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DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v JUNIJU:  
 
 
01.06.2015 - ponedeljek, ob 16. uri  
v knjižnici v Podvelki,  
 
02.06.2015 - torek, ob 16. uri  
v knjižnici na Muti, 
 
08.06.2015 - ponedeljek, ob 16. uri  
v knjižnici v Vuzenici, 
 
09.06.2015 - torek, ob 10. in ob 16. uri  
v knjižnici Radlje, 
 
10.06.2015 - sreda, ob 16. uri v  
knjižnici Ribnica na Pohorju:                        

     
                                                                                               

 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v juniju: 

30.06.2015 – torek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 
 

 
 

RAZSTAVE 
 
Razstava ročnih del in unikatnih izdelkov Olge Vogrin na ogled v razstavnih 
vitrinah knjižnice Radlje od 1. do 30. junija.  
Olga Vogrin je upokojenka, ki od nekdaj ustvarja z rokami. Loti se izdelave unikatnih 
izdelkov v različnih tehnikah in materialih. Njeni izdelki krasijo njen dom in številne 
domove ljudi, ki so ji blizu in jih obdarja s svojimi pozornostmi. Rada sodeluje na 
različnih razstavah, tudi v knjižnici, kjer vedno izpostavi kaj novega, svežega, se 
izkaže z novo tehniko izdelave ali preizkusi nove materiale. 
 
Razstava Športniki CUDV - Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na 
Koroškem - na svetovnih igrah specialne olimpijade. Na ogled v knjižnici Radlje 
od 4. junija do 31. julija. 
 
Tematske razstave v juniju: 

- 5. junij: svetovni dan OKOLJA, 
- 20. junij: svetovni dan BEGUNCEV. 

 

 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
Prvi torek v mesecu: 02. 06. 2015, ob 10. uri v prostoru 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 9. srečanje v 
sezoni 2014/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Četrtek, 04. 06. 2015, ob 18. uri v knjižnici Radlje: 

Odprtje razstave: Športniki CUDV - Centra za 
usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem - na 
svetovnih igrah specialne olimpijade.  
Na razstavi je zajeta zgodovina črnjanskega zavoda in kasneje centra, pa tudi 
slovenska zgodovina, glede na to, da je ravno Črna zibelka Specialne olimpijade 
Slovenije.  
»Razstava ima poseben pomen za naš center, saj menimo, da je gibanje osnovna 
potreba človeka, s športom pa se tudi dvigujejo meje lastnih sposobnosti, predvsem 
za osebe z motnjami v duševnem razvoju,« je poudarila direktorica CUDV Črna 
Vojka Lipovšek Polc. »Leta 1991 so naši športniki prvič sodelovali na svetovnih igrah 
in od tedaj je barve centra branilo 45 športnikov in 12 trenerjev. Razstava niza 
spomine in doživetja, ki jih naši športniki ne bi doživeli, če se ne bi mi vključili v 
gibanje in seveda, če ne bi sami trenirali in si prizadevali za dobre rezultate. Zahvala 
za spodbudo gre županji Romani Lesjak, ki je ob odprtju olimpijske sobe v našem 
kraju želela celotno olimpijsko dogajanje zaokrožiti ravno s prikazom naših športnih 
uspehov. Črna je namreč skupaj s tedanjim direktorjem in hkrati dolgoletnim 
predsednikom SOS Marijanom Lačnom orala ledino na področju specialno-
olimpijskega gibanja pri nas.« 
Karla Oder, strokovna vodja iz Pokrajinskega muzeja Ravne je zbrala obširno gradivo 
in pri pripravi razstave aktivno sodelovala s športniki in trenerji.  
 
Razstava bo v knjižnici Radlje na ogled od 4. junija do 31. julija. 

 
Več informacij na spletni strani knjižnice ali ob obisku knjižnice. 


