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Vlada je 5. novembra 2021 zaradi naglega slabšanja zdravstvenih
razmer in s ciljem, da se zajezi širjenje nalezljive bolezni covid-19,
zaostrila pogoje za izvajanje kulturnih dejavnosti.
Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je bil 6. novembra
2021 objavljen v Uradnem listu, določa, da se javne kulturne
prireditve lahko izvajajo le v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi
sedišči, pod pogojem, da je med obiskovalci zagotovljeno eno
prosto sedišče. Strežba ter uživanje hrane in pijače na javnih
kulturnih prireditvah nista dovoljena.
Obiskovalci javnih kulturnih prireditev in uporabniki drugih
kulturnih storitev (knjižnice, muzeji, galerije itd.) ter osebe, ki
delajo na področju kulturnih dejavnosti (delavci in osebe, ki na
kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu
ali samostojno opravljajo dejavnost), morajo obvezno
izpolnjevati pogoj PCT. Pri preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT
morajo poleg dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT predložiti
tudi osebni dokument. Osebam, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT,
se ne dovoli uporaba storitev oziroma udeležba ali prisotnost pri
izvajanju dejavnosti. Osebam, ki so mlajše od 12 let, pogoja PCT
ni treba izpolnjevati.
Uporaba zaščitnih mask je obvezna v vseh zaprtih javnih
prostorih. Na odprtih javnih površinah pa je uporaba zaščitne
maske obvezna takrat, ko ni mogoče zagotoviti medosebne
razdalje najmanj 1,5 metra, razen za člane istega gospodinjstva,
če je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do
drugih oseb. Dovoljena je uporaba le kirurških mask ali mask
tipa FFP2. Uporaba zaščitne maske med drugim ni obvezna
za nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in otroke do
dopolnjenega 6. leta.
Prav tako sta še vedno obvezna razkuževanje rok z razkužilom
ob vstopu v zaprt javni prostor in redno prezračevanje zaprtih
javnih prostorov, v katerih se izvajajo kulturne dejavnosti.

Petek, 3. 12. 2021
»LIKOVNI SPREHOD SKOZI 2021«,
RAZSTAVA ČLANOV LIKOVNE
SEKCIJE KD PAVZA S SVEČANIM
PRIŽIGOM LUČK
Člani likovne sekcije KD Pavza vas bomo
s svojimi deli popeljali skozi še eno zelo
ustvarjalno leto. Otvoritev razstave bo
popestril kratek kulturni program.
Vljudno vabljeni na »Likovni sprehod skozi
2021«.
PRIČETEK: ob 17.00
LOKACIJA: v avli Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: Metka Vavh, 041 958 493

Sobota, 4. 12. 2021
VESELO PRIČAKOVANJE
– GLASBENA ANIMACIJA
PEVKE ZA OTROKE ANDREJE
ZUPANČIČ
Glasbeni nastop z naslovom Veselo pričakovanje na prijazen
in duhovit način z glasbo, zgodbo in animacijo ustvari čarobno
klimo pričakovanja enega izmed dobrih mož. V zgodbo so vpletene
najatraktivnejše pevkine avtorske pesmi, ki zgodbo dodatno
podkrepijo. Otroci in starši so vseskozi pevsko in gibalno animirani,
otrokom željnim sodelovanja na odru (prizorišču) pa se omogoči,
da predstavi dodajo svoj delček. Na koncu pokličemo enega izmed
dobrih mož.
PRODAJA VSTOPNIC: Vstopnine ni.
Predstavo podarja Občina Selnica ob Dravi
PRIČETEK: ob 10.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: 02 673 02 20, Polonca Perkuš, 040 220 297, ali na
www.hramkulture.si
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Spremembe programa, tudi zaradi Covid-19, bodo objavljene na
naši spletni strani in Facebook profilu.
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Torek, 7. 12. 2021

Petek, 10. 12. 2021

Vsak prvi torek v mesecu Društvo ZAVETJE
organizira BREZPLAČNE PRAVNE NASVETE.
Kot NOVOST uvaja:
• SVETOVANJE NA PODROČJU PARTNERSKE IN INDIVIDUALNE
TERAPIJE, PRAV TAKO TUDI INDIVIDUALNO PSIHOLOŠKO
SVETOVANJE ZARADI KRIZE, POVEZANE S COVID SITUACIJO in
• STORITVE OSEBNE ASISTENCE kot vsakodnevno pomoč invalidom
med 18. in 65. letom starosti pri vseh opravilih in dejavnostih, ki jih
ne morejo izvajati sami, bodisi doma ali izven doma.
Za svetovanje in storitve osebne asistence se lahko naročite
po telefonu 031 764 169, Irena Kukovec Stajan, ali po
e-pošti: irena.kukovec-stajan@krs.net.

KONCERT »VLADO
KRESLIN« Z VOKALNIMA
SKUPINAMA OŠ SELNICA
OB DRAVI IN OŠ JANKA
GLAZERJA RUŠE
Vlado Kreslin, slovenski kantavtor in folk rock glasbenik, po
dolgem času ponovno v Hramu kulture Arnolda Tovornika.
Pridružila se mu bosta vokalna skupina OŠ Selnica ob Dravi pod
vodstvom Marinke Šober in vokalna skupina OŠ Janka Glazerja
Ruše, pod vodstvom Darinke Jesenko.
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Četrtek, 9. 12. 2021
DELAVNICA
UNIKATNIH BOŽIČNIH
OBESKOV
Skupaj bomo v decoupage tehniki izdelovali unikatne božične
obeske pod mentorstvom Sabine Hvastija in Don Koreza. Na
delavnici boste izdelali 2 božična obeska, ki jih boste odnesli s
seboj. Lahko pa s seboj prinesete tudi svoj material (stiroporna
kroglica, serviete z različnimi motivi). Z obeski boste okrasili
domače božično drevesce ali pa ga podarili.
Delavnica je BREZPLAČNA, primerna za vse starosti. Udeležba
v skladu s COVID 19 predpisi.
PRIČETEK: ob 17.00 do 19.00
LOKACIJA: v avli Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE:
drustvogodimi.blogspot.si, e-mail: drustvo.godimi@gmail.com,
ali Bernarda Korez, 041 571 440

Cena vstopnic: 12 EUR, prodaja vstopnic v pisarni TIC-a v Hramu
kulture Arnolda Tovornika vsak ponedeljek, sredo in petek od
13.00 do 19.00, v torek in četrtek med 11.00 in 13.00, ter uro pred
predstavo, ali preko sistema Mojekarte.si in na vseh Petrolih.

PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: na tel. št.: 02 673 02 20
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PRIČETEK: od 16.00 do18.00
LOKACIJA: pisarna TIC-a v Hramu kulture Arnolda Tovornika
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Izdelovali bomo unikatne božične laterne, s seboj prinesite kakšen
steklen kozarec za vlaganje. Z božičnimi laternami se bomo v
soboto, 18. 12. 2021, podali na nočni pohod po Jabolčni poti, kjer
bomo poiskali Božička.
Delavnica je BREZPLAČNA, primerna za vse starosti. Udeležba
v skladu s COVID 19 predpisi.
PRIČETEK: ob 17.00 do 19.00
LOKACIJA: v avli Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: drustvogodimi.blogspot.si,
e-mail: drustvo.godimi@gmail.com, ali Bernarda Korez, 041 571 440

Petek, 17. 12. 2021

BOŽIČEK, KJE SI?
Z laternami se bomo po Jabolčni poti sprehodili do okrašenega
dvorišča, kjer nas bo pričakal Božiček! Laterne prinesete s seboj,
nekaj pa jih bo tudi na voljo za izposojo. Udeležba v skladu s
COVID 19 predpisi.
PRIČETEK: od 16.30 do 19.00
LOKACIJA: na ploščadi Hrama
kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE:
drustvogodimi.blogspot.si,
e-mail:
drustvo.godimi@gmail.com,
ali Bernarda Korez,
041 571 440

NAŠA DEDIŠČINA:
8. GLAZERJEV POSVET - II. DEL
Pregovorna resnica pravi, da kdor ne pozna svoje preteklosti,
nima niti predvidljive prihodnosti. O preteklosti priča dediščina –
to je tisto, kar smo nasledili, kar cenimo, spoštujemo, tisto, na čemer
temelji naše sedanje življenje in na čemer gradimo prihodnost.
O vsem tem bomo govorili na
posvetu, z nami pa bodo poznavalci naše Dravske doline, ukleščene
med Pohorjem in Kozjakom:
poznavalci naravne, arheološke,
kulturne dediščine, pa tudi
pomembne osebnosti naših krajev.
Vse skupaj bo obogatila fotografska razstava naravne dediščine in
videopredstavitev na temo Podobe naše dediščine.
Bodite del našega druženja! Če imate kakšno zanimivo fotografijo,
dokument, zgodbo, informacijo … posredujte nam jo. Na posvetu,
po navadni ali po elektronski pošti!
PRIČETEK: ob 9.00 do 13.00
LOKACIJA: v Mali dvorani Hrama kulture Arnolda Tovornika
PRIJAVE IN INFORMACIJE NA: vili.rezman@gmail.com
ali 051 374 488

Prestavljeno na februar 2022
MUZIKAL
»CVETJE V JESENI«,
najuspešnejši izvirni slovenski muzikal,
ponovno v Hramu kulture Arnolda
Tovornika v Selnici ob Dravi.
»Blagor mu, ki ima v časih groze in trepeta
še moč spominjati se zornih prejšnjih dni!«
Ivan Tavčar, Cvetje v jeseni
Kar pet let (od septembra 2014 do decembra 2019) je izvirni
slovenski muzikal Cvetje v jeseni razveseljeval množice obiskovalcev.
In ker sta nam zadnji dve leti prinesli toliko neprijetnih dogodkov,
smo se izvajalci odločili, da vam še enkrat pričaramo to čudovito
Tavčarjevo povest, zavito v izvirni muzikal. Za vse tiste, ki ste se
počutili osamljene, za vse ki ste se počutili pozabljene, predvsem pa
za vse tiste, ki ste žal izgubili svoje bližnje, bodo odmevale Janezove
besede...
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DELAVNICA UNIKATNIH
BOŽIČNIH LATERN

Nedelja, 19. 12. 2021
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V stanovanju Filipa in Ivane Markl je zelo živahno. Odpravljata se na
založniško večerjo, njuno odsotnost in prazno stanovanje pa želijo
izkoristiti njuni prijatelji in znanci – Filipov prijatelj in partner Hinko,
ki venomer vara svojo ženo, Ivanina prijateljica in Hinkova žena
Lina, ki hoče možu vrniti milo za drago, prav tako pa njun notranji
opremljevalec Ali Pen, ki se skrivaj sestaja s postavno varuško
Silvijo. Situacija se zaplete, ko se začno vsi pari hkrati zbirati v
stanovanju… hišni zvonec pa se spet oglasi. Zaradi nenapovedane
gostje postane v stanovanju še bolj vroče…Koga bo torej pod
kovter spustila gospa Markl?
Komedija zmešnjav avtorja Raya Cooneya v izvedbi dramske sekcije
KD igrajo : Janko Stojkovič, Alenka Škerbinek, Jernej Možič, Eva Roj,
Darko Žunko, Mateja Žunko, Danijel Jehart, Nataša Koprivnikar.
»Ne, umrla ni,
saj vsakič ko zaprem oči,
spet čutim njeno toplo dlan
in njen dotik - me pomiri.
Kdaj sredi noči
nad mano zrak zašelesti,
vem to so krila angela,
ki nad menoj bdi.
To mi daje moč da ko življenje zruši me,
le stisnem pest in iz prahu poberem se
in iz pepela vstane novo upanje.
To je moč ljubezni.«
CENA VSTOPNIC: 19 EUR
PRODAJA VSTOPNIC: v pisarni TIC-a v Hramu kulture Arnolda
Tovornika vsak ponedeljek, sredo in petek od 13.00 do 19.00, v
torek in četrtek med 11.00 in 13.00, ter uro pred predstavo, ali
preko sistema Mojekarte.si in na vseh Petrolih.
Že kupljene vstopnice bodo veljale za prestavljen termin.
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: na tel. št.: 02 673 02 20
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PREMIERA KOMEDIJE:
SKOČIVA POD ODEJO

3. 12. - 30. 12. 2021

Četrtek, 23. 12. 2021
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PRODAJA VSTOPNIC: vstopnice po 10 EUR lahko kupite v pisarni
TIC v Hramu kulture Arnolda Tovornika
vsak ponedeljek, sredo in petek od 13.00 do 19.00 ter torek in
četrtek med 11. 00 in 13. 00 in uro pred predstavo.
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: 02 673 02 20 ali Polonca Perkuš, 040 220 297

Sreda, 29. 12. 2021
REDNE URE PRAVLJIC
ZA OTROKE
PRIČETEK: ob 17.00
LOKACIJA: Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob Dravi
INFORMACIJE: v ponedeljek in sredo od 13.00 do 19.00 in
petek od 9.00 do 15.00. Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica
ob Dravi, tel. št. +386 2 630 07 68, e-pošta: enota.se@mb.sik.si

Četrtek, 30. 12. 2021
PRAZNIČNE MELODIJE S
FLORENTINAMI
Naj zadiši po cimetu in piškotih, prostore pa naj napolnijo praznične
melodije. Brez tega za Florentine ni popolnih božično-novoletnih
praznikov in z radostjo bodo ta duh ponesle tudi med vas ter s
toplino zapolnile avlo Hrama kulture. Vabljeni, da se prepustite
decembrskemu čarobnemu vzdušju, ki ga bodo za vas pričarale
preden leto 2021 zapre svoje duri. Vstopnine ni.
PRIČETEK: ob 18.00
LOKACIJA: v avli Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: e-mail: vs.florentine@gmail.com ali Katja
Grušovnik, 040 530 642

PRVI BALETNI KORAKI ZA OTROKE,
zaplešite v čarobni svet baleta z balerino
Hristino Stoychevo
Kulturno društvo Balans organizira ure baleta za otroke Prvi baletni koraki,
kjer balerine popeljejo vaše otroke v svet baleta po odličnem baletnem
programu za otroke, ki ga je sestavila Mirjana Šrot, profesionalna baletna
plesalka v SNG Maribor, pedagoginja, članica komisije za potrjevanje
Nacionalne poklicne kvalifikacije Baletni plesalec, Plesalec ter Koreograf.
Razvijamo pravilno baletno postavitev, koordinacijo, ritem in kreativnost
ter čustveni in ustvarjalni razvoj s čutom za estetiko, ki so osnova za dober nadaljnji plesni in tudi splošni telesni in duševni razvoj otrok.
Program je primeren za
dekleta in fante od 4. leta
naprej.
Vpis je možen tudi med
letom. Vaje potekajo vsak
ponedeljek od 15.30 do 16.15.
INFORMACIJE IN PRIJAVE:
drustvo.balans@gmail.com
FB: Kulturno društvo Balans;
IG: kulturnodrustvobalans

ZAČETNA VADBA JOGE
V mesecu decembru ponovno začnemo z vadbo
joge. Vadba bo potekala ob četrtkih ob 19.00.
INFORMACIJE IN VPISI: Petra Sangam 031 360 579

3. 12. - 30. 12. 2021

Avtor: Ray Cooney
Original naslov: SPUSTITE ME POD KOVTER, GOSPA MARKHAM
Priredba za dramsko skupino KD PAVZA: Stanka Breznik
Režija: Aleksandra Blagojevič
Producentka predstave: Polonca Perkuš

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

3. 12. - 30. 12. 2021

PROGRAM

Ponedeljek, 13. 12. 2021
NOVOLETNI BAZAR PRI
OŠ SELNICA OB DRAVI IN PRIHOD
DEDKA MRAZA
Učenci iz šole in malčki iz vrtca bodo na novoletnem bazarju ponudili
izdelke, ki jih bodo sami z veseljem pripravljali v predprazničnem
času. Na stojnicah bodo na voljo okrasne in uporabne decembrske
stvari, slastnih dobrot pa tudi ne bo manjkalo. Med sprehodom po
bazarju si boste lahko ogledali tudi nastop simpatičnih selniških
otrok, ki znajo pokazati svoje sposobnosti in talente. S kočijo pa se
bo med nas pripeljal tudi dedek Mraz in prisluhnil skritim željam
otrok.
PRIČETEK: ob 17.00
LOKACIJA: pri OŠ Selnica ob Dravi
INFORMACIJE: manja.kokalj@os-selnica.si ali na tel. št. 040 261 093

Sobota, 18.12.2021

V občini Selnica ob Dravi
Nedelja, 5. 12. 2021
MIKLAVŽ PRIHAJA
Dragi otroci! Vabimo vas, da skupaj z nami pričakate MIKLAVŽA.
Otroci podružnične šole Sveti Duh na Ostrem Vrhu se nam bodo
predstavili s kratko igrico: Če ima Miklavž zamudo (mentorici:
Damjana Očko in Viktorija Pupaher).
Miklavž sporoča, da ima za pridne otroke pripravljena darilca. Pa še
to – ne pozabite na kakšno risbico ali pesmico, ki ste jo pripravili
posebej zanj.
PRIČETEK: ob 17.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: KD PAVZA, Mirjana J. Mori, 041 748 236,
kdpavza@gmail.com

OBISK GLEDALIŠČA KU KUC IN
BOŽIČKA S POLNIM KOŠEM DARIL
ORGANIZACIJA: KID Janez Urbas
PRIČETEK: ob 11.00
LOKACIJA: Vaški dom Sp. Slemen (stara šola)
INFORMACIJE: alinac.urbas@gmail.com ali tel.: 02 674 0 170

Sobota, 18.12.2021
BOŽIČNI KONCERT V CERKVI
SV. MARJETE V SELNICI OB DRAVI
z upoštevanjem ukrepov in navodil NIJZ
V duhu spokojnosti, radosti in povezovanja ljudi bo KUD Arnold
Tovornik organiziralo BOŽIČNI KONCERT. S petjem vas bodo
popeljali v miren in blagoslovljen božični čas: MePZ sv. Marjeta,
Obrtniški pevski zbor KD Pavza, zbori OŠ Selnica ob Dravi, glasbena
skupina Marušeki, vokalna skupina Florentine in ŽPZ Lipa.
Vstopnine ni.

3. 12. - 30. 12. 2021

PROGRAM
DECEMBRSKIH
PRIREDITEV

PROGRAM

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

3. 12. - 30. 12. 2021

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

3. 12. - 30. 12. 2021

Sreda, 22. 12. 2021
Občina Selnica ob Dravi v sodelovanju s Turističnim
društvom Selnica ob Dravi in KD PAVZA

BOŽIČEK V SELNICI OB DRAVI
Tudi letos se bo po našem kraju popeljal Božiček s kočijo. Božiček
nam je sporočil, da ste bili v Selnici ob Dravi namreč letos zelo
pridni. Zemljevid Božičkove poti po Selnici ob Dravi in uro prihoda
na posamezne lokacije bomo objavili teden dni pred dogodkom.
PRIČETEK IN
LOKACIJA: bo
objavljeno naknadno
INFORMACIJE:
TD Selnica ob Dravi
Ivanka Frešer,
051 632 310 in
KD PAVZA Mirjana J.
Mori, 041 748 236,
kdpavza@gmail.com

Vesel božič
znike
in lepe novoletne pra
Ekipa Hrama kulture

Nedelja, 26. 12. 2021
7. TRADICIONALNI
BLAGOSLOV KONJ
PRIČETEK: ob 13.00
LOKACIJA: na domačiji pokojnega Marjana Čepeta – Čebelka,
Sp. Slemen 7, 2352 Selnica ob Dravi
INFORMACIJE: TD Selnica ob Dravi, Ivanka Frešer, 051 632 310,
td.selnica@krs.net in http://tdselnica.si

Razveselite svoje najbližje ali prijatelje z nakupom
vstopnice za obisk številnih prireditev iz naše
ponudbe in podarite nepozabno doživetje.
Darilo je primerno za vse generacije.
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PRIČETEK: ob 18.00
LOKACIJA: v Cerkvi svete Marjete Selnica ob Dravi
KONTAKT IN INFORMACIJE: Drago Glažar, 041 789 422

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA
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INFORMACIJE
Informacije o prodaji vstopnic v delovnem času TIC-a:
Vsak ponedeljek, sredo in petek od 13.00 do 19.00
ter torek in četrtek med 11.00 in 13.00 in uro pred dogodkom
Tel.: 02 673 02 20
Javni zavod Center Arnolda Tovornika Selnica ob Dravi
Mariborska cesta 26
2352 Selnica ob Dravi
Tel.: 02 673 02 20
www.hramkulture.si
Miha Kranjčević
tel. št.: +386 2 673 02 22 ali 051 303 652,
e-pošta: miha.kranjcevic@selnica.si
www.facebook.com/hramkulture

