
1944 ustanovili Pohorsko brigado, kasneje imenovano Zidanškova brigada. Bila je 
pomembna enota v boju proti okupatorju na Slovenskem v drugi svetovni vojni.
65 let od začetka obratovanja HE Vuzenica: Vuzeniško elektrarno so začeli 
graditi že leta 1947, poskusno je začela delovati že konec leta 1953, stalno pa v 
začetku leta 1954. Bilo je potrebnih še nekaj let, da je začela delovati z vsemi 
tremi turbinami in s polno močjo.
30 let od akcije »Sever«: Leta 1989 so Miloševičevi podporniki skušali v 
Sloveniji izvesti t. i. »miting resnice«, ki seveda z resnico ni imel nobene 
zveze. Z njim so želeli prestrašiti slovenski narod in ga odvrniti od njegovih 
prizadevanj za osamosvojitev izpod Jugoslavije. Z dobro organiziranostjo sil 
je takratni slovenski milici miting uspelo preprečiti, še predno se je ta začel, 
narod pa je opogumljen še bolj okrepil prizadevanja za samostojnost. 
25 let od ponovne samostojnosti Občine Vuzenica: Z lokalno reformo je leta 
1994 takratna Krajevna skupnost Vuzenica, ki je spadala pod Občino Radlje ob 
Dravi, postala samostojna pod imenom Občina Vuzenica. Vuzenica je status 
občine imela že tudi v preteklosti.
20 let od »skoraj popolnega« sončnega mrka: Avgusta leta 1999 smo lahko 
tudi v Vuzenici opazovali sončni mrk, ki je bil skoraj popoln, saj je luna sredi 
dne zakrila kar okoli 98 % sončeve površine, ker je vidno izredno redko. Sredi 
dneva se je skoraj popolnoma stemnilo, začel je pihati močan veter, močno se 
je ohladilo, živali pa so bile vznemirjene.
20 let od Slomškove beatifikacije: Na svojem drugem obisku Slovenije je 
papež Janez Pavel II. v Mariboru septembra leta 1999 škofa Antona Martina 
Slomška proglasil za blaženega. Dogodku je pričala nepregledna množica 
vernikov, med njimi so bili številni Vuzeničani. Iz Koroške je v ta namen velika 
skupina ljudi pripotovala z organiziranim železniškim prevozom; vlakovna 
kompozicija je bila sestavljena iz dveh običajnih potniških vlakov, ki sta bila 
polno zasedena.
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V letu 2019 smo lahko obeležili nekaj okroglih zgodovinskih obletnic, ki so 
pomembne za naš kraj, nekatere teh tudi za ves slovenski narod. Naštejmo 
jih le nekaj:
1200 let od karantanskega upora: Leta 819 smo se Slovenci pridružili uporu 
Hrvata Ljudevita Posavskega zoper frankovsko nadoblast. Franki so upor 
naslednje leto v krvi zadušili ter pobili in razgnali vso slovensko plemstvo. Od 
takrat dalje so nam gospodovali tuji plemiči, slovenski narod pa je na ponovno 
rojstvo svoje druge države čakal še nadaljnjih 1171 let.
230 let od jožefinske cerkvene reforme: Leta 1789 je avstrijski cesar Jožef 
II. s cerkveno reformo vuzeniško župnijo, ki je prej spadala pod oglejski 
patriarhat, pridružil lavantinski škofiji, ki je imela sedež v Št. Andražu na 
današnjem avstrijskem Koroškem.
170 let od premestitve škofijskega sedeža v Maribor: Lavantinski škof Anton 
Martin Slomšek, ki je v letih 1838–1844 kot nadžupnik in šolski nadzornik 
služboval v Vuzenici, je leta 1859 iz Št. Andraža sedež škofije prestavil v 
Maribor. To je bil izredno pomemben ukrep v boju zoper germanizacijo 
Maribora in vse škofije.
100 let od bojev za severno mejo: V prvi polovici leta 1919 so se bíli najtežji 
boji med Maistrovimi in Malgajevimi silami na eni ter vojaki Nemške Avstrije 
na drugi strani; slednji so maja 1919 vdrli tudi v Vuzenico in pustošili po njej, 
Maistrovi borci so jih nato pregnali. Tega leta je prišlo do razmejitve med 
Kraljevino SHS in Republiko Avstrijo po vrhovih Kozjaka.
80 let od porušitve vuzeniškega mostu: Pred drugo svetovno vojno so po 
reki Dravi redno vozili splavi. Leta 1939 se je splav, poln lesa, zaletel v joho, 
podporni steber takrat lesenega vuzeniškega mostu čez Dravo, ki je stal na 
približno enakem mestu kot današnji betonski most. Ob trku splava v joho 
je most popustil in se zrušil. Za Vuzenico je porušeni most predstavljal 
precejšnjo težavo.
75 let od ustanovitve Zidanškove brigade: Na Sv. Primožu na Pohorju so 
natanko leto dni po padcu legendarnega Pohorskega bataljona 8. januarja leta 

Socialna aktivacija je pilotni projekt Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, ki je v letu 2017 nastal kot odziv na posledice  
gospodarske krize, s katero se je dvignilo število dolgotrajno brezposelnih 
oseb. Kljub izboljšanju gospodarske slike, se danes še vedno srečujemo z 
ranljivimi skupinami in posamezniki, ki so težje zaposljivi, izgubljajo svoja 
delovna znanja in kompetence ter imajo številne socialne in zdravstvene 
težave. Ti posamezniki pa se med drugim soočajo s socialno revščino in 
izključenostjo.

Projekt Socialna aktivacija, ki ga sofinancira  Republika Slovenija in Evropska 
unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada, vzpostavlja model 16 regijskih 
mobilnih enot po celotni Sloveniji v okviru katerih deluje 48 koordinatorjev 
socialne aktivacije, ki zagotavljajo podporo pri obravnavi posameznika 
vključenega v sistem socialne aktivacije. Regijska mobilna enota za Koroško 
ima prostore na Meškovi ulici 21 v Slovenj Gradcu, kjer so zaposlene tri 
koordinatorke socialne aktivacije. Dodatno se na podlagi javnih razpisov 
financirajo tudi projekti socialne aktivacije, kjer izbrani izvajalci z vsebino 
nudijo podporo in opolnomočenje  ciljne skupine za približevanju trgu dela.
Ciljna skupina projekta socialne aktivacije so dolgotrajni prejemniki denarne 
socialne pomoči,  ki so zaradi različnih razlogov začasno nezaposljive osebe, 
druge neaktivne osebe, ki ne prejemajo denarne socialne pomoči ter ženske 
iz drugih kulturnih okolij in romske ženske. 
Projekt pomembno prispeva k izboljšanju socialne problematike v naši regiji, 
saj se skozi njega aktivno rešuje  socialne problematike posameznikov, 
veliko pozornosti pa se namenja tudi informiranju, motivaciji in podpori 
za opolnomočenje ter dvig različnih funkcionalnih in delovnih kompetenc, 
socialne mreže, stikov in pridobivanje novih spretnosti in znanj. Cilj je doseči 

reaktivacijo in integracijo posameznikov v družbene sisteme ter jih ponovno 
vključiti na trg dela. Kot kažejo mnogi dosedanji primeri dobre prakse, je to 
mogoče doseči s celovitim pristopom, ki ga je potrebno umestiti v kontekst 
delovanja že obstoječih socialnih služb. Osebe vključene v programe izvajalcev 
pridobijo konkretne praktične izkušnje za trg dela, ki jih lahko osvojijo tekom 
usposabljanja pri delodajalcih v samem delovnem procesu pod vodstvom 
mentorja. Na ta način potencialni delodajalci spoznajo, da imajo brezposelne 
osebe na zavodu za zaposlovanje ogromno znanj, a morda le premalo izkušenj 
ali možnosti, da le te pokažejo. Delodajalec z vključitvijo v projekt socialne 
aktivacije pridobi možnost, da svoj potencialni bodoči kader nauči potrebnih 
znanj in si s tem zagotovi delavca, ki ga potrebuje.

Vključevanje v projekte Socialne aktivacije poteka preko enotne vstopne 
točke na Centru za socialno delo ter Urada za delo. Obe organizaciji sodelujeta 
s koordinatorji socialne aktivacije. Pilotni projekt Socialne aktivacije, ki traja 
do leta 2022, se bo po zaključku sofinanciranja umestil v sistem socialno 
varstvenih storitev in programov v reorganizirano mrežo centrov za socialno 
delo. 

Na Koroškem projekt izvaja Slokva, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov 
so. p, in sicer za obdobje od 2019 do 2022, ko se projekt zaključi. V tem obdobju 
bo izvajalec izvedel pet ponovitev 6 mesečnih programov na dveh lokacijah, 
v Slovenj Gradcu in v Radljah ob Dravi. V Slovenj Gradec se lahko vključijo 
kandidati iz občine Mislinja, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Prevalje, 
Mežica in Črna na Koroškem. V Radlje ob Dravi pa se lahko vključijo kandidati 
iz občine Dravograd, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi in 
Podvelka.

LETO 2019 – LETO OBLETNIC

Stopi korak naprej in se vključi v 
program socialne aktivacije

Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada


