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ŠOA – SPOMINJAJMO SE 2023
Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta, 27. januarju, 
se v sklopu projekta Šoa – spominjajmo se 2023 v celotni Sloveniji 
odvijajo spominske prireditve in kulturni dogodki, s katerimi se 
želimo pokloniti  spominu na žrtve holokavsta oziroma nacističnega 
preganjanja. Več o dogodkih po vsej Sloveniji najdete na: bit.ly/
soa2023.

Sklopu prireditev se bomo pridružili tudi v Radljah ob Dravi. V 
sodelovanju s Knjižnico Radlje organiziramo okroglo mizo na kateri 
bomo skupaj s strokovnjaki spregovorili o znanih žrtvah holokavsta 
na našem območju, podali več zanimivih dejstev o tem mračnem 
obdobju naše zgodovine in osvetlili nastanek logoterapije – veda o 
iskanju smisla človeškega bivanja, ustanovitelja Viktorja Frankla, ki 
je svoje bivanje v koncentracijskem taborišču, kljub vsem doživetim 
strahotam, usmeril v nastanek nove veje psihologije in ki je poleg 
vrhunske strokovnosti vseskozi v polnosti razvijal tudi svojo 
bivanjsko, človeško plat.  

Vljudno vas vabimo v Knjižnico Radlje, v petek, 27. januarja, ob 
18.uri, da se nam pridružite! 

Občina Radlje ob Dravi

OBVESTILO

GRADNJA PRIZIDKA K VRTCU V 
POLNEM TEKU

Občina Radlje ob Dravi obvešča vse občane Občine Radlje ob Dravi, 
da je  v mesecu januarju 2023 pričela s postopkom sprejemanja 
pobud za spremembo namenske rabe zemljišča. Vloge za 
spremembo namenske rabe zemljišč so dostopne na spletni strani 
Občine Radlje ob Dravi. Pobude se bodo sprejemale do konec 
meseca marca 2023. Vse zainteresirane prosimo, da se držijo 
predpisanih rokov za oddajo pobud. 

Vse ostale informacije lahko pridobite pri občinski upravi Občine 
Radlje ob Dravi v času uradnih ur.

Občina Radlje ob Dravi

Vremenske razmere so omogočile, da je prizidek k vrtcu v Radljah 
ob Dravi začel dobivati svojo podobo, postavljati so se pričele 
zunanje stene objekta. Novi del vrtca bo predvidoma zaključen do 
julija 2023, otroci pa bodo napolnili nove igralnice jeseni, v začetku 
novega šolskega leta. Z izgradnjo prizidka bodo zagotovljeni 

boljši pogoji za 
izvajanje predšolske 
dejavnosti. Prav 
tako pa se bodo z 
energetsko varčno 
gradnjo zmanjšali 
obratovalni stroški in 
stroški vzdrževanja.

Občina Radlje ob 
Dravi

SADJARSKI CENTER RADLJE– 
EKONOMIKA POSLOVANJA 
Po končani prvi testni sezoni delovanja Sadjarskega centra Radlje 
smo se povezali s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede 
iz Maribora. Redna profesorja fakultete, domačinka dr. Karmen 
Pažek in dr. Črtomir Rozman,  sta po prejetih podatkih, ki jih je celo 
leto zbiral Zavod Radela, za nas pripravila ekonomsko analizo za 
predelavo sadja in predstavila različne modele razvoja centra.

Spoznali smo, da pravilni podatki in ustrezni matematični modeli 
pomagajo pri postavi trdnih temeljev na katerih lahko Sadjarski 
center gradi svojo uspešno zgodbo v prihodnje. Profesorja sta nam 
zapletene enačbe razložila na enostaven način in nam ob pozitivnih 
izsledkih dala nov zagon za čim hitrjše odprtje lokalne trgovine v 
Radljah ob Dravi, ki jo nestrpno pričakujejo tako lokalni ponudniki 
kot domačini.

Občina Radlje ob Dravi



EN KLOP LAHKO TRAJNO SPREMENI 
NAŠE ŽIVLJENJE

TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB 
DRAVI 27. 01. 2023 – 02. 02. 2023

VABLJENI

Klopni meningoencefalitis je resna okužba centralnega živčnega 
sistema, za katero ne poznamo zdravila. Obolevnost v Sloveniji je 
med najvišjimi na svetu, delež cepljenih pa zelo nizek.

Za KME ni učinkovitega zdravila, okužbo pa s hitro odstranitvijo 
klopa težko preprečimo, saj se virus KME v nas prenese že nekaj 
minut po vbodu okuženega klopa. Edina učinkovita zaščita proti 
KME je cepljenje. Za osnovno zaščito se cepimo s tremi odmerki 
cepiva. Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu  je na voljo 
skozi vse leto. 

Priporočljivo cepljenje proti KME se krije iz sredstev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja za določene zavarovane osebe in sicer: 

• otrokom, ki v tekočem letu dopolnijo eno leto starosti;
• otrokom zamudnikom, ki so bili rojeni v letih 2016, 2017,2018 

in 2019;
• odraslim, ki v tekočem letu dopolnijo 49 let;
• odraslim zamudnikom, ki so 49 let dopolnili leta 2019 ali 

kasneje (rojeni od vključno leta 1970 dalje).

Za ostale posameznike je cepljenje proti KME samoplačniško.  Več 
si lahko preberete na: https://www.radlje.si/novice/3123.

NIJZ, Ravne na Koroškem

Odpiralni čas:

• ponedeljek – četrtek: 08:00 – 22:00
• petek: 08:00 – 23:00
• sobota: 15:00 – 23:00
• nedelja in prazniki: ZAPRTO

Vse aktivnosti so za uporabnike brezplačne!

v Galerijo Knjižnice Radlje ob Dravi v torek, 31. januarja 2023, ob 
18. uri na predstavitev knjige in srečanje z avtorjem: Jure Godler: 
Doktor Nobody.

Vsestranski ustvarjalni wunderkind Jure Godler se je v zadnjih letih 
že dodobra uveljavil tudi kot pisatelj. Oktobra lani je izšla že njegova 
peta knjiga, tretja v seriji napetih in smeha polnih pustolovščin 
štorastih tajnih agentov Filipa Novaka in Spencerja S. Spencerja - 
‘Doktor Nobody’. 

Z avtorjem se bo pogovarjal Gregor Zalokar.

Dobrodošli v knjižnici!

Knjižnica Radlje ob Dravi


