
DOGODKI ZA OTROKE in MLADE 
 
 
 
 

PRAVLJICA POTUJE v MARCU 
Pravljične ure potekajo v enotah  
Knjižnice Radlje ob Dravi po dogovoru  
z vrtci.  
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 

ob 10. uri v galeriji Knjižnice Radlje: 
predstava za otroke: 

TRIJE PRAŠIČKI. 
Nekoč je živela mama svinja, ki je imela tri 
prašičke. Ko so bili dovolj stari, jih je 
poslala v svet, da bi si postavili vsak svoj 
dom… 
Vzgojiteljice iz Vrtca Vuzenica so za 
otroke pripravile igrico po zgodbi s 
pomembnimi nauki.  

 
 
 
 
 
 
 

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

USTVARJALNA SREČANJA za otroke: 

☻ 6. marec: sejemo in sadimo, 

☻ 27. marec: okvir za fotografijo.  
Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici. 

DOGODKI ZA ODRASLE 
Vsako SREDO, ob 10. uri v galeriji 

knjižnice z Nežo Cigler iz ŠKTM Radlje: 
MAORSKI PLES z rekviziti POI. 

 

Vsak PETEK, ob 10. uri v čitalnici knjižnice 
z Nežo Cigler iz ŠKTM Radlje: 

MISELNE DELAVNICE. 
 

ob 10. uri v Knjižnici Muta: 
BRALNO POGOVORNA SREČANJA. 

Vabljeni na 7. srečanje v sezoni 2022/2023,  
ko se bomo z bibliotekarko Aleksandro 
pogovarjali o pisateljih in knjigah: Ivan Tavčar 
- Tavčarjevo leto, Edvard Ravnikar - 
Ravnikarjevo leto, France Prešeren - poezije.  
 

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

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle. 
☻ 6. marec: preprosti uporabni makrame. 

☻ 27. marec: še več idej za makrame.  
Udeleženci potrebujejo vrvico za makrame 
debeline 3-4 mm, ki se razčeše.  
 

ob 18. uri v Knjižnici Radlje 
predavanje: Andrej Pešec:  

MOŠKI-ŽENSKE:  
Kako genialno ravnati drug z drugim? 

Andrej Pešec je univ. dipl. politolog, deluje pa 
kot celostni psiholog, pedagog, trener in 
strokovnjak za odnose ter osebni razvoj. 
Poleg številnih predavanj, s katerimi širi svoje 
znanje, je avtor člankov in več knjig, med njimi 
knjige Ženske in moški - odnosi, komunikacija 
in harmonija. Iskali bomo vzroke, iskali rešitve, 
postavljali vprašanja. 

 
 
 
 

 

ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 
Marija Merljak: predavanje in 

predstavitev knjig iz zbirke  
MLADOST V TELESU. 

Marija Merljak, inženirka živilske 
tehnologije in ena naših najbolj znanih 
svetovalk za zdravo prehrano, se bo v svoji 
predstavitvi osredotočila na  osnovni 
resnici iz svojega bogatega in 
preizkušenega znanja: 
- raznolikost jedi na krožniku za dolgo in 
zdravo življenje, 
- preproste tradicionalne jedi iz lokalnih 
živil so prva pomoč pri težavah želodca, 
črevesja, srca, gibal, hormonov in dihal. 
 
 
 
 
 
 

ob 18. uri v galeriji Knjižnice Radlje: 
predstavitev knjige in srečanje z 

avtorjem: Tone Vogrinec: 
VSI ME KLIČEJO TONA. 

Tone Vogrinec je vseživljenjski športni 
delavec in zanesenjak, rokometaš, tenisač, 
smučarski tekmovalec, trener, direktor, 
menedžer, predvsem pa svetovljan, ki je v 
času svoje kariere in nadaljnjega 
službovanja v športu obiskal skoraj ves 
svet ter ustvarjal velike zgodbe… 
 
 
Z avtorjem se bo  
pogovarjal 
Slavko Bobovnik. 
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ob 17. uri v Knjižnici Muta: 
odprtje likovne razstave  

KRAJ HARMONIJE IN FANTAZIJE ali: 
»ponedeljki so fajn«:  mladi ustvarjalci 

se predstavijo. 
Na Muti že od oktobra lanske jeseni poteka 
pod vodstvom Martine Ambrož tečaj risanja 
za otroke. Tedenska srečanja so namenjena 
ustvarjanju in hkrati  uvodu v razumevanje 
slike in likovne umetnosti na splošno.  
Nastala dela bodo razstavljena v Knjižnici 
Muta od 28. marca vse do 31. maja.     
 

ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 
predavanje Ane Vovk:  

VITALNA SAMOOSKRBA. 
V predavanju bodo slušatelji dobili vpogled v 
dimenzije samooskrbe, v možnosti življenja 
izven sistema, ki se lahko hitro poruši zaradi 
vojn, podnebnih sprememb in naravnih 
nesreč. 
Osrednji del predavanja je vezan na 
prepoznavanje vitalnih rastlin, ki nam dajejo 
življenjsko energijo. Predavanje se zaključi s 
kratkimi recepti kako lahko vsaj delno 
spremenimo način življenja s samooskrbo in 
postanemo vitalni. Izkušnje bodo posredovane 
večinoma iz lastne prakse. 
Redna profesorica in dvojna doktorica 
znanosti Ana Vovk je doktorirala na Dunaju, 
zdaj pa je zaposlena na Univerzi v Mariboru in 
predava študentom učne vsebine, ki jih tudi 
živi. Njeno poslanstvo je, kot sama pravi, 
teorijo prenesti v prakso in razviti novo znanje 
za preživetje v prihodnosti, ker bo potrebno 
najprej vzpostaviti povezavo človeka z naravo. 

 
 
 

 
 
 

           RAZSTAVE 
Knjižnica Radlje – galerija: 14. december - 31. 
marec: Anton Repnik: razstava slik. 
 
Knjižnica Radlje – čitalnica: 26. december - 31. 
marec: Moč dreves: razstava fotografij. Več 
avtorjev. 
 
Knjižnice Radlje – čitalnice: od 3. marca: 
razstava fotografij EX TEMPORE Radlje ob 
Dravi 2022, avtorji: člani Fotokluba Koroške. 
 
Knjižnica Muta: 15. februar - 15. marec: Jože 
Kovač: NEKDAJ NA KMETIH. 

 
KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 6, 2360 Radlje ob Dravi 
tel.: 02 888 04 04, e-naslov: info@knjiznica-radlje.si 
Ponedeljek-četrtek od   9:00  do  17:00 
Petek   od   7:00  do  15:00 
Sobota   od   8:00  do  13:00 
 

KNJIŽNICA MUTA, tel.: 02 88 79 607 
Torek in četrtek  od 13:00  do  17:00 
Sreda in petek  od 11:30  do  15:00 
 
KNJIŽNICA VUZENICA, tel.: 02 87 91 229 
Ponedeljek   od   12:00  do  17:00 
Sreda in petek  od   10:00  do  15:00 
 
KNJIŽNICA PODVELKA, tel.: 02 87 69 503 
Ponedeljek  od    9:00  do  12:00 in 
   od  13:00  do  17:00 
Četrtek   od  11:00  do  17:00 
 
KNJIŽNICA RIBNICA NA POHORJU, tel.: 02 888 03 03 
Torek   od    9:00  do  12:00 in 
   od  13:00  do  17:00 
 
KNJIŽNICA KAPLA (Osnovna šola), tel.: 02 88 79 
716 
Ponedeljek  od  14:00  do  16:00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOGODKI 
MAREC 2023 

 
 
 
 
 
 
 

 
ČE V MARCU LETAJO MUŠICE,  
V APRILU VZEMI ROKAVICE. 

 
   

Vabljeni in dobrodošli.  
 

V knjižnici je vreme  
vedno ravno pravo! 
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