
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
MAREC 2014 

 
 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 
 

PRAVLJICA POTUJE v MARCU:  
03.03.2014 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
04.03.2014 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
07.03.2014 - petek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici, 
11.03.2014 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje, 
12.03.2014 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju. 
                                                    

                        SRČEK ZA MAMICO 
 
                                                                                                          
                                            
 
                                            
 
           
 
 
 
 
                                                                                                           
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 10. in 24. marec 2014 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA ZA OTROKE. V marcu bomo na prvi 

delavnici izdelovali ptičke, na drugi pa domiselne ogrlice – zase ali za darilo. Material 
bo pripravljen v knjižnici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v marcu: 
31.03.2014 – ponedeljek dopoldan v knjižnici Radlje za vse enote knjižnice. 
Izžrebani reševalci prejmejo praktično nagrado. 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 

Prvi torek v mesecu: 04.03.2014, 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 2013/2014. 
 
 
06.03.2014 – četrtek, ob 19. uri v Knjižnici Radlje: 

Predstavitev knjige Grege Hočevarja: 
USTVARJEN ZA GIBANJE –  
Vse kar mora o ustroju in delovanju svojega 
telesa vedeti rekreativni in vrhunski športnik.  
 
Grega Hočevar (1972) je bil državni prvak in osem let 
član triatlonske državne reprezentance, udeležil se je 
skoraj dvesto triatlonov po vsem svetu. Je avtor nekaj 
strokovnih in več poljudnih člankov s področja 
vzdržljivostnega treninga, telesne aktivnosti, gibanja, 
zdravja, zdrave prehrane, športne fiziologije in 
biomehanike.  
Ustvarjen za gibanje ni enciklopedični pripomoček, 
ki bi odgovarjal na tisoč in eno vprašanje. Je bolj 
pripoved, ki nas poskuša spoprijateljiti z lastnim 
telesom in jo bomo z veseljem prebirali vsi, ki si kdaj 
obujemo tekaške copate, sedemo na kolo ali kako 
drugače poženemo svoj stroj v višje obrate. 
Najverjetneje je ne bomo prebrali na dušek in se 
bomo h kakšnemu poglavju večkrat vračali – nič za to: 
avtor je našel celo fiziološko potrditev pregovora, da 
se počasi daleč pride. Knjigo bosta predstavila avtor 
in predstavnik založbe CICERON. 
 
 
08.03.2014 – sobota, med 9. in 11. uro v Knjižnici Radlje: 

Prva ZELEmenjava in SEMEnjava na Koroškem – darilo za 8. 
marec.  
Na Zelemenjavi menjamo semena, sadike, pridelke, recepte, izkušnje in 
navdihe z domačega vrta. Semenjava pa pomeni menjavanje semen, sadik, 
vrtnarskih knjig, cvetličnih lončkov, posušenih zelišč in začimb, sladkih kolačkov, 
praktičnih nasvetov in srčnih nasmehov. 
Cilj ZELEmenjave in  SEMEnjave je na solidaren in zabaven način povezati vse 
navdušence dobrot in lepot z domačega vrta ter to navdušenje raztrositi med ostale 
someščane in sovaščane.  
Vabljeni vsi, brez izjeme: vrtnarski guruji in popolni začetniki, mladi in starejši, 
taki z enim samim lončkom na balkonu kot tisti s kilometrsko njivo. Pridite s polnimi 
žepi dobre volje, razveselili pa se bomo tudi vsake slaščice iz domače pečice.  
 
Na zele(seme)njavi bomo le menjali in podarjali, zato denarnice pustite doma. 
Kontaktna oseba in koordinatorica: Zana Peci. 
 
 



Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 10. in 24. 
marec 2014 ob 17. uri v knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA ZA 
ODRASLE. V marcu bomo na prvi delavnici 

izdelali posodico iz modelirne mase, okrašene s 
kamenčki. Potrebujete manjšo skodelico. Na drugi 
delavnici pa bomo izdelali kamniti prtiček ali 
podstavek z lepljenjem manjših ploščatih kamnov na 
podlago. Udeleženci lahko prinesete kamne, ki jih 
želite uporabiti, sicer pa bo ves material pripravljen v 
knjižnici. 
 
20.03.2014 – četrtek, ob 9:30 v domu za starejše občane Hmelina v Radljah: 

BRALNE URE v domu za starejše občane Hmelina. Knjižničarke iz Knjižnice 

Radlje se  s stanovalci doma pogovarjajo o knjigah na določene teme, berejo, 
ustvarjajo in se družijo. 
 
20.03.2014 – četrtek, ob 19. uri v Knjižnici Radlje: 

Literarni večer z Ivano Hauser. 
Domačinka, ki zase pravi, da je zgolj ljubiteljska 
pisateljica, je od leta 2002 članica Mariborske 
literarne družbe. Na pobudo mentorja Marjana 
Pungartnika je začela pisati prozo. Piše o živalih, 
njihovih prirojenih in določujočih lastnostih in odnosih 
človeka do njih. Napisala je tudi sklop zgodb o deklici 
Johani in njenem odraščanju. V okviru Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) se udeležuje 
literarne šole, delavnic in kolonij ter si tako 
izpopolnjuje in širi svoja pisateljska obzorja. Na 
tokratnem literarnem večeru bomo prisluhnili 
zgodbam, ki nas bodo popeljale v otroštvo deklice 
Johane. Literarni večer bo vodila Tanja Volmajer. 
Glasbeni program bodo izvedli učenci Glasbene šole 
Radlje ob Dravi. 
 
27.03.2014 – četrtek, ob 19. uri v Knjižnici Radlje: 

Odprtje 1. samostojne razstave likovnih 
del ljubiteljskega slikarja Antona 
Voduška. Slikar slika intenzivneje zadnja tri leta, 

ko je pričel ustvarjati v likovni sekciji Kulturnega 
društva Radlje ob Dravi. Prej je slikal manj in 
občasno, kolikor mu je poleg službenih obveznosti 
dopuščal čas. Razstavljal je že večkrat na skupinskih 
razstavah, sodeloval pri razpisih JSKD - območne 
enote Radlje in se udeleževal likovnih kolonij. Svoje 
prve slike je naslikal z oljnatimi barvami na platnu, v 
zadnjem času pa uporablja še predvsem akrilne. 
Motivi, ki jih izbira pa so bolj stalni: največ slika 
naravo, slikovite poglede, ki jih lahko predstavi s 
pestrimi barvami in tihožitja. Tokratna razstava je torej 
prva samostojna razstava in bo v knjižnici Radlje na 
ogled do 3. maja. 



 
RAZSTAVE 

 
Razstava ročnih del in unikatnih izdelkov ročnodelskega krožka TROBENTICE z 
Mute. Krožek deluje 18 let. V njem se srečuje okoli 20 udeleženk, ki so predvsem 
upokojenke in invalidke v starosti od 50 do 80 let. Poleg klasičnih ročnih del rade 
spoznavajo in preizkušajo nove tehnike in uporabijo različne materiale, tako nastajajo 
različni unikatni izdelki;  vse od rožic iz različnih materialov, svilenih poslikav, verižic, 
polstenih izdelkov, do servijetne tehnike na različnih medijih. Vsako leto se predstavijo 
na vsaj eni razstavi v svojem domačem kraju, rade pa razstavljajo tudi drugod – 
samostojno ali z drugimi ročnodelskimi skupinami. Tokratna razstava bo na ogled v 
razstavnih vitrinah v knjižnici Radlje od 1. do 31. marca. 
 
Razstava fotografij: FIJI in NOVA ZELANDIJA, avtorice Mateje Mazgan. Na ogled v 
Knjižnici Radlje do 24. marca 2014. 
 
Razstava likovnih del Antona Voduška. Na ogled v knjižnici Radlje od 27. marca 
do 3. maja 2014. 
 
Tematske razstave na ogled v knjižnici Radlje od 1. do 30. marca: 

- 21. marec: svetovni dan LUTKARJEV, 
- 23. marec: svetovni dan METEOROLOGIJE, 
- Majda KOREN - mladinska pisateljica, rojena 12. marca 1960, 
- Miki MUSTER – akademski kipar, ilustrator, animator, dobitnik številnih 

priznanj za svoje ustvarjanje. 13. februarja 2014 ga je predsednik države 
Borut Pahor odlikoval s srebrnim redom za zasluge za vrhunsko pionirsko 
delo na področju slovenskega animiranega filma in stripa. 

 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice.  


