
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi 
MAJ 2017 

 
 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

 

PRAVLJICA POTUJE v MAJU:  
 
08.05.2017 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Podvelki, 
 
09.05.2017 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
 
10.05.2017 - sreda, ob 10. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju, 
 
15.05.2017 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici, 
 
16.05.2017 - torek, ob 10. in ob 16. uri v knjižnici Radlje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v maju: 

31.05.2017 – sreda dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice. 

Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 

 

 
 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
Prvi torek v mesecu: 09. 05. 2017, 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 8. srečanje v 

sezoni 2016/2017. 

 
 
 
Četrtek, 11. 05. 2017, ob 19. uri v knjižnici Radlje: 

Odprtje fotografsko-pesniške razstave Matjaža Marinčka: 
TAKO VIDIM TA SVET. 
 

Matjaž Marinček se je rodil leta 1951 v Ljubljani, očetu zdravniku in mami gospodinji. 

Svojo mladost je preživel na Koroškem: drugo polovico osnovne šole je 

obiskoval v Radljah, maturiral pa je na ravenski gimnaziji. Večji del delovne dobe 

je bil novinar, sicer pa si je pridobil tudi veliko življenjskih izkušenj na področju 

organizacije dela kot direktor ali vodja tega ali onega podjetja, kar mu sedaj pride 

prav pri vodenju Društva upokojencev v Ivančni Gorici. Je tudi predsednik KO RK 

Zagradec, član upravnega odbora RK Slovenije, vodja lutkovne skupine Tok-tok 

Naprej! iz Grosuplja, vodja Šole zdravja v skupini Zagradec. Polje njegovega 

delovanja je tudi sicer raznoliko in široko. Je poliglot (govori 10 jezikov, 6 domačih in 

8 tujih narečij, razume še dodatnih 14 jezikov), njegovi konjički so še potapljanje na 

dah, smučanje, fotografiranje, risanje, slikanje, poslušanje glasbe (obožuje velike 

mojstre klasične glasbe, pa folk in etno glasbo z vsega sveta ter dobre vokaliste), 

igranje klavirja, pisanje glasbe in besedil za šansone in narodno-zabavno glasbo. 

Veseli ga grafično oblikovanje, branje, potovanja, kuhanje (tudi indijsko in kitajsko), 

filmi in nanizanke, filatelija, gobarjenje … 

Vabljeni na prijeten večer s kulturnim programom. Razstava bo na ogled do 

konca maja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Četrtek, 18. 5. 2017, ob 19. uri v knjižnici Radlje: 

Predavanje KAKO SI LAHKO CENOVNO UGODNO IN Z 

DOMAČIMI SESTAVINAMI SAMI IZDELAMO NARAVNO 

KOZMETIKO IN IZDELKE ZA DOM.  
Predavanje bo vodila domačinka Lucija Zavratnik, ki se že vrsto let ukvarja z 

naravnimi izdelki. Pri svojem delu upošteva najvišje standarde naravne kozmetike. 

Predstavila nam bo svoje izkušnje z izdelavo naravnih mil in drugih domačih izdelkov.  

Živimo v času, ko zaradi hitrega tempa življenja pogosto niti ne pomislimo, da bi si 

sami izdelali milo zase ali detergent za perilo ali celo naravno svečo za naš dom. 

Včasih tudi ne vemo, zakaj bi bilo to sploh smiselno in ali je to za nas cenovno 

ugodno. Lahko smo v dvomih, kateri recept bi bilo najbolje uporabiti… Takšne in 

podobne dileme bodo glavna tema predavanja.  

Temeljilo bo na praktičnem prikazu izdelave mazil za nego kože, domačih mil, mazil 

za ustnice, parfumskih izdelkov, naravnih detergentov, naravnih sveč in drugih 

izdelkov, ki si jih lahko izdelamo sami. Predstavljeni bodo tudi nasveti, kako lahko za 

izdelavo uporabimo lastna zelišča in druge sestavine z domačega vrta. Vsak 

obiskovalec bo brezplačno prejel vzorec domačega detergenta in recepte za 

izdelavo naravne kozmetike in izdelkov za dom. Vabljeni po nova znanja in 

veščine! 

 

 
 
Četrtek, 25. 5. 2017, ob 9:30 v domu Hmelina Radlje: 

Bralne ure za stanovalce doma Hmelina.  
Knjižničarke iz Knjižnice Radlje se  s stanovalci doma pogovarjajo o knjigah na 
določene teme, berejo, ustvarjajo in se družijo. 
 

 
RAZSTAVE 

 
Knjižnica Radlje ob Dravi:  
 
Razstavni prostor: Razstava fotografij in verzov Matjaža Marinčka: TAKO VIDIM 
TA SVET. Na ogled od 11. do 31. maja, 
 
Vitrine knjižnice: POROKA. Razstavljeni bodo različni konfeti, ki jih ob poroki 
podarimo gostom, poročna mila, sivkine vrečke, poročni kozarci z dodanim 
kvačkanim motivom, poročne blazine in drugi izdelki na temo poroke. Izdelki so 
unikatni, izdelani s pozornostjo in občutkom, večina je ročne izdelave. Razstavljata 
Lucija: izdelki blagovne znamke »Darilnica Natura« in Marija: »Mojca ustvarja«.  
Na ogled od 3. do 31. maja. 
 
Otroški oddelek: 15. maj: svetovni dan DRUŽINE – na razstavi je izpostavljen 
pomen družinskega branja. 
 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice ali ob obisku knjižnice. 


