
 

 

Po kratkem kulturnem programu se bomo podali do Potrčeve domačije v Štukih. 
Pot bomo nadaljevali preko Mestnega Vrha do Murkove domačije na Drstelji (pri 
Žumrovih). Zaključek poti in druženje bo pri okrepčevalnici Turizem na vasi Lacko na 
Drstelji. 

Lucija Peklar je dipl. org. turizma in prihaja iz okolice Ptuja. Na desetmesečnem 
potovanju so jo dežele severovzhodne in vzhodne Azije popolnoma očarale. Del tega 
navdušenja bo delila z obiskovalci predavanja. 

 

PRIREDITVE ZA ODRASLE 

PRIREDITVE ZA OTROKE 

od 4. leta starosti dalje. Vstopnine ni, zaželeni so copatki in 
lahna oblačila.  

 od 5. leta starosti naprej.  

od 4. leta starosti dalje. Vstopnine ni, zaželeni so copatki in 
lahna oblačila.  



 

 

 in . 
Predstavljeni bodo razvoj in zgodovina švicarske 
književnosti ter izbor tujih knjig iz 32. sejma Frankfurt po 
Frankfurtu. Avtorica razstav: Taja Bračič 

MESEČNE RAZSTAVE 

razstava posvečena , 
slovenske pesnice, ilustratorke in mladinske pisateljice. 
Avtorica razstave: Leonida Mesarič 

SPODNJEPODRAVCI.SI 

(Ptuj, 26. 1. 1978), športnik, nogometaš. 

(Ptuj, 30. 1. 1961), univerzitetna profesorica, 
raziskovalka, županja. 

(Slatina (Cirkulane), 29. 1. 1934), kemik, 
politik. 

(Ptuj, 11. 1. 1968), ravnateljica, profesorica. 

(Ptuj, 6. 1. 1981), zgodovinar, 
raziskovalec, športnik. 

 

 

 

 

 

Več na www.spodnjepodravci.si  

PRIPOROČAMO V BRANJE 

Gabriele Clima: (Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2018) 
Niel Gaiman: (Ljubljana: Sanje, 2018) 
Cristophe Van Gerrewey: (Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2018) 
Helena Henschen: ( Ljubljana: Beletrina, 2018) 
Frank Herbert: (Ljubljana: Sanje, 2018) 
Ján Johanides:  (Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018) 
 
Več namigov za branje na www.dobreknjige.si 
 

ZANIMIVI DATUMI 

je začel izhajati prvi slovenski časopis 
Lublanske novice. Pobuda za njegovo izhajanje je nastala v 
razsvetljenskem krogu barona Žige Zoisa. Prevzel in 
uresničil jo je Valentin Vodnik, ki je bil urednik, pisec, 
prevajalec in tehnični oblikovalec hkrati. 

je v Benetkah umrl najbolj znan 
srednjeveški popotnik, Marco Polo. Beneški trgovec je od 
leta 1271 do 1292 potoval po Aziji in Kitajski, njegov 
potopis pa je najboljše srednjeveško pričevanje o Aziji. 

se je rodil Dragotin Kette. Pisal je t. i. 

novoromantično poezijo, igrivo in hudomušno, tudi kratko 

impresionistično prozo ter dela za otroke in basni za 

mladino. Njegova najbolj znana pravljica je Šivilja in 

škarjice. Kettejeva mladinska dela so prevedena v češki, 

hrvaški, madžarski, makedonski, slovaški in srbski jezik.  

http://www.spodnjepodravci.si/
http://www.dobreknjige.si

