zuhre Horvat: AROMATERAPIJA. 
Aromaterapevtka Zuhra Horvat vas bo popeljala na dišeče potovanje z 
eteričnimi olji. Opozorila bo na varno uporabo le-teh ter nas poučila, kako so 
lahko eterična olja pravi balzam za fizično telo, da lahko celijo fizične in duševne 
rane ter da delujejo tudi na čustvenem in duhovnem področju. Ni vse naravno 
zdravo ter sintetično strupeno. Z veseljem bo odgovorila na vprašanja, ki jih 
lahko predhodno pošljete tudi na njen mail: 
aromazuhra10@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aromazuhra10@gmail.com


Sreda, 14. december 2022, ob 10. uri v Vuzenici: 

selitev knjig po ŽIVI VERIGI.  

Krajevna knjižnica v Vuzenici je od 25. novembra zaprta zaradi preselitve iz 
osnovne šole v kulturno upravni center (modra dvorana). Vabljeni, da se nam 
pridružite in postanete člen v živi verigi. Skupaj z Občino Vuzenica, Osnovno 
šolo in društvi v občini bomo preselili še zadnje knjige in napovedali odprtje 
knjižnice v novih prostorih. 
 
 
 
 
 

Četrtek, 15. december 2022, ob 18. uri v GALERIJI Knjižnice Radlje: 

predstavitev monografije: Anton Repnik (1935-2000) KRIK in odprtje 
razstave njegovih slik.  
Repnik je bil eden redkih slovenskih samoukov, ki je bil član Zveze društev 
slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU). Prvič je razstavljal leta 1963 v Celju na 
razstavi Slovenski samouki. Takrat je že izoblikoval svoj značilni slog. V 
monografiji je zajeta biografija Repnika, predvsem kako je v ustvarjanju našel 
smisel življenja in neusahljivi vrelec izraznih možnosti.  
Pogovor o monografiji in razstavi: 
Milena Zlatar in Janez Repnik. 
Sodeluje: Glasbena šola Radlje ob Dravi. 
Pogovor vodi: Lidija Verdnik. 
Razstava bo na ogled do 15. januarja 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAZSTAVE 
 

Knjižnica Radlje – galerija: 
4. november - 10. december: MEDPROSTOR.  
Organizator: Koroška galerija likovnih umetnosti. 
 
Knjižnica Radlje – galerija: 
14. december - 15. januar: Anton Repnik: razstava slik. 
 
Knjižnica Muta: 
2. november – 31. januar: V ogledalu spominov.  
Avtor fotografij in spremnega besedila: Kristl Valtl. 
 

Vabljeni in dobrodošli! 


