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DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v marcu: KAKO JE NASTALA MAVRICA? 
 

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

 
Sobota, 18. marec 2023, 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. 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 

Vsako SREDO, ob 10. uri v galeriji Knjižnice Radlje:  
MAORSKI PLES z rekviziti POI. 
Delavnico vodi in izvaja Neža Cigler iz JZ ŠKTM Radlje ob Dravi. 

 

Četrtek 2. marec, ob 10. uri v Knjižnici Muta: 

BRALNO POGOVORNA SREČANJA, namenjena starejšim, upokojencem, 

invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti.  
Vabljeni na 7. srečanje v sezoni 2022/2023,  ko se bomo z bibliotekarko Aleksandro 
pogovarjali o pisateljih in knjigah: M. Izmajlova: Vdihni življenje s polnimi pljuči, L. 
Baldini: Maria Montessori in M. Klevišar: Umetnost sobivanja.  
 

Vsak PETEK, ob 10. uri v čitalnici Knjižnice Radlje: 

MISELNE DELAVNICE, ki spodbujajo aktivnost možganov na umirjen način v zelo 

prijetni družbi polni smeha. Na delavnici se izvajajo miselne vaje in igre, preko katerih 
oseba krepi kratkotrajni, dolgotrajni in besedni spomin, pozornost in kognitivno 
mišljenje. Menimo, da imajo delavnice pozitiven vpliv na posameznika, ne glede na 
starostno obdobje. Toplo vabljeni v našo družbo.  
Delavnico vodi in izvaja Neža Cigler iz JZ ŠKTM Radlje ob Dravi.  
 

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 uporabnih makrame idej.  
Udeleženci potrebujejo vrvico za makrame debeline 3-4 mm, ki se razčeše ter po želji lesene 
perle in obročke za dodatek h končnemu izdelku.  
 

Četrtek, 9. marec, 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: 
Zakaj smo, ko so srečne ženske, srečni vsi, in obratno? 
Kako se naučiti dotakniti srca, in ne ega moškega,  
ženske? 
Kako zaznati prave partnerjeve potrebe?  
Kako razviti harmoničen odnos s partnerjem,  
pa tudi z družino, taščo, sorodniki ... 
Kaj v odnosu med žensko in moškim potrebuje  
ženska in kaj moški? 
Kako privlačiti pravega partnerja? 
Zakaj… ? Predavatelj nam obljublja odgovore in »recepte« za izboljšanje odnosov.  



Četrtek, 16. marec, 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: 
1.  Raznolikost jedi na krožniku za dolgo in zdravo življenje. 
2. Preproste tradicionalne jedi iz lokalnih živil so prva pomoč pri težavah želodca, 
črevesja, srca, gibal, hormonov in dihal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Četrtek, 23. marec, 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.  
Svojo avtobiografijo Vsi me kličejo Tona, je napisal ob slavljenju 80-letnice s pomočjo 
Marka Radmiloviča. V njej je opisal svojo življenjsko pot od študenta strojništva, 
smučarja z vrhunskimi rezultati do ključnega moža v slovenski smučarski zvezi, ki se je 
vseh 40 let strastno zavzemal za izboljšave na področju zimskih športov, predvsem za 
ohranjanje zimskega športnega dogajanja na Mariborskem Pohorju, kjer je tudi sam 
začel svoje smučarske začetke.  
 

Pogovor z avtorjem vodi Slavko Bobovnik. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Torek, 28. marec, ob 17. uri v Knjižnici Muta: 

odprtje likovne razstave KRAJ HARMONIJE IN FANTAZIJE ali: 

»ponedeljki so fajn«:  mlade ustvarjalke in 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.     
 
Petek, 31. marec, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

predavanje: Ana 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. Gre 
za prst, vodo, rastline, Slovenijo, Afriko, Azijo, skupaj 13 predmetov in njeno poslanstvo je 
razvoj novih znanj za uporabo v praksi. Zato sodeluje tudi v številnih projektih tako v Sloveniji 
kot v tujini. 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. In samooskrba je ravno področje, kjer se človek najbolj približa naravi in 
Univerzumu.  
 
 

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. 


