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OKROGLA MIZA OB MEDNARODNEM 
DNEVU SPOMINA NA ŽRTVE 
HOLOKAVSTA
Vabimo vas na zanimivo in poučno okroglo mizo, katere namen je 
osvetlili to temno obdobje naše zgodovine.

27. januar je za vsakoletni svetovni dan spomina na žrtve holokavsta 
izbran kot dan zloma in prekinitve slednjega. Na ta dan je leta 
1945 ruska Rdeča armada osvobodila največje nacistično taborišče 
smrti Auschwitz-Birkenau. S povabljenimi strokovnjaki se bomo 
pogovarjali o znanih žrtvah holokavsta na našem območju. Osvetlili 
bomo nastanek logoterapije, ki jo je oblikoval avstrijski nevrolog in 
psihiater Viktor Frankl in jo opisal v svojih knjigah. Na okrogli mizi 
bodo sodelovali: mag. Alan Bukovnik, župan občine Radlje, Boris 
Hajdinjak, direktor Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga 
Maribor, Alenka Verdinek, kustosinja v Muzeju Radlje, Tanja Repnik, 
bibliotekarka v Knjižnici Radlje ob Dravi, dr. Ivan Rojnik, župnik, 
teolog, filozof in pedagog in mag. Martin Lisec, logoterapevt, 
predavatelj, ustanovitelj Inštituta Stopinje.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite v petek, 27.1.2023, ob 18.uri 
v Knjižnici Radlje ob Dravi.

Občina Radlje ob Dravi

JAVNA RAZSVETLJAVA V RADLJAH OB 
DRAVI IN V VUHREDU

ZAŠČITNA MREŽA PRED PADAJOČIM 
KAMENJEM

Aktivno potekajo dela s katerimi bomo naselje ob Samostanski 
ulici opremili z novo javno razsvetljavo. Ob enem v okviru projekta 
obnavljamo in na novo vzpostavljamo javno razsvetljavo v Vuhredu 
od Pavliča do Smolarja in mimo gasilskega doma.

Tako bo pot občank in občanov varnejša in bolj pregledna.

Občina Radlje ob Dravi

Zaključili smo 1. faza varovanja našega kraja pred padajočim 
kamenjem iz Starega Gradu in Perkolice.

Na Ministrstvu za okolje  smo  že vložili  vlogo za 2. fazo in takoj,  ko 
bo objavljen javni razpis,  se bomo nanj tudi prijavili. 

Želimo si, da bi bilo to čimprej in bomo lahko nadaljevali s projektom 
celovite in učinkovite zaščite naših občank in občanov pred 
padajočim kamenjem s strmih pobočij Starega Gradu in Perkolice.

Občina Radlje ob Dravi

NOVA PRIDOBITEV
Reka Drava se vije skozi štiri države in je dolga približno 710 km. 
Ob njej teče istoimenska kolesarska pot, ki je zaradi svojih naravnih 
lepot in kulturne raznolikosti ena najlepših kolesarskih poti v 
Evropi. Začne se v neposredni bližini izvira reke Drave v Italiji, nato 
pa se nadaljuje po avstrijski Koroški in Sloveniji ter po svojih 510 km 
doseže sotočje reke Mure in Drave na Hrvaškem, do koder je tudi 
označena in urejena. Naša občina predstavlja pomembno točko te 
poti. Ker želimo, da se kolesarji in ostali uporabniki poti pri nas čim 
bolj dobro počutijo in imajo tudi možnost za počitek in regeneracijo, 
smo zagotovili nove klopi in mize v neposredni bližini, narejene po 
enotnem dizajnu Dravske kolesarske poti. Tako je vse pripravljeno 
na novo sezono, ko bo vreme ponovno bolj toplo in bolj prijazno 
in nas bodo prvi sončni žarki vabili, da za trenutek postojimo in  

se naužijemo lepih 
razgledov, ki jih 
ponuja naš kraj.

Občina Radlje ob 
Dravi



CENTER ZA SOCIALNO DELO S 
POMOČJO DONATORJEV OBDAROVAL 
OTROKE IZ REJNIŠKIH IN SOCIALNO 
ŠIBKEJŠIH DRUŽIN

AKTIVNOSTI V MKC RADLJE OB DRAVI

TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB 
DRAVI 20. 01. 2023 – 26. 01. 2023

Strokovni delavci CSD Koroška enota Radlje ob Dravi smo v mesecu 
decembru 2022 kot že mnogo let zapored s pomočjo donatorjev 
obdarovali otroke iz rejniških in socialno šibkejših družin ter starejše 
osebe.

Še posebej v prazničnih dneh se na centru za socialno delo 
srečujemo z veliko finančno stisko marsikatere družine in starejših. 
Hvaležni smo našim zvestim donatorjem ( Božiček za en dan, 
Ternik-Žohar d.o.o., Isozir d.o.o., Občina Vuzenica, Posredništvo 
Miloš Temnikar s.p., Blaž Cvar s.p. in družine iz naših krajev), ki že 
vrsto let verjamejo v naše delo in lahko z njihovo pomočjo osebam 
v stiski polepšamo konec leta z raznimi dobrotami. Ob obiskih na 
domu smo bili priča veselju ob pisanih škatlah, polnih presenečenj. 
Dotaknila se nas je hvaležnost in veselje, ki je izžarevalo iz oči oseb 
in otrok, ki so prejeli darila v obliki paketov kot tudi v obliki darilnih 
bonov, s katerimi so si lahko polepšali praznične dni. Posebne 
trenutke sreče smo doživeli tudi, ko smo obiskali naše varovance 
v domovih za starejše občane in v posebnih socialnovarstvenih 
zavodih. Za marsikoga smo edini obisk, ki so ga tekom leta deležni. 
Razveselili so se daril, pa vendar največ jim je pomenila naša 
prisotnost, da so lahko poklepetali in obujali spomine na domače 
kraje, kjer so nekoč živeli.

V letošnji akciji smo enota Radlje ob Dravi podarili okoli 200 daril. 
Hvala vsem našim donatorjem za odprto srce, da so pripravljeni 
pomagati ljudem v stiski. S skupnimi močmi zmoremo več!

Mirjana Popijal

Januarja 2023 smo v prostorih MKC Radlje ob Dravi, poleg 
mladinskih aktivnosti pričeli z izvajanjem programov DNEVNI 
CENTER ZA STAREJŠE RADLJE OB DRAVI in DNEVNI CENTER ZA 
OTROKE IN MLADOSTNIKE. Center dnevnih aktivnosti predstavlja 
prostor druženja in aktivnega udejstvovanja, kjer potekajo različne 
individualne in skupinske aktivnosti: tečaji, delavnice, predavanja, 
svetovalnice, enkratni dogodki itd. Aktivnosti so prilagojene 
potrebam in željam obiskovalcev, zato je paleta ponujenih 
aktivnosti zelo raznolika in jih bomo tedensko objavljali v Novičkarju 
občine Radlje ob Dravi, na socialnih omrežjih MKC Radlje in na 
spletni strani Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi.

Aktivnosti so za vse uporabnike brezplačne.

JZ ŠKTM 

Vse aktivnosti so za uporabnike brezplačne!

Odpiralni čas:

• ponedeljek – četrtek: 08:00 – 22:00

• petek: 08:00 – 23:00

• sobota: 15:00 – 23:00

• nedelja in prazniki: ZAPRTO


