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Božič Jakob in Plimon marija, Sv. Boštjan 1943

Izak rudolf in mori Ida, Dravograd 1937

nabernik avgust in Predolnik Ivanka, meža Brod 1953

Škratek miha in Podlauf Lojzka, Dravograd, Kluže 1936

Poroka Gumpotove Ivanke, 1928

Zajc ferdo st. in Hribernik tončka, Dravograd 1947

Hanjže franc in Pavlič Katica, 1969

Kučijeva ohcet, trbonje 1939

pogled v preteklost
Ta veseli dan …

Zbral: Bogomir Fajmut - Fajči  Foto: arhiv Bukvarne Fajči in Herman Jeseničnik

PoGLeD v PreteKLoSt
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PoZDrav

Lepo pozdravljeni!

Škoda, ker živimo v nič kaj pri-
jaznih časih. od političnega in 
gospodarskega sistema, ki je 
skorajda po vsem svetu veljal 
kot najboljši in smo ga z velikim 
navdušenjem sprejeli tudi mi, 
ga hvalili in celo grdo gledali 
vse tiste, ki so imeli pomisleke, 
imamo zelo malo, če odmisli-
mo goro problemov in razoča-
ranj. Sistem se dobesedno vdira 
sam vase. Želeni kapitalizem 
je imel veliko več slabih kot 
dobrih plati: njegov pohlep in 
bolna tekmovalnost, razume-
vanje doseganja ciljev brez spo-
štovanja osnovnih človekovih 
pravic, dovoljevanje velikanskih 
razlik med ljudmi − od tistih, ki 
se komaj prebijejo skozi mesec 
do onih drugih, ki se kopljejo v 
denarju in ne vedo, kam z njim. 
vse našteto smo opravičevali z 
»demokratičnostjo« in govorili 
o enakih možnostih vsakega 
posameznika, da v življenju 
uspe. ne nazadnje smo se celo 
strinjali s trditvijo, da si je vsak 
posameznik sam kriv, če si ne 
zna izboriti pozicije v družbi. 
toda te skrbno čuvane misli o 
sistemu, ki bo vsakemu izmed 
nas kar čez noč prinesel ogro-
mno bogastvo, so se porušile 
kot hiša iz kart ter razblinile sa-
nje o velikem svetovnem in na-
šem sistemu. 
In zdaj smo tam. 
Pogosto slišimo, da je gospo-
darska kriza odpravljena. ali to 
res drži? tudi če bi bilo to res, 
so rane prevelike. Potrebno bo 
veliko energije, tudi denarja in 
znanja, predvsem pa časa, da 
se stvari najprej vrnejo na tisto 
mesto, kjer so bile pred izbru-
hom krize. 
veliko podjetij je propadlo, kar 
nekaj jih še posluje z resnimi 
težavami, veliko zaposlenih je 
izgubilo službo in stopnja brez-
poselnosti je močno narasla. 
ogromno denarja od prodaje dr-
žavnega premoženja je ponikni-
lo neznano kam. Državi denarja 

primanjkuje zlasti na področju 
pokojnin in zdravstva. vrstijo se 
štrajki za povišanje plač zaposle-
nim v javnem sektorju. 
tudi nam, občinam država od-
merja znatno premalo finanč-
nih sredstev glede na zakonske 
obveznosti, ki nam jih nalaga. 
Žal se vse premalo zaveda, da 
smo občine njen temelj in bolj 
kot bi bile me močne, bolj bi 
bila država uspešna. 
ti finančni problemi so izrazi-
tejši v zadnjih štirih letih in za-
enkrat v bližnji prihodnosti še 
ne vidimo izboljšanja. Prilivov 
v občinski proračun je bistveno 
manj. Znižana povprečnina na 
prebivalca, ki nam jo daje dr-
žava, na letni ravni znaša skoraj 
milijon € manj kot nam zakon-
sko pripada. v omenjenem ob-
dobju smo na ta račun izgubili 
več kot tri milijone €. Izrazito se 
je znižalo plačilo Dem za konce-
sijo za uporabo reke Drave, in si-
cer za dobro polovico, kar kon-
kretno pomeni več kot 500.000 
€ manj na letni ravni. Prav tako 
so Dem za dobrih 100.000 € 
znižale tudi plačilo prispevka za 
uporabo stavbnega zemljišča. 
Žal je usahnila tudi prodaja ne-
premičnin. Skoraj ni več kupca 
za občinska stavbna zemljišča 
ali za stanovanja. Znižala se je 
tudi prodaja v zasebni lasti, zato 
ni davkov v proračun in le-ta 
ostaja prazen. Število gradenj 
hiš se sicer nekoliko zvišuje, a 
plačilo komunalnega prispevka 
postaja vse večji problem. veči-
na strank prosi za odlog plačila 
in še to na več obrokov. Ker je 
manj zaposlenih, je manj doho-
dnine. Število dolžnikov narašča 
tako za plačilo najemnin za sta-
novanja kot tudi za zemljišča, 
ogrevanje, plačilo stavbnega 
zemljišča itd., a vse našteto je 
najpomembnejši vir občinske-
ga proračuna. 
na drugi strani pa je veliko več 
potreb, posebej na socialnem 
področju. Še posebej izrazita po-
rast se čuti pri plačilu institucio-
nalnega varstva oseb s posebni-
mi potrebami in starejših. visoka 
plačila so še na področju šolskih 
prevozov in vrtca, v letošnjem 
letu pa tudi na področju plač, 
saj se morajo poravnavati plačna 
nesorazmerja. Gre za zakonsko 
obvezo, za katero pa država ne 
namenja dovolj finančnih sred-
stev in občane še dodatno poti-
ska v slab finančni položaj. 
Zaenkrat smo proračun obvla-
dovali. Pravzaprav smo večino 
zastavljenih nalog uresničili, a 
z novim proračunskim letom 

brez dodatnega kredita to več 
ne bo mogoče. naše rezerve so 
pošle.  
Ko razmišljamo o jutri, imamo 
veliko smelih načrtov, ki izhajajo 
iz potreb. nadaljevati namera-
vamo gradnjo kanalizacijskega 
sistema na različnih področjih 
občine (nekoliko lažje bomo 
investicijo izvedli, v kolikor nam 
bodo odobrena sredstva eU iz 
druge perspektive 2014/2020 
v višini slabega milijona €) in 
vodovodnega sistema po pro-
jektu »oskrba s pitno vodo v 
porečju Drave − 3. sklop«, kjer 
smo letos dosegli približno tre-
tjinsko izvedbo celotnega pro-
jekta (vrednost našega dela in-
vesticije je slabih 18 milijonov €, 
od tega eU prispeva 81 % neto 
vrednosti in država 5 %, 15 % in-
vesticije pa pokrivamo iz naše-
ga proračuna; DDv je upravičen 
strošek, zato ga poračunamo).
Dokončati želimo še kolesarsko 
stezo od otiškega vrha do kole-
sarskega mostu čez reko Dravo 
na meži, ob sofinanciranju eU 
(to naj bi bilo v višini enega mi-
lijona €), in asfaltirati še nekaj 
odcepov cest. omenila sem le 
tri velike projekte, ki bodo za-
znamovali prihodnje leto, ob 
vseh drugih potrebah, željah 
in obveznostih, ki jih ni malo. 
Lahko bi dodala še načrtovanje 
gradnje novega Zdravstvenega 
centra z lekarno na meži, ki se 
pripravlja v obliki javno-zasebne-
ga partnerstva, a ker gre izvedba 
same investicije šele v leto 2019, 
sem se osredotočila le na tri tre-
nutno najpomembnejše. 
omenila sem jih predvsem 
zato, ker so to tako obsežni in fi-
nančno zahtevni projekti, da jih 
brez evropskih in državnih sred-
stev sami ne bi zmogli nikoli iz-
peljati. Dobro smo se pripravili 
in rezultati bodo, v to sem pre-
pričana, čeprav pa problemov 
in težav pri njihovi izvedbi ne 
zmanjka.
Sicer pa naj spomnim, da smo 
v zadnjem času obnovili in 
zgradili veliko pomembnih 
objektov v občini in naštela jih 
bom le nekaj: oŠ Dravograd 
s telovadnico, oŠ na ojstrici 
z večnamensko dvorano, oŠ 
Libeliče z novim vrtcem, oŠ 
trbonje z  novim vrtcem, oŠ 
Črneče z vrtcem, novi prizidek 
k vrtcu na robindvoru, dvorana 
Špic D, glasbeni dom v Šentjan-
žu, igrišče z umetno travo, Ga-
silski dom Dravograd, Gasilski 
dom Črneče z večnamensko 
dvorano, poslovilna vežica v 
Libeličah, čistilna naprava v Sv. 

Boštjanu z obsežnim kanaliza-
cijskim sistemom, veliko kilo-
metrov cest, med drugimi na 
ojstrico, k Sv. Križu, na Šempe-
ter, na smučišče Bukovnik, v Sv. 
Jedrti, v Bukovski vasi, na vič, 
v Libeliško Goro, k nedoku, k 
Dulerju na Gorčah, na Cvitrško 
sedlo, po trbonjskem jarku in 
na Sv. Danijel, nova obvoznica 
za naselje vič, pločnik v Črne-
če in skozi vas, kolesarska steza 
od Slovenj Gradca do Beganta, 
avtomobilski most čez Dravo in 
železniški most čez mežo, širo-
kopasovno internetno omrežje 
po celi občini, Kocerod − center 
za odlaganje odpadkov, dvorec 
Bukovje, turistično informacijski 
center v trgu, industrijska cona 
Šentjanž, vaško jedro Šentjanž, 
mestno jedro Dravograd … 
In še bi lahko naštevala. Žal se 
nam zdi marsikatera pridobitev 
kot nekaj, kar je že zelo dolgo in 
smo enostavno pozabili, kako je 
bilo prej, ko tega ni bilo, kot na 
primer cestne svetilke ob mari-
borski cesti … 
Še večkrat bi se morali ozreti 
in se spomniti dobrih stvari iz 
preteklosti. razvoj ni le rušenje 
starega, je umna nadgradnja 
dobrega.
In naj v zaključku ponovim, da 
se občine resno spopadamo z 
državo, ki se nam vsako leto in-
tenzivneje trudi znižati prihod-
ke, hkrati pa nam nalaga veliko 
novih nalog, brez dodatnega 
denarja za izvajanje le-teh. Stro-
ški se, posebej na socialnem 
področju, zelo povečujejo in 
jim moramo zakonsko slediti. 
Seveda je prav, da se pomaga 
na področju sociale, a do kdaj 
bo tako šlo. Kot je videti, bodo 
takšne investicije, kot je dokon-
čanje kanalizacije in izgradnja 
vodovoda, postale znanstve-
na fantastika, pa čeprav gre za 
osnovne potrebe ljudi. 
Sicer pa končujemo eno zelo 
turbulentno leto. mnogi z njim 
nismo zadovoljni. 
tudi sama komaj čakam, da 
mine. Zmeraj v upanju, da 
bo v prihodnje boljše. enkrat 
mora biti. Zakaj ne bi bilo to že 
leto 2018? to vam želim. veliko 
vsega dobrega, predvsem pa 
zdravja in osebne sreče, dela, 
urejene države in znotraj nje 
tudi občin.  
obenem hvala vsem za razu-
mevanje in potrpežljivost tudi 
takrat, ko je bilo  neprijetno in 
hudo. 

Marijana Cigala,
županja Občine Dravograd

spoštovane občanke in občani!
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oBveStILa

OBČINA DRAVOGRAD
trg 4. julija 7, 2370 Dravograd
tel.: +386 2 872 35 60, faks: +386 2 872 35 74 
http://www.dravograd.si; e-pošta: obcina@dravograd.si

informacije 
občinske uprave

dOBiTniKi naZiva ČasTni OBČan, naGRade, 
PRiZnanJ in ZlaTiH GRBOv OBČine dRavOGRad Za leTO 2017

V sklopu dogodkov ob prazniku naše občine sta Občinski svet Občine Dravograd in županja 
na slavnostni seji, ki je bila 30. junija 2017 v dvorcu Bukovje, podelila naziv častni občan, 

nagrado, priznanja in zlate grbe za leto 2017.

naziv častni občan 
občine Dravograd je 
»v znak spoštovanja, 

pozornosti in v zahvalo 
za pomoč pri razvoju 

občine ter zagotavljanju 
trajnega pomena 
za razvoj, ugled in 

promocijo občine« prejel

gospod MATIJA 
KAVTIČNIK.

nagrado občine 
Dravograd je »za izjemne 

uspehe na posameznih 
področjih življenja in 
dela, ki prispevajo k 

razvoju in ugledu občine, 
življenju v občini ter 

podobi krajev« prejelo

SADJARSKO DRUŠTVO 
DRAVOGRAD.

Priznanje občine Dravograd so »za enkratne − izjemne 
dosežke in kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in 

aktivnosti na posameznih področjih življenja in dela« prejeli

LOVSKO DRUŠTVO BUKOVJE−OTIŠKI VRH 
na področju negospodarskih dejavnosti in 

dejavnosti splošnega pomena,

PODJETJE MONTER DRAVOGRAD d.o.o. 
na področju gospodarskih dejavnosti,

gospa JOŽEFA SREBOTNIK ZALESNIK 
na področju kulturne dejavnosti.

Županja občine Dravograd je »v znak spoštovanja, pozornosti in v zahvalo za pomoč pri razvoju občine ter za prispevek pri 
uveljavljanju njenega ugleda« podelila zlate grbe Občine Dravograd. Zlati grb so prejeli: 
PODJETJE HYGAL d.o.o., PODJETJE KRISTAL STEKLARSTVO  d.o.o., gospod Anton ŠTRIGL, gospod Franc KOTNIK.

Slavnostni dogodek v čudovitem ambientu je spremljal pester kulturni program. ČeStItamo!
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oBveStILa

POsTOPeK PRiPRave 
dRžavneGa 
PROsTORsKeGa naČRTa 
(dPn) Za veTRne 
eleKTRaRne OJsTRica
občinski svet občine Dravograd je 
na svoji 22. redni seji, dne 23. 11. 2017, 
obravnaval informacijo o aktivnostih 
za pripravo DPn za ve ojstrica. Posne-
tek obravnave te informacije si lah-
ko ogledate na spletni strani občine 
Dravograd: https://www.dravograd.si/
obinski-svet/seje-obinskega-sveta/4577-
posnetki-sej-obcinskega-sveta-obcine-
dravograd.

ministrstvo za okolje in prostor, Direk-
torat za prostor, graditev in stanovanja, 
ga. ana vidmar, sekretarka, vodja sek-
torja za prostorsko načrtovanje nam je 
v zvezi s tem posredovala naslednjo ak-
tualno informacijo:
»Postopek priprave državnega prostor-
skega načrta (v nadaljevanju: DPn) je v 
fazi usklajevanja osnutka sklepa o pri-
pravi DPn (v nadaljevanju: sklep) s po-
budnikom in investitorjem. 
osnutek sklepa je pripravljen na podla-
gi pobude ministra za infrastrukturo (št. 
460-56/2016/4 0091128, z dne 4. 1. 2017), 
ki jo je izdelal HSe Invest d.o.o., maribor 
(št. HIoJ-6448/2015, septembra 2016) in 

analize smernic, ki jo je izdelal Prostor-
sko načrtovanje, projektiranje in tehnič-
no svetovanje, mira vizovišek motaln 
s.p., Selnica ob Dravi (št. mvoJ-2/2017, 
septembra 2017). 

Sledi obravnava sklepa na prostorski 
konferenci, v nadaljevanju pa obravna-
va in sprejem sklepa na vladi rS. 

na podlagi analize smernic in opravlje-
nih meritev vetra bo območje DPn in 
tudi število stojišč vetrnic, predlaganih 

za nadaljnjo obravnavo, v sklepu manj-
še, kot je bilo v gradivu za utemeljitev 
pobude. 
terminski plan do sprejema uredbe o 
DPn bo izdelan šele po sprejemu skle-
pa na vladi rS, predvidoma v januarju 
2018. v kolikor bo postopek priprave 
tekel tekoče, brez ponavljajočih uskla-
jevanj z nosilci urejanja prostora in lo-
kalno skupnostjo, je javno razgrnitev 
pričakovati čez eno leto in pol, sprejem 
uredbe o DPn pa približno dve leti in 
pol po sprejemu sklepa na vladi rS.«

naKUP dveH  avTOMaTsKiH ZUnanJiH 
deFiBRilaTORJev − aed Z ZUnanJO 
OMaRicO
občina Dravograd se je prijavila na »Javni razpis za prijavo predlo-
gov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni 
ravni zdravstvene dejavnosti v republiki Sloveniji za leto 2017« in 
tako opravila nakup in montažo dveh avtomatskih zunanjih de-
fibratorjev z zunanjo ogrevano omarico (v nadaljevanju: aeD) na 
območju občine Dravograd. Lokaciji namestitve sta: Dvorec Bu-
kovje, Bukovje 13, 2370 Dravograd in PGD Črneče, Črneče 145, 2370 
Dravograd. S tem smo na teh dveh območjih ustvarili pokritost in 
razširili mrežo javno dostopnih aeD v občini ter s tem enake pogo-
je za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev na primarni ravni 
zdravstvene dejavnosti.

 
Vir: Dravske elektrarne Maribor d.o.o. 

Lokacije VA na Ojstrici in območje najbližje VA v Avstriji. Lokacije vetrnih agregatov na Ojstrici in območje nabližjega vetrnega agregata v Avstriji.
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InveStICIJe

investicije

Prispevek: Matjaž Sedeljšak in Klemen Markota

Pogodba z izvajalcem gradbenih del − podjetjem SGP Po-
KerŽnIK d.o.o. iz Dravograda, ki je bilo izbrano po evidenč-
nem postopku Zakona o javnem naročanju, je bila podpi-
sana 26. 7. 2017, gradbeni nadzor pa je opravljalo podjetje 
GProCom d.o.o. iz maribora.

v mesecu avgustu se je ob gozdni cesti Švab–Črnoglav 
začela izgradnja novega mostu čez velški potok, ki je bil 
dokončan konec meseca oktobra. Projekt je bil kot poseb-
ni transfer z državne ravni (dodelitev sredstev občini na 
podlagi prijave za odpravo posledic neposredne škode na 
stvareh zaradi neurja s poplavami dne 29. 8. 2016) delno 
sofinanciran s strani rS, ministrstva za okolje in prostor.

Pogodba z izvajalcem gradbenih del − podjetjem SGP Po-
KerŽnIK d.o.o. iz Dravograda, ki je bilo izbrano na javnem 
razpisu, je bila podpisana 5. 9. 2017, gradbeni nadzor pa 
opravlja podjetje JoHan GraDBeno SvetovanJe In InŽe-
nIrInG, LaDISLav SeLInŠeK s.p. iz Starš.

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija javne poti JP 
578291 Podklanc–Klančnik v dolžini okoli 178 m in lokalne 
ceste LC 078131 Dobrova–Sv. Križ–tolsti vrh v dolžini okrog 

1120 m ter izgradnja kanalizacije, kar mora biti po sklenje-
ni gradbeni pogodbi dokončano do 30. 11. 2018. v mesecu 
septembru se je začela rekonstrukcija lokalne ceste, kjer se 
je izvedla pilotna stena in sanacija obstoječih zidov, prav 
tako se je izvedla ponikovalnica na Dobreškem polju. Pro-
jekt bo na osnovi 21. člena Zakona o financiranju občin 
delno sofinanciran s strani rS, ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo.

MOsT ČeZ velŠKi POTOK

cesTa POdKlanc–dOBROva

Pogled na most dolvodnoIzvedba pragu čez velški potok

opaž plošče mostu

Sanacija obstoječega zidu Izdelava pilotne stene
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iZGRadnJa KanaliZaciJe in OBnOva asFalTa v ŠenTJanžU PRi dRavOGRadU
v Šentjanžu pri Dravogradu smo na novo položili 110 m fekalnega cevovoda in v ulici med hišnimi številkami 58 in 63  
obnovili asfalt (335 m2). 

PeŠPOT POdGRad–ROBindvOR

PeŠPOT ČRneČe–dRavOGRad, 2. FaZa

InveStICIJe

obnovljen del pešpoti

Stopnice na most in klančina za invalide

Pešpot v smeri proti Črnečam

nova rampa za kolesarje

očiščen most čez reko mežo

Pešpot v smeri proti Dravogradu
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PRežiHOva Ulica

PROTiPRaŠna ZaŠČiTa cesT PO KRaJevniH sKUPnOsTiH

obnova ceste

Stanje pred obnovo − protiprašna zaščita 
Koroš (KS Libeliče)

Stanje pred obnovo − protiprašna zaščita 
mihelič (KS Črneče)

Stanje pred obnovo − protiprašna zaščita 
močnik (KS Libeliče)

Stanje pred obnovo − protiprašna zaščita 
Prikeržnik (KS Črneče)

Stanje po obnovi ceste

Stanje po obnovi − protiprašna zaščita 
Koroš (KS Libeliče)

Stanje po obnovi − protiprašna zaščita 
mihelič (KS Črneče)

Stanje po obnovi − protiprašna zaščita 
močnik (KS Libeliče)

Stanje po obnovi − protiprašna zaščita 
Prikeržnik (KS Črneče)

asfaltiranje

Stanje med obnovo − protiprašna zaščita 
Koroš (KS Libeliče)

Stanje med obnovo − protiprašna zaščita 
mihelič (KS Črneče)

Stanje med obnovo − protiprašna zaščita 
močnik (KS Libeliče)

Stanje med obnovo − protiprašna zaščita 
Prikeržnik (KS Črneče)
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PRenOve JavniH RaZsveTlJav

Ureditev javne 
razsvetljave pred 
osnovno šolo v 
Šentjanžu
Zaradi stalne problema-
tike nezadostne osvetlje-
nosti pločnika ob osnov-
ni šoli v Šentjanžu smo v 
mesecu juniju 2017 pre-
novili obstoječo razsve-
tljavo v dolžini okrog 200 
m ter s tem zagotovili ve-
čjo varnost uporabnikov.

Ureditev javne 
razsvetljave na ploščadi 
pred Domom Borcev v 
Šentjanžu  
Zaradi stalne problematike 
neosvetljenosti ter okvar jav-
ne razsvetljave na ploščadi oz. 
parkirišču pred Domom Borcev 
Šentjanž smo v mesecu okto-
bru 2017 prenovili javno raz-
svetljavo (stebri in talne luči pri 
spomeniku). S tem smo zagoto-
vili večjo varnost uporabnikov 
in razsvetljavo uskladili z Ured-
bo o svetlobnem onesnaženju. 
obenem smo prispevali k ure-
ditvi same podobe ploščadi ter 
posledično znižali stroške vzdr-
ževanja in porabljene energije.

Ureditev javne razsvetljave v Libeličah;  odcep šola, pokopališče
v mesecu decembru 2017 smo prenovili in dogradili Jr LIBeLIČe vas (odcep šola, pokopališče), ki je bil delno osvetljen, del-
no pa je bila nameščena razsvetljava, ki je zaradi dotrajanosti povzročala veliko stroškov. S tem smo zagotovili večjo varnost 
uporabnikov, obenem pa smo prispevali k ureditvi same podobe pešpoti.

Prispevek: Bojana Flis
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Na območju občine Dravograd nadaljujemo z obsežnim in pomembnim infrastrukturnim 
projektom Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop, kjer partnersko sodelujemo še 
s štirimi občinami zgornje Dravske doline. Dela na območju naše občine so bila v poletnih 
in jesenskih mesecih v polnem zamahu. Odprtih je bilo več gradbišč, na katerih so izvajalci 
gradbenih del sledili zastavljenemu terminskemu načrtu. V zimskih mesecih bomo dela na 
terenu prilagajali vremenskim razmeram. 

Za nami so uspešni meseci in pestro 
dogajanje na terenu. Najprej smo 
zaključili z deli na vodovodu Begant. 
Za ta odsek je že bil opravljen teh-
nični pregled, uporabno dovoljenje 
pa pričakujemo še v tem letu. Nove 
vodovodne cevi so že položene tudi 
v Črnečah, na Viču in v Vratih. V 
zimskem času bomo z deli nada-
ljevali na kmetijskih zemljiščih na 
odsekih v Šentjanžu in Selovcu ter 
v Trbonjah, v obsegu, kot ga bodo 
dopuščale vremenske razmere. 

Spomladi bomo začeli s polaganjem 
cevi na odseku Podklanc-Dobrova, 
v Selovcu in v Šentjanžu, vse do Sv. 
Jedrti. Predvideno je tudi dokonča-
nje del v Trbonjah, kjer bo zgrajen še 
vodohran s kapaciteto 100 kubičnih 
metrov. Vsa gradbena dela v sklopu 
projekta na območju petih sodelujo-
čih občin bodo zaključena konec leta 
2018, projekt pa do konca aprila 2019.  

Zavedamo se, da gradbena dela niso 
zahtevna samo za izvajalce gradbenih 
del, ampak tudi za občanke in občane, 
ki se morate ob gradbiščih, ki posega-
jo v vaš vsakdan, izkazati z razumeva-

njem in dobro mero potrpežljivosti. 
Tako velika naložba je zelo zahtevna 
tudi za investitorje. Vrednost celotne-
ga projekta znaša le nekaj manj kot 50 
milijonov evrov in ga sofinanciramo iz 
treh virov – Evropska unija iz Kohezij-
skega sklada, Republika Slovenija ter 
sodelujoče občine Dravograd, Muta, 
Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka. 
Od junija letos se pri projektu zaradi 
menjave državnega informacijskega 
sistema za pridobivanje sofinancer-
skih deležev soočamo z začasno pre-
kinitvijo izplačil evropskih in državnih 
sredstev. 

S projektom Oskrba s pitno vodo v 
porečju Drave – 3. sklop rešujemo iz-
ziv oskrbe s pitno vodo na območju 
občin Dravograd, Muta, Vuzenica, 
Radlje ob Dravi in Podvelka. Izvajamo 
nadgradnjo in hidravlične izboljšave 
obstoječih vodovodnih sistemov v 
vseh petih občinah. Vodovodne siste-
me bomo povezali v skupno omrežje 
z enotnim sistemom upravljanja, ki 
bo omogočal lažji nadzor in boljšo ka-
kovost vodooskrbe. 

Skupno bomo v sklopu projekta zgra-
dili preko 110 kilometrov cevovodov 
ter pripadajoče objekte vodovodne 
infrastrukture. S priključitvijo no-
vih prebivalcev na javno vodovodno 
omrežje bomo razširili sistem javne 
vodooskrbe tudi na naselja, ki so se 
doslej napajala iz manjših zasebnih 
vodovodov. Prebivalcem na območju 
naših občin bomo z naložbo zagotovi-
li kakovostne vodne vire ter dolgoroč-
no zanesljivo in varno oskrbo z zdravo 
pitno vodo. 

Uspešno nadaljevanje kohezijskega projekta 
oskrbe s pitno vodo na območju občine Dravograd

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA.

Občina  
Dravograd

Občina  
Muta

Občina  
Vuzenica

Občina  
Radlje ob Dravi

RADELACH MARINBERCH RADLJE

Občina  
Podvelka

Oskrba s pitno vodo  
v porečju Drave (3. sklop)

Zgrajena hidropostaja Košir v Begantovem grabnu.

Na sklopu Dravograd center na vodu 1 je vodovod 
že položen.

Na vodohranu Vič izvajajo obrtniška dela.

Na vodohranu Jeznik na Kronski Gori zaključujejo z 
ureditvijo okolice in fasade. 
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Mrežni podjetniški inkubator Koroška (MPIK) predstavlja podporno okolje za spodbujanje in razvoj podjetni-
štva. Je prostor, ki z ugodnimi najemninami in ostalimi podpornimi aktivnostmi mladim podjetjem poveča 
možnost preživetja na trgu in kasnejšo uspešno rast. 

mrežni podjetniški inkubator koroška 
(mpik) – pravi prostor za vaše podjetje

Če ste torej podjetje, staro do dveh let, in si želite delati v 
ustvarjalnem, povezovalnem in urejenem okolju, imamo za 
vas najmanj štiri razloge za vključitev v mPIK:
•	zelo ugoden najem opremljenih poslovnih prostorov,
•	možnost pridobivanja novih podjetniških znanj na brez-

plačnih podjetniških dogodkih mPIK,
•	 reševanje vaših podjetniških dilem s pomočjo brezplač-

nih strokovnih svetovanj in mentoriranj,
•	koriščenje sejnih sob za vaše sestanke in srečanja.

Lokacije in prostori MPIK
mPIK v Dravogradu je vzpostavljen na dveh lokacijah, in sicer 
mPIK1 v otiškem vrhu, kjer so na voljo proizvodni prostori 
v velikosti okrog 140 m2 in vključujejo delavnico, sanitarije 
in garderobo ter pisarno, opremljeno z osnovno pisarniško 
pohištveno opremo. ti prostori so trenutno polno zasedeni.

v samem centru mesta, na trgu 4. julija 46, pa se nahaja 
mPIK2, kjer sta na voljo še dve pisarni in en storitveni pro-
stor. Prostore v mPIK2 zaokrožuje coworking prostor, ki lah-
ko služi kot začasno delovno mesto, obenem pa se lahko ta 
prostor po potrebi spremeni v sejno sobo, ki je inkubiran-
cem na voljo brezplačno, lahko pa jo najamejo tudi zunanji 
interesenti. 

Podjetniške podporne storitve
Lastnice infrastrukture mPIK so občine, na rra Koroška pa 
so prenesle vsebinsko upravljanje prostorov inkubatorja. to 
pomeni, da rra Koroška izvaja vse postopke v zvezi z inku-
biranjem in podjetniške podporne aktivnosti.
na rra Koroška se dobro zavedamo, da samo infrastruktu-
ra ni dovolj za uspešen razvoj podjetja, zato v okviru mPIK 
nudimo tudi pester nabor podjetniških podpornih storitev. 
namenjene niso le inkubiranim podjetjem, ampak tudi po-
tencialnim podjetnikom in starejšim podjetjem:

storitveni prostor 1 − Trg 4. julija 46

primer pisarniškega prostora − Trg 4. julija 46

storitveni prostor 2 − Trg 4. julija 46

MPIK2 Trg 4. julija 46 − zunanjost

coworking sejna soba − Trg 4. julija 46
Foto: Nika Hölcl, arhiv RRA Koroška
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•	mPIK Zajtrki in ostali dogodki – namenjeni so pridobi-
vanju novih podjetniških znanj, predstavljanju uspešnih 
podjetniških zgodb, medsebojnemu spoznavanju po-
tencialnih podjetnikov in podjetij, izmenjavi izkušenj in 
vzpostavljanju sodelovanja; 

•	Strokovna svetovanja in mentoriranja: vzpostavili smo 
bazo podjetniških svetovalcev in mentorjev, ki potencial-
nim podjetnikom (osebe, ki imajo podjetniško idejo in jo 
želijo realizirati) in obstoječim podjetjem nudijo pomoč 
pri reševanju podjetniških izzivov, težav in problemov. 
Baza svetovalcev: http://www.mpik-koroska.si/si/podpora/
mpik-strokovnjak; 

•	mPIK natečaj − natečaj za izbor najboljših poslovnih idej, 
ki imajo potencial, da se razvijejo v uspešna podjetja;

•	mPIK Podjetniška šola: sklop podjetniških delavnic, ki no-
silce podjetniških idej po korakih peljejo od oblikovanja 
ideje pa do njene realizacije;

•	mPIK Coworking – (kratkotrajni) ugoden najem delovne-
ga mesta, ki omogoča ustvarjalno poslovno sodelovanje 
in mreženje.

aktivnosti se izvajajo v okviru projekta »SIo rra Koroška 
2016−17«, ki je sofinanciran s strani eU iz evropskega sklada 
za regionalni razvoj in republike Slovenije. mPIK pa je med 
drugim tudi član Združenja inkubatorjev in tehnoloških 
parkov Slovenije.

Vključitev in cene

Za vključitev v mPIK je treba oddati vlogo za vključitev v 
mPIK. Komisija pregleda vloge z vidika izpolnjevanja for-
malnih kriterijev ter z vidika primernosti poslovne ideje za 
inkubiranje. Primerni kandidati so nato pozvani k predloži-
tvi poslovnih načrtov, ki se ocenijo v skladu s Pravilnikom 
o postopku inkubiranja v mPIK. v primeru pozitivne ocene 
poslovnega načrta je podjetje pozvano k podpisu pogod-
be o vstopu v mPIK. načeloma je lahko podjetje v inkuba-
torju tri leta, izjemoma pa tudi do pet let.  

Cene najema so izredno ugodne, predstavljene so v spodnji 
tabeli:

Dodatne informacije:
rra Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o.
meža 10, 2370 Dravograd, tel.: 059 085 190 (Jure Knez)
e-pošta: info@rra-koroska.si, spletna st.: www.mpik-koroska.si

obdobje inku-
biranja

mesečni najem 
pisarniškega pro-
stora (€/m2)

mesečni najem 
proizvodnega 
prostora  (€/m2)

1. leto 1 € 0,80 €

2. leto 2 € 1,60 €

3. leto 3 € 2,40 €

Instrument rŠS Koroška izhaja iz leta 
2005 in je nastal kot ukrep Koroške 
regije na (ne)obetavne ugotovitve 
dolgoletnih projektnih raziskav: mla-
di se po zaključenem izobraževanju 
iz univerzitetnih središč ne vračajo 
nazaj v regijo in se ne izobražujejo za 
poklice, ki so v regiji zaposljivi; na trgu 
dela vlada vrzel med ponudbo in pov-
praševanjem po kadrih … Instrument 
se je skozi leta nadgrajeval ter iz regij-
skega projekta prerasel v vseslovenski 
projekt, saj se danes izvaja v vseh 12 
regijah na območju celotne Slovenije.
Gre za sofinanciranje kadrovskih šti-
pendij delodajalcem, ki štipendirajo 
dijake in študente v času izobraževanja 
za poklice, ki jih v svoji dejavnosti po-
trebujejo. Instrument je razvojno na-
ravnan, saj z njim spodbujamo razvoj 
človeških virov in razvoj gospodarstva 
v regiji. S svojo prisotnostjo povezu-
jemo izobraževanje z okoljem in po-
klicno usmerjamo mlade za potrebe 
gospodarstva in družbe. v celotnem 

obdobju izvajanja je bilo v instrument 
regijska štipendijska shema Koroška 
vključenih že preko 600 štipendistov 
in 200 delodajalcev z območja Koro-
ške regije.
Junija 2017 je rra Koroška d. o. o. z mi-
nistrstvom za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti podpisala 
Pogodbo o sofinanciranju operacije 
»regijska štipendijska sheme Koroška« 
za celotno programsko obdobje do 
leta 2022. v skladu z omenjeno po-
godbo smo junija objavili tudi Javni 
razpis za izbor projektov sofinancira-
nja kadrovskih štipendij delodajalcem 
za šolsko/študijsko leto 2016/2017, ki je 
bil odprt do 30. 9. 2017 in na katerega 
se je prijavilo 46 delodajalcev z obmo-
čja celotne Koroške regije ter pridobilo 
pravico do sofinanciranja kadrovskih 
štipendij za kar 118 štipendistov (dija-
kov in študentov).
 
aktivnosti možnosti pridobitve pra-
vice do sofinanciranja kadrovskih šti-

pendij so v polnem teku, v ta namen 
je rra Koroška d. o. o. konec oktobra 
2017 na svoji spletni strani www.rra-
koroska.si objavila Javni razpis za izbor 
projektov sofinanciranja kadrovskih 
štipendij delodajalcem za šolsko/štu-
dijsko leto 2017/2018, razpis bo odprt 
do porabe sredstev oz. najdlje do 28. 
2. 2018, in sicer zaradi velikega zani-
manja delodajalcev. Konec novem-
bra 2017 bomo objavili tudi že Javni 
poziv delodajalcem za prijavo potreb 
po kadrovskih štipendijah v šolskem/
študijskem letu 2018/2019. Javni poziv 
je informativnega značaja in je name-
njen zbiranju potreb po kadrovskem 
štipendiranju v naslednjem šolskem/
študijskem letu in se izvaja z name-
nom, da o prostih poklicnih potrebah 
delodajalcev informiramo dijake in 
študente, in sicer le-te objavljamo na 
naši spletni strani.

ReGiJsKa ŠTiPendiJsKa sHeMa KOROŠKa (RŠs KOROŠKa) – insTRUMenT RRa KOROŠKa, 
ReGiOnalne RaZvOJne aGenciJe Za KOROŠKO ReGiJO d. O. O. Je ZelO UsPeŠen PRi 
sPOdBUJanJU RaZvOJa ČlOveŠKiH viROv in GOsPOdaRsTva v KOROŠKi ReGiJi

Pripravila: Jasmina Pungartnik
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komunala JKP Dravograd

Prispevek: Marija Slavič in Irena Petelin

PiTna vOda
Glede na pomembnost oskrbe pre-
bivalcev občine Dravograd s pitno 
vodo in vprašanj v vezi z zagotavlja-
njem ustrezne pitne vode objavlja-
mo pogosta vprašanja in odgovore 
o pitni vodi.

Zakaj se voda dezinficira?
Poglavitni namen dezinfekcije pitne 
vode je preprečevanje širjenja nalezlji-
vih bolezni, ki jih povzročajo mikroor-
ganizmi, ki živijo in se razmnožujejo v 
pitni vodi. Za dezinfekcijo se uporablja 
minimalna koncentracija dezinfekcijske-
ga sredstva, ki še zagotavlja dezinfekcij-
ski učinek in ne spreminja organoleptič-
nih lastnosti pitne vode (vonj, okus). Kot 
najpogostejše sredstvo za dezinfekcijo 
pitne vode se še vedno uporablja klor 
in njegovi preparati. Pomemben je kon-
taktni čas vode s klorom, ki mora trajati 
vsaj 30 min. Pri sami dezinfekciji se del 
klora porabi za oksidacijo organskih in 
anorganskih snovi (mikroorganizmov, 
alg idr.) v pitni vodi. Po zaključku reakcij 
mora voda v vodovodnem omrežju ob-
držati nekaj preostalega − rezidualnega 
klora. Prisotnost le-tega v vodi je poka-
zatelj uspešnosti dezinfekcije in dokaz, 
da je voda celo varna pred ponovno 
kontaminacijo. 
Zakaj vodo prekuhavamo?
Če uporaba pitne vode predstavlja 
potencialno nevarnost za zdravje ljudi, 
mora upravljavec prenehati z dobavo 
pitne vode ali omejiti njeno uporabo, 
ali sprejeti ukrep, potreben za varovanje 
zdravja ljudi. Pogost ukrep je, da odredi 
prekuhavanje (s tem uničimo prisotne 
bakterije in parazite ter viruse), lahko pa 
zagotovi tudi nadomestno oskrbo s pi-
tno vodo (npr.: z embalirano vodo, vodo 
iz cisterne, prevezavami, lokalno pripra-
vo idr.). Pri postopku prekuhavanja vode 
je treba upoštevati navodila o prekuha-
vanju vode, ki jih najdete na naši spletni 
strani (jeziček Dejavnosti-oskrba z vo-
do-Kakovost pitne vode).
Zakaj iz pipe priteče bela voda?
Bela obarvanost pitne vode, ki jo natoči-
mo v kozarec, ni posledica prekomerne 
koncentracije klora v vodi, kot zmotno 
misli večina porabnikov. Prisotnosti klo-
ra v vodi vizualno ne moremo zaznati. 
Bela obarvanost je zgolj fizikalen pojav 

številnih mikroskopsko majhnih zračnih 
mehurčkov, ki nastanejo kot posledica 
raztapljanja zraka v vodi, ki je pod priti-
skom. ob iztekanju vode iz pipe se pri-
tisk sprosti, kar povzroči delno izločanje 
v vodi raztopljenega zraka. Če takšno 
belo vodo natočimo v čist kozarec, lah-
ko že po nekaj trenutkih opazimo, da se 
voda v kozarcu počasi zbistri. opazimo 
dvigovanje mehurčkov proti površini.
Zakaj iz pipe priteče rjava voda?
rjava obarvanost vode v vodovodnem 
omrežju in pojav rdečkasto rjavih sle-
di na umivalnikih, kadeh in podobnih 
mestih, kjer voda stalno izteka, je po-
sledica prisotnosti mangana in železa v 
pitni vodi. mangan in železo se v vodi 
nahajata v topni obliki, ob prisotnosti 
o2 pa preideta v netopno obliko in se 
izločita v obliki usedlin, ki se nabirajo v 
notranjosti vodovodnih cevi, kar daje 
značilno rjavo obarvanost vode. Sama 
po sebi nista škodljiva za zdravje, vendar 
v večjih koncentracijah vizualno nista 
zaželena. Pojav rjave vode in rdečkasto 
rjavih sledi večinoma opazimo v inter-
nih vodovodnih omrežjih, kjer voda dalj 
časa stoji.
Kaj pomeni trdota vode? 
Porabniki ob nabavi novih pomivalnih 
strojev, parnih likalnikov in podobnih 
aparatov pogosto postavljajo vprašanja 
v zvezi s trdoto vode v vodovodnem sis-
temu. trdoto vode tvorijo spojine kalcija 
in magnezija (karbonati, sulfati, kloridi). 
Karbonati pomenijo prehodno trdoto, 
ki izginja pri segrevanju vode, ko izhla-
peva Co2. netopni karbonati pa se ta-
krat kot vodni kamen izločajo na stenah 
posode (npr. bojler). Preostale spojine 
tako predstavljajo stalno trdoto vode. 
vsota vseh spojin kalcija in magnezija 
pa je skupna trdota vode. Za merjenje 
trdote vode obstaja več enot, najpogo-
steje pa jo merimo v nemških trdotnih 
stopinjah (1 °n = 10 mg kalcijevega 
oksida na liter vode) in francoskih trdo-
tnih stopinjah (1 °f = 10 mg kalcijevega 
karbonata na liter vode). ena nemška 
stopinja ustreza 1,78 francoske stopinje. 
Povprečna trdota vode v vodnem sis-
temu trbonje je 6,5 °n, Dravograd–Čr-
neče (na gravitacijskih vodnih virih) od 
2,1 do 5,5 °n in sodi med mehke vode, 
voda iz črpališča Črneče pa okoli 18 °n 
in sodi med trde vode. 

Zakaj se v vodovodnem omrežju po-
javljajo usedline »peska« in vodni 
kamen?
v večini vodovodnih sistemov se iz 
vode zaradi sprememb v tlaku in drugih 
vplivov izločajo v vodi raztopljene snovi 
in se vežejo na stene cevovodov (vodni 
kamen). Intenziteta izločanja raztoplje-
nih snovi iz vode je odvisna tako od ka-
rakteristike vode kot tudi od materiala, 
iz katerega je vodovodna cev. Za od-
stranjevanje teh snovi iz vodovodnega 
omrežja so na najnižjih točkah vodovo-
dnega omrežja izvedeni blatni izpusti. 
Pri naglih nihanjih pritiska v ceveh se 
obloge vodnega kamna, ki so se skozi 
leta nabirale v notranjosti cevovodov, 
počasi luščijo ter nato delno usedajo, 
delno pa transportirajo z vodo do upo-
rabnikov. Prav tako nagle spremembe 
pritiska dvignejo obloge, ki se z leti use-
dajo v cevovodu, rezultat le-tega pa je 
občasen pojav »peska« in kalne vode na 
vodovodnih pipah.
Kako ukrepamo v primerih posame-
znih neskladnih vzorcev pitne vode, 
ugotovljenih z laboratorijskimi pre-
iskavami?
v primerih posameznih neskladnih 
vzorcev pitne vode, ugotovljenih z 
laboratorijskimi preiskavami v okvi-
ru notranjega nadzora in državnega 
monitoringa, so v najkrajšem mo-
žnem času izvršeni korektivni ukrepi, 
predvideni v našem vzpostavljenem 
sistemu HaCCP. takšni ukrepi so: pre-
gledi vodovodnih objektov in naprav, 
izpiranje vodovodnega omrežja, dvig 
koncentracije dezinfekcijskega sredstva 
v vodovodnem omrežju, preverjanje 
ustreznosti izvedbe notranjega hišnega 
omrežja, obveščanje uporabnikov idr. o 
vseh neskladjih obveščamo Inštitut za 
varovanje zdravja rS in zdravstveno in-
špekcijo. Uspešnost izvedenih ukrepov 
preverjamo s ponovnimi kontrolnimi 
odvzemi vzorcev pitne vode in analizo 
le-teh. Če so rezultati analiz kontrolnih 
vzorcev ustrezni, nadaljnji ukrepi niso 
več potrebni.
Zakaj je pomembno načrtno izpira-
nje posameznih odsekov vodovo-
dnega omrežja?
Problem pojava večje količine »peska« 
v vodi oziroma motne vode poskuša-
mo omiliti z načrtnim izpiranjem posa-

KomUnaLa
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meznih delov vodovodnega omrežja. 
Izpiranje vršimo na podzemnih in nad-
zemnih hidrantih, ki služijo za požar-
no zaščito. Ker praviloma izpiramo le 
omrežje, ki je pod našim upravljanjem, 
bi porabnike želeli opozoriti, da se zgo-
raj opisani procesi dogajajo tudi na nji-
hovem internem hišnem omrežju. Zato 
je treba občasno izprati tudi interno 
omrežje, ki zajema cevovod, opremo 
in naprave, ki so vgrajene med priključ-
kom na sistem za oskrbo s pitno vodo 
in mesti uporabe pitne vode (pipe). Pri 
manjših internih omrežjih za uspešno 
izvedbo izpiranja zadostuje že to, da is-
točasno odpremo večje število vodovo-
dnih pip na tem omrežju. Pri večjih in-
ternih omrežjih pa je tako kot na javnem 
vodovodnem omrežju treba občasno 
izpirati omrežje preko hidrantov in bla-
tnih izpustov. v primeru, da omenjene 
mehanske nečistoče kvarno vplivajo na 
razne naprave, pa uporabnikom predla-
gamo, da pred takšno napravo vgradijo 
ustrezen mehanski filter. v primeru, da 
je hišno vodovodno omrežje osumlje-
no kot vzrok za neskladnost pitne vode, 
mora upravljavec javnega sistema za 
oskrbo s pitno vodo skladno s Pravilni-
kom o pitni vodi (Ur. l. rS., št. 19/04 − 
9. člen, 35/04, 26/06, 92/06, 74/2015 in 
51/17) porabnikom zagotoviti naslednja 
priporočila ukrepov za zmanjšanje ali 
odpravo tveganja: 

Priporočila za vzdrževanje hišnega 
vodovodnega omrežja: 
- voda naj na vsaki pipi pred prvo upo-
rabo tega dne teče vsaj dve minuti (cu-
rek naj bo enakomeren, srednje jakosti, 
debeline svinčnika) oziroma toliko časa, 
da se temperatura vode na pipi ustali;
- vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh 
pipah sneti in očistiti mrežice ali druge 
nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z 
vodo, ki teče po tem sistemu in po po-
trebi odstranjevanje vodnega kamna;
- na mestih, kjer voda zastaja, naj se iz-
vaja tedensko izpiranje do stabilizacije 
temperature vode;
- evidentirati je treba slepe rokave in jih 
odstraniti. Do takrat je treba vodo en-
krat tedensko spirati iz slepih rokavov. 

Dokument Priporočila lastnikom za 
vzdrževanje hišnega vodovodnega 
omrežja je v celoti objavljen na spletni 
strani www.gov.si/pitna-voda/. 

ZBiRanJe in OdlaGanJe 
naGROBniH sveČ in 
dRUGiH OdPadKOv na 
POKOPaliŠČiH
Preprečevanje in zmanjševanje količin 
odpadkov je naša prednostna naloga, 
ki pa ni lahka, saj zahteva spremembo 
našega razmišljanja in tudi navad. obi-
čajno pri nakupovanju izdelkov sploh 
ne razmišljamo o tem, da bo nakup, ali 
del tega nakupa, prej ali slej končal med 
odpadki. noben odpadek ni dober od-
padek, tudi če se ga da predelati. Zato 
je naša naloga, da ljudi spodbujamo k 
razmišljanju, da odpadki nastajajo pri 
vsakem našem početju in da lahko koli-
čino odpadkov zmanjšujemo sami.
Kljub temu da je 1. november, ko zbe-
remo največ odpadnih sveč z grobov, 
prosimo, da omejite nakup oz. prižiga-
nje nagrobnih sveč, saj boste s tem pri-
spevali k čistejšemu zraku in zmanjšanju 
količine odpadkov. Predniki vam ne 
bodo zamerili, potomci pa vam bodo 
za to hvaležni.
v zadnjih petih letih smo v občini Dra-
vograd zbrali skupaj 98,33 ton sveč. 
vsako leto opažamo, da nekateri obi-
skovalci grobov še vedno ne upošteva-
jo navodil o ločenem zbiranju oz. odla-
ganju odpadkov.
na vsakem pokopališču so na razpola-
go štiri različne posode za zbiranje od-
padkov: sveče, BIo odpadki, embalaža 
(SUHI) in ostali odpadki (moKrI).
vljudno prosimo vse uporabnike, da na-
tančno upoštevate navodila o ločenem 
zbiranju odpadkov.

PRavilnO OdlaGanJe 
OdPadKOv na eKO 
OTOKiH
ekološki otok predstavljajo trije plastični 
zabojniki, ki so namenjeni ločenemu 
zbiranju odpadkov. Pokrovi zabojnikov 
so različnih barv in ponazarjajo, kakšne 
vrste odpadkov zbiramo v določenem 
zabojniku.
rDeČ PoKrov – PaPIr In Karton

Časopisi, revije, reklame, kartonska em-
balaža in lepenka, papirnata embalaža, 
tetrapak

rUmen PoKrov – PLaStIČna In 
KovInSKa emBaLaŽa

Plastenke pijač in živil, plastični kozarci 
in lončki, plastične vrečke, izpraznjena 
plastična embalaža čistil in pralnih sred-
stev ter stiropor; pločevinke in konzerve 
vseh vrst, drugi drobni odpadki iz kovin
 
ZeLen PoKrov − SteKLena emBaLaŽa

Steklenice in stekleničke živil, pijač in 
kozmetike, kozarci vloženih živil brez 
pokrovčkov
 
Preden odpadke odložite v zabojnike, 
je priporočljivo, da embalažo očistite 
ostankov hrane in stisnete za zmanjša-
nje volumna.

na območju občine Dravograd pa naj-
dete tudi zabojnike za zbiranje tekstila, 
odpadne eooe opreme (odpadna ele-
ktrična in elektronska oprema) in odpa-
dnega jedilnega olja. vse občane pozi-
vamo, da se jih poslužujete.

na eKo otoK spada embalaža, ki ni ve-
čja od odprtin na pokrovih posod, zato 
sem ne spadajo razna vedra, otroške 
igrače, velike kartonske škatle, PvC za-
bojniki …
odpadki, ki so večji od odprtin na za-
bojnikih, spadajo med kosovne odpad-
ke in ste jih dolžni oddati na zbirnem 
centru v otiškem vrhu.
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nepravilno odloženi odpadki na 
eKo otoKIH 

nepravilno odloženi odpadki med 
steklo na eKo otoK

POGReBna deJavnOsT
vse lastnike grobov na pokopališčih v 
občini Dravograd obveščamo, da so 
dolžni pred kakršnim koli posegom na 
grobovih svojcev o tem pisno obvestiti 
Javno komunalno podjetje Dravograd. 
vlogo za soglasje si lahko natisnete pre-
ko naše spletne strani, lahko pokličete 
na naš telefon 02 87 21 110 ali pa se 
osebno zglasite na sedežu našega pod-
jetja. Cilj izdaje soglasij je, da smo kot 
upravljalec pokopališč sproti seznanjeni 
s posegi in tako preprečimo neustrezno 
odlaganje ostankov z grobov in more-
bitne poškodbe na drugih grobovih.

Primer, ko je lastnik groba urejal beton-
ski okvir in beton odložil v __________ 

Male KURilne naPRave 
in PReZRaČevanJe 
PROsTOROv
Dodobra smo prešli v zimski čas, ko mo-
ramo poskrbeti za topel dom.
Začela se je torej kurilna sezona in s tem 
težave z onesnaževanjem zraka. vse več 
lastnikov stanovanjskih objektov upo-
rablja kurilne naprave na drva, pri tem 
pa pozabljamo, da je lahko nepravilno 
kurjenje oziroma neustrezno kurivo ve-
lik onesnaževalec zraka. Z namenom 
varovanja okolja in našega zdravja vam 
namenjamo nekaj nasvetov v vezi s pra-
vilnim in optimalnim kurjenjem z različ-
nimi BIo masami in nasveti s pravilnim 

prezračevanjem prostorov s ciljem var-
čevanja energije.

Peleti in drva

a) ZGOREVANJE LESA V MALIH 
KURILNIH NAPRAVAH
v nadaljevanju podajamo nekaj kori-
stnih napotkov za pravilno in optimalno 
kurjenje. 
naše okolje je bogato poraslo z goz-
dom, zato številna gospodinjstva za 
kurjavo v svojih kurilnih napravah za 
gorivo uporabljajo les v obliki polen, 
sekancev ter pelet. takšna kurjava je ob 
sodobnih pečeh in pripravi goriva oz. 
drv okolju dokaj prijazna. Poleg same 
kurilne naprave imajo pomembno vlo-
go tudi dimniki, ki morajo biti dovolj vi-
soki, da dimne pline odvajajo čim višje v 
ozračje, s tem se škodljive emisije v ozra-
čje porazdelijo čim širše in čim bolj ena-
komerno. na kvaliteto zgorevanja vpliva 
tudi stanje kurilne naprave in dimnika, 
ki ju je zato treba redno čistiti, namreč 
že milimetrska obloga na stenah kotla 
njegov izkoristek zmanjša za 6 %.
Za optimalno kurjenje je najbolj po-
membno pravilno zgorevanje lesa v 
kurilnih napravah, to pomeni poleg 
suhih drv z visoko kurilno vrednostjo 
tudi zadostne količine svežega zraka za 
zgorevanje. Kakšno je zgorevanje, lahko 
vidimo že po barvi plamena, tako rdeč 
ali temen plamen pomeni nepopolno 
– slabo zgorevanje, majhni delci goriva 
ne zgorijo zaradi pomanjkanja kisika ali 
prenizke temperature. ti nezgoreli del-
ci potujejo z dimni plini v okolico, ne-
kaj pa jih ostane tudi na stenah kurilne 
naprave in dimnika. v kolikor s prostim 
očesom opazimo temen dim na vrhu 
dimnika, to vsekakor pomeni zelo slabo 
zgorevanje, predvsem z vidika prašnih 
delcev (nezgorelega ogljika). Če je prišlo 
do vžiga oblog (saj in smole) v dimniku, 
torej do dimniškega požara, je to skraj-
no opozorilo, da gre za zelo slabo oz. 
katastrofalno zgorevanje, ki ga je treba 
odpraviti zaradi negativnih posledic na 
okolje, slabega energetskega učinka, 
zagotavljanja požarne varnosti in pred-
vsem zaradi zaščite zdravja ljudi, ogro-
žena pa je tudi življenjska doba kurilnih 
in dimovodnih naprav. neprimerno 
zgorevanje lahko opazimo tudi po barvi 
pepela, pepel svetle barve pomeni do-
bro zgorevanje, pepel temnejše barve 

pa pepel z ostanki goriva − ogljika. Pri 
zgorevanju je zaželen svetel plamen, ki 
pomeni dobro zgorevanje lesa. Dobro 
zgorevanje kaže tudi svetel − neviden 
dim, razen pare, za strokovno presojo 
pa so potrebne meritve emisij snovi v 
ozračje.
Gorivo, ki se sme uporabljati v kurilnih 
napravah, standarde kurilnih naprav, 
vrednotenje emisij snovi v dimnih plinih 
in mejne vrednosti predpisuje Uredba o 
emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih 
kurilnih naprav (Ur. l. rS, št. 24/13, 2/15 in 
50/16), ki je zavezujoča za vse uporabni-
ke kurilnih naprav.
ni vse gorivo, kar gori! vse uporabnike 
malih kurilnih naprav obveščamo, da cen-
tralne peči in druga kurišča niso namenje-
na za sežig raznih smeti in drugih odpad-
kov, kar se žal še dogaja. takšno kurjenje 
ima negativne in škodljive vplive na:
- zdravje ljudi (prašni delci, zdravju ne-
varni plini ...),
- okolje (prav tako nevarni plini) ter
- na samo kurilno napravo (temno rdeč 
plamen − slabo zgorevanje lesa; svetel 
plamen − dobro zgorevanje lesa). 
v pečeh ni dovoljeno kuriti: 
- plastike, stiropora, odpadne gume; 
- ostankov motornih in jedilnih olj ter masti; 
- lesenih odpadkov, ki vsebujejo lepila in 
   barve;
- ostankov zdravil;
- kuhinjskih odpadkov ipd.

Dim iz dimnikov

b) PRAVILNO ZRAČENJE PROSTOROV
Strokovnjaki priporočajo temeljito zra-
čenje nekajkrat dnevno. Čas zračenja je 
seveda lahko nekoliko krajši, na primer 
pet minut, kadar je zunaj resnično mraz. 
Stanovanje najbolj temeljito prezrači-
mo, če odpremo vsa okna in vrata v sta-
novanju ter tako naredimo prepih. tako 
lahko zagotovo zagotovimo temeljito 
izmenjavo svežega zraka. 
Zračenje s priprtimi okni ni tako učin-
kovito, saj ne dosežemo zadostne iz-
menjave zraka in dolgoročno takšno 
zračenje predstavlja predvsem izgubo 
toplote, vsaj pozimi. Drugače je v to-
plejših dnevnih izven kurilne sezone, ko 
lahko tako odprta okna pustimo odprta 
dlje časa. Seveda tako še vedno ne pre-
zračimo popolnoma, vendar vseeno za-
gotovimo vsaj nekaj svežega zraka brez 
toplotnih izgub. 
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KraJevne SKUPnoStI

Ks dRavOGRad                 
v drugi polovici  leta 2017 je bilo tudi 
na območju Krajevne skupnosti Dra-
vograd pestro in delovno, v  danih 
trenutkih lepo in navdihujoče. v svetu 
krajevne skupnosti smo skupaj z vami, 
ki živite in delate v KS Dravograd, nare-
dili veliko novega za boljše počutje in 
bivanje v KS Dravograd, realizirali smo 
plan za drugo polovico leta in dodali 
nekaj novih stvari na področju špor-
tnega, družabnega in ne nazadnje tudi 
delovnega področja.
Čas od julija do decembra 2017 je minil 
v realizaciji zastavljenih ciljev in planov 
za leto 2017. Po terenskih odborih v KS 
Dravograd nam je uspelo uresničiti 
vse zastavljene cilje in morda še več, 
saj smo upoštevali tudi predloge kra-
jank in krajanov KS. Izvedli smo nekaj 
investicij, pri katerih lahko KS sodelu-
je s finančnimi sredstvi, predvsem na 
področju turizma in infrastrukture, po-
pravili smo nekaj cest in postavili nekaj 
varnostnih ograj ob cestah ter krajan-
kam in krajanom pomagali sanirati po-
škodovane ceste, ki so v pristojnosti KS. 
največji projekt je bila ureditev Preži-
hove ulice, ki je bila skupaj z občino 
Dravograd in krajani dobro izpeljana v 
korist in veselje vseh uporabnikov. ne-
kaj utrinkov z otvoritve Prežihove ulice 
je strnjenih na spodnjih fotografijah.

Skupaj z občino Dravograd in KS Čr-
neče smo sodelovali tudi pri otvoritvi 
in izvedbi programa povezovalne peš-
poti med dvema KS na meži. Pešpot in 
kolesarska steza sta zelo lepo urejeni in 
poleg dobre izvedbe pripomoreta tudi 
k večji varnosti pešcev in kolesarjev na 
tem delu Dravograda.
S takim delom bomo nadaljevali še v 
zadnjem letu mandata sveta KS, ki pri-
haja z letom 2018 in uredili še kakšen 
kotiček naše lepe KS Dravograd.
Prireditve, ki so bile v drugi polovici 
leta, so tradicionalne po terenskih od-
borih, novost pa je, da se prireditve za 
to meža, trg, robindvor, Podgrad in 
mariborska cesta organizirajo skupaj 
in na lokacijah to. v juniju so potekale 
prireditve: Srečanje krajanov pod lipo 
na meži, srečanje krajanov na viču ob 
lipi in lepa nedelja ter srečanje kraja-
nov na Sv. Boštjanu oz. na Sv. magda-
leni za to vrata. 
Prav tako smo sodelovali tudi na prire-
ditvah, ki jih skupaj s tD Dravograd or-
ganiziramo na območju naše krajevne 
skupnosti. to sta bili prireditvi Zlata je-
sen in vleka vrvi, ki jo organizira naša KS 
za bokal KS Dravograd, kjer sodelujejo 
vse KS v občini Dravograd. v letošnjem 
letu je zmago v vleki vrvi osvojila ekipa 
KS trbonje in tako na drugo mesto iz-
rinila ekipo KS Libeliče. Sodelovali sta 

še ekipi KS Šentjanž in KS Dravograd, 
ekipa KS Črneče pa se zaradi objektiv-
nih razlogov tekmovanja v vleki vrvi ni 
udeležila. S takimi družabnimi sreča-
nji bomo nadaljevali tudi v prihodnje, 
saj to le povezuje naše KS v občini še 
k boljšemu sodelovanju na področju 
športa, družabnih zadev, kulture in ne 
nazadnje tudi skupnega delovanja v 
korist širše lokalne skupnosti.
ekipo KS DravoGraD za vleko vrvi že 
kar nekaj let sestavljajo standardni tek-
movalci PGD Dravograd. Za ostale eki-
pe pa se dogovarjamo preko društev 
ali terenskih odborov, ki vedno radi 
priskočijo na pomoč oz. so pripravljeni 
na sodelovanje.

v mesecu decembru skupaj s tD pri-
pravljamo dve prireditvi Zimska pra-
vljica 2017, in sicer eno na robindvoru 
in drugo na trgu 4. julija pri cerkvi sv. 
vida. Prireditvi sta namenjeni otrokom 
in druženju vseh občanov. otroke bo 
obiskal tudi Božiček, ki jih bo počastil s 
kratkim kulturnim programom in sim-
bolično obdaritvijo.
vendar pa aktivnosti po to niso edine 
aktivnosti naše KS. vključujemo se tudi v 
delovanje posameznih društev in poma-
gamo pri aktivnostih za boljše delovanje  
lokalne skupnosti. KS raznim društvom 
in skupinam na celotnem območju ob-

krajevne skupnosti Občine Dravograd

Zlata jesen Dravograda

Vleka vrvi − zmagovalna ekipa

Prispevek: Ferdo Abraham
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čine Dravograd omogoča boljše delova-
nje na področju svojega dela. 
Svet KS Dravograd je v letošnjem letu 
za častnega občana občine Dravo-
grad predlagal krajana iz naše KS, in si-
cer matka KavtIČnIKa. S takim delom 
bomo nadaljevali še naprej in predla-
gali ljudi, ki so pomembno prispevali 
k razvoju ožjih in širših delov lokalne 
skupnosti ter na svojem področju dela 
dali svoj prispevek.

Prav tako pa smo finančno pomagali 
raznim društvom, tako na športnem in 
družabnem  področju kot tudi vsem 
ostalim, ki se ukvarjajo s kulturno, pev-
sko ali drugo aktivnostjo za dobrobit 
krajanov in krajank KS Dravograd. Pri iz-
vedbi letnih programov smo pomagali 
društvu invalidov, upokojencem, Polž-
kom, KarItaSU (pri organiziranju hu-
manitarnih akcij, kot je dobrodelni kon-
cert za pomoč ogroženim družinam), 
oo rK ter vsem ostalim domoljubnim 
in veteranskim organizacijam, ki imajo 
sedež v KS Dravograd. vseh ne bom na-
števal, saj jih je veliko, cilj delovanja sve-
ta KS pa je pomoč društvom in organi-
zacijam, ki imajo sedež v KS Dravograd. 
Prav tako smo pomoč nudili športnim 
društvom in nK Koroška Dravograd za 
boljše delovanje in možnost množič-
nega udejstvovanja naših krajanov na 
področju športa in tudi najmlajših, tistih 
v vvZ in oŠ.
Prav tako smo bili aktivni na področju 
gramoziranja in obnove nekategorizira-
nih cest in postavitev varnostnih ograj 
na takih cestah v KS Dravograd, kjer je 
to zaradi varnosti nujno potrebno. 
veliko smo postorili tudi na športni in-
frastrukturi, skupaj z JZ Dravit smo ob-
novili ograjo na igrišču na robindvoru, 
zarisali in postavili možnost montažnih 
mrež za igranje tenisa, mladim smo 
omogočili, da v večernih urah pod re-
flektorji igrajo nogomet, košarko in se 
družijo  − ne samo na robindvoru, am-
pak na območju celotne KS Dravograd 

in občine Dravograd.
Prav tako smo postavili nekaj novih miz 
in klopi ter oglasnih tabel iz postavke 
turistična infrastruktura. veseli pa smo, 
da je v zaključni fazi tudi lesena hišica 
ob igrišču na viču, ki smo jo pomagali 
postaviti s finančnimi sredstvi, in sicer 
za dobrobit vseh krajank in krajanov KS 
Dravograd, še posebej za to vič.

TO VIČ: MEMORIAL DAMJANA 
JAMNIKA
Konec meseca junija 2017 je bil na 
športnem igrišču na viču že deveti me-
morial Damjana Jamnika. nogometni 
turnir so organizatorji ŠD vič in Damja-
nova družina pripravili v čast in spo-
min na sovaščana Damjana Jamnika. 
na nogometni turnir so tako kot vsako 
leto tudi tokrat prišle nogometne eki-
pe iz bližnje in daljne okolice. Za zma-
go se je borilo sedem ekip, zmagala pa 
je ekipa Koma andfit Belta. Drugo me-
sto je zasedla ekipa Banditi z remšnika, 

tretja pa je bila ekipa alfom otiški vrh. 
na nogometnem turnirju so se med 
seboj pomerili tudi mladi igralci nogo-
metne šole roberta Korena Dravograd 
in nogometne šole fužinar z raven na 
Koroškem. 

PIREDITEV OD LIPE DO LIPE IN 
LEPA NEDELJA NA VIČU
Prvo julijsko nedeljo, ko je na viču že 
po tradiciji praznovanje lepe nedelje, 
to praznovanje združimo s prireditvijo 
od lipe do lipe. Prireditev od lipe na 
lipe na viču smo v organizaciji Špor-
tnega društva vič in v sodelovanju s 
Krajevno skupnostjo Dravograd pri-
pravili na športnem igrišču na viču. 
Za kratek glasbeno-kulturni program 
so poskrbeli otroci z viča in godba na 
pihala ojstrica. Po pogostitvi, ki so jo 
pripravile domače gospodinje in člani 
ŠD vič, pa je sledilo druženje ob zvokih 
ervina Kodruna. Prireditev je bila dobro 
obiskana tudi s stani širše krajevne sku-

pnosti ter sosednjih krajev.
Janja Rotovnik

v času od julija do decembra je imel 
svet KS tri redne in eno dopisno sejo, 
kjer smo sprejeli nekaj odločitev, ki po-
zitivno vplivajo na delovanje in poču-
tje krajanov in krajank KS Dravograd.
Svet KS si bo v bodoče prizadeval in 
poskušal pridobiti še več predlogov in 
mnenj krajank in krajanov za boljše de-
lovanje in izboljšanje bivanja v lokalni 
skupnosti.
Prav tako pa krajani in krajanke vablje-
ni v prostore KS Dravograd na meži 10, 
kjer imamo uradne ure vsako prvo sre-
do v mesecu med 9. in 11. uro in vsa-
ko tretjo sredo v mesecu med 15. do 
17. uro. Lahko pa nas kontaktirate tudi 
preko e-pošte: ks.dravograd@kanet.si 
in ks.dravograd@gmail.com.
veseli bomo vsakega vašega predloga 
in pobude. S skupnimi močmi bomo 
pripomogli k boljšemu bivanju in življe-
nju v lokalni skupnosti KS Dravograd.

Ker pa se bliža novo leto in božični pra-
zniki, ter ne nazadnje praznični dnevi, 
ko praznujemo vsi, tako ali drugače, 
dovolite, da vam v imenu Sveta KS Dra-
vograd zaželim naslednje:

Spoštovane krajanke in krajani KS Dra-
vograd, občanke in občani, življenje je 
potovanje, za katerega nihče ne dobi 
zemljevida. vsak potuje po svoje in si 
sproti riše svoj zemljevid. vsaka risba 
je svoj smerokaz za vse, ki hodimo po 
poteh življenja. naj se v vaša srca nase-
lita mir in toplina. naj bosta čarobnost 
božiča in novega leta pot dobre volje, 
ljubezni in zdravja.

obenem vam čestitamo tudi ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti republike 
Slovenije.

KraJevne SKUPnoStI

Najboljše tri ekipe na Memorialu Damjana Jamnika
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Ks ČRneČe
vstopili smo v zadnje leto svojega 
mandata. tri leta dela v vetu krajevne 
skupnosti so za nami in ocenjujem jih 
kot kar dobra. v letu 2017 smo izvajali 
dela po začrtanem planu. Sestali smo 
se na štirih rednih sejah Sveta KS Čr-
neče in sklicali tudi ožji zbor krajanov 
Podklanca in Dobrove. Zbor je bil na-
menjen lastnikom zemljišč ob cesti 
Podklanc–Dobrova. ta cesta se je po 
dolgem času začela obnavljati. Kra-
jani, ki so lastniki zemljišč, na katera 
bo posegala cesta, so bili seznanjeni 
s projektom obnove ceste. vsi krajani 
so brezplačno odstopili zemljišča in 
podpisali soglasja za začetek rekon-
strukcije ceste.

na beli strmini smučišča Bukovnik se 
je v mesecu februarju na tekmi za Čre-
šnikov memorial zbralo preko 100 tek-
movalcev. KS Črneče je zastopalo 28 
tekmovalk in tekmovalcev v različnih 
starostnih kategorijah in skupno osvo-
jilo 8 medalj ter za KS Črneče ekipno 
prismučalo 2. mesto.
nadzorni odbor občine Dravograd je 
opravil nadzor nad poslovanjem KS 
Črneče. Končno poročilo je bilo iz-
dano aprila letos in na poslovanje KS 
Črneče ni bilo pripomb. Bili smo celo 
pohvaljeni za vzorno vodenje zapisni-
kov sej.
KS Črneče že tradicionalno v najlep-
šem spomladanskem mesecu (marcu) 
pripravi prijetno druženje za mamice 
in žene. v kulturnem programu so se 
predstavili najmlajši iz vrtca Črneče in 
mamicam zvabili nasmeh na ustnice. 
nastopili so tudi učenci in učenke oŠ 
Črneče in mePZ Črneče. takšnih prire-
ditev si še želimo, saj otroci s svojim na-
stopom pokažejo, kaj zmorejo in znajo.
vsako leto se v mesecu aprilu orga-
nizira občinska čistilna akcija. v naši 

KS se je akcije udeležilo 140 krajanov. 
opažamo, da je naše okolje iz leta v 
leto čistejše, naš odnos do narave in 
okolja pa spoštljivejši. Seveda pa bi 
lahko bilo še boljše.
Zadnje dni aprila se že vrsto let tradi-
cionalno postavljata dva mlaja. eden 
na Dobrovi, kjer se organizirajo krajani 
sami in eden v Črnečah, kjer so orga-
nizatorji tega dogodka gasilci.
v sredini maja je potekala žalna slove-
snost v spomin umrlih ruskih vojnih 
ujetnikov. na tej slovesnosti člani re-
citacijske sekcije KD Črneče z recitali 
obogatijo kulturni program, mePZ Čr-
neče zapoje nekaj pesmi, mira mori pa 
prireditev povezuje v smiselno celoto.
aen mesec pred šolskimi počitnicami 

KS organizira srečanje krajanov v raz-
ličnih zaselkih KS Črneče.
Letošnje srečanje je bilo organizirano 
na Dobrovi in je bilo dobro obiskano. 
Za kulturni program so poskrbeli otroci 
vrtca Črneče, Podružnične osnovne šole 
Črneče in pevci mePZ Črneče. Po kultur-
nem programu smo se prijetno družili.
Z domom starostnikov Črneče sode-
lujemo na različnih področjih. Dram-
ska skupna odigra kakšno predstavo, 
mePZ pa organizira koncert. ob sreča-
njih oskrbovancev s sorodniki in znan-
ci se na njihovo povabilo vedno radi 
odzovemo.

Gasilsko društvo Črneče je društvo z 
največ člani v naši KS. Skrbijo za ak-
tivnosti od najmlajših do najstarejših 
in se udeležujejo različnih tekmovanj, 
kjer dosegajo izvrstne rezultate. orga-
nizirajo redna izobraževanja in skrbijo 
za pripravljenost v primeru kakršne 
koli nesreče. vestno skrbijo za lep in 
urejen gasilski dom z večnamensko 
dvorano in njegovo okolico.

Kulturno društvo Črneče je društvo s 
številnimi aktivnostmi.
Člani recitacijske skupine s svojimi 
recitali in deklamacijami popestrijo 
marsikatero prireditev, nekaj članov te 
sekcije pa ima tudi sposobnost vode-
nja različnih prireditev.  v domačem 
okolju imajo kar nekaj poslovilnih go-
vorov na pogrebih.
mladinska dramska skupina PomLaD 
je zaključila z uprizarjanjem predstave 
Soba za čakanje.
Z velikimi pričakovanji pričakujemo 
njihovo novo stvaritev. Članica te sku-
pine vsak mesec organizira pravljično 
uro na kmetiji Klančnik. otroci so nav-
dušeni nad robino in njenimi dogo-
divščinami.

mePZ Črneče v svojimi ubranimi gla-
sovi pod strokovnim vodstvom mlade 
in izobražene maruše mavrič popestri 
vsako prireditev v KS Črneče. večina 
teh pevcev prepeva tudi v skupini ljud-
skih pevcev, ki vsako nedeljo popestri 
sveto mašo, pojejo pa tudi na pogreb-
nih slovesnostih in drugih prireditvah.
Dramska skupina Črneče v letu 2017 
še igra komedijo Georgesa feydeau-
ja, oJoJ, taŠČa Je SPet ŽIva, ki je zelo 
dobro sprejeta na vseh gostovanjih. 
Igralci dramske skupine nastopajo 
tudi v skeču nakup lovske obleke. Je-
seni so že začeli z vajami za novo pre-
stavo ephraima Kishona, BIL Je ŠKr-
JaneC, ki bo premierno uprizorjena 
predvidoma spomladi naslednje leto. 
v letu 2018 bo dramska skupina Črne-
če praznovala 50 let delovanja.
Kulturno društvo skrbi za povezanost 
vseh teh različnih sekcij in njihovo de-
lovanje.
v letošnjem letu so nabavili novo 
ozvočenje in nove reflektorje. Le tako 
naprej! 

Smučarsko tekmovanje Komemoracija − Rusko pokopališče

Prispevek: Marko Kogelnik
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Športno društvo Črneče v zimskem 
času organizira tedensko igranje na-
miznega tenisa v dvorani gasilskega 
doma. vsako leto se udeležijo smu-
čarskega tekmovanja med krajevnimi 
skupnostmi za Črešnikov memorial.
Športno društvo Podklanc−Dobrova s 
svojo ekipo tekmuje v občinski nogo-
metni ligi, pomagajo pri postavljanju 
mlaja na Dobrovi in redno vzdržujejo 
okolico igrišča v Podklancu.

Lovska družina Libeliče, ki pokriva 
celotno področje KS Črneče, dobro 
sodeluje z gasilci, kulturniki in Svetom 
KS Črneče. redno izvajajo svoje lovske 
aktivnosti in skrbijo za red na lovišču.
Župnijska Karitas Črneče in odbor rK 
Črneče izvajata aktivnosti v kraju, kot 
so pomoč socialno šibkim, obiskujejo 
starejše in onemogle, organizirajo sre-

čanja in izobraževanja.
Brez teh dveh institucij bi bila marsi-
katera usta lačna in človeško dosto-
janstvo še bolj ponižano.
Hvala vam!

Sodelovanje z otroki vrtca Črneče in 
Podružnične oŠ Črneče je dobro. radi 
nastopajo na krajevnih prireditvah, 
kot je srečanje krajanov in materinski 
dan. njihov trud pa v decembru po-
plača dedek mraz, ki jih obdari.

Projekti, ki se izvajajo v naši KS v letu 
2017:
•	protiprašna zaščita mihelič,
•	protiprašna zaščita Prikeržnik,
•	ureditev prometnega režima na 

cesti Črneče−Dobrova (taberhof in 
Kolovrat),

•	zaključek del in ureditev del na 

pešpoti Črneče–Dravograd,
•	nadaljevanje urejanja strug 

potokov,
•	uspešni na razpisu za obnovo 

dotrajane kanalizacije Črneče,
•	 redno gramoziranje 

nekategoriziranih cest v KS,
•	obnova ceste Podklanc−Dobrova.

naj se na koncu zahvalim vsem, ki ste 
prispevali k družabnemu, kulturnemu 
in športnemu življenju v KS Črneče. 
KS Črneče ne pelje velikih projektov, 
ampak skrbi za druženje in dobro po-
čutje naših krajanov. Probleme, ki na-
stajajo, pa smo, jih in jih bomo tudi v 
prihodnje posredovali na pravi naslov.
naj bo prihodnje leto vsaj takšno kot 
letošnje, če že ne boljše.

Fotografije: Franci Kotnik

KraJevne SKUPnoStI

Čistilna akcija

Dramska skupina Črneče

Postavljanje mlaja

Slovesnost pri Svetem Križu na praznik Marijinega vnebovzetja

Karitas − srečanje

Pravljična ura
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Ks liBeliČe
Kolesarski izpit
tik pred koncem šolskega leta so 
učenci 5. razreda PoŠ Libeliče opravili 
še kolesarski izpit.
Že med šolskim letom so s pomočjo 
učiteljice Helene Knez opravili teore-
tični del prometnih predpisov. Izpit 
iz prve pomoči so po usposabljanju 
z medicinsko sestro franjo Hribernik 
in predstavnico rK Ireno Gostenčnik 
opravili v tednu rdečega križa. Sezna-
nili so se tudi z delovanjem defibrila-
torja in se naučili, kako oživljati pone-
srečenca. 
Praktični del, vožnjo s kolesom, so 
opravljali predzadnji dan pouka v 
letošnjem šolskem letu. Policist Bo-
štjan Helbl je z vsakim posameznikom 
opravil »tehnični« pregled njegovega 
kolesa. Kolesom, ki so imela kakšno 
pomanjkljivost, so lahko nalepko o 
izpravnosti nalepili po odpravi napak. 
Praktična vožnja je potekala od šole 
do igrišča na Gorčah ter nazaj. Skupin-
sko vožnjo je spremljal policist moto-
rist marko Prevolčič, ki je udeležen-
cem razkazal tudi svoj službeni motor.
Po opravljeni vožnji so vsi, ki so izpit 
uspešno opravili, prejeli izkaznico in 
nalepko za kolo.
Policist in učiteljica sta jim zaželela ve-
liko sreče v prometu in jih opozorila, 

da imeti izpit še ne pomeni biti varen 
na cesti. Za varnost mora vsak poskr-
beti sam. tudi mi jim želimo varno in 
prijetno vožnjo.

Občinsko priznanje v prave roke
v sredo, 16. avgusta 2017, je županja 
občine Dravograd marijana Cigala 
v spremstvu predsednika sveta KS 
Jožeta Pšeničnika, predsednice KPD 
Libeliče Simone Jerčič Pšeničnik in 
dolgoletne podpredsednice društva 
Irme Knez osebno predala letošnje 
občinsko priznanje. med dobitniki 
treh občinskih priznanj, ki jih vsako 
leto podeli občina Dravograd, je letos 
tudi naša krajanka Jožica Srebotnik 
Zalesnik.
Zaradi njene bolezni se uradne pode-
litve ob občinskem prazniku ni mogla 
udeležiti. Po izreku čestitk in fotogra-

firanju je družba v krogu družine še 
dobro uro preživela ob prijaznem kle-
petu in obujanju spominov na čase, 
ko je Jožica v kraju vodila kulturno 
društvo. S svojim dolgoletnim delom 
na kulturnem področju je svoj pečat 
pustila tako v kraju kot tudi v občini. 
v obrazložitvi za podelitev največjega 
občinskega priznanja so v KPD Libeli-
če zapisali tudi: 
»Menimo, da je Jožica Srebotnik Zale-
snik s svojim delom na kulturnem po-
dročju (več kot 40 let) nadpovprečno 
prispevala k družbenemu razvoju v kra-
jevni skupnosti, občini, regiji, državi in 
tudi v mednarodnem prostoru.«
Čestitamo!

Trikotno krožišče
o tem, da urejevalcem edinega »tri-
kotnega krožišča« v državi ne zmanjka 
idej, pišemo vsako leto. S svojimi stva-
ritvami, ki so inovativne in predstavlja-
jo jesenske kmečke motive, nas vedno 
spominjajo, da se je začel jesenski čas. 
Pri svojem delu uporabijo materiale, ki 
se najdejo na poljih in travnikih. Seve-
da pa je treba dodati, da ta trikotnik ni 
urejen samo jeseni, ampak zanj skrbi-
jo tekom celega leta. 

najbrž lahko urejevalkam in ureje-
valcem veliko zahvalo izrečem tudi v 
imenu vas bralcev, vas Libeličanov, ki 
dnevno hodite tod mimo in se vam 
ob pogledu na lepo dobrodošlico na-
smeji srce. 

Libeličani na Kmečkih igrah v Če-
zsoči 2017 pometli s konkurenco
v Čezsoči so v soboto, 22. 7. 2017, že 
dvaintridesetič pripravili tradicionalne 
kmečke igre, na katerih se v različnih 
kmečkih opravilih pomerijo ekipe iz 
vse Slovenije.
Dvaintridesete kmečke igre so v orga-
nizaciji tD Čezsoča pripravili pod lipo 
v vaškem jedru vasice Čezsoča, kjer 
so najprej prikazali nekatera kmečka 
opravila, ki so za marsikaterega iz me-
stnega okolja popolna novost, za šte-
vilne pa le še bled spomin na mladost. 
Letos so se med seboj pomerile ekipe 
ČeZSoČa, LIBeLIČe, PIvKa in PoDKo-
ren. ekipe so se pomerile v »delanju 
strgač« in kasneje v »prešanju mošta«. 
Predstavniki libeliške ekipe (Jože ring, 
miran ring, miran Perovnik, valerija 
rožej in maja Pšeničnik) so ugnali vse 
druge ekipe in zasedli 1. mesto. v tek-
movalnem delu so jih glasno spodbu-
jali libeliški navijači.
Seveda se je že po tradiciji med seboj 
pomerilo tudi šest najmočnejših fan-

tov, ki so se potegovali za naziv Kerlc 
Kmečkih iger Čezsoča 2017. Z žago 
»amerikanko«, ki je sicer namenjena 
dvema možema, je moral en sam tek-
movalec v najkrajšem času prežagati 
smrekov hlod.
na koncu je ekipno slavila ekipa LIBe-
LIČe, prav tako pa si je tudi naziv Kerlc 
Kmečkih iger Čezsoča 2017 izboril 
član ekipe Libeliče, maks rožej, in tako 
zadržal lanskoletni naziv.

95 let v svoji matični domovini
Župnik anton vogrinec je tedaj zapi-
sal: »30. septembra 1922 je naša obmej-
na straža zasedla Libeliče. 1. oktobra se 
je obhajala slovesnost zasedanja. Mno-
žica zavednih župljanov je šla z zasta-
vami gostom nasproti. Ves sprevod je 
spremljala godba. Na vasi je pozdravil 
domačin goste, potem so govorili go-

KraJevne SKUPnoStI

Prispevek: Adrijan Zalesnik
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spod dr. Cukala, minister Kukovec, uči-
telj Doberšek in se podali na vrh v lepo 
ozaljšano cerkev, kjer so bile slovesne 
litanije in ´Te Deum´«
ob krajevnem prazniku Libelič, ki ga 
imenujejo »Dan odprtih vrat« in je 
namenjen zaključku del na polju, so 
praznovali tudi visoki jubilej uspehov 
svojih domoljubov izpred 95 let. Kako 
se Libeličani še danes zavedajo veliči-
ne takratnih dogodkov, je bilo čutiti 
na proslavi pred kmečko zbirko. Lep 
nedeljski popoldan, 1. oktobra, se je 
pred »kmečkim muzejem«, kot neka-
teri imenujejo zbirko kmečkega orod-
ja in strojev, zbralo precej obiskoval-
cev. Kot je v kraju že običaj, da je treba 
za skupne projekte tudi »vkup stopit«, 
tako so s sodelovanjem vrtca, šole, kul-
turnikov, gasilcev, krajevne skupnosti 
in gostov pripravili kulturni program. 
Program so s slovensko himno pričeli 
libeliški pevci, ki so v nadaljevanju za-
peli še nekaj pesmi. najmlajši in šolarji 
so nadaljevali s pesmijo. Gostja, koro-
ška pevka Ditka Čepin je dejala, da je 
vesela svojega nastopa v Libeličah, ki 
so na Koroškem nekaj posebnega in 
zapela nekaj svojih uspešnic.  
Predsednik Sveta KS Libeliče Jože 
Pšeničnik je v nagovoru dejal, da je 
ponosen na prednike, ki so s svojim 
pogumom, s svojo zavednostjo do 
domovine in pripadnostjo slovenske-
mu narodu izbojevali, da so Libeliče 
v matični domovini. vsled takratnih 
dogodkov nikoli ne smemo pozabiti 
borbe za svoj jezik. Županja občine 
Dravograd marijana Cigala je pozdra-
vila prisotne goste ter Libeličanom ob 
95-letnici vrnitve v matično domovi-
no čestitala za njihov krajevni praznik. 
Govornik je bil tudi Zmago Jelinčič 
– Plemeniti, ki je libeliškemu grbu in 
zastavi dal dokončno obliko. v govoru 
je dejal, da se takšni plemeniti dogod-
ki, kot so jih Libeličani izvedli pred 95 
leti, nikoli ne bi smeli pozabiti, lahko 
so za vzgled tudi današnji politiki v 
naši domovini. Kritično se je odzval 
na odnos države do pomembnih do-
godkov za narod, ki pa se zgodijo v 
glavnem na obrobju, ob meji. Dejal je 
še, da imajo Libeliče tako pomembno 
vlogo v zgodovini slovenstva, da bi 
jih morali omenjati na vsaki državni 
proslavi, kadar slavimo dogodke naše 
domovine Slovenije. Hvaležen je bil 
Libeličanom, da so ga povabili med-
se, kjer se čuti patriotizem in narodna 
zavednost. tega pa v Ljubljani manjka, 
je še pripomnil.
Libeliški praznik ne sme miniti brez 
r'pne župe, rženega kruha, flancatov 
in dobrot, ki jih za ta praznik pripravijo 

libeliške gospodinje. veselo druženje 
so zalili tudi z domačim moštom. Kot 
pa se za jesenski čas spodobi, so mla-
di gasilci pekli kostanj, ki je še posebej 
teknil mladini, branili pa se ga niso niti 
odrasli.
Letošnje praznovanje so obogatili s 
samostojno razstavo domačega sli-
karja Janka Lapuha, ki so jo uredili v 
gasilskem domu in je obogatila pra-
znovanje v Libeličah.
Prireditev je vodila nataša Knez, ki je 
povedala, da veliko turistov po ogle-
du libeliških znamenitosti reče: »Pa ni 
čudno, da vam grata, ko pa štk vkup 
držite!« 
Gostom, ki so tokrat prišli tudi iz 
avstrije in Kanade, so odprli vrata li-
beliških znamenitosti.

Kronen Zeitung
Dogodek v Libeličah izpred 95 let je 
zanimanje zbudil tudi preko meje. 
obiskali so nas novinarji avstrijskega 
dnevnika Kronen Zeitung. Pravijo, da 
je libeliška zgodba res zanimiva in da o 
njej sosedje preko meje premalo vedo. 
Kako so dojeli in razumeli takratne do-
godke, je objavljeno v članku. nekateri 
potrebujejo manj, nekateri pa več časa, 
da akceptirajo resnico ali zgodovino.

Pločnik Libeliče–Gorče
Predstavniki KS Libeliče in gostje z 
občine Dravograd so v ponedeljek, 
9. 10. 2017, v dvorani gasilskega doma 
predstavili projekte: pločnik Libeliče–
Gorče, avtobusni postaji in javna raz-
svetljava na pešpoti Libeliče–Gorče. Z 
osebnimi vabili so vabili lastnike ze-
mljišč ob tej trasi. občino so zastopali 
mag. marko verčnik, matjaž Sedeljšak, 
dipl. inž. prom. in Bojana flis, varno-
stni inž. Projekt je predstavljal projek-
tant Borut močilnik (Bom – moČKa).
Prisotne so seznanili s projektom in 
dodali nekaj manjših sprememb. v 
občinskih dokumentih nrP (načrt 
razvojnih programov) in v proračunu 
so sredstva predvidena in če bo vse 
potekalo tako, kot načrtujejo, bi se 
gradnja lahko začela že prihodnje leto 
in dokončala v letu 2020. 

Dobro se je kuhalo
Društvo kmetic Dravograd je v pone-
deljek, 14. 11. 2017, organiziralo kuli-

narični tečaj »Priprava jedi iz goveje-
ga mesa«. Pri Buču v Libeličah se je v 
erikini kuhinji zbralo kar 16 udeleženk. 
voditeljica tečaja marina roger je v 
zbirki receptov o govejem mesu zapi-
sala tudi tole:
»Goveje meso vsebuje veliko hranilnih 
snovi, rudnin, železa in cinka. Uporablja-
mo ga lahko v enolončnicah, za raguje, 
lahko ga pečemo, pripravimo v omaki, 
na žaru ali ražnju. Meso starejših živali 
uporabimo za juhe in mletje. Meso za 
pečenje in praženje bo boljše, če bo ule-
žano – zoreno. Meso bo postalo meh-
kejše, če ga prelijemo z olivnim oljem in 
zorimo 14 dni v hladilniku ali pa ga va-
kuumiramo in pustimo stati v hladilniku 
vsaj 14 dni.«

vesele in vedno pripravljene na šalo 
so me sprejele ob obisku. takoj sem 
bil povabljen k okušanju že narejenih 
jedi. Dobro je bilo! 
Jedi, ki so jih pripravljale spretne roke 
kuharic, so bile raznolike: različni na-
mazi iz govejega mesa, pašteta iz go-
vedine, marinirana rebrca iz pečice, 
musaka z bučkami, polpeti s prema-
zom in pikantna govedina z arašidi. 

VIII. memorial Oto Antona
Zadnjo soboto v mesecu avgustu 
2017 je na igrišču v Libeličah potekalo 
8. tradicionalno gasilsko tekmovanje 
za memorial oto antona v gasilsko 
športnih disciplinah, v kategoriji čla-
nic in članov. Prostovoljno gasilsko 
društvo Libeliče memorial že osmo 
leto zapored organizira v spomin na 
dolgoletnega člana društva oto an-
tona, ki je umrl leta 2009. Letošnjega 
memoriala so se udeležile tri tekmo-
valne desetine v kategoriji gasilk in 
šest v kategoriji članov. tekmovanje 
je bilo sestavljeno iz dveh enakih vaj, 
pri čemer je za uradni rezultat štel čas 
najboljše vaje. Pri članicah so 3. me-
sto dosegle članice B Prostovoljnega 
gasilskega društva Libeliče, 2. mesto 
članice a Prostovoljnega gasilskega 
društva Libeliče, 1. mesto pa članice 
B Prostovoljnega gasilskega društva 
Črneče. Članice B Prostovoljnega ga-
silskega društva Črneče in članice a 
Prostovoljnega gasilskega društva 
Libeliče so imele identičen čas naj-
boljše vaje, ker pa so imele članice B 
Prostovoljnega gasilskega društva Čr-
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neče boljši čas druge vaje, so zasedle 
1. mesto v skupini.
v kategoriji članov so 5. mesto dosegli 
člani tekmovalne enote Prostovolj-
nega gasilskega društva Črneče, 4. 
mesto člani Prostovoljnega gasilske-
ga društva Dravograd, 3. mesto člani 
Prostovoljnega gasilskega društva 
Sveta ana, 2. mesto člani B1 Prosto-
voljnega gasilskega društva Libeliče 
ter 1. mesto člani B2 Prostovoljnega 
gasilskega društva Libeliče. Člani a 
Prostovoljnega gasilskega društva Li-
beliče so tekmovali izven konkurence. 
obe zmagovalni enoti sta prejeli tudi 
prehodna pokala, še več pozitivnega 
vzdušja pa je v nadaljevanju prineslo 
medsebojno prijateljsko druženje ga-
silk in gasilcev.
memorial si je ogledalo veliko število 
krajanov ter drugih gasilcev iz Gasilske 
zveze Dravograd, vsem udeležencem 
in tekmovalcem se Prostovoljno ga-
silsko društvo Libeliče zahvaljuje za 
udeležbo ter jim iskreno čestita za 
dosežene rezultate, prav tako pa se 
družini oto zahvaljujemo za zaupanje 
in podporo pri organizaciji memoria-
la, za katerega se bomo trudili, da ga 
bomo organizirali tudi v prihodnje. Po 
zaključenem memorialu je ožje vod-
stvo Prostovoljnega gasilskega dru-
štva Libeliče, v spremstvu članov dru-
žine oto, na grob preminulega člana 
oto antona položilo cvetje.
Tekst: Marko Prevolčič, Fotografije: Andrej Otto

Obnovili vhod v državo
(članek je bil napisan konec avgusta 2017)
Kar nekaj let je minilo od tedaj, ko so 
»organi« zapustili prostore objekta na 
meji. Že tedaj del ceste mimo »blo-
ka«, kot Libeličani pravimo mejnemu 
objektu, ni zaslužil tega imena. nje-
no stanje je zagotovo slabo vplivalo 
na prvi vtis tistega, ki je prvič prečkal 
mejo v našem kraju.
na začetku avgusta se je to spreme-
nilo. odstranitev starega in položitev 
novega asfalta je zdaj dejstvo. Konč-
no, bi  rekel marsikdo. rekel pa bi tudi, 
da so odgovorni v letu 2017 uredili 
(popravili) začetek in konec ceste, za 
katero pravijo, da je trenutno najbolj-
ša na Koroškem. Pa je res tako? ne, ni, 
se glasi odgovor. Gradnja »evropske-
ga« vodovoda očitno še ni končana, 

kar se vidi na cesti do Črneč. v tej vasi 
so posledice izgradnje pločnika (pred 
leti) vidne še danes, in sicer na stikih 
starega in novega asfalta. ob Dravi je 
kar nekaj mest, kjer se reka zajeda v 
cesto. Postavitev prometne signaliza-
cije ne rešuje nadaljnjega nastajanja 
škode. Pogrezajo se jaški kanalizaci-
je in ob njih razpada asfalt, nastajajo 
sledi težkega prevoza gramoza in še 
bi se kaj našlo … Zakaj se ne ukrepa, 
je vprašanje. odgovor pa je neznan. 
Domnev pa je kolikor hočeš. tudi ta, 
da je še premalo škode, je ena izmed 
njih. večja sanacija, večji projekt, več 
soudeležencev, več denarja in več za-
služkov za določene akterje. morda.
tako je trenutno stanje na državni 
cesti od Libelič do Dravograda. Le-to 
upravlja država, kar je velikokrat ra-
zlog za opravičilo lokalnih politikov. o 
lokalnih, ki so pod nadzorom doma-
čih »organov«, pa kdaj drugič. Dodal 
bi le to, da je trditev o (ne)sposobno-
sti in (ne)znanju popravljanja cest na 
mestu. Pravijo in vidi ter občuti se, da 
kjer je na cesti jama, je po popravilu 
izboklina. Dokazov je nešteto, eden je 
tudi na cesti proti libeliški šoli.
Uporabniki te infrastrukture nismo za-
dovoljni z upravljanjem skupne lastni-
ne. Jezi nas pa tudi to, da odgovorni 
ne ločijo med besedama vzdrževanje 
in popravljanje. Če bi delali po prvi, bi 
bilo manj druge. Pa vseeno hvala, da 
ste nam nekaj naredili – popravili.

Izlet po avstrijski Koroški
v soboto, 23. 9. 2017, smo se člani KPD 
Libeliče odpravili na enodnevno po-
tovanje po avstrijski Koroški. Po jutra-
nji megli v Libeličah in prvem ogledu 
v Griffnu (Grebinju), kjer smo se spu-
stili v kapniško jamo in občudovali, kaj 
je narava skozi milijone let ustvarila v 
podzemnem svetu, smo imeli v na-
daljevanju prekrasno sonce in krasen 
razgled nad koroško pokrajino.
Povzpeli smo se na grad Hocho-
sterwitz (ostrovica), ki je postavljen 
na 175 metrov visokem osamelcu in 
je znan po svojih štirinajstih obramb-
nih vratih. nekateri smo se do gradu 
povzpeli peš, drugi pa so se peljali z 
vzpenjačo.
Sledila je krajša vožnja do Gospo-
svetskega polja, kjer stoji vojvodski 
prestol, na katerem so ustoličevali 
karantanske kneze in kasneje koroške 
vojvode. tam je tudi prekrasen park in 
lahko smo si privoščili malico. ogleda-
li smo si tudi stolnico pri Gospe Sveti, 
ki velja za enega najlepših umetno-
stnih spomenikov.
Čas je kar prehitro mineval in popoldne 

smo vožnjo nadaljevali ob vrbskem 
jezeru in se zadržali na razglednem 
stolpu Pyramidenkogl (Jedvovca), od 
koder se ponuja veličasten razgled 
nad celotno Koroško. na stolp je mo-
goče peš po stopnicah ali z dvigalom, 
s stolpa pa za doplačilo ponujajo vo-
žnjo po toboganu. najbolj korajžni so 
se spustili po njem in v dveh minutah 
prispeli nazaj na trdna tla.
Dan se je prevesil v večer in sledil je po-
vratek proti domu. veseli smo bili, da je 
bilo vreme na naši strani, saj smo pre-
živeli prekrasen dan. ob povratku, ko 
se je že temnilo, smo se peljali mimo 
Griffna (Grebinja) in opazovali prelepo 
razsvetljen grad na vzpetini, pod kate-
ro smo zjutraj začeli naše oglede.
Posebna zahvala v imenu vseh udele-
ženih je namenjena naši vodički in or-
ganizatorki izleta. Po avstrijski Koroški 
nas je vodila nataša Knez in nam ob 
vsakem ogledu razkrila veliko zgodo-
vinskih podatkov o pokrajini in ljudeh 
čez mejo. Simona Jerčič Pšeničnik

Dvanajsto srečanje pod lipo
Lepa nedelja, 11. junija, je botrovala 
obisku številnih krajanov KS Libeliče 
na prireditvi »od lipe do lipe« na Libe-
liški Gori. Pod mogočno lipo pri domu 
ajda so kulturni program izvedli do-
mači pevci mešanega pevskega zbora 
in otroci šole in vrtca v Libeličah. Pro-
gram je povezovala nastja Perovnik, ki 
je navzočim obudila spomin na kralja 
matjaža in zbiranje ljudi pod mogoč-
nimi lipami v njegovem času. Še danes 
so ponekod ostanki kamnitih miz pod 
njimi, ob katerih so večkrat sprejemali 
odločitve, pomembne za skupnost. 
Predsednik Sveta KS Libeliče Jože Pše-
ničnik je navzoče pozdravil in se jim 
zahvalil za lep obisk ob 12. druženju 
pod lipo. Zagotovil je, da se bo tradi-
cija ohranila. Kulturnemu programu je 
sledilo prijetno druženje z malico.

Zlata jesen v Dravogradu
vsako leto se Libeličani udeležijo prire-
ditve »Zlata jesen« v Dravogradu, ki jo 
organizira tD Dravograd. med številni-
mi točkami se ekipe krajevnih skupno-
sti in društev med seboj pomerijo tudi 
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v pripravi jedi. Letos so se v kuhanju 
ajdovih žgancev. najboljše so skuhale 
libeliške kuharice. Libeliškim hrustom − 
lanskim zmagovalcem v vlečenju »štri-
ka«, je letos zmaga pobegnila v trbonje. 
Dobro organizirana prireditev in veselo 
druženje pa je vzrok, da so si obljubili 
ponovno srečanje prihodnje leto.

Nekaj se dela
v KS Libeliče potekajo tudi dela za iz-
boljšanje komunalne infrastrukture. v 
Libeliški Gori bodo na dveh mestih:  
kjer gre cesta skozi dvorišče oz. tesno 
mimo hiše bodo položili protiprašno 
zaščito iz asfalta, na cesti od šole do 
pokopališča pa izvajajo dela za uredi-
tev javne razsvetljave. 
občina Dravograd skupaj s KS Libeliče 
rešuje tudi nekatera druga vprašanja, 
kot na primer lastništvo igrišča. Pro-
blem je zdaj dobil dimenzije (kot so 
že bile ob reševanju denacionaliza-
cije) in trenutno stanje je takšno, da 
je rešitev v tem, da vse stranke v po-
stopku (zadruga, občina in sklad kme-
tijskih zemljišč rS) sprejmejo in pod-
pišejo dogovor o lastništvu. tu pa se 
zatika. Zakaj je tako, je nam občanom 
neznanka. morda je vse odvisno od 
dobre volje tistih, ki so za to pristojni, 
morda pa se ne zavedajo, da gre za 
dobro ljudi v KS, še posebej otrok in 
mladine. ali vsled temu še vedno vsi 
mislimo in v javnosti ponosno trdimo, 
da je mladina naša bodočnost?
v programih KS Libeliče je še kar nekaj 
projektov, ki čakajo na realizacijo ali 
vsaj na začetek aktivnega sodelovanja 
lokalne samouprave – občine. Glede 
na proračun za prihodnje leto in še za 
leto naprej pa se nekateri odmikajo 
v prihodnost (LC aJDa − trotov križ). 
Projekt »večnamenska dvorana« nima 
zagotovljenih finančnih sredstev za 
odkup potrebnih parcel, kar je pogoj 

za nadaljevanje aktivnosti in umešča-
nje v prostor. Kdaj bo denar končno 
zagotovljen, pa na žalost ne vemo.
Prav tako v letu 2018 ni predvidenih 
sredstev za želeni odkup “stare pošte”, 
kjer bi radi zgradili socialna stanovanja.
Zato pa je v letih 2018 in 2019 v pro-
računu vsako leto zagotovljeno po 
30.000 eUr za postopno obnovo uni-
čenega zidu okrog pokopališča.

Stavba mejnega prehoda Libeliče je 
pred kratkim prešla v last občine Dra-
vograd, kjer že tečejo akcije o njeni 
namembnosti. Skupaj s sosedi avstrij-
ci in Koroškim pokrajinskim muzejem 
smo se prijavili na Interregov razpis s 
projektom »Koroška 100 let pozneje«. 
tam naj bi pridobili finančna sredstva 
za obnovo mejnega prehoda in ure-
ditev muzeja v njem, prav tako pa bi 
pridobili sredstva, ki jih bomo potre-
bovali ob 100. obletnici plebiscita (za 
publikacije, javne dogodke ...). (vir: 
www.dravograd.si) v načrt razvojnih 
programov je uvrščen tudi nov pro-
jekt »Cesta Lapuh−Libeliška gora«.

Tradicionalno srečanje starej-
ših občanov in invalidnih oseb
Že tradicionalno v mesecu septembru 
moči združijo krajevne organizacije in 
organizirajo srečanje starejših občanov 
in invalidnih oseb. tudi letos je bilo 
tako. Po nedeljski maši so se zbrali v 
dvorani Izletniške kmetije Buč. Po poz-
dravnih besedah organizatorjev je bil 
na sporedu kratek kulturni program, ki 
so ga izvedli člani KPD Libeliče in libe-
liški podmladek. Drugi del srečanja je 

potekal ob prijetnem druženju, kakšno 
besedo ali dve so rekli tudi na račun 
današnjega časa, še bolj pa so obujali 
spomine o svojem življenju. 

50 let organiziranega 
petja v Libeličah
v nedeljo, 26. novembra 2017, so v 
cerkvi sv. martina v Libeličah sveča-
no počastili visoko obletnico organi-
ziranega petja. Priredili so slavnostni 
koncert in izdali zbornik. na koncertu 
so sodelovali libeliški pevci vseh sta-
rosti. otvoritveno pesem so zapeli 
pevci prvega sestava, tisti, ki so bili 
pred petdesetimi leti pod vodstvom 
Pavla ridla ustanovitelji zbora. Pozne-
je je zbor prevzel Pavlov brat Zdravko, 
ki je zbor vodil do letos spomladi. v 
nadaljevanju programa so se prvemu 
sestavu pridružili še pevci, ki so kadar 
koli bili člani zbora. 
Program sta povezovali nataša Knez 
in nastja Perovnik, ki sta v opisu zgo-
dovine organiziranega petja povedali 
tudi nekaj zgodbic, ki so se pripetile 
v petdesetletni zgodovini. v času od 

ustanovitve do danes je nekaj članov 
že pokojnih in tem so v zahvalo in čast 
posvetili minuto molka.
Koncert se je nadaljeval z nastopom 
današnjega mešanega zbora, ki ga 
od spomladi vodi pevovodkinja Jana 
mlakar močilnik.  Kot je dejala nataša, 
da na mladih svet stoji, se v Libeličah 
ni bati za podmladek. tudi danes se 
v šoli veliko poje. nekaj od tega so 
predstavili otroci PoŠ Libeliče pod 
vodstvom učiteljice Helene Knez. Da 
pesem ne pozna starostnih pregrad, 
se je slišalo, ko so skupaj zapeli pesem 
z naslovom Pojmo skupaj.
Predsednik mešanega pevskega zbo-
ra Libeliče Janez Štrekelj je v svojem 
nagovoru izrekel zahvalo vsem sode-
lujočim na koncertu, vsem, ki so skozi 
vsa leta negovali domačo pesem, ti-
stim, ki so ustvarili zbornik o tem in ti-
stim, ki so pri tem finančno pomagali. 
Izpostavil je predsednico KPD Libeliče 
Simono Jerčič Pšeničnik in adrijana 
Zalesnika ter pevovodkinjo Jano mla-
kar močilnik.
Zahvalil se je tudi župniku frančeku 
Kranerju, ki je soglašal, da se koncert 
izvede v farni cerkvi. 

Čestitke ob jubileju je izrekel tudi 
podžupan občine Dravograd anton 
Preksavec ter se Libeličanom zahvalil 
za kulturni prispevek k občinski kul-
turi, ki je na visokem nivoju in občino 
uvršča na vodilno mesto v regiji. Če-
stitke mešanega pevskega zbora iz 
sosednje vasi Črneče je prinesla Blan-
ka vrhovnik. 
obiskovalcem so podarili izvod zborni-
ka in jih pogostili s pecivom in pijačo. 
Pritrdimo lahko besedam nastje, ki je 
citirala viktorijo Kos: »vendar v življenju 
so vedno padci in vzponi. Kulturno pro-
svetna dejavnost pa je življenje, polno 
dela in zagnanosti. In za Libeliče ne gre, 
da to ne bi ponovno oživelo, saj je bilo 
posejanega mnogo zdravega zrnja.«
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Ks TRBOnJe
Prvo polovico leta smo v trbonjah za-
ključili konec maja s srečanjem »Pod 
vaško lipo« in na začetku junija s tradi-
cionalnim srečanjem godb na pihala. 
naloge, ki smo jih v KS trbonje v letu 
2017 načrtovali, smo opravili, seveda 
pa leta še ni konec, saj je pred nami 
veseli december, v katerem se bo zvr-
stilo kar nekaj dogodkov. Seveda vas 
bomo o tem pravočasno obvestili, zato 
spremljajte aktivnosti v trbonjah, ki so 
objavljene v medijih in na vabilih ter na 
spletni strani KS trbonje.  

SREČANJE »POD VAŠKO LIPO«
Konec maja smo se zbrali na prireditvi 
»Pod vaško lipo«. Bilo je zelo lepo, saj 
smo uživali v bogatem programu. Za-
hvala gre predvsem avtorju prireditve 
g. Bojanu vukmanu ter nastopajočim: 
godbi na pihala trbonje, Danaji Gre-
benc, andreji Pungartnik, neži in Gregi 
Jezernik, učencem oŠ Dravograd − po-
družnice trbonje, dramski skupini Brod 
in nataliji Pungartnik, ki je odlično po-
vezovala prireditev. vsekakor pa je za 
uspešno izvedbo prireditve zaslužnih 
še mnogo več ... Lahko zapišemo, da 
kar od začetka vasi (od »Brodnika«) pa 
vse do konca vasi (do »rečnika«). Kot 
zanimivost pa je bil na prireditvi pred-
stavljen tudi kolaž fotografij »trbonje, 

Sveti Danijel in okolica skozi čas − od 
začetka 20. stoletja pa vse tja do 80-ih 
let«. Hvala vsem krajanom, ki ste poso-
dili fotografije, da se je lahko naredila 
predstavitev, ki je še vedno na voljo na 
fB strani krajevne skupnosti. 

JESENSKI ARANŽMA
Idejo za jesenski aranžma smo »odkri-
vali« do konca. Po dveh »velikih« smo 
letos pristopili k izdelavi manjšega 
aranžmaja. Ko je bil postavljen, smo si 
bili enotni, da »je manjši in bolj cart«. 
Bolj kot sama izbira aranžmaja je bila 
enostavna postavitev. 

ZLATA JESEN IN ZLATA MEDALJA
na povabilo tD Dravograd se je ekipa 
trbonjčanov udeležila tekmovanja v 
vlečenju vrvi med KS. v finalu so fantje 
premagali lanske zmagovalce iz Libelič 
in tako osvojili prvo mesto. ob zmagi 
fantov pa je uspeh dopolnila še ekipa 
trbonjčank, ki si je »prikuhala« drugo 
mesto. Bravo in vse čestitke obojim še 
enkrat.

SREČANJE NAJSTAREJŠIH
KRAJANOV
Krajevni odbor rdečega križa trbonje 
in Krajevna skupnost trbonje sta 15. 
oktobra na srečanje povabila najsta-
rejše krajanke in krajane Krajevne sku-
pnosti trbonje. Srečanja se je udeležilo 
45 krajank in krajanov, ki so uživali v 
programu, ki so ga pripravili otroci in 
učenci osnovne šole ter vrtca v trbo-
njah, Kulturno društvo Brod trbonje in 
Danaja Grebenc s harmoniko.
v imenu občine Dravograd je prisotne 
pozdravila županja ga. marijana Ciga-

la ter v imenu občinske organizacije 
rdečega križa predsednica ga. franja 
Hribernik. med gosti sta bila tudi pod-
župan občine Dravograd g. anton 
Preksavec in sekretarka rK ga. majda 
Gostenčnik.

NA OBISKU PRI MILKI HANJŽE
v mesecu septembru je svoj visok ju-
bilej − 80 let − praznovala prostovolj-
ka rdečega križa trbonje gospa milka 

Hanjže. obiskali so jo tudi člani KorK 
trbonje. Zaželi so ji veliko sreče, zdrav-
ja in lepih trenutkov še naprej na njeni 
življenjski poti. obiska je bila zelo vese-
la. veliko zanimivega jim je povedala o 
svojem življenju. Je dolgoletna članica 
in prostovoljka KorK trbonje, saj je še  
danes zelo aktivna, za kar se ji KorK 
trbonje iskreno zahvaljuje. S svojimi 
aktivnostmi se je vključevala v Krajevni 
skupnosti trbonje in izven nje. rodila 
se je 6. 9. 1937 na Sv. Danijelu pri apač-
niku, očetu antonu in mami mariji kot 
osmi otrok od enajstih. Ker je kmetija 
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zelo hribovita, je morala že kot otrok 
poprijeti za vsako delo. Pot v šolo pa 
je bila zelo težavna, predvsem pozimi, 
ko je  bilo veliko snega, saj je bila njena 
pot do trbonj zelo dolga. Po končani 
osnovni šoli je morala ostati doma na 
kmetiji, saj ji starši niso dovolili nadalj-
njega šolanja. Leta 1958 se je poroči-
la in z možem Janezom sta prevzela 
kmetijo. Čez leto dni se jima je rodil sin, 
a je žal po dveh mesecih umrl. to so 
bili za oba zelo težki časi. veliko veselje 
pa jima je prinesel fant Janko, ki sta ga 
čez nekaj let posvojila, starega komaj 
osemnajst mesecev. Ko je odrastel, si je 
našel dekle in odšel s kmetije. Spet sta 
ostala sama. Z možem sta se odločila, 
da na kmetijo pride nečakinja anica z 
družino. Kmetija je z mladino spet po-
stala živahna. a žal je v hišo spet prišla 
žalost, saj ji je leta 1994 umrl mož.  v 
veliko veselje pa sta ji bila rok in nejc, 
ki sta odraščala z njo. v lanskem letu 
pa je kmetijo prevzel mladi gospodar 
nejc. Danes je zelo srečna, da je toliko 
mladih na kmetiji in da zelo lepo skrbi-
jo zanjo. mali Leon in Lara pa jo razve-
seljujeta na vsakem koraku, saj sta zelo 
rada pri njej. (Mihaela Rožič)  

NA OBISKU PRI FRANCU PAVLIČU
v mesecu novembru 2017 je svoj časti-
tljivi jubilej − 90 let − praznoval franc 
Pavlič. ob visokem jubileju so ga obi-
skali člani Sveta KS trbonje in KorK 
trbonje. ob srečanju so mu zaželeli 

obilo sreče in zdravja še mnogo let. 
obiska je bil zelo vesel, prav tako tudi 
njegova žena Jožefa, ki je že v mesecu 
aprilu dopolnila 90 let. njegovo življe-
nje ni bilo lahko, povedal nam je veliko 
zanimivega. Gospod franc se je rodil 
9. 11. 1927 na Sv. Danijelu pri apačniku, 
očetu antonu in mami mariji kot tre-
tji otrok od enajstih. njegova otroška 
leta so bila težka, moral je poprijeti za 
vsako delo, saj kmetija leži na zelo str-
mem pobočju. Po končani osnovni šoli 
je moral ostati doma na kmetiji. Pri 25. 
letih se je poročil na višnerjevo kme-
tijo, kasneje pa sta si z ženo zgradila 

hišo v Sv. Jedertu. Ker pa na tej kme-
tiji ni bilo prevzemnika, sta se vrnila 
nazaj. a sama kmetija ni bila dovolj za 
preživetje, zato se je zaposlil v Železar-
ni ravne. njegova pot v službo je bila 
težka, saj se je kar nekaj časa od doma 
v železarno vozil s kolesom, veliko pa 
tudi prehodil peš, predvsem pozimi, 
ko je zapadlo veliko snega. v letu 1983 
se je upokojil. v zakonu so se mu rodili 
trije otroci, dva sinova in hčerka. nje-
gova največja sreča je bila, da je hčerka 
Jožica s svojo družino ostala na kmetiji 
in da lepo skrbijo za oba. Zelo težko je 
bilo za družino tisto leto, ko jim je po-
gorel hlev, a so ob pomoči dobrih ljudi 
hitro zgradili novega. največje veselje 
danes mu je njegovih devet vnukov in 
osem pravnukov, katerih se zelo razve-
seli, ko ga obiščejo. (Mihaela Rožič)  

KMN TRBONJE
Smo ekipa fantov, starih od 17 do 23 
let, poleg prijateljstva pa nas združuje 
še ena stvar – mali nogomet. Letos že 
četrto sezono nastopamo v ligi ma-
lega nogometa, trenutno pa smo v B 
skupini na 6. mestu. Pozna se napre-
dek, igralci se veliko družimo – le-to 

pa potem prenašamo tudi na  igrišče. 
Letos smo sodelovali na kar nekaj  tur-
nirjih, bili smo na Kapli, v Hudem Kotu, 
v Podgorju, na viču … vrhunec našega 
leta je turnir v Linzu, ki se odvija de-
cembra in po navadi v konkurenci 50 
ali več ekip vedno pustimo dober vtis. 
Sezono smo začeli pod sponzorstvom 
Branke Lavk, zato se letos imenujemo 
po njenem baru:  Kmn trbonje – Star-
sCaffe. Dolgoročni cilj te ekipe je uvr-
stitev v a ligo ter se tam kot stabilna 
ekipa tudi obdržati. Cilj pa je obdržati 
tudi prijateljstvo, saj je ta ekipa nastala 
ravno zaradi prijateljstva in pogostega 
druženja. ogromna zahvala, ki se kaže 

v naših iz leta v leto boljših rezultatih, 
pa gre predvsem ŠD trbonje in Krajev-
ni skupnosti trbonje, ki nam finančno 
ter organizacijsko večkrat priskočita na 
pomoč. Seveda pa je tukaj treba ome-
niti še ostale sokrajane, brez katerih si 
naše ekipe ne gre zamisliti. Pomagajo 
nam bodisi s kakšno donacijo ali pa 
samo z glasnim navijanjem ob igrišču. 
(Lovro Brezovnik, KMN Trbonje)

OSNOVNA ŠOLA TRBONJE
vsak začetek je začetek nečesa novega, 
vsak začetek je tudi težak. ravno tako 
je z začetkom šolskega leta; težko pri-
čakovano, novo …
In kaj ob začetku šolskega leta razmi-
šljajo učenci 1., 2. in 3. razreda? Zbrali 
smo nekaj njihovih misli in pričakovanj.

Prvi šolski dan mi je bil všeč, ker smo do-
bili novi učenki. Vesela sem, ker bomo 
dobili ocene. Komaj sem čakala na 
spremembe v razredu. Težko čakam na 
likovno umetnost.
Špela Nabernik, 3. razred

Komaj čakam, da bomo imeli športno 
vzgojo, ker rada telovadim.
Lara Kogelnik, 3. razred

Zelo rad imam matematiko.
Andraž Šantl, 3. razred

V šolo rada hodim, ker se 
rada učim.
Urška Paradiž, 2. razred

Komaj čakam, da pride spet 
novi šolski dan. Težko sem 
pričakoval 3. razred.
Žiga Rudolf, 3. razred

Težko sem čakala, da spet 
vidim sošolce, sošolke in uči-
teljico. Komaj sem čakala, da 
vidim svojo učilnico. Komaj 
sem čakala, da dam učiteljici 
darilce. Težko sem čakala, da 
vidim svojo najboljšo prijate-
ljico.
Saša Pirnat, 2. razred

Komaj sem čakala, da vidita naši prvo-
šolki našo učilnico.
Teja Kašnik, 2. razred

Težko sem čakala na snidenje s sošolka-
mi.
Kina Kovač Jakob, 3. razred

Zelo rad hodim v šolo, ker se učimo raz-
lične stvari.
Mark Kušar Pušelc, 2. razred

Komaj sem čakala, da pridem v šolo.
Zala Božič, 1. razred

Komaj sem čakala, da grem v 1. razred.
Julija Uršnik, 1. razred
Mentorica: Vesna Šmon
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OBISKAL NAS JE POLICIST
v šoli veliko pozornosti namenimo var-
nosti v prometu. v sodelovanju s Poli-
cijsko postajo Dravograd ta cilj uspe-
šno uresničujemo.

Policist nas je naučil, da moramo dvi-
gniti roko, preden prečkamo cesto. Če je 
pločnik, hodimo po njem. Če smo dolgi 
kot avtobus, hodimo po desni strani.
Teja Kašnik, 2. razred

S pomočjo policista smo narisali zebro.
Saša Pirnat, 2. razred

Preden prečkamo cesto, moramo pogle-
dati levo in desno.
Urška Paradiž, 2. razred

Policist nam je rekel, da moramo hoditi 
po desni strani, če smo skupina.
Mark Kušar Pušelc, 2. razred

Prvošolci in drugošolci moramo nositi 
rumene rutice.
Zala Božič, 1. razred

Ko hodimo po cesti, nismo glasni, da sli-
šimo, če pripelje avto.
Julija Uršnik, 1. razred

Šli smo s policistom na sprehod. Prečkali 
smo cesto, kjer sta bila dva ovinka. Po-
gledali smo levo in desno, dvignili roko 
in šli čez. Pred odhodom nazaj smo še 
narisali zebro.
Špela Nabernik, 3. razred

Policist je prišel v naš razred in smo se 
dogovorili, da gremo ven. Potem smo šli 
do ceste. Tam smo se ustavili. Pogledali 
smo, kje lahko gremo čez cesto. Šli smo 
k cerkvi in tam smo narisali prehod za 
pešce. In potem smo šli v šolo.
Andraž Šantl, 3. razred
S policistom smo se pogovarjali, po ka-
teri strani hodimo, če ni pločnika. Ho-
dimo po desni strani, če smo v skupini. 
Nato smo se odpravili h gasilskemu 
domu, tam smo narisali s kredami pre-
hod za pešce.
Žiga Rudolf, 3. razred

V sredo nas je obiskal policist, s polici-
stom smo se sprehodili po Trbonjah. 
Ustavili smo se pri cerkvi. Tam smo od 
roba ceste do stopnic narisali zebro. Ze-
bro smo pobarvali pisano. 
Policist nam je povedal, kako se varno 
prečka cesto. To naredimo tako, da po-

gledamo levo, desno, levo in dvignemo 
roko. 
Nato smo šli nazaj v šolo. Ta dan mi je 
bil zelo všeč.
Lara Kogelnik, 3. razred
Mentorica: Vesna Šmon

NASTOP ZA DEDKE IN BABICE
med šolo in krajem sodelovanje pote-
ka preko celega šolskega leta. na prvi 
prireditvi so otroci razveselili babice in 
dedke.
BIL JE LEP IN SONČEN NEDELJSKI DAN. 
BILI SMO VESELI. UČENCI ŠOLE TRBONJE 
SO NASTOPALI. BABICE IN DEDKI SO PLO-
SKALI.
TEJA KAŠNIK, 2. RAZRED

BIL JE LEP DAN. IN NA TA DAN JE BIL NA-
STOP. ZELO SEM SE VESELILA NASTOPA.
SAŠA PIRNAT, 2. RAZRED

NA NASTOPU SMO PELI IN POVEDALI 
NAŠE PESMICE. KO SMO BILI NA NASTO-
PU, JE BIL VRTEC PRVI IN POTEM MI. NA-
STOP JE BIL V GASILSKEM DOMU. UČITE-
LJICE SO SEVEDA BILE ZRAVEN.
MARK KUŠAR PUŠELC, 2. RAZRED

KO SEM PRIŠLA NA ODER, SEM IMELA 
TREMO. NAJPREJ SMO DEKLAMIRALI PE-
SMICE, POTEM PA PELI. KO SMO KONČA-
LI Z NASTOPOM, SMO ŠLI DOMOV. BABI-
CE IN DEDKI PA SO OSTALI V DVORANI.
URŠKA PARADIŽ, 2. RAZRED

V nedeljo smo imeli nastop za upokojen-
ce. Nastopal je vrtec, nato pa mi šolarji. 
Najprej smo nastopali posamezno, nato 
pa še skupaj zapeli. Dedki in babice so 
bili zelo navdušeni nad nami, zelo gla-
sno so nam ploskali. Ko je bilo konec, 
smo odšli lahko domov. Ko smo prišli 
domov, sem bil vesel.
Žiga Rudolf, 3. razred

V nedeljo, 15. 10. 2017, smo imeli nastop 
za dedke in babice. Morali smo se nauči-
ti pesmice na pamet. Tudi zapeli smo tri 
pesmice. Nastopal je tudi vrtec in četrti 
in peti razred. 
Imeli smo se super.
Špela Nabernik, 3. razred

V nedeljo, 15. oktobra 2017, smo imeli 
nastop. Nastop smo pripravili za starejše 
občane. Imela sem veliko treme, ampak 
sem jo premagala in po nastopu sem 
bila olajšana. 
Nato smo šli učenci domov, starejši ob-
čani pa so se družili še naprej.
Kina Kovač Jakob, 3. razred

V nedeljo smo imeli v gasilskem domu 
nastop za starostnike. Prišlo jih je veliko. 
Otroci osnovne šole in vrtca smo jim z 
nastopom polepšali dan. Prišli so tudi 
županja, podžupan in predsednik kra-
jevne skupnosti. Vsi so imeli govore. Bila 
je tudi moja bica. Nastop je imela tudi 

Danaja s harmoniko. Po končanem pro-
gramu so dedki in babice dobili kosilo. 
Veliko so si imeli za povedati. Druženje je 
trajalo do večera.
Andraž Šantl, 3. razred

Včeraj je bil nastop za starostnike. Gre-
mo od začetka. V naši vasi že nekaj let 
prirejamo nastope za starejše krajane 
naše vasi. Prireditev jim s svojimi dekla-
macijami in pesmimi polepšamo mi, 
otroci iz osnovne šole Trbonje. Naša uči-
teljica nam je že nekaj dni prej razdeli-
la deklamacije, ki smo se jih naučili na 
pamet. Čeprav sem imela malce treme, 
sem bila zelo vesela, saj smo polepšali 
dan starejšim krajanom, saj so bili njiho-
vi obrazi veseli in nasmejani.
Lara Kogelnik, 3. razred
Mentorica: Vesna Šmon

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
v petek, 17. 11. 2017, smo imeli tudi na 
naši šoli slovenski tradicionalni zajtrk. 
ob tej priložnosti sta nas obiskala ga. 
franja Hribernik in g. Janko Goričan.

Na ta dan sta prišla v šolo medicinska 
sestra in čebelar. Medicinska sestra nam 
je razlagala, kako se moramo pravilno 
in zdravo prehranjevati, da ne zbolimo. 
Za malico smo imeli črn kruh, maslo, 
med in čaj. Za sadno malico smo dobili 
jabolka. 
Prišel je čebelar, ki nam je razlagal o če-
belah in medu. 
Ta dan je bil čisto nekaj posebnega. 
RUDOLF ŽIGA, 3. razred

V petek smo imeli v šoli tradicionalni slo-
venski zajtrk. Pili smo mleko in jedli ržen 
kruh, namazan z maslom in medom.
Po dobrem zajtrku nas je obiskal še če-
belar. Pogledali smo si posnetke čebelic. 
Čebelar nam je prinesel tudi med, ki smo 
ga pojedli. Imeli smo se lepo.
Špela Nabernik, 3. Razred
Mentorica: Vesna Šmon

TRIJE »MUŠKETIRJI«
nastali so na kiparski koloniji v trbo-
njah. Ker so posebni, smo za njih ustva-
rili tudi posebna mesta, na katerih se 
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počutijo domače. oglejte si našo novo 
šolo, obiščite kovača, sprehodite se na 
Sv. Danijel … in srečali jih boste.  

Ker je pred nami novo leto, vsem kra-
jankam in krajanom tako v svojem kot 
v imenu članov Sveta KS trbonje želim 
vesele praznike, ki jih preživite v krogu 
svojih najdražjih. Prav tako se zahva-
ljujemo vsem krajankam in krajanom, 
društvom, obrtnikom in podjetjem, ki 
so kakor koli pomagali, sodelovali in 
prispevali k razvoju kraja. Leto je kar 
prehitro minilo, saj je ostalo nekaj ne-
uresničenih želja, za katere verjamemo, 
da jih bo prineslo novo leto. naj nas te 
želje še bolj povežejo in združijo tudi v 
prihodnje.
Bogdan Brezovnik, predsednik Sveta KS Trbonje

KULTURNO DRUŠTVO 
BROD TRBONJE
Kulturno društvo Brod trbonje je v 
sodelovanju z organizatorjem vsakole-
tnega, zdaj že tradicionalnega srečanja 
krajanov trbonj »Pod vaško lipo« doga-
janje popestrilo s kratkim recitalom in 
skečem. Prav tako je društvo prevzelo 
tudi scenarij za izvedbo omenjene pri-
reditve kakor tudi za izvedbo priredi-
tve ob srečanju starejših krajanov, kate-
re organizator sta bila rK in KS trbonje. 
na začetku meseca oktobra je društvo 

organiziralo javno prireditev »fLInCe-
rIJo« in na ta način mladim prikaza-
lo že skoraj pozabljen  ljudski običaj. 
flincerije se je udeležilo presenetljivo 
veliko število krajanov vseh starosti, od 
najmlajšega 6-letnika do najstarejšega 
83-letnega domačina. v jesenskih me-
secih so člani društva intenzivno začeli 
z vajami za uprizoritev »Živih jaslic«,  ki 
bodo v mesecu decembru, prav tako 
pa so se začele intenzivne vaje za 
novo, tokrat avtorsko  igro oz. komedi-
jo, s katero se bo dramska skupina svo-
jim sokrajanom in ostalim predstavila 
na začetku leta 2018.
Bojan Vaukman, predsednik društva

PGD TRBONJE
aktivnosti v PGD trbonje potekajo 
skozi vse leto. v obdobju od junija do 
novembra smo bili aktivni na področju 
gasilskih tekmovanj, druženj in opera-
tivnih vaj. Z osmimi desetinami smo se 
najprej udeležili tekmovanja Gasilske 
zveze Dravograd, s tremi pa kasneje še 
regijskega tekmovanja. največji uspeh 
je dosegla ekipa starejših gasilcev, ki je 
na tekmovanju GZ v Črnečah osvojila 1. 
mesto, pionirji so bili 2. in 4., mladinci 

in članice a pa so osvojili 3. mesto. De-
setina članov a se je 10. junija udeležila 
tekmovanja za Pokal mute in osvojila 3. 
mesto. 
Članice so junija svoji desetarki Jerne-
ji na poroki pripravile presenečenje z 
vodnim špalirjem. Zadnjega julija pa 

smo postavili 
mlaj in make-
to častnemu 
poveljniku in 
desetarju sta-
rejših gasilcev 
rajku račniku 
ter mu tako 
čestitali za ži-
vljenjski jubilej 
70 let. 

avgusta smo pripravili piknik s športni-
mi igrami za vse desetine. Da imamo 
v društvu veliko dobrih nogometašev, 
smo dokazali v Dravogradu, kjer smo 
na nogometnem turnirju ponovno 
osvojili 1. mesto. 
Septembra smo se z ekipo pionirk in 
mladincev udeležili regijskega tekmo-
vanja v orientaciji v Šmartnem pri Slo-

venj Gradcu. vetera-
ni in veteranke so se 
družili na srečanju 
veteranov v mislinj-
ski dolini.
v mesecu oktobru, 
mesecu požarne 
varnosti, smo sode-
lovali na skupni re-
gijski vaji, ki je bila v 
blokovskem naselju 
na meži v Dravogra-

du. Članice smo novembra sodelovale 
na osmi skupni vaji članic GZ Dravo-
grad, ki je potekala pod okriljem PGD 
Dravograd na Grajski bajti. Družile pa 
smo se tudi na posvetu in srečanju ga-
silk Koroške regije v radljah ob Dravi. 
Kot vsako leto smo tudi letos v novem-
bru organizirali pregled gasilnih apara-
tov za vse krajane KS trbonje. 
v mesecu decembru bomo organizi-
rali tradicionalno božično delavnico za 
naše najmlajše. Člani društva pa se še 
posebej potrudijo in obiščejo vse kraja-
ne in tudi bivše krajane, da se jim zahva-
lijo za sodelovanje v minulem letu in jim 
zaželijo vse dobro v letu, ki prihaja. 

Magda Kadiš,
namestnica predsednika PGD Trbonje

KraJevne SKUPnoStI
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Ks ŠenTJanž
vam je žal, da prebirate že drugo šte-
vilko Informatorja v letu 2017? to je do-
bro, saj se potemtakem za vas zaključu-
je eno lepo leto. torej, bo že držalo, kot 
pravijo, da vse, kar je lepo, hitro mine.
tudi za člane Sveta KS Šentjanž se za-
ključuje eno prijetno, mirno leto. ver-
jetno se marsikateri krajan ne strinja s 
tem, če ni bil najbolj zadovoljen s tem 
ali onim. eni menijo, da bi lahko bili bolj 
aktivni, da bi lahko za kraj naredili še kaj 
več. Drugi pa so nasploh zadovoljni in 
hvaležni ter vidijo vse dobro. Kakor koli, 
vsi smo se trudili v dobro vseh krajank 
in krajanov. 

ena takšna dobronamerna aktivnost je 
bila organizacija in izvedba že tradicio-
nalnega srečanja POD LIPO. Prireditev, 
srečanje Pod lipo, smo letos organizi-
rali malo drugače, nekoliko bolj zdravo 
in športno. nekateri so to spremembo 
zelo lepo sprejeli. Člani sveta KS smo 
se že na začetku mandata poenotili, da 
to prireditev vsako leto organiziramo 
na drugi lokaciji. Letos smo se zbrali 
na igrišču v Žabji vasi in v prireditev 
vključili tekmovanje v odbojki med 
KS. verjeli ali ne, nekateri obiskovalci − 
krajani so bili prvič na tem kraju, drugi 
pa sploh niso vedeli, da imamo v KS 
prostor, ki ima lepo urejeno igrišče (po 
zaslugi domačinov, ki živijo v neposre-
dni bližini) in kraj, ki ga poimenujemo 
Žabja vas. Za vse tiste, ki še ne veste, 
kje je, je to v otiškem vrhu. Pri Began-
tu zavijete desno, če se iz Dravograda 
peljete proti Šentjanžu, potem levo 
čez most in po nekaj metrih ste že na 
lepem prostoru, kjer so tudi manjše 
otroško igrišče z mivko, klopca in po-
krita vrtna uta. 
Prireditev Pod lipo se je začela ob 12. 

uri. Poskrbeli smo za topel obrok, in 
sicer z dobrim namenom, da razbre-
menimo gospodinje. Članice Karitasa 
iz Šentjanža so poskrbele za sladke 
dobrote. Še enkrat hvala vsem! tudi 
pijače ni manjkalo. tako smo se dru-
žili do večernih ur. Lepo se je pogo-
varjati s sokrajani in se spoznavati. Ja, 
tudi spoznavali smo se, saj se krajani 
žal ne poznamo med seboj in zato so 
takšne prireditve zelo dobrodošle. to, 
kako smo letos zastavili to srečanje, se 
je izkazalo za dobro, saj smo privabili 
mlajšo generacijo, predvsem tiste, ki so 
športno aktivni. 
na tradicionalnemu pohodu na Gru-

berjev vrh konec decembra bo spet 
priložnost, da se družimo. vabljeni vsi!
vsa aktivna društva v KS izvajajo raz-
lične aktivnosti in prirejajo različne 
prireditve. o njih sem že veliko pisala 
v prejšnjih številkah. vsi člani različnih 
društev vložijo veliko svojega proste-
ga časa, da nam popestrijo vsakdan 
in bogatijo naše duhovno stanje. v 
decembru bomo lahko spet uživali na 
božičnem koncertu naših godbenikov. 
ne zamudite tega dogodka!
tudi gasilce že zelo dobro poznamo. 
Kot vsako leto so tudi letos jeseni svo-

jo izurjenost in spretnost preizkusili 
na gasilski vaji. Izvedli so jo na kmetiji 
Kluk v otiškem vrhu. Gasilsko vajo so 
člani PGD Šentjanž pri Dravogradu s 
pomočjo prijateljev iz PGD Sela verače 
virštanj izvedli 18. 11. 2017. Prikazali so 
gašenje hiše in varovanje gospodar-
skega poslopja ter reševanje Klukove 
gospodinje. Preizkusili oziroma poka-
zali so, kako se lahko voda črpa tudi iz 
naravnih virov. 
Vam je ambient na sliki znan? Žu-
pnijska cerkev sv. Petra na Kronski gori 
(Šempeter) v mislinjski dolini stoji že 
več kot 250 let. Ivan Sedej jo je v svoji 
knjigi uvrstil med sto najlepših cerkva 

na Slovenskem. Sprva namenjena zgolj 
romarjem, je na začetku prejšnjega 
stoletja postala tudi župnijska cerkev, 
ki je med seboj povezala prebivalce 
otiškega vrha in širše okolice. to je tudi 
kulturni spomenik prve kategorije, kot 
je zapisano v dokumentih Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine maribor. 
Cerkev je vsekakor v ponos prebival-
cem Krajevne skupnosti Šentjanž in 
občine Dravograd, saj jo najdemo v 
večini predstavitvenih dokumentov 
občine in krajevne skupnosti. Hvale-
žni smo lahko našim prednikom, da 

Prispevek: Kristina Navotnik



29  december 2017  •  Informator

so na tako lepem kraju, najbrž za ceno 
mnogih odrekanj, zgradili tako mo-
gočno cerkev. na nas pa je, da jo tudi 
vzdržujemo, popravljamo, obnavljamo 
– skratka lepo skrbimo zanjo. to pa je 
problem, na katerega naletimo vedno, 
ko se lotimo kakšnih večjih obnovitve-
nih del. faranov je vedno manj in ro-
marjev prav tako. verjetno se marsikdo 
sprašuje, kako so uspeli tak spomenik 
zgraditi v času, ko so bile roke glavno 
delovno sredstvo. Danes pa se sreču-
jemo s finančnim problemom za vzdr-
ževanje in adaptacijo oken z vitražem.
nekaj denarja smo letos sicer pridobili 
s posekom lesa v župnijskem gozdu, a 
ga še vedno ni dovolj, da bi lahko po-
krili vse stroške zamenjave oken, saj so 
stara v zelo slabem stanju, nekaj de-
lov pa že manjka. na pobudo gospo-
darskega in pastoralnega sveta so se 
priprave na obnovo resno lotili. Letos 
spomladi so pridobili pogoje, nato pa 
še soglasje za izdelavo novih oken s 
strani Zavoda za varstvo kulturne de-
diščine maribor. Pridobili so ponudbe 
treh možnih izvajalcev  ter se  končno 
odločili, da delo zaupajo mizarski de-
lavnici Kograd IGem iz otiškega vrha, 
saj imajo za tovrstna dela tudi po pri-
poročilu Zavoda za kulturno dediščino 
maribor bogate izkušnje. Predračun za 
izvedbo skupaj z DDv znaša 25.454,06 
€, s prodajo lesa in drugimi darovi smo 

že zbrali 19.500,00 €. Še vedno zbiramo 
sredstva in vsak dar je dobrodošel. De-
cember je krasna priložnost, da obišče-
te našo farno cerkev in si ogledate pre-
čudovite jaslice, o katerih sem pisala v 
junijski številki Informatorja.
Ste vedeli? 
ta križ je bil postavljen letošnje poletje 
sredi gozda na domačiji Zdih na sonč-
nem Selovcu. 
enega pa so postavili še na senčnem 
Selovcu. Ljudje iz Kočevja, ki so križ 

postavili, so največ podatkov dobili na 
domačiji Zdih, predvsem o točni loka-
ciji. najprej naredili odkop, da so prišli 
do posmrtnih ostankov, ki so jih dali v 
analizo in nato postavili križ. Domačini 
so po pripovedovanju pokojnih dedov 
in pradedov vedeli, da je nekdo poko-
pan v njihovem gozdu. Že takrat so jim 
postavili manjši križ.

Po pripovedovanju domačinov gre 
verjetno za urejanje povojnih grobišč. 
v Sloveniji so množična grobišča žrtev 
povojnih pobojev (maj/avgust 1945), ki 
jih je priznalo in evidentiralo pristojno 
državno telo oziroma organ. Po trenu-
tnih podatkih je topografsko določe-
nih več kot 500 večjih in manjših gro-
bišč. ta seznam še ni popoln oziroma 
zaključen. Državni zbor republike Slo-
venije je junija 2015 sprejel Zakon o pri-
kritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. 
ne glede na to, kaj se je dogajalo v 
preteklosti, je prav, da se poskrbi za 
dokončen dostojen pokop vseh žrtev 
vojnega in povojnega nasilja na oze-
mlju republike Slovenije. 
»Domovina je ena, nam vsem dode-
ljena in eno življenje in ena smrt.« (Žu-
pančič)

v letu 2018 naj bodo vaši stalni spre-
mljevalci hvaležnost, zadovoljstvo, ra-
dost in iskrenost. 

KraJevne SKUPnoStI

Foto: Metka Jeromelj
Z imski utrinek
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knjižnica Dravograd

Prispevek: Lidija Štruc, Jerneja Ban

PRiPOROČaMO vaM:

Knjige za mlade
1. Hamilton, Bethany: DESKARKA  Z  DUŠO
2. Bach, Tamara: OSTANKI POLETJA
3. Henmo, Sverre: SAMO LJUBEZEN
4. Dolenc, Sašo: VESOLJE ZGODB
5. Sugg, Zoe: SPLETNA PUNCA NA SVOJI POTI
6. Palacio, R.J. : JULIANOVA ZGODBA
7. Boyne, John : DEČEK NA VRHU GORE
8. Konc Lorenzutt, Nataša : NISEM SMRKLJA
9. Riddell, Chris: OTILIJA NA MORJU
10. Broderick, Marian: ČAROVNICA NA MORJU
11. Mazzini, Miha: ZVEZDE VABIJO
12. Walliams, David: VSI TI BREZUPNO  

OBUPNI OTROCI
13. Pucer, Sonja: BAJKER JURE

Knjige za odrasle
1. Pregelj, Sebastijan: VDIH.IZDIH.
2. Winkler, Katharina: MODRO OKRASJE
3. Pazinski, Piotr: PENZION
4. Ilhan, Ciler: IZGNANSTVO
5. Makuc, Andrej: ŠOLSKE : OBUJENE
6. Golčer, Ema: V OBJEMU GORE
7. Prednik, Jože: DEDIJI ŽIVIJO
8. Likar Bajželj, Mirana: BABUŠKIN KOVČEK
9. Bužarovska, Rumena: MOJ MOŽ
10. Peršak, Tone: PREOBRAZBE : ROMAN
11. Skarlovnik, Slavko: KATARZA : ROMAN
12. Binet, Laurent: SEDMA FUNKCIJA JEZIKA
13. McEwan, Ian: CEMENTNI VRT

Novitete
1. Goldstein, Ivo: TITO
2. Shojai, Pedram: URBANI MENIH
3. Podgoršek, Veronika: LJUBEZEN NA TERAPIJI
4. Kay, Jackie: RDEČA PRAŠNA CESTA
5. Charney, Noah: SLOVENOLOGIJA
6. Štefančič, Marcel: ČRNA KNJIGA  

KAPITALIZMA
7. Ugrešić, Dubravka: EVROPA V SEPIJI
8. Harari, Yuval: KRATKA ZGODOVINA  

PRIHODNOSTI
9. Slapšek, Svetlana: ANTIČNA MITURGIJA
10. Mendoza-Jones, Cassie: BITI JAZ
11. Kezele, Adrian P. : HEJ, ČLOVEK, SPRAVI  

SE MEDITIRAT
12. Bergamini, Alexandre: NEKAJ DIVJIH MOŽ

sOdelOvanJe s KOROŠKiMi 
KnJižnicaMi …

KNJIŽNE MIŠICE, Debatni krožek dijakov 
Gimnazije Ravne na Koroškem
Dijaki Gimnazije ravne na Koroškem se aktivno vklju-
čujejo v koroške knjižnice in njihovo dejavnost. v Knji-
žnici Dravograd so izvedli že 5. tekmovanje, po vzoru 
Knjižnih olimpijskih iger, v katerem so sodelovali zlati 
bralci oŠ neznanih talcev Dravograd in oŠ Šentjanž pri 
Dravogradu. 
tokratna tematika je bilo zdravilo. med knjižnimi poli-
cami so iskali recepte za zdravo življenje in spoznavali 
različne kategorije knjižnega gradiva.

Knjižne mišice, 6. november 2017

Deseta sezona bralne značke za odrasle 
»KOROŠCI PA BUKVE BEREMO«
Letos poteka že 10. sezona bralne značke za odrasle, ki 
je obarvana povsem koroško. v počastitev jubileju smo 
na letošnji priporočilni seznam uvrstili knjige koroških 

Slavko Skarlovnik v pogovoru z Miro Mori Hribar na otvoritvi bralne 
značke, 10. oktober 2017
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avtorjev, ki opisujejo življenje Korošcev. 
tudi otvoritev je bila koroško obarvana, saj smo na lite-
rarni večer povabili domačina Slavka Skarlovnika, ki je v 
zadnjih letih napisal cikel zelo branih romanov. 
Bralno značko bomo zaključili v aprilu 2018. Še vedno lah-
ko sodelujete in postanete naši zvesti bralci. 

vseživlJenJsKO UČenJe …

Branje ob kavici
na pobudo Društva upokojencev Dravograd in sodelujo-
čih v bralni znački za odrasle smo se odločili, da se enkrat 
mesečno, ob kavici, srečujemo tisti, ki želimo svoje vtise o 
prebranih knjigah deliti z drugimi. Pridružite se nam lah-
ko 11. januarja 2018 ob 10. uri. 

 Branje ob kavici, 9. november 2017

Brezplačni nadaljevalni tečaj nemščine

Spomladanski začetni tečaj nemščine se je zaradi velike-
ga zanimanja nadaljeval tudi jeseni. Potekal je dvakrat te-
densko, v sodelovanju z mocisom, in je bil za uporabnike 
brezplačen, saj je sofinanciran iz evropskega socialnega 
sklada in mIZŠ. namen projekta je povečati vključenost 
odraslih v vseživljenjsko učenje v Koroški regiji ter izbolj-
šati temeljne in poklicne kompetence posameznika v so-
dobni družbi.

20. novembra slovenske knjižnice praznujemo Dan splo-
šnih knjižnic. to je priložnost, ko lahko naše poslanstvo še 
posebej izpostavimo. v ta namen se odvijajo najrazličnej-
ši dogodki, dejavnosti, zgodi pa se tudi osrednja priredi-
tev, ki naše delovanje zajame in predstavi širši skupnosti.
novost leta 2017 je bila ta, da smo praznovanje razširi-

li na ves teden, in sicer v okviru skupne promocije vseh 
58 knjižnic, katere nosilec je Združenje splošnih knjižnic. 
namen akcije, ki je potekala pod motom Gostija v deželi 
branja, je bil seznaniti uporabnike in prav tako neupo-
rabnike, kako različne storitve ponujamo knjižnice, ki smo 
pogosto omenjene kot nekakšne »oaze miru« sredi so-
dobnega »ponorelega sveta«.
Promocija je bila zastavljena tako, da je vsaka knjižnica 
aktivnosti pripravila v lokalnem okolju, in sicer na svoj 
način in po lastni izbiri, pri čemer je upoštevala skupni 
vsebinski okvir dogajanja.

20. 11. − Dan brezplačnega vpisa in vračanje 
brez zamudnin
Praznovanje se je začelo z osrednjo prireditvijo v Knjižni-
ci Šmarje pri Jelšah, kjer se med drugim podeljuje tudi 
nagrada za najboljši projekt splošnih knjižnic preteklega 
leta. Letos jo je prejela Pokrajinska in študijska knjižnica 
murska Sobota. Komisijo so prepričali s projektom obuja-
mo dediščino, ki s pravljičnimi večeri za odrasle v porab-
skem narečju spodbuja bralno kulturo med Porabskimi 
Slovenci ter je tako dobra praksa širjenja slovenske kultu-
re in literature čez mejo.
Prav tako je uvodni dan ponujal možnost brezplačnega 
vpisa za nove člane in vračilo predolgo izposojenega  
gradiva brez zamudnine. 
na ta dan se je odvijal nacionalni projekt »rastem s knji-
go«, ki poteka pod okriljem ministrstva za kulturo in 
Javne agencije za knjigo. obiskali so nas sedmošolci iz 
osnovne šole Šentjanž in osnovne šole neznanih talcev 
Dravograd, kjer smo jim predstavili našo dejavnost, po-
men bralne kulture, za nagrado pa so prejeli knjigo pri-
znanega slovenskega avtorja mihe mazzinija z naslovom 
Zvezde vabijo.

Projekt »Rastem s knjigo«, 20. 11. 2017

21.11. − Modrost za mladost

Pravljična joga, 21. 11. 2017
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na ta dan je do izraza prišlo medgeneracijsko sodelova-
nje. naši najmlajši so imeli ob spremstvu staršev, starih 
staršev, bratov in sester možnost skozi pravljico, na igriv 
način spoznati preproste dihalne tehnike in učinkovite 
načine sproščanja. Pravljično jogo je uprizorila Saša omu-
lec vrhnjak.

22. 11. − Zgodovina in zanimivosti mojega kraja
Sreda je bila namenjena domoznanski dejavnosti, do 
katere čutimo še posebno naklonjenost. Lokalna zbirka 
je naša skupna dragocenost, saj predstavlja pomemben 
delež pri ohranjanju kulturne dediščine. odločili smo 
se, da pozovemo tako posameznike kot tudi razna dru-
štva, zavode in ostale organizacije, da nam prinesejo oz. 
posredujejo gradivo, ki je tematsko vezano na naše ob-
močje ali pa je na njem nastalo (knjige, časopise, letake, 
fotografije, zgoščenke, razglednice itd.), nas obveščajo 
o posedovanju takšnega gradiva, če so njegov avtor oz. 
kreator in posredujejo informacije o ustanovah/zavodih, 
društvih, posameznikih, ki so pomembni ustvarjalci ta-
kšnega gradiva.

23. 11. − V KNJIŽNICI NISO SAMO KNJIGE 
ena izmed posebnih nalog knjižnic, ki sodi v okvir javne 
službe, je zagotovo izvajanje vseživljenjskega učenja za 
različne kategorije uporabnikov. Četrtek smo nameni-
li neformalnemu učenju odraslih, natančneje otvoritvi 
projekta študijski krožki, katerega nosilec je andragoški 
center Slovenije v sodelovanju z ministrstvom za izobra-
ževanje, znanost in šport. 
Letošnji krožek smo poimenovali IZ omare na ULICo, pre-
delava starega tekstila in k sodelovanju povabili  Zadrugo 
dobrote iz Dravograda. Ponošen in neuporaben tekstil 
smo predelali v koristne in uporabne izdelke in tako pri-
pomogli tudi k čim manjšemu odpadu in onesnaževanju 
okolja. Šivali smo, lepili, krojili in izdelali unikatne vrečke, 
ovitke za očala in telefone, izvirna novoletna darila …

Študijski krožek Iz omare na ulico, 23. 11. 2017

24. 11. − Slovenskih Top 10
Zadnji dan je bil namenjen ogledu knjig slovenskih avtor-
jev, ki so najbolj iskane oz. izposojene. Uporabnike smo 
seznanili s priporočilnimi seznami kakovostnega gradiva, 
ki so nastali s pomočjo Priročnikov za branje kakovostnih 
knjig, ki jih pripravlja mestna knjižnica Ljubljana.  
S tem pa se je letošnjo praznovanje tudi uradno zaklju-
čilo. Če bo povratna informacija obiskovalcev pozitivna, 
bomo v podobni obliki praznovanje nadaljevali tudi pri-
hodnje leto. Seveda pa je dobrodošla vsaka kritika, saj 
bomo le na tak način lahko naše aktivnosti dopolnili oz. 
drugače zastavili.

Najboljša knjiga je 
najboljša družba. 

Želimo vam prijetno druženje 
skozi vse leto 2018.
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vrteC

vRTec dRavOGRad
V PRIČAKOVANJU PRAZNIKOV
Čarobni praznični mesec nam nudi 
številne priložnosti za ustvarjanje in 
sodelovanje, hkrati pa bogatimo otro-
kova znanja s poznavanjem praznikov 
in praznovanj. otroci se praznikov zelo 
veselijo. Pri tem pa je zelo pomembno, 
da so aktivno vključeni v proces pripra-
ve, soustvarjanja dogodkov, saj se na ta 
način počutijo bolj pripadni, hkrati pa 
čutijo, da so slišani, sprejeti in zaželeni. 
Upoštevamo njihove potrebe, ideje in 
želje ter oblikujemo spodbudno učno 
okolje, ki temelji na medsebojnem za-
upanju, zadovoljstvu in doživljanju pri-
jetnih doživetjih. trudimo se otrokom 
predstaviti praznike kot nekaj nepo-
zabnega, z drobnimi majhnimi stvarmi, 
ki se bodo vtisnile v spomin vsakega 
otroka. Pomembno pa je tudi, da vzgo-
jitelji ozaveščamo in motiviramo otroke 
za obnašanje, ki temelji na moralnih 
vrednotah.
K ustvarjanju čarobnosti v veselem de-
cembru bodo pripomogli tudi starši, 
stari starši in zunanji sodelavci, s šte-
vilnimi zanimivimi dejavnostmi. Kot 
eno najpomembnejših je prihod ded-

ka mraza. otroci ga težko pričakujejo. 
Janez Bogataj (1998) v svoji knjigi piše, 
da je njegova glavna naloga obdaro-
vanje otrok in nastopanje v javnosti. In 
res, vedno znova in znova mu uspeva. 
otroci mu v zahvalo za darila zapoje-
jo pesmice in mu obljubijo marsikaj. 
naslednji pomemben korak za otroke 
je krasitev novoletne jelke s številnimi 
okraski, ki jih oblikujemo sami. ovsec 
(1993) omenja, da ima božič zunanja 
znamenja in eno izmed teh je smre-
čica, ki simbolizira življenje in upanje. 
Za zanimive dopoldneve v vrtcu bodo 
poskrbeli še čarodej andrej, Lutkovna 
sekcija mavrica, dramatizacija s starši 
in strokovnimi delavkami vrtca Dravo-
grad, številni glasbeni gostje …

mnogo stvari naredimo tudi sami in pri 
tem zelo uživamo. na začetku meseca 
okrasimo igralnice. Izdelujemo pa tudi  
darila in voščilnice, s katerimi bomo 
obdarovali svoje bližnje. Zadovoljstvo 
in veselje pa občutimo tudi pri peki pi-
škotov, ne samo pri okušanju piškotov, 
ampak tudi pri gnetenju testa. ta veseli 
čas namenimo tudi petju priljubljenih 
prazničnih pesmi in plesanju na različ-
ne glasbene zvrsti. 

otroci in delavci vrtca Dravograd vam 
želimo, da bi se vam uresničile vse želje, 
pričakovanja in sanje, tudi tiste, ki ste jih 
postavili visoko nad oblake. 
Srečno 2018!

Iris Bračun Mlačnik

vRTec ČRneČe
POT RAZISKOVANJA
otroci iz vrtca Črneče so letošnjo jesen 
podrobneje spoznali različna vozila. 
odpravili smo se na bližnje polje, kjer 
so otroci lahko opazovali delo na polju 
z različnimi delovnimi stroji. opazova-
li smo oranje njive, siliranje koruze … 
naslednji dan smo se peš odpravili na 
policijsko postajo v Dravogradu. med 
potjo smo poslušali zvoke različnih vo-
zil in ugotavljali, katero vozilo bi lahko 
bilo. Pot nas je pripeljala do novega 
mostu med Črnečami in Dravogradom, 
ki je bil na novo obnovljen. Policisti 
so nam z veseljem predstavili njihovo 
delo, kužke, prostor za pridržanje … 
največje zanimanje otrok so bili poli-
cijski avtomobili in kombiji s prostorom 
za pridržanje.
obiskali smo tudi gasilski dom v Črne-
čah, kjer so nam gasilci poleg svojega 
dela predstavili tudi gasilske avtomo-
bile z različno opremo. otroci so imeli 
možnost uporabe fotoaparata in njiho-
va naloga je bila fotografirati čim več 
različnih vozil. nastali so zanimivi po-
snetki, ki smo si jih želeli razviti. Pove-
zali smo se s foto anko v Dravogradu, 

kamor smo se odpravili peš. v foto anki 
nam je gospod temeljito predstavil ra-
zvoj fotografije. otroci so bili navdušeni 
nad videnim. na tamkajšnji avtobusni 

postaji smo si ogledali av-
tobus in se z njim odpeljali 
nazaj v vrtec Črneče. 
Zaradi velikega navduše-
nja sva se odločili, da otro-
ke peljeva tudi z vlakom. 
Zaradi predolge poti so 
nam pomagali na kmetiji 
Klančnik s svojim vlakom 
in nas iz Dobrove odpeljali 
do Podklanca na železni-
ško postajo. Slovenske že-
leznice so nam omogočile 
prevoz iz Podklanca do 
Dravograda. v Dravogra-
du nas je pričakal vodja 
železniške postaje, ki nam 
je pokazal, kako njegovo 
delo poteka, pokazal nam 
je tudi železniško postajo 
in parni vlak. Pot razisko-
vanja je bila otrokom všeč 
in svojo igro so nadaljevali 
z različnimi vozili od doma 
in iz vrtca. Iz kartonskih 
škatel smo si ustvarili svoja 

vozila in kotiček letalo, v katerem so se 
otroci igrali. 
Vzgojiteljici

naši najmlajši
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vRTec liBeliČe
ŠKRAT KUZMA V NAŠEM VRTCU
Ste že slišali, da v Libeličah živi škrat?
mi pa že. Čeprav je z nami že več kot 10 
let, smo ga letos tudi prvič videli. na-
šega škrata smo poimenovali Kuzma. 
to pa zato, ker vsako leto preberemo 
zgodbo Svetlane makarovič: Škrat Kuz-
ma. Zgodba pripoveduje o različnih 
škratih in njihovih dogodivščinah, kar 
nam je zelo všeč. vprašali se boste, ali 
škratje sploh obstajajo.  Škratje živijo 
vsepovsod. nekateri so v gozdu, drugi 
v rudniku, na drevesih, v hišah, v vrtcih 
… Kakšni pa so? nosijo koničaste kape, 
srajce, hlače z naramnicami in seveda 
pas. obute imajo škornje ali cokle. vsak 
škrat ima tudi brado, rahlo privihan nos 
in šilasta ušesa. Poleg škratov obstaja-
jo tudi škratice. včasih nam nagajajo z 
raznimi škratovščinami, včasih pa nam 
pomagajo.
naš škrat živi v stari hiši, ki je zarasla s 
trto. v jesenskem času nas obdari z 
grozdjem, ki je zares slastno. Že 10 let, 
ali mogoče več, ga obiskujemo otroci in 

vzgojiteljici našega 
vrtca. Ko pridemo 
do stare hiše, po-
trkamo in poslu-
šamo. Poslušamo, 
mogoče pa ga ni 
doma. ali pa tako 
trdno spi, da nas 
ne sliši. Čeprav se 
nam ne oglasi, ga 
vseeno vprašamo: 
»Škrat Kuzma, škrat 
Kuzma, ali lahko 
prosim pojemo 
malo grozdja?« Či-
sto tiho poslušamo 
in čakamo na nje-
gov odgovor. »Seveda, seveda«, nam 
odgovori. Postrežemo si z grozdjem in 
se mu zahvalimo. obiščemo ga skoraj 
vsak dan. 
včasih otroci ne verjamejo, da nam pri-
jazni škrat podarja grozdje. Saj ga nikoli 
ne vidijo. ampak škrata lahko vidijo le 
tisti, ki verjamejo da živijo.
In res, letos se je zgodilo. videli smo ga. 

Ko smo ga poklicali, je prišel iz hiše.  Joj, 
kako je bil lep, star, prijazen, imel je ze-
leno obleko, dolgo belo brado. Z nami 
se je pogovarjal, zapeli smo mu pesmi-
co, ki mu je bila zelo všeč. Zato nam je 
ponudil tudi bonbone. Posladkali smo 
se še z grozdjem, se mu lepo zahvalili in 
ga prosili, da nas drugo leto zopet obi-
šče.  torej, škratje so. 
Vzgojiteljici vrtca Libeliče

vRTec OJsTRica
JUHUHU, SNEG JE TU ...
nekega ponedeljkovega jutra nas je na 
ojstrici presenetil prvi sneg … veselje 
je bilo še toliko večje, saj ga je zapadla 
res velika količina. otroci so bili prepro-
sto navdušeni in so že od prihoda v vr-
tec spraševali, kdaj gremo pred vrtec. 
Zato smo kar hitro »skočili« v zimsko 
opremo in se zapodili po čudoviti sne-
žni preprogi. otroci so dobesedno »pa-
dli« nanj.  Kratke nogice so se ob obilici 
snega komajda premikale, a so kljub 
temu vztrajno gazili po snegu. Idej, kaj 
bi vse lahko počeli na snegu, ni zmanj-
kalo. v naslednjih dneh smo s skupnimi 

močmi postavili kar 
dva snežena moža. 
a ta dva snežaka ni-
sta prav dolgo osta-
la sama, saj se jima 
je v nekaj dneh pri-
družila cela vas sne-
žakov, ki so jih zgra-
dili učenci osnovne 
šole. Snežaki so 
sčasoma skopneli, a 
ob zadnji stopljeni 
kepi nas je ponov-
no razveselila nova 
snežna pošiljka …
Nataša Cvetko

vRTec ROBindvOR
TEDEN OTROKA
v začetku meseca oktobra smo tudi v 
vrtcu robindvor obeležili teden otroka, 
z geslom Povabimo sonce v vrtec. S po-
sebno načrtovanimi dejavnostmi smo 
se strokovne delavke vrtca robindvor 
osredotočile na skupne pestre, zanimi-
ve vsebine, preko katerih smo otrokom 
nudile možnosti za pridobivanje novih 
znanj, izkušenj in prijetnih dogodivščin 
ter tako ustvarile sproščeno druženje 
otrok vseh oddelkov vrtca.
Skozi ves teden so se odvijale različ-
ne aktivnosti. otroci so razvijali lastno 
ustvarjalnost z izdelovanjem verižic iz 
narezanih slamic. nastali so čudoviti iz-
delki, ki so si jih otroci s ponosom nade-

li. otroci so tudi spoznavali, ustvarjali in 
se igrali z raznovrstnim jesenskim ma-
terialom. v ta namen smo v igralnicah 
uredili jesenske kotičke, ki so bili otro-
kom ves čas na voljo kot igralni in tudi 
didaktični material.
Strokovne delavke vrtca robindvor so 
za otroke pripravile in odigrale  lutkov-
no predstavo z naslovom Jabolko.  ob 
ogledu predstave so se otroci sprostili 
in se vživeli v svet lutk in lutkovnega 
dogajanja. 
Izvedena je bila tudi peka kostanja, kjer 
so otroci neizmerno uživali ob sprošče-
nem vzdušju pred vrtcem. v ta namen 
smo si izdelali košarice in lončke, vanje 
spravili kostanje in se z njimi posladkali 
ob prijetni otroški glasbi. 

otroci kombiniranih oddelkov in od-
delkov drugega starostnega obdobja 
smo sodelovali tudi s Šolo zdravja. Pod 
vodstvom ge. Gabrijele Gantar je po-
tekalo medgeneracijsko druženje Poz-
drav soncu. na igrišču poleg vrtca smo 
se skupaj  razgibali, kar je bila za otroke 
prav posebna izkušnja. Gibanje kot tudi 
zdrava prehrana je za naše zdravje zelo 
pomembna. v ta namen smo si sami 
pripravili zdrav sadni obrok. otroci so 
se urili v rezanju različnega sadja, si pri-
pravili sadne solate, sadna nabodala in 
le-te z največjim užitkom tudi pojedli. 

v tednu otroka smo v popoldanskem 
času strokovne delavke pred vrtec 
povabile otroke in njihove starše. Sku-

vrteC
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paj smo se preizkusili v 
premagovanju ovir, lovili 
smo ravnotežje, poskako-
vali, metali na koš … In 
tako kot vsako leto smo se 
tudi na letošnjem sreča-
nju imeli čudovito, zato se 
strokovne delavke ob tej 
priložnosti zahvaljujemo 
staršem za njihovo izje-
mno udeležbo, sodelova-
nje ter prijetno in sprošče-
no druženje. 
Vzgojiteljica Mihaela Hafner

vRTec TRBOnJe
BABICA ZIMA V VRTCU TRBONJE
Preko projekta Bralni Palček smo v vrt-
cu trbonje podrobneje spoznali pravlji-
co Babica Zima. takoj nam je prirasla k 
srcu, zato smo se odločili, da jo bomo 
zaigrali. naredili smo ušesa za živali, 
oblačilo za Babico Zimo, sceno in si 
sposodili celo star kolovrat, da bo Babi-
ca Zima lahko predla. nato smo določili 
vloge, ki so jih otroci vzeli zelo resno in 
odgovorno. Pričeli smo z vajami. naša 
najstarejša deklica je prevzela vlogo 
pripovedovalke, druga deklica vlogo 
Babice Zime, ostali otroci pa so igrali 
živali, ki jih zebe in želijo topel kožuh. 
S sodelavko sva za dodatek poiskali še 
glasbo in tako je nastala glasbena pra-

vljica, s katero bomo presenetili naše 
babice in dedke.
med spoznavanjem te pravljice smo 
se naučili še veliko več. reševali smo 
uganke o živalih iz pravljice, spoznavali 
njihove značilnosti in prepevali pesmi-
ce o njih. Ker nas je ravno v pravem 
času presenetil sneg, nam je pripove-
dovalkin dedek naredil pravo leseno 
ptičjo hišico, ki smo jo skupaj obesili 
na drevo za vrtcem. tako bomo lahko 
pozimi skrbeli za ptice. o skrbi za vse 
gozdne živali pa nas je poučil lovec, 
ki nas je obiskal v vrtcu. obljubil nam 
je, da nas naslednjič vzame s seboj na 
»jago«. ob koncu tega sklopa smo se 
preizkusili še v šivanju. to je bil za otro-
ke velik izziv, ki so se ga lotili z veliko 

mero potrpežljivosti. Babica Zima nam 
res že z belo glavo kima, zato smo se ji 
v vrtcu trbonje popolnoma prepustili.
Vzgojiteljici Katja Mori in Jerneja Osojnik

vRTec ŠenTJanž
PROJEKT VRANČEK KOKI 
V VRTCU ŠENTJANŽ
vzgojiteljice pri našem delu stremimo k 
temu, da se tekom šolskega leta v vrtcu 
poleg sklopov izvajajo tudi raznorazni 
projekti. S tem želimo otrokom vedno 
znova ponuditi nekaj zanimivega, po-
učnega, novega, pestrega … tako smo 
opazile, da pri iskanju tem oziroma vse-
bin velikokrat pozabimo na tiste vrline, 
ki jih ponujajo naši kraji. ravno zaradi 
tega smo zelo vesele, da smo našle 
temo, ki nam je še kako blizu.
Ko smo prisluhnile otrokom, smo za-
sledile, da deklica pripoveduje o knjigi 
z naslovom Kako je vranček Koki po-
stal čuvaj galerijske zbirke. tako smo 
se povezale z mamo deklice, ki pa nas 
je usmerila dalje. Knjiga je delo gospe 
Katarine Hergold Germ, ki je zaposle-
na v Koroški galeriji likovnih umetnosti 
Slovenj Gradec. ravno tam se je utr-
nila ideja, da v knjigi opišejo življenje 
znanega koroškega slikarja gospoda 
Jožeta tisnikarja ter njegovega  vrana 
Kokija. Ker je tudi nas knjiga zelo nav-
dušila, smo sklenili, da se bomo tekom 
leta posvetili raziskovanju knjig, galerij, 
likovnih umetnosti, slikarskih tehnik …

tako smo že za začetek projekta v go-
ste povabili gospo Katarino, ki je otro-
kom kar sama predstavila knjigo. otroci 
so ji z zanimanjem prisluhnili. Ker smo 
ugotovili, da večina otrok ne ve, kaj je 
to galerija in je še niso obiskali, smo se 
s pisateljico dogovorili, da jo v galeriji 
obiščemo. tako bodo lahko otroci po-
bliže spoznali različne slikarske, kipar-
ske tehnike ter dela gospoda 
tisnikarja.
v nadaljevanju smo v vrtec 
povabili čisto pravega slikarja. 
obiskal nas je gospod marošek, 
dedek deklice, ki obiskuje naš 
vrtec. otrokom je predstavil 
delo slikarja in jim pokazal sli-
karske pripomočke. ob njegovi 
pomoči so se otroci preizkusili v 
slikanju in za hipec postali pravi 
slikarji. S skupnimi močmi nam 
je uspelo naslikati Kokija. 
Ker so bili otroci navdušeni nad 
podobo vrana, smo jim ponudile različ-
ne slikarske tehnike. tako so lahko otro-
ci po svoji umetniški predstavljivosti 
upodobili Kokija. vsa otroška dela smo 
ob dogovoru z gospo Katarino poslali 
v Koroško galerijo likovnih umetnosti, 
kjer je nastala razstava vrančka Kokija 

in si jo lahko ogledate na njihovi sple-
tni strani (http://www.glu-sg.si/sl/peda-
goski-program/galerija-slovenj-gradec/
program).
Ker so otroci zelo ustvarjalni, so se sami 
upodobili in se spremenili v vrančka Ko-
kija. Pobarvali so si kljune, vzgojiteljice pa 
smo jih preobrazile v prave vrane. tako se 
je v našem vrtcu odvijal vranji ples.

Ker se bo projekt izvajal tekom celega 
šolskega leta, nas čaka še veliko novih, 
pestrih likovnih dejavnosti in zanimive-
ga spoznavanja kulturnega življenja. a 
najvažneje je, da bodo otroci uživali v 
umetnosti in jo na svoj izkustven način 
tudi doživljali.    Janja Koren
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ŠoLa, oH, ta ŠoLa ...

OŠ neZnaniH Talcev dRavOGRad 
Leto 2017 se vztrajno bliža h koncu, zato je čas, da razmislimo, kaj vse se nam je v tem letu pripetilo. Pestrost 
šolskega dogajanja se namreč začne že s 1. septembrom. Otroci, učitelji in starši zavihamo rokave in se loti-
mo vsak svoje obveznosti. Učenci se trudijo za čim boljši učni uspeh in za čim več pridobljenega koristnega 
znanja, zato se vključujejo v številne projekte, tekmovanja, natečaje in druga dogajanja, povezana s šolo, mi pa 
jih pri tem spodbujamo in jim pomagamo. Tako se je v tem času v šolskih klopeh nabralo kar nekaj zanimivih 
dogodkov, ki vam jih želimo predstaviti. Vsem našim soobčanom pa želimo, da v leto 2018 ˝zdrsnete˝ zdravi in 
zadovoljni. Srečno!              Učiteljica Irena Kašman

šola, oh, ta šola ...

NARAVOSLOVNI DAN 
DEVETOŠOLCEV V GEOPARKU 
KARAVANKE – TURISTIČNI 
RUDNIK IN MUZEJ V MEŽICI
v torek, 19. 9. 2017, so imeli učenci 9. 
razredov naravoslovni dan. ogledali 
smo si rudnik svinca in cinka v mežici 
in delo v kovačiji ter imeli geološke de-
lavnice. Za ogled rudnika smo se mo-
rali primerno obleči v »rudarska oblači-
la« − zaščitni plašč, čelada in naglavna 

svetilka. navdušeno smo se usedli v 
vagončke, ki so nas odpeljali približno 
3 km globoko v podzemlje Pece. Pot je 
bila nenavadna, zelo hrupna, občasno 
pa nas je premetavalo, zato so nekateri 
glasno »cvilili«. 

Ko smo prispeli, smo se razdelili v dve 
skupini. vodiča sta nas popeljala skozi 
rove in poučila o zgodovini rudnika. 
Zanimivo je bilo slišati, kako so nekoč 
pridobivali svinčevo in cinkovo rudo 
ter kako se je skozi desetletja le-to 
spreminjalo. Bilo je težaško delo. Po 
končanem ogledu smo imeli geološke 
delavnice. Spoznali smo kamnine in 
minerale, ki so v našem okolju izdelali 
vulkan in fosile. na koncu smo si ogle-
dali še delo kovača, ki je za potrebe 
različnih del v rudniku izdeloval orodje. 
nekateri učenci so se preizkusili v ko-
vanju železnih »klanf«. Bilo je poučno, 
zanimivo in nič mučno.
Zapisala učiteljica Helena Gostenčnik

PLANINCI USVOJILI 
SNEŽNO JAMO POD RADUHO
23. 9. 2017 smo se s planinskim krož-
kom, ki na šoli deluje pod mentorstvom 
učiteljic franje Šmon Drevenšek in na-
taše Kovše, odpravili na izlet v Snežno 
jamo. Pot z avtobusom do izhodišča se 
mi je zdela zelo dolga. Ko smo končno 
prispeli, smo si na hrbet otovorili nahrb-
tnike in odšli kakšnih 5 minut do vhoda 
v Snežno jamo. tam sem si za spomin 

najprej kupila magnet, ker jih z mamo 
zbirava. Kupili smo karte in se počasi 
odpravili po strmih stopnicah do vhoda 
v jamo. tam nam je vodič dal karbidov-
ke in nam povedal par besed o jami. Po-
tem pa se je začelo. Pot v jamo je vodila 
po zelo strmih stopnicah pod kotom 
750. mamo je bilo malo strah, mene 
pa ne. Ko smo se spustili po stopnicah, 
smo prižgali karbidovke in z vodičem 
odšli po jami. Že po prvih korakih smo 
prišli do ledu. vodič nas je opozoril na 
previdnost. Globlje smo šli v jamo, lepše 
je bilo. Jama je ponujala čudovite kapni-
ke, različnih oblik in velikosti. Zelo mi je 
bilo všeč, najbolj pa oblike kapnikov. Ko 
smo prišli iz jame, smo pot nadaljevali 
do koče na Loki pod raduho. Pot ni bila 
tako strma. med potjo smo videli konje 
na paši. v koči sva si z mamo privoščili 
toplo gobovo juho in še hrano iz nahrb-
tnika. Seveda sva kupili tudi magnet, se 
vpisali v knjigo ter dali žig v planinska 
dnevnika.  Do avtobusa smo se odpra-
vili po drugi poti. med potjo smo srečali 
˝kravje prijateljice˝. nič nam niso naredi-
le, samo začudeno so si nas ogledovale. 
Pohod mi je bil zelo všeč. 
Zapisala učenka Tinka Pavlič, 5. b 
 

V TEDNU MOBILNOSTI  
V ŠOLO S  PEŠBUSOM
v tednu mobilnosti, od 19. 9. 2017 do 
23. 9. 2017, se izvajajo različne aktivno-
sti in ena od bolj zabavnih je PeŠBUS, 
ki smo jo letos prvič uvedli tudi na oŠ 
neznanih talcev Dravograd.
PeŠBUS je akcija, v kateri se otroci v 
spremstvu odrasle osebe po vnaprej 
začrtani poti peš odpravijo v šolo. Pe-
ŠBUS ima tudi določene postaje, na 

katerih vstopijo učenci. PeŠBUS učen-
cev ne čaka, zato so morali biti na po-
staji točni. obiskalo ga je veliko število 
učencev od 1. do 5. razreda. včasih so 
se nam pridružili tudi učenci višjih ra-
zredov. otroci so zjutraj na poti uživali, 
se pogovarjali in v šolo prišli dobre vo-
lje. Bili so veseli in želeli bi si, da bi jih 
PeŠBUS še kdaj peljal v šolo. Kljub dežju 
so bile PeŠBUS-postaje polne učencev.
vsem zunanjim sodelavcem in učite-
ljicam spremljevalkam se iskreno za-
hvaljujemo za pomoč pri organizaciji 
PeŠBUSa.
Zapisala učiteljica Lina Roglšek
 
V TEDNU OTROKA 
»POVABIMO  SONCE  V  ŠOLO«  
tema letošnjega tedna otroka je bila 
PovaBImo SonCe v ŠoLo. to zanimi-
vo poslanico je zapisal Primož Suho-
dolčan in v njej poudaril, naj bo iskanje 
odgovorov in postavljanje vprašanj 
naše največje veselje in dodal še, da je 
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znanje igra in največji zaklad. Ko bomo 
napolnjeni z znanjem, bomo lahko kar-
koli, kar si bomo želeli, mogoče tudi 
Sonce. 

tudi nam 
je ta teden 
uspelo po-
vabiti Son-
ce v šolo. 
obiskal nas 
je namreč 
pisatelj Pri-
mož Suho-
dolčan in 
nam pred 
o g l e d o m 
filma Ko-

šarkar naj bo spregovoril nekaj besed. 
Z obiskom, spodbudnim nagovorom 
ter ogledom filma je Sonce posijalo v 
vsak kotiček naše šole, saj smo vsi za-
res uživali. Za to se zahvaljujemo tudi 
donatorjem, ki so nam med prvimi 
omogočili ogled tega enkratnega mla-
dinskega filma. 
Marjeta Podgoršek Rek, ravnateljica šole

OBISK SAMOSTANA V 
St. PAULU  V LABOTSKI DOLINI
Že nekaj časa se je v zbornici šušljalo, 
da si bomo učitelji ogledali samostan 
v St. Paulu − ali po domače šentpavel-
ski samostan. tudi sama sem bila nad 
tem takoj navdušena, saj me je ta  mo-
gočna zgradba vselej fascinirala, kadar 
koli sem se vozila v njeni bližini ali tam 
mimo. tako nas je sredi oktobra pot 
končno vodila čez mejo po Labotski 
dolini do St. Paula. Pred samostanom 
nas je zelo prijazno sprejel starejši pa-
ter Sigfried v družbi gospoda Silvestra, 
ki nam je prevajal. Pater nas je povabil 
na ogled in nas vodil po številnih ho-
dnikih in sobanah. Izvedeli smo, da 
so samostan ustanovili benediktinci 
leta 1091 in da je zgrajen v baročnem 
slogu. v bistvu je samostan od usta-
novitve dalje stalno naseljen, le v času 
druge svetovne vojne je bil štiri leta za-

prt. Že od 13. stoletja dalje pa je imel 
šentpavelski samostan vodilno vlogo 
v skoraj celotni Dravski dolini, vse do 
fale, in sicer tako za potrebe cerkve kot 
tudi kulturno in gospodarsko vlogo, 
in s tem seveda posredno tudi za naš 
Dravograd. Pomemben je zaradi obse-
žnih in dragocenih umetniških del ter 
knjižne zbirke, ki smo si jo lahko tudi 
ogledali. Zanimivo nam je bilo, ko je 
pater dejal, da se med knjigami najde 
tudi kakšna knjiga v slovenščini. najbolj 
pa mi je ostala v spominu zlata škofova 
palica, originalno pismo marije terezi-
je, zlati križ iz 12. stoletja, z zlatimi nit-
kami okrašeni mašniški plašči, bogata 
zbirka slik originalov rubensa, Dycka, 
Dürerja ter številni kelihi, največ seveda 
iz zlata in dragih kamnov. Samostan je 
samooskrben. trenutno v njem prebi-
va in dela le nekaj patrov, ostali pa so 
zunanji sodelavci, ki pomagajo pri raz-
ličnih opravilih in dejavnostih samo-
stana. v kompleksu opatije pa je tudi 
cerkev, v kateri je posebej napravljen 
oltar, posvečen antonu martinu Slom-
šku. Učiteljice smo se brez predhodne 
vaje okorajžile in zapele že skoraj po-
narodelo Slomškovo pesem en hribček 
bom kupil. Ker je cerkev zelo akustična, 
se je naše petje slišalo čudovito, tako 
da smo s strani gospoda patra in g. Sil-
vestra požele bučen aplavz. Pater nas 
je za konec odpeljal do recepcije, kjer 
smo še nazdravili z rujno kapljico zlate-
ga vina. v neposredni bližini opatije pa 
deluje tudi njihova katoliška zasebna 
gimnazija, katere ravnatelj je eden od 
patrov. nad ogledom samostana smo 
bile vse zelo navdušene in smo se pol-
ne vtisov peljale nazaj proti Dravogra-
du. ogled toplo priporočamo.
Zapisala učiteljica Irena Kašman

POGUMNO NOVEMU 
PROJEKTU NA POTI
POGUM: Podjetnost v osnovnošolskih 
glavah in usmerjanje mladih v samo-
stojnost

PoGUm je projekt KSIPoŠ in pomeni 
»Krepitev kompetence podjetnosti 
in spodbujanje prožnega prehajanja 
med izobraževanjem in okoljem v 
osnovnih šolah«. Učence spodbujamo 
pri prožnih oblikah učenja in jih tako 
podpiramo pri kakovostni karierni ori-
entaciji na vseh ravneh izobraževalne-
ga sistema. Kot razvojna šola si bomo v 
letošnjem šolskem letu zadali določen 
izziv, ki ga bomo z učenci in s pomočjo 
konzorcijskih partnerjev v naslednjem 
šolskem letu tudi izvedli. Predvsem 
želimo spodbuditi njihov način raz-
mišljanja in razumevanja podjetnosti, 
kot so ustvarjalnost, inovativnost ter 
proaktivnost posameznika in skupin. 
tako bomo lahko pojem »podjetnost« 
učencem vsaj malo približali in jim po-
nudili eno izmed mnogih poti k njihovi 
samostojnosti.  
Zapisal učitelj Blaž Mlinšek

LETOS ŽE 7. MLADA PESNIŠKA 
OLIMPIJADA
tudi tokrat so se učenci naše šole pre-
izkusili v pesništvu. Ustvarjali so rime 
na temo JaZ Sem JaZ In tI SI tI in 
uspelo jim je. Zoja Plimon iz 8. a je pod 
mentorstvom učiteljice Irene Kašman 
prejela priznanje za 2. mesto, Benja-
min merzdovnik iz 7. a pa pod mentor-
stvom učiteljice Darje Lesnik posebno 
priznanje za svojo pesem. Čestitamo! 

Uživajte ob branju njune poezije!

Sem takšna, kot sem in ni me sram,
da včasih preprosto ničesar ne znam.
Da buljim v strop kot kak teleban 
in nagnem še glavo nekoliko vstran.

Prazna je glava, prazno srce,
preprosto prav nič mi v glavo ne gre.
Sem res neumna ali naivna,
mogoče celo rahlo “debilna”?

Pogledam čez mizo, so čudni mi vsi
in se sprašujem, kam svet se vrti.
Eni veseli, drugi debeli, 
vsi pa bi radi v obilju živeli.

In v tistem trenutku se smešno mi zdi,
zakaj bi vsi radi popolni bili.
Kaj je narobe, če nekaj ni dobro,
kje je pravilo, kako najdeš svobodo?

Lepo je, če včasih lasje ti štrlijo,
da ti je vseeno, če se ti smejijo.
Če oblečeš rdečo in belo nogavico
in s prijatelji odideš na pico.

Med sabo se moramo spoštovati,
ne samo starši, sestre in brati.
Črni, rdeči, beli, rumeni,
vsi smo na istem svetu rojeni.
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Poštenje, spoštovanje in ljubezen 
neskončna,
to nas pripelje do srečnega konca.
Ni važen denar, sreča in stan,
malenkost lahko polepša nam dan.

Vsak izmed nas mora verjeti,
si modrost in razumevanje 
nabirati z leti.
Ceniti, da vsi nismo si enaki
in to do smrti spoštovati.

Zoja Plimon, 8. a 

Skoraj trinajst jih že štejem,
prav toliko, kakor ti.
Jaz živim v majhni vasi,
ti pa v mestni množici.

Najino jutro je zaspano,
prezgodaj ura zazvoni.
In oba si prvo uro
še kdaj  pomaneva oči.

Jaz imam rad zgodovino,
tebi slovnica ne gre.
Ti vzdihuješ med ulomki,
nad tehniko, jaz jezim se.

A težave so prav majhne,
če za pomoč te prosim kdaj.
In tudi meni svet je lepši,
če dobro vrnem ti nazaj.

Narave nismo vsi enake,
vsem ni dan posluh in glas.
Nekdo ima na nosu pege,
spet eden suhi, drug okrogel stas.

A v bistvu smo vsi isti
in smo le otroci vsi.
Za jutri danes se učimo:
Jaz sem jaz in ti si ti.

Benjamin Merzdovnik, 7. a

SLASTEN TRADICIONALNI 
SLOVENSKI ZAJTRK
16.  oktober je organizacija združenih 
narodov (oZn) leta 1976 razglasila za 
SvetovnI Dan Hrane, v spomin na 
leto 1945, ko je bila ustanovljena Svetov-
na organizacija za hrano in kmetijstvo 
(fao). namen svetovnega dneva hra-
ne je ozaveščanje javnosti z dejstvom, 
da po svetu še vedno živi veliko ljudi v 
pomanjkanju te osnovne dobrine. Če je 
v preteklosti vladalo prepričanje, da se 
problematika lakote in nezadostne oskr-

be s hrano odvijata daleč od nas, se zdaj 
s to problematiko srečujemo tudi v Slo-
veniji. Že nekaj let v zvezi s tem potekajo 
različne akcije. Učenec 6. b razreda tILen 
KraLJ pa je napisal zanimivo in poučno 
pesem o hrani.

Če se bomo zdravo prehranjevali, 
dlje zdravi bomo ostali. 
Kaj je sploh hrana zdrava?
To so sadje, žita in seveda zelenjava.     

A kaj, ko nekje sploh hrane ni. 
Na primer v revni Afriki.                                                                                                     
Tam otroci so zaradi lakote bolni, 
mi pa smo kot boben vseh dobrot polni.                                                                      

Tukaj pa lahko pomagamo tudi mi                                                                                                      
in poskrbimo, da bomo siti vsi.

v petek, 17. 11. 2017, sta bili v okviru  pro-
jekta traDICIonaLnI SLovenSKI  ZaJ-
trK za učence in učitelje pripravljeni 
razstavi na temo Hrana IZ LoKaLneGa 
oKoLJa. Iskrena hvala  Društvu kmetic 
Dravograd in turistični kmetiji Klanč-
nik za zanimivi, predvsem pa poučni 
predstavitvi lokalno pridelane hrane. 
osmošolci pa so v okviru projekta s teh-
ničnim dnem obeležili dan slovenske 
hrane. na različnih delavnicah so obrav-
navali „tradicionalni slovenski zajtrk“. Iz-
delali so plakate, sestavili anketo, pripra-
vili okusen zajtrk, veliko novega izvedeli 
o zdravi prehrani in se udeležili razstave 
ter pogostitve članic Društva kmetic 
Dravograd. v nadaljevanju so učenci 
novinarji obiskali praktično delavnico, 
kjer so anketirali tri učence. Zastavili so 
jim pez vprašanj. večina od njih je od-
govorila, da zjutraj sploh ne zajtrkujejo. 
Zdrav slovenski zajtrk pa so opisali kot 
zdrav obrok. Zajtrk se jim zdi pomem-
ben zato, ker moramo vsi jesti zdravo. 
Pri njihovi delavnici so spekli kekse in 
pripravili domač jogurt. njihove izdelke 
smo lahko kasneje na razstavi tudi po-
skusili, in sicer postrežene na pladnjih in 
krožnikih.
Zahvaljujemo pa se tudi gospe županji, ki 
se je udeležila zajtrka in s tem dala zgled 
nam vsem, kako zdravo je zjutraj zdravo 
jesti zdrava živila, kot je kos temnega kru-
ha z maslom in medom, jabolko, in popi-
ti skodelico domačega mleka.
Zapisala učiteljica Elizabet Negovec Kopmajer

VEDNO MOČNEJŠE MEDGENE-
RACIJSKO SODELOVANJE
tudi v letošnjem šolskem letu želimo 
ohraniti in obogatiti zelo pomembno 
obliko sodelovanja med učenci oŠ ne-
znanih talcev Dravograd in oskrbovanci 
Doma starostnikov Črneče. Ugotovili 
smo namreč, da smo lahko skupaj po-
polna kombinacija.

Gre za izmenjavo izkušenj, mnenj, za 
druženje, pomoč, hkrati pa za zavestno 
odločitev posameznika, ne glede na 
starost, da splete nove prijateljske vezi. 
Sodelovanje ima pozitivne učinke, tako 
za učence kot tudi za oskrbovance. tudi 
v tem šolskem letu smo si zadali veliko 
skupnih ciljev, ki jih postopoma uresni-
čujemo. tako smo oktobra ličkali koru-
zo, novembra šivali spominske odejice, 
decembra pekli piškote …
Zapisala učiteljica Aleksandra Rožič                                                                                                                                           

v sredo smo se učenci 5. a razreda od-
pravili v dom za ostarele ličkati koruzo. 
Koruza se je ličkala pred vhodom na to-
plem soncu. Koruzo so nadevali na tla in 
smo začeli. Pomagali smo starejšim pri 
nalaganju koruze v zaboje, ki so jih ves 
čas nosili v prikolico. na koncu smo se še 
posladkali, popili sok in počistili za sabo.
Zapisal učenec Lan Ločičnik, 5. a

v petek, 10. novembra 2017, smo se 
učenci 5. a razreda udeležili srečanja 
s stanovalci Doma starejših občanov 
Črneče. Skupaj smo preživeli prijeten 
popoldan. Gospa, ki je v domu zapo-
slena, nam je povedala, da starejši ljudje 
pogosto zbolevajo za demenco. to je 
bolezen, ko ima starejši človek težave s 
spominom. Ko bolezen napreduje, pa 
včasih niti svojih bližnjih ne prepozna 
in se težko znajde v prostoru. takšni 
ljudje se počutijo izgubljene, zbegane 
in nemočne. Pogosto so tudi napeti in 
slabe volje. Zanimivo pa je, da se bolniki 
z demenco navadno zelo dobro spomi-
njajo dogodkov iz daljne preteklosti in 
tako so jim slike iz otroštva lahko živo 
pred očmi. 
na našem druženju smo izdelovali spo-
minske odejice, na katere smo šivali raz-
lične motive. Za gospoda, ki je bil v služ-
bi šofer, smo na odejico našili avto in še 
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drevo, ki ga bo spominjalo na jablano 
pred njihovo domačijo. na odejici so 
tudi različne zadrge, gumbi in vrvice za 
spletanje kit. ob pogovoru in prijetnem 
kramljanju je čas kar prehitro minil. 
Upam, da jim bodo odejice, ki smo jih 
skupaj ustvarili, pomagale krajšati dolge 
dneve v domu in da bomo še kdaj tem 
ljudem lahko poklonili košček našega 
prostega časa.
Zapisala učenka Zala Jeseničnik, 5. a

»ONLY  ENGLISH DAY«
Za učence od 5. do 9. razreda oŠ nezna-
nih talcev Dravograd je bil 16. novem-
ber 2017 prav poseben šolski dan. Pouk 
je potekal drugače, saj so imeli učenci 
možnost poslušati in govoriti samo an-
gleško. 'only english' ('Samo angleško') 
se je glasil njihov moto. obiskali so nas 
namreč naravni govorci angleškega je-
zika oz. učitelji angleškega jezika iz veli-
ke Britanije in amerike. 
to so bili učitelji prostovoljci, stari med 
22 in 25 let, ki so vključeni v neprofitno 
organizacijo, ustanovljeno v avstriji 
aBCi (the english teacher training Col-
lege and Bilingual Classroom Initiative). 
njihovo poučevanje temelji na komuni-
kativni metodi (CLt –'Communicative 
Language teaching') in funkcionalnem 
pogledu na jezik. v ospredju je upora-
ben vidik jezika, zato so slovnična vpra-
šanja v ozadju, strukturne značilnosti pa 
obravnavane prikrito. Učenci v ciljnem 
jeziku (angleščini) posnemajo naravne 
življenjske situacije v obliki dialogov, di-
skusij, iger vlog … 
organizacija je brezplačen dan angle-
škega pouka (a free Day of english) 
ponudila  tudi učencem naše šole, rav-
nateljica in učitelji angleščine na šoli 
pa smo z veseljem zgrabili priložnost. 
Učenci so lahko v živo slišali in spozna-
vali več odtenkov britanske in ameriške 
angleščine. Šest mladih, še ne učiteljev 
in učiteljic, prostovoljcev je pod nad-
zorom svojega mentorja nabiralo nove 
izkušnje na področju poučevanja po 
komunikativni metodi. v 12 razredih so 
od 1. do 6. ure izvajali pouk po svojem 

programu in z lastnim gradivom. Učne 
vsebine so se razlikovale le glede na 
starost in predznanje učencev. Učenci 
so angleške besede usvajali preko raz-
ličnih besednih in gibalnih iger, iger 
vlog, petja, kvizov, tekmovanj med eki-
pami … in ob tem zelo uživali. Učitelji 
angleškega jezika na šoli in tudi nekate-
ri učitelji z drugih predmetnih področij 
smo lahko te ure opazovali (hospitirali) 
in si zabeležili dobre rešitve, pristope in 
igre, ki so učence prevzele. 
angleško govoreče goste smo na šoli 
lepo sprejeli, jih pogostili in popeljali po 
šoli. Učenci in gostje so bili navdušeni 
in tudi učitelji smo se na skupni anali-
zi ob koncu pouka strinjali, da so svo-
je delo opravili zelo uspešno. Spet se 
je pokazalo, da je igra pomemben del 
učnega procesa in bi morala zavzema-
ti osrednjo vlogo pri učenju in pouče-
vanju. Pa ne le pri tujem jeziku, ampak 
tudi na ostalih predmetnih področjih in 
ne le pri poučevanju mlajših učencev, 
temveč tudi starejših. Igra je naravno 
vedenje, ki pa vendarle poteka po nekih 
pravilih. Predvsem za starejše učence 
je lahko tudi prostor pobega. Kar pa je 
najpomembneje, igra je razvedrilna ak-
tivnost, ki je v našem poučevanju (tudi 
zaradi prenatrpanosti učnih načrtov, 
merjenja učenčevega znanja z ocenami 
…) primanjkuje. 
med prostovoljci so seveda nekate-
ri pokazali več didaktičnih spretnosti, 
imeli več posluha za učence, jih znali 
bolj motivirati in jih popolnoma prite-
gniti v učni proces. v tako spodbudnem 
učnem okolju so lahko učenci spontano 
in avtonomno uporabljali angleški jezik, 
bili pozorni na proces rabe jezika, urili 
spretnosti poslušanja, govora, branja, 
bili sposobni uveljavljati svoje interese, 
zahteve ter izražati svoja mnenja. vse 
to pa ni le cilj komunikativne metode, 
temveč poučevanja tujega jezika na-
sploh. 
Kako pa so 'only english Day' doživljali 
učenci sami, si lahko preberete v nekaj 
zbranih vtisih učencev in učenk 6., 7. in 
9. razreda.

»Bilo mi je zelo všeč. to je v mojem ži-
vljenju še ena zanimiva dogodivščina. 
Bilo mi je všeč, ker je učitelj ves čas go-
voril angleško. ni bil resen, ampak za-
baven. Počutila sem se, kot bi za 3 ure 
postala angležinja. ta dan sem se veliko 
smejala in veselila. Upam, da še kdaj pri-
dejo.
Bilo je super! Igre so bile zelo zanimive 
in smešne. Učitelj je bil zabaven in pri-
jazen. večkrat bi lahko to ponovili. ta 
dogodek se mi bo za vedno vtisnil v 
spomin.
K nam so prišli učitelji iz angleško govo-
rečih držav. Z učiteljico Pepp smo preži-
veli tri šolske ure. Igrali smo se različne 
igre in prepevali pesmi v angleščini. Uči-
teljica je bila prijazna, vesela in zabavna. 
ta dan mi je bil zelo všeč in upam, da 
ti učitelji še kdaj pridejo na našo šolo.«
mogoče pa nas res še kdaj obiščejo! 
Zapisala in mnenja učencev zbrala učiteljica 
Silvija Ravnikar

5. PRAZNIČNA TRŽNICA 
PONOVNO USPELA
Jedilnica, pritličje in velika telovadnica 
oŠ Dravograd. Prostori, kjer  30. no-
vembra 2017 ob 17. uri, ko se je na naši 
šoli odprla že 5. tradicionalna tržnica, 
skorajda nisi našel praznega stojišča ali 
sedišča. tržnica je bila to leto še bolje 
obiskana kot vsa leta poprej. Učenci so 
povabili svoje starše, babice in dedke in 
ostale sorodnike, da so se sprehodili po 
bogato naloženih stojnicah učencev od 
1. do 9. razreda matične šole in njenih 
podružnic. 
Prav zaradi pozitivnega odziva širše 
javnosti iz prejšnjih let smo se odloči-
li, da šolski projekt 'Praznična tržnica' 
postane tradicionalen. tudi s takšnimi 
projekti želi šola učence spodbuditi k 
aktivnemu preživljanju prostega časa in 
spoznavanju vrednot, ki so v skladu z vi-
zijo naše šole: poštenost, odgovornost, 
soodvisnost in solidarnost. Glavni cilji 
so tudi razvijanje občutka delati za sku-
pno dobro, razvijanje ročnih spretnosti 
učencev, druženje, veselje in občutenje 
lepote ter vzdušja prihajajočih prazni-
kov. Hkrati pa tržnica pomeni tudi do-

ŠoLa, oH, ta ŠoLa ...



40 Informator  •  december 2017

ŠoLa, oH, ta ŠoLa ...

Naši prvošolčki
Letošnji prvošolci, 
kar 29 jih je, so 1. 
9. 2017 v sprem-
stvu svojih staršev 
prvič prestopili 
prag naše šole kot 
učenci. Da bi bili 
njihovi prvi koraki 
v šoli lažji, so jim 
učenci razredne 
stopnje pripravili 
prisrčen sprejem s pesmijo in plesom. 
Pozdravila jih je gospa ravnateljica, 
nekaj pomembnih napotkov za varno 
pot v šolo in domov pa jim je podal 
tudi gospod policist. Prvošolci so spo-
znali svoje učiteljice, prejeli darilca, se 

posladkali s torto ter si ogledali svoji 
učilnici. vsi delavci šole se bomo tru-
dili, da bo njihovo šolsko leto varno in 
ustvarjalno in da bi z željo po novem 
znanju vsi radi prihajali v šolo.
Učiteljice Mateja, Tatjana in Andreja

Teden mobilnosti
Letos smo se nekateri učenci od 6 
do 9. razreda že tretje leto zapored 
odpravili s kolesi v Slovenj Gradec. 
Zavod varna pot namreč v sodelova-
nju s trgovino Lidl izvaja na parkirišču 
pred trgovino Lidl preventivne delav-
nice 'Skrbimo za varne šolske poti'. 
Skozi prilagojene delovne kotičke in 
prometni poligon otroke seznanja-
jo o pravilnem ravnanju in udeležbi 
v prometu, o pasteh in nevarnostih, 
ki prežijo na cestah. S kolesarjenjem 
smo obeležili tudi evropski teden mo-
bilnosti, prevožene kilometre pa smo 
sešteli in jih pridružili seštevku akcije 
Prekolesarimo svet.
ob lepem sončnem vremenu se je 

OŠ ŠenTJanž PRi dRavOGRadU
Nedolgo nazaj so nas presenetile prve snežinke, ki so želele sporočiti, da je jesen, ko se prične novo šolsko leto, 
mimo in da smo že zakorakali v mrzlo zimo. S tem letnim časom pa pride tudi težko pričakovani december – 
mesec veselja, radosti, praznovanj in obdarovanj. Mesec, ko vsaj za nekaj časa skušamo pozabiti na težave in 
zamere in sejemo okoli sebe srečo in veselje …
V šoli je do decembra za nami že kar dobršen del šolskega leta in v tem času se je pri nas zgodilo marsikaj 
zanimivega, kar bi želeli deliti z vami, dragi bralci.

brodelno dejavnost, saj so prostovoljni 
prispevki namenjeni šolskemu skladu, 
s pomočjo katerega šola uresničuje 
različne naloge. 
tokratni izkupiček prostovoljnih pri-
spevkov s praznične tržnice je bil kar 
1876,34 eUr. Upajmo, da jih bodo čla-
ni odbora šolskega sklada znali čim 
bolj enakomerno porazdeliti med vse 
učence oŠ Dravograd in njenih podru-
žnic. nedvomno je k velikemu izkupič-
ku prispevala tudi kratka prireditev v 
veliki telovadnici šole s pričetkom ob 
17.30 uri. v programu sta poleg naših 
učencev in plesne skupine Lollipop na-
stopila tudi izjemna športnika, akroba-
ta, kaskaderja, plezalca in še veliko več 
− filip in Blaž oziroma f&B acrobatics. 
Zbrano množico sta v dveh ločenih 
nastopih navdušila s prefinjenimi gibi, 
eleganco  in neverjetno močjo svojega 
telesa. In res smo si na trenutke od stra-
hu kar zapirali oči. na koncu prireditve 
sta si vzela čas še za svoje navdušence, 
dajala avtograme in se z njimi fotogra-
firala.
Praznična tržnica je vsaj dvomesečni 
šolski projekt, ki ga tradicionalno iz-
vedemo v prvem tednu meseca de-
cembra. Čeprav se predstavitev same-
ga dogodka odvija le eno popoldne, 
pa priprave trajajo veliko dlje. Projekt 
pravzaprav združuje dva manjša pro-
jekta: postavitev praznične tržnice z 
ustvarjalnimi izdelki učencev ter sama 

prireditev. vsak večji projekt  zahteva 
veliko vloženega truda in skupnega 
dela vseh učiteljev ter ostalih pedago-
ških in drugih delavcev šole. 
vsaj teden dni pred dogodkom orga-
niziramo tehniški dan za vse učence, 
ki je namenjen  ustvarjanju izdelkov za 
praznično tržnico in okraševanju šole. 
Sledijo prostorske priprave za postavi-
tev stojnic, ozvočenja, okrasitev šole, 
izdelati je treba vabila in povabiti širšo 
javnost, se povezati z javnimi zavodi 
v kraju in občino, urediti vse za potek 
prireditve itd. 

Učenci so s svojimi učitelji, učiteljicami 
tudi tokrat ustvarjali najrazličnejše iz-
delke iz različnih materialov, predvsem 
tistih, ki jih najdemo v naravi, drugi 
so pekli domače praznično pecivo. 
na tržnici so ponujali nakit, praznične 
aranžmaje, domače mešanice čajev 
in zdravilnih zelišč, naravna mazila za 
ustnice, bleščeče okraske in obeske 
oz. priponke, voščilnice, božično žito, 
razne svečnike in praznične svečke … 
Učenci so v preddverju šole postregli 
čaj in praznično pecivo, pri brskanju 
po stojnicah pa jih je spremljala nežna 
glasba. obiskovalci tržnice so lahko na-
šli zelo veliko primernih darilc za pra-
znične dni. In res so se nekateri polnih 
rok premikali v prenatrpanem pritličju, 
spet drugi so prišli bolje pripravljeni 
in so imeli s sabo celo vrečke, kamor 

so spravljali izbrane dragocenosti. vsi, 
učenci in obiskovalci, pa smo lahko za-
čutili vzdušje in vrvež dogajanja s čisto 
prave tržnice. 
Praznična tržnica učencem predstavlja 
drugačen način učenja, v katerem pri-
dobijo vsi, tudi učno manj uspešni ali 
učenci s posebnimi potrebami. Zanje 
je projektno učno delo izziv, oboga-
titvena dejavnost, kjer so na prvem 
mestu razvijanje samostojnosti, od-
govornosti, ustvarjalnosti, razvijanje 
socialnih veščin in sodelovalno učenje. 
ta način učnega procesa sprejemajo 
kot sproščeno in prijetno dodatno de-
javnost, oddih, zabavo medsebojno 
druženje. Učenci med dejavnostmi 
uživajo, so nad rezultati navdušeni in 
nanje ponosni. Hkrati razvijajo svojo 
pozitivno samopodobo, samozavest, 
povečuje pa se njihova učna motivaci-
ja, učinkovitost učenja, kar jim omogo-
ča celostni razvoj. to pa je tudi največ, 
kar si lahko zaželimo.
Hvala vsem donatorjem in obiskoval-
cem tržnice za vsak prostovoljni pri-
spevek.
Želimo vam zdrave in vesele  praznike! 
In na svidenje na praznični tržnici 2018. 
Le kaj vse nas bo na njej pričakalo takrat?
Zapisala učiteljica Silvija Ravnikar 

SreČno 2018!

Za OŠ Neznanih talcev Dravograd članke 
zbrala in uredila učiteljica Irena Kašman
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kolesarjenja udeležilo 16 učencev, z 
njimi pa učitelji marinka, Boris, marti-
na in tatjana.
Marinka MORI

Teden otroka 
Letos je teden otroka potekal od 2. 
do 8. oktobra. Imel je zanimiv naslov 
PovaBImo SonCe v ŠoLo. Za učence 
smo pripravili različne dejavnosti. ne-
katere so že tradicionalne, saj jih imajo 
učenci radi in jih želijo vsako leto zno-
va. Če nam vsega ne uspe uresničiti 
v tem tednu, nadaljujemo še v nasle-
dnjem.

Že v ponedeljek smo se peljali v kino 
v Slovenj Gradec. Učenci so bili nav-
dušeni nad filmom Primoža Suhodol-
čana 'Košarkar naj bo'. v torek smo na-
črtovali športni dan v okviru Simbioze 
giba, ko naj bi imeli pohod z dedki in 
babicami. a smo ga zaradi napovedi 
dežja izvedli kasneje.
najbolj svečan dan je bila sreda, ko 
smo prvošolce sprejeli v Šolsko sku-
pnost. obljubili so, da se bodo pridno 
učili in vestno opravljali šolsko delo. 
Učenci 9. razreda so postali njihovi 
prijatelji, ki jim bodo skozi šolsko leto 
pomagali, kadarkoli bodo potrebovali 
pomoč. na sprejemu so jih prijetno 
presenetili s sladkim darilcem.
na prireditvi smo podelili tudi na-

grade za fotografski natečaj na témo 
Povabimo sonce v šolo. Letos je so-
delovalo veliko učencev. Komisija je 
za najlepšo izbrala fotografijo učenke 
maše Črešnik iz 4. razreda.
v četrtek smo imeli tombolo za učen-
ce razredne in predmetne stopnje. 
Bilo je napeto, saj je vsak želel mamlji-
vo nagrado. Popoldne smo imeli še 
jesenske delavnice, kjer smo ustvarjali 
in z izdelki dali šolski jedilnici pridih 
jeseni.
v petek so  učenci razredne stopnje 
menjavali igrače. nekateri so se težko 
poslovili od svojih punčk, avtov, knjig 
ali kart. a na koncu se je vse srečno 
končalo, saj so podarjeno zamenjali z 
novo igračko. 
Mentorica Šolske skupnosti Milena JAMER

Ob svetovnem dnevu hrane
tudi prvošolčki smo svetovni dan 
hrane, 16. oktober, obeležili na prav 
poseben način. odločili smo se, da 
ta dan preživimo v družbi svojih »bo-
trov« – devetošolcev. K nam smo po-
vabili babico našega sošolca, gospo 
mojco. oblekli smo si vsak svoj pred-
pasnik ter se odpravili v jedilnico. tu 
nam je gospa mojca zamesila testo za 
kruh iz ržene in pirine moke. vsi smo 
pridno poslušali, kaj je potrebno do-
dati za dobro in zdravo testo. Seveda 
smo testo dobro premesili in ga pusti-
li vzhajati. Ko je  bilo pripravljeno, si je 

vsak sam oblikoval svojo »zdravo« že-
mljico ter jo dal na pripravljen pekač.
nato smo se razdelili v skupine in 
skupaj z devetošolci naredili različne 
namaze. tudi pri tem smo pridno po-
magali. nastalo je kar nekaj raznovr-
stnih namazov. Sledil je še zaključni 
del, ki nam je bil najbolj všeč, in sicer 
preizkušanje vsega, kar smo sami pri-
pravili. naše žemljice so super uspele. 

Bile so mehke in hrustljave, zato jih je 
v hipu zmanjkalo. v gospodinjski učil-
nici smo si lahko ogledali zanimive 
pogrinjke za različne priložnosti. na 
koncu smo se v lepem sončnem vre-
menu posladkali še s sveže pečenim 
kostanjem. Dan smo preživeli delav-
no, marsikaj smo se naučili in se na-
jedli raznovrstnih dobrot. Želimo si še 
več tako zanimivih dni.
Učiteljice Tatjana, Mateja, Andreja

Obiskali smo Dom sv. Eme
ob dnevu starostnikov smo želeli 
oskrbovance Doma svete eme ponov-
no razveseliti.
Pripravili smo zanimiv program, v 
okviru katerega smo igrali na instru-
mente, skupaj zapeli nekaj pesmic in 
se zabavali ob igranju družabnih iger. 
moramo priznati, da so nas oskrbo-
vanci doma kar nekajkrat premagali. 
Svojega uspeha so bili zelo veseli, mi 
pa prav nič žalostni, kljub temu da 
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smo nekaj iger izgubili. veselje je bilo 
obojestransko in ponovno so nas po-
vabili na obisk.
njihove besede so bile: »Pa čimprej 
spet pridite!« Bomo … Če ne prej, v 
mesecu decembru prav gotovo.
Martina RAMŠAK

Naša Ana
naša ana je poseben otrok, otrok s 
posebnimi potrebami. vsi jo imamo 
zelo radi. 
Brez nje bi bilo naše življenje dru-
gačno. Pogosto ljudje čudno gleda-
jo nanjo, a mi smo se tega navadili. 
naša mamica nas vedno opozarja, da 
je ana sicer drugačna od drugih, a je 
naša. ne more se igrati z nami, zelo 
poredko se nasmeje, a vseeno vemo, 
da nas ima tudi ona rada. 
med poletnimi počitnicami  gremo na 
morje. naše počitnice pa niso enake 
drugim, ampak so prilagojeni moji 
sestri ani. Bolj poredko jo damo v 
vodo, saj je zanjo večinoma  premrzla. 
Ker pa je na vozičku, je to še težje. na 
večerji jé samo tisto hrano, ki je bolj 
mehka. Ko gremo na sprehod ali v za-
baviščni park, mora nekdo ostati z njo. 
Po navadi je to mamica. včasih bi mi 
radi, da bi bili vsi skupaj, a ponekod 
ona ne more.
Kljub temu pa se lahko zabavamo. 
včasih  zaspi in mi se lahko kopamo. 
večkrat gremo na sladoled in tudi ana 
dobi kakšno žličko, takrat se nasme-
je. v sobi  ima prirejeno posteljo, da 
udobno spi. 
Ko se vračamo z morja, ugotovimo, 
da pa vseeno ni slabo biti na morju z 
našo ano - invalidom. In prav je tako. 

Špela KONEČNIK (Prispevek je bil nagrajen na 
literarnem natečaju Društva invalidov.)  

Jesenski ples
Ko se je jesen ovila v prelepe, pisane 
barve, se je pričela narava počasi pri-
pravljati na zimski počitek … Deveto-
šolci smo ta prehod po dolgem času 
zaznamovali s šolskim plesom, ki smo 
ga organizirali v četrtek, 26. 10. 2017, v 
lepo okrašeni jedilnici šole.
Z njim smo želeli pozdraviti barvito 
jesen in pričarati malo počitniškega 
vzdušja pred bližajočimi se krompirje-
vimi počitnicami. Plesa se je udeležilo 
veliko učencev iz 6., 7., 8. in 9. razreda. 
Celi dve uri, kolikor je trajalo druženje, 
smo se skoraj brez prestanka vrteli na 
plesišču, se zabavali in prepevali. naši 
DJ-ji so poskrbeli za dobro glasbo, 
hišnik Grega pa za ples barv nad pri-
zoriščem. vzdušje je bilo nepopisno 
dobro, zato vsi komaj čakamo, da se 

spet srečamo na naslednjem plesu, ki 
bo najverjetneje ob valentinovem – 
dnevu zaljubljenih ….
Lilijana LADRA

Knjižne mišice
v šolskem letu 2015/2016 nas je Knji-
žnica Dravograd prvič povabila k so-
delovanju pri projektu »Knjižne mi-
šice«, v okviru katerega mladi bralci 
koroških osnovnih šol spoznavajo 
splošne knjižnice na Koroškem. Pro-
jekt poteka v sodelovanju s Koroško 
osrednjo knjižnico franca Sušnika in 
Gimnazijo ravne.
Že na samem začetku smo se odloči-
li, da se bodo teh srečanj udeleževali 
'zlati bralci'. to so učenci, ki so  vseh 
devet let šolanja pridno brali in osvoji-

li bralno značko. v tem šolskem letu je 
na naši šoli teh učencev enajst.
Prvo srečanje v tem šolskem letu, ki bi 
ga lahko naslovili Knjiga kot zdravilo, 
je bilo v ponedeljek, 6. 11. 2017, v Knji-
žnici Dravograd. razdeljeni v skupine 
so morali učenci po danih navodilih 
skupaj z zlatimi bralci oŠ Dravograd 
v knjigah iskati nasvete za zdravljenje 
različnih bolezni. na ta način so bili 
celo uro, kolikor je trajalo srečanje, 
aktivni, hkrati pa tudi tekmovalno na-
ravnani, saj je zmagovalno skupino 
čakala skromna nagrada. Druženje je 
bilo prijetno in poučno, učenci pa so 
ponovno prišli do spoznanja, da se v 
knjigah skrivajo odgovori na (skoraj) 
vsa vprašanja, le poiskati jih je treba.
Lilijana LADRA

Rastem s knjigo
v četrtek, 23. novem-
bra, smo s sedmošolci 
v okviru nacionalne-
ga projekta »rastem 
s knjigo« obiskali 
Knjižnico Dravograd. 
Projekt organizira mi-
nistrstvo za kulturo  v 
sodelovanju z Javno 
agencijo za knjigo ter 
v sodelovanju s splo-
šnimi knjižnicami in 
šolami.
S tem projektom bi 
radi mlade spodbudi-
li, da bi več brali, oz. 
da bi brali leposlov-
na dela slovenskih 
ustvarjalcev. ob obi-
sku splošne knjižnice 
sedmošolci vsako leto 
prejmejo izvirno slo-
vensko mladinsko le-
poslovno delo. Letos 
je bila to knjiga pisate-
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lja mihe mazzinija: Zvezde vabijo. na 
srečanju je knjižničarka sedmošolcem 
podrobneje predstavila omenjen 
projekt, povedala nekaj zanimivosti 
o avtorju podarjene knjige ter pre-
brala odlomek iz nje. Zatem so se 
lahko učenci preizkusili tudi v iskanju 
podatkov o knjigah v sistemu Cobiss 
in na knjižnih policah poiskali željene 
knjige. Pred odhodom so se nekateri 
še včlanili v knjižnico. očitno sta jih 
prepričala prijetno druženje v knjižnici 
in pa dobra založenost knjižnih polic.
Lilijana LADRA

Božično-novoletni bazar
to je zagotovo eden izmed dogod-
kov, ki ga vsako leto znova vsi nestr-
pno pričakujemo. nanj se pričnemo 
pripravljati že v mesecu novembru, ko 
imamo razne popoldanske delavnice, 
na katerih nastajajo številni izdelki, na-
menjeni za prodajo na bazarju. mno-
go izdelkov pa nastane tudi v okviru 
tehničnega dne, pri likovnem krožku, 
v podaljšanem bivanju … vse z name-
nom, da bi bile stojnice še lepše in bolj 
obložene od tistih v prejšnjem letu. 

tako je bilo do 12. decembra, ko smo 
imeli božično-novoletni bazar, že vse 
lepo pripravljeno. Praznično okrašena 
jedilnica je postala prizorišče stojnic, 
ki so se šibile pod številnimi novole-
tnimi okraski, prazničnimi aranžmaji, 
nakitom, slastnimi  piškoti … obi-
skovalci so si z velikim navdušenjem 
ogledovali raznovrstne izdelke, se 
čudili nad bogato izbiro in z nakupom 
razveseljevali mlade 'prodajalce'. 
ob prijetnih prazničnih melodijah, 
ki so se razlegale iz zvočnikov, in ob 
skodelici toplega čaja se je dobra vo-
lja vseh prisotnih le še stopnjevala, 
stojnice pa so se počasi praznile, kar 
je še posebej navduševalo ustvarjalce 
ponujenega.

Prispevki za kupljeno so bili kot vsa 
leta do sedaj prostovoljni, namenili pa 
smo jih za šolski sklad in s tem seveda 
učencem naše šole. Hvala vsem, ki ste 
prispevali svoj delež! naslednje leto 
pa se zagotovo spet vidimo.
Lilijana LADRA

Poleg bazarja smo za učence v de-
cembru pripravili še mnoge druge 
dejavnosti, ki so pripomogle k pra-
zničnemu vzdušju. Zagotovo pa so 
se najbolj veselili medsebojnega ob-
darovanja, ko so s skromnim darilcem 
razveselili enega izmed sošolcev in 
mu tako polepšali dan pred božično-
novoletnimi počitnicami.

Državno tekmovanje v 
razvedrilni matematiki
v soboto, 18. novembra 2017, je na oŠ 
Dobje pri Planini potekalo državno 
tekmovanje v razvedrilni matematiki.
Sedmošolka Kaja Koren je na držav-
nem tekmovanju osvojila srebrno pri-
znanje.

nace Hranjec iz 6. razreda je na držav-
nem tekmovanju osvojil zlato prizna-
nje v razvedrilni matematiki. Je držav-
ni prvak med učenci šestih razredov 
in prejemnik prve nagrade v državi.
Iskrene čestitke!

In tako smo se podali praznikom na-
proti ... Praznikom, ki nas obdarijo s to-
plino in ljubeznijo, ki so polni sanj in 
želja, v izpolnitev katerih verjamemo 
vsaj tistih nekaj čarobnih dni …

naj prijetni prazniki
odprejo vrata novemu,
nasmejanemu letu,
ki obdarja z zdravjem
in s sijočimi očmi,
zadovoljno prikimava,
četudi čas hiti ...

SreČno 2018!
Za OŠ Šentjanž pri Dravogradu zbrala 
in uredila Lilijana LADRA

ŠoLa, oH, ta ŠoLa ...
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občinski svet je na svoji 21. redni seji, 3. 
10. 2017, sprejel sklep in me kot županjo 
pooblastil, da skupaj s sodelavci nada-
ljujemo z aktivnostmi za gradnjo nove-
ga zdravstvenega centra na ploščadi tr-
govsko-poslovnega centra meža, kjer bi 
se poleg zdravstvenega doma z doda-
tnimi vsebinami (morebitna fizioterapija 
in druge dejavnosti, ki jih trenutno pri 
nas še nimamo) uredila tudi lekarna in 
zadostno število pokritih parkirnih pro-
storov. te odločitve sem se razveselila, 
saj sem idejo o novem zdravstvenem 
centru že dolgo skrbno negovala in jo 
skupaj s strokovnjaki večkrat premlevala 
v želji, da bi se nekoč v prihodnosti tudi 
uresničila.
občina Dravograd s skoraj 9000 pre-
bivalci si ob svoji dobri urejenosti ne 
le zasluži nov, modern center zdravja, 
ampak ga tudi nujno potrebuje tako 
zaradi notranje dotrajanosti sedanjega 
zdravstvenega doma kot tudi njegove 
neposrečene lokacije, ki ne dopušča 
širitve dejavnosti. K takšnemu centru bi 
že po naravi dela sodila urejena in do-
bro založena lekarna, s čemer bi rešili 
trenutno zagato marsikaterega pacien-
ta, ki se mora po zdravila odpraviti na 
drugo stran mesta. Pot bi skrajšali tudi 
vsem tistim, ki k zdravniku prihajajo z 
avtobusom, saj je avtobusna postaja v 
neposredni bližini predlagane lokacije. 
Projektantska ocena vrednosti novega 
centra z osnovno opremo je okoli 3,5 
milijona €. Ker občina ne razpolaga s 
tolikšnimi prostimi finančnimi sredstvi, 
saj mora najprej dokončati že začete 
projekte in nadaljevati z obnovo cestne 
in komunalne infrastrukture po spreje-
tem večletnem planu, se je za uresni-
čitev projekta odločila za sodelovanje 
z zasebnim partnerjem po principu 
»javno-zasebnega partnerstva«, kar po-
meni, da bo občina na javnem razpisu 
poiskala ustreznega zasebnega par-
tnerja, pripravljenega pod določenimi 
pogoji zgraditi želeni zdravstveni cen-
ter. občina ga bo parcialno odplačevala 
določeno obdobje in na koncu postala 
njegova lastnica. S to investicijo bi dvi-
gnili nivo zdravstvene oskrbe v občini in 
omogočili boljše delovne pogoje tam 
zaposlenim. 
In kakšno je trenutno stanje v Zdra-
vstvenem domu Dravograd?
v Zdravstvenemu domu Dravograd sta 

trenutno zaposlena dva zdravnika spe-
cialista, g. e. Pečnik, dr. med. in ga. K. 
Lipovnik, dr. med. v decembru prihaja 
še en specialist družinske medicine, g. v. 
Ignjatović, dr. med. Četrtega specialista 
družinske medicine pričakujejo v drugi 
polovici leta 2018. to bo g. m. Gašper, 
dr. med. na področju pediatrije speci-
alizacijo opravlja ga. L. Heber, dr. med., 
ki je dejala, da je pripravljena delati v 
tem centru. Zdravniška zasedba, kot jo 
zahteva zakon, bo tako v celoti izpolnje-
na. tega se je veseliti glede na izkušnje 
iz preteklosti, ko smo ostali skoraj brez 

zdravnikov in posledično zdravstvene-
ga doma. K pridobitvi zdravnikov speci-
alistov je pripomoglo tudi štipendiranje 
študentov medicine s strani naše obči-
ne. to še ni zaključeno, saj smo v leto-
šnjem letu ponovno omogočili štipen-
diranje študentu medicine, domačinu, 
ki bo po približno desetih letih prišel na 
delo v naš zdravstveni center.
vlaganja v zdravstveni center bodo ve-
lika. Upravičili jih bomo tako, da bomo 
čim bolj koristili zdravstvene in zoboz-
dravstvene usluge v njem. na osnovi 
tega vas prosim, kolikor je le mogoče, 

Spoštovane občanke in občani! Po temeljitem premisleku sem se odločila, da napišem nekaj o projektu no-
vega Zdravstvenega centra Dravograd in trenutni situaciji na primarni ravni zdravstva v naši občini, torej o 
finančnem in kadrovskem stanju v Zdravstvenem domu Dravograd skozi oči lokalne politike.

projekt novega Zdravstvenega centra

ZDravJe

Prispevek: Marijana Cigala, županja
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Delci so različnih velikosti: od saj, ki 
jih vidimo s prostim očesom, do naj-
manjših ultrafinih nanodelcev. od ve-
likosti delcev je odvisno, kako globoko 
v dihala prodrejo in kakšne posledice 
povzročajo. najmanjši delci prodrejo 
najgloblje do pljuč in gredo naprej v 
kri. manjši kot so, dlje v telo prodrejo in 
bolj so škodljivi.

Kaj povzročajo v našemu telesu?
•	 osnova njihovega škodljivega delo-

vanja je povzročanje vnetja. Z vdiha-
vanjem pridejo v naša pljuča in pov-
zročajo draženje, poškodbe tkiva in 
vnetje. najmanjši delci iz pljuč vstopa-
jo v kri in se s krvjo odplavijo v različne 
organe: v srce, jetra, ledvice, možgane 
idr. ter tudi tam povzročajo vnetja in 
različne škodljive kronične učinke.                        

•	najpomembnejši so vplivi na srce in 
ožilje ter na dihala: povzročajo vne-
tja dihalnih poti, pospešujejo nasta-
nek astme.

•	Pri dolgotrajnem delovanju povzro-
čajo spremembe v krvi in na ožilju, ki 
imajo lahko za posledico povečano 
nevarnost za nastanek krvnih strd-
kov in infarkta. 

•	Delci so tudi rakotvorni. onesnažen 
zrak, ki je posledica gorenja fosilnih 
goriv (nafta, premog, les, naftni de-
rivati), namreč sodi v prvo skupino 
rakotvornih snovi, ki dokazano pov-
zročajo raka.

•	v zadnjem času delce povezujejo 
tudi z nekaterimi nevrološkimi bole-
znimi ter s sladkorno boleznijo. Ško-
dljivo vplivajo praktično na celo telo.

Kdo je najbolj ogrožen?
•	bolniki z obstoječimi srčno-žilnimi in 

pljučnimi boleznimi,
•	starejši ljudje, majhni otroci,
•	sladkorni bolniki,
•	zdravi odrasli, ki so intenzivno fizično 

aktivni na prostem − zaradi poklica, 
športa (dihajo globlje, hitreje).

ob zelo povečanih vrednostih delcev v 
zraku so najbolj prizadeti akutni bolni-
ki. Kratkoročno so najbolj ogroženi tisti, 
ki trpijo zaradi že obstoječih dihalnih in 
srčno-žilnih bolezni, saj se lahko njiho-
va osnovna bolezen hitro poslabša. 

Kako ravnati v času povišanih 
ravni delcev PM10 v zraku?
Svetujemo, da prebivalci ravnajo po 
priporočilih, objavljenih na spletni stra-
ni nIJZ (www.nijz.si). 
ob povišanih koncentracijah priporo-
čamo zmanjšanje fizičnih aktivnosti, 
zlasti na prostem, še posebej pri ose-
bah, ki imajo že obstoječe težave z 
dihali, srcem in ožiljem oziroma zazna-
vajo težave. Še posebej smo na to po-
zorni v obdobjih, ko so vrednosti  del-
cev več dni skupaj močno presežene. 
Priporočljivo je spremljati podatke o 
onesnaženosti zraka v Sloveniji, ki jih 
na svoji spletni strani redno objavlja 
agencija republike Slovenije za okolje 
(arSo): www.arso.gov.si (sklop Zrak/
Podatki o kakovosti zraka). na ome-
njeni spletni lokaciji so dostopne tudi 
stopenjske napovedi onesnaženosti 
zraka z delci in priporočila za ravnanje 
v obliki barvne lestvice, ki smo jih na 
nIJZ pripravili skupaj z arSo. različnim 

stopnjam onesnaženosti zraka (od niz-
ke, zmerne, visoke do zelo visoke), ki so 
označene z zeleno, rumeno, oranžno 
in rdečo barvo, so priloženi ustrezni 
zdravstveni nasveti.
Hkrati z napovedjo prekomerne one-
snaženosti zraka arSo podaja tudi 
osnovna priporočila za ukrepanje (pri-
poročila glede kurjenja in pravilne pri-
prave drv, zmanjšanja ogrevanja, upo-
rabe javnega prevoza ...). 

Za boljši zrak smo odgovorni vsi, tako 
država kot tudi vsak posameznik, ki 
lahko z odgovornim ravnanjem naredi 
veliko: uporaba javnega prometa, do-
bra izolacija stavb, ogrevanje s central-
nim daljinskim sistemom, vzdrževane 
in dobro delujoče peči z dobrim izgo-
revanjem, ogrevanje na plin, toplotne 
črpalke ...

Če uporabljamo les, pa kurimo le kako-
vostna, čista in pravilno posušena drva 
ali druge oblike pravilno pripravljene 
lesne mase.  

Kurjenje onesnaženega, lakiranega 
in barvanega odpadnega lesa, smeti, 
tekstila in plastike je silno škodljivo. S 
tem povzročamo sproščanje strupenih 
snovi skozi dimnik, ki jih neposredno 
vdihavamo vsi, mi sami in naši otroci.

ZDravJe

kurilna sezona prinaša tudi onesnažen zrak 
Prispevek: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Onesnažen zrak je v razvitem svetu najpomembnejši okoljski problem. Prispeva namreč k nastanku številnih 
bolezni in skrajšuje življenjsko dobo ljudi. Zato bi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ob začetku 
kurilne sezone izpostavili, da je zrak v času kurilne sezone pri nas onesnažen, še posebej so problematični 
delci (PM). Gre za mešanico trdnih in tekočih snovi, razpršenih v zraku. Njihova glavna sestavina je ogljik, na 
katerega so vezane različne škodljive snovi, kot so npr. strupene kovine, organske spojine. 

da si z novim letom 2018 izberete oseb-
nega zdravnika specialista, zaposlenega 
v Zdravstvenem domu Dravograd. 
Število opredeljenih pacientov namreč 
bistveno vpliva na plačilo t. i. »glava-
rine« s strani Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. več pacientov 
pomeni višjo glavarino in s tem večji 
prihodek za zdravstveni dom. trenutno 
je finančno poslovanje Zdravstvenega 
doma Dravograd negativno tudi zara-

di prenizke glavarine, ki zajema le okoli 
4100 opredeljenih pacientov, kar v lokal-
ni skupnosti z 9000 prebivalci pomeni, 
da ima več kot polovica prebivalcev iz-
branega zdravnika izven Zdravstvenega 
doma Dravograd. 
Spoštovane občanke in občani, z izbiro 
osebnega zdravnika, ki je sicer vaša po-
polnoma osebna odločitev, boste v na-
šem zdravstvenemu domu neposredno 
pripomogli k izboljšanju poslovanja in 

s tem pokazali svoje zaupanje v mlade 
zdravnike ter ostale zaposlene. to si za-
gotovo zaslužijo.
mladim in tudi manj mladim zdravni-
kom ter ostalim zaposlenim v Zdra-
vstvenemu domu Dravograd želim 
uspešno delo ter dobro počutje v naši 
lokalni skupnosti, še posebej ob veselju, 
da bomo v kratkem začeli gradili nov in 
sodoben zdravstveni center z lekarno, 
za vse nas in za vsakega posebej.
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obmoČno združenje 

Rdečega križa Dravograd 
S prostovoljnim delom OZRK Dravograd smo od meseca junija do meseca novembra izvedli veliko aktivnosti, 
izvajali pa jih bomo tudi do konca leta, in sicer predvsem na področju: krvodajalstva , zdravstveno preventivne 
dejavnosti, pomoči otrokom, starejšim in ljudem, ki jih doleti trenutna stiska, dela z mladimi, obdaritve otrok 
in starostnikov, izvajanja programov prve pomoči in poizvedovanja za pogrešane osebe. Največ našega dela 
je bilo usmerjenega prav v napore, da bi pomagali najbolj ogroženim skupinam prebivalstva v stiski, ki živijo 
v naši občini. 

Krvodajalstvo
na podlagi javnega pooblastila smo izpolnjevali zahtev-
ne naloge, kot so motiviranje  krvodajalcev za darovanje 
krvi, pridobivanje novih, mladih krvodajalcev, skušali smo 
obdržati čim več obstoječih krvodajalcev in organizirali 
krvodajalske akcije. Kljub velikim naporom za aktiviranje 
krvodajalcev, in sicer zaradi nerazumevanja v delovnih or-
ganizacijah zaradi privolitev krvodajalcev na humanitarno 
darovanje krvi, smo od junija do novembra organizirali 10 
krvodajalskih akcij, ki se jih je udeležilo 221 krvodajalcev, 
darovali pa so 884 ml krvi. vsem krvodajalcem občine Dra-
vograd se za njihovo humano dejanje zahvaljujemo, kajti s 
svojim nesebičnim darovanjem krvi rešujejo veliko življenj, 
hkrati pa pozivamo mlade krvodajalce, naj se udeležijo tega 
humanega dejanja.

Socialni program: Kdo so prejemniki materialne 
in druge pomoči Rdečega križa?
najpogosteje so obravnavane številne družine z nizkimi 
dohodki, ljudje, nesposobni za delo, ljudje, ki so izgubili 
delo, mlade družine in enostarševske družine brez rednih 
dohodkov, starejši, nezadostno preskrbljeni občani in ob-
čanke. vsi prejemniki morajo predložiti odločbo centra za 
socialno delo o prejemanju redne ali enkratne denarne so-
cialne pomoči ali prošnjo za humanitarno pomoč z dokazili 
dohodkov. 
od junija do novembra smo razdelili 25 ton  (630 osebam) 
hrane iz intervencijskih zalog eU in fIHo paketov. mesečno 
oddajamo tudi rabljena oblačila, obutev in higienske pripo-
močke, teh je bilo razdeljenih 580 kg. fIHo paketov smo v 
novembru prejeli 133. veliko ljudi prosi za pomoč pri plačilu 
položnic, vendar rdeči križ nima namenskih sredstev za to 
obliko pomoči. Sredstva za socialno dejavnost so prosto-
voljni prispevki občanov za koledarje rdečega križa in sred-
stva vseslovenskih solidarnostnih akcij rKS. 
v letu 2017 je oZrK Dravograd 15 otrokom razdelil delovne 
zvezke v vrednosti 1.041,62 €. 

Humanitarne akcije  »Drobtinica« 
oZrK Dravograd  je že 14 leto zapored izvedlo humanitar-
no akcijo »Drobtinica« . namen akcije je zbiranje prostovolj-
nih prispevkov za šolski sklad, za socialno ogrožene učence 
naših šol. Letos je ta humanitarna akcija potekala v oktobru, 
14. 10. 2017, in sicer na dveh lokacijah: pred trgovino mer-
cator na Koroški cesti in pred trgovino tUŠ na mariborski 
cesti.  v zameno darovanega kruha smo zbirali prostovoljne 
prispevke za naše učence osnovne šole neznanih talcev 
Dravograd. Pri izvedbi humanitarne akcije so sodelovale 

prostovoljke  – milka Pušnik, Zejneba Štrbac, Lenka Klišnik 
in marjana ferk ter psihologinja iz oŠ Dravograd – nastja 
Jeromelj. Lepe melodije na harmoniko sta zaigrala učen-
ca Damjan in Benjamin. Zbrali so 626,69 € in jih predali oŠ 
Šentjanž. Darovanega kruha je bilo 160 kg, donatorjema − 
manji Pešl  in mercatorju − pa se za darovani kruh iskreno 
zahvaljujemo. 

vsak dan delimo višek hrane, ki ga daruje trgovina SPar, in 
tako smo od junija do novembra občanom občine Dravo-
grad, potrebnim pomoči, razdelili 342,20 kg kruha, 116,89 
kg mesa in 534 kosov drobnega peciva. vrednost darovane 
hrane je od junija do novembra znašala 3.154,56 €. 

Svetovni dan prve pomoči, 11. 9. 2017
v letu 2016 smo pomagali pri humanitarni akciji zbiranja 
in nakupa defibrilatorjev za naselja mariborska cesta, Pod-
grad, vič, ojstrica in meža. ob tej priložnosti smo za ob-
čanke in občane občine Dravograd izvedli brezplačno 
strokovno izobraževanje s praktičnim prikazom uporabe 
učnega defibrilatorja. Praktični prikaz so izvajali člani ekipe 
prve pomoči oZrK Dravograd (vodja ekipe anže Jauševec 

Prispevek: Irena Gostenčnik
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in člani: Janja Smolinger, Jure Gologranc, erika Smolinger). 
Usposabljanje je potekalo po zaselkih, kjer so postavljeni 
defibrilatorji,  in sicer dne 13. in 14. 9. 2017. Usposabljanja se 
je udeležilo okoli 45 občanov. 

Letovanje socialno ogroženih otrok in 
starejših na Debelem rtiču in v Punatu
otrokom in starejšim smo omogočili zdrave, doživete in pri-
jetne počitnice.
v času od 11. do 18. 8. 2017 je v Punatu  brezplačno letovalo 
14 otrok. Sredstva za letovanje otrok je prispeval tUŠ z da-
rovanimi sredstvi humanitarne akcije Peljimo jih na morje.  
vsako leto se oZrK Dravograd prijavi na javni razpis za zdra-
vstveno letovanje otrok. odobrena je bila možnost letova-
nja za 30 otrok, od tega je letovalo 11 otrok z zdravstveno 
indikacijo. 
Zadnje letovanje je bilo omogočeno za enega starejšega, in 
sicer v času od 11. do 18. 8. 2017 v Punatu.

Obiski, obdaritve in srečanja starejših 
v Občini Dravograd
Upadanje natalitete in podaljševanje življenjske dobe pov-
zroča nadaljnje staranje prebivalstva. 
v oZrK Dravograd se skupaj s krajevnimi organizacijami 
trudimo prispevati svoj delež h kakovosti življenja starejših 
ljudi, in sicer tako, da hočemo pokazati, da so starejši ljudje 
pomemben človeški vir družbe, da pomagamo graditi po-
zitivno podobo starejših v družbi, da se zavzemamo za ak-
tivno staranje, za njihovo socialno vključenost, za krepitev 
solidarnosti med mlajšimi in starejšimi, za njim primerne ži-
vljenjske in bivalne pogoje, za varovanje njihovega zdravja, 
za nego in skrb ter za preprečevanje zlorab starejših ljudi. 
vemo, da je »biti star« eden od razlogov za večjo ogrože-
nost zdravja ter socialno in ekonomsko negotovost. 
Skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb izvajajo pro-
stovoljci v okviru programskih aktivnosti oZrK Dravograd 
in krajevnih organizacij rdečega križa. Zastavljeni programi 
so: organizirana srečanja, obiski starejših, izvajanje sosedske 
pomoči, postaje rK, obiski ob njihovih jubilejih in delovanje 
različnih medgeneracijskih skupin.   
Srečanja, obiski in pomoč na domu so oblika druženja, zla-
sti medgeneracijska druženja z mlajšimi prostovoljci, otro-
ki in drugimi, ki sodelujejo v programu. organizirana so v 
krajih , kjer živijo udeleženci, sam program pa je prilagojen 
njihovim željam in potrebam. Srečanje so organizirali v Čr-
nečah, in sicer 27. 8. 2017 v gasilskem domu v Črnečah, kjer 

se je zbralo 85 starejših krajanov. 17. septembra je srečanje 
starejših krajanov potekalo v Libeličah (na turistični kmetiji 
Buč), kjer se je zbralo 42 krajanov. v trbonjah je srečanje po-
tekalo 15. 10. 2017, udeležilo se ga je 46 starejših občanov. 
v mesecu decembru bomo srečanje pripravili v Koroškem 
domu starostnikov (6. 12. 2017)  in na Sv. emi v Šentjanž (14. 
12. 2017), kjer bomo obdarili 152 starejših naših občanov. 
obiskali bomo tudi domove starejših na Prevaljah, v Slovenj 
Gradcu in radljah ob Dravi, kjer oskrbujejo naše krajane.    

Delavnice – izdelava voščilnic
vsako leto v mesecu oktobru pripravimo delavnice za iz-
delavo voščilnic, namenimo jih za prijetno voščilo ob pra-
znikih, in sicer za tiste, ki jih naše prostovoljke obiščejo po 
domovih. namen delavnic je druženje prostovoljk, spod-
bujanje ročnih spretnosti in izmenjava izkušenj. vsako leto 
pripravimo od 400 do 500 voščilnic. vsaka voščilnica ima 
svoje sporočilo, namenjeno starejšim,ki jih obiščemo po 
domovih in DoČIH. 

tudi v mesecu decembru bomo zelo aktivni, saj je to me-
sec pričakovanj, obiskov in obdaritev. v naši organizaciji 
smo si zastavili načrt obdaritev in obiskov po domovih, od 
najmlajšega do najstarejšega občana občine Dravograd. 
obdarili bomo starejše po domovih (465), za otroke pa je 
dedek mraz pripravil darila , ki jih bo razdelil 22. 12. 2017 v 
mladinskem centru Dravograd. 

ob izteku meseca pričakovanj želimo vsem občankam in 
občanom miru, zadovoljstva in izpolnjenih želja v letu, ki 
je pred vrati.
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DrUŠtvo InvaLIDov DravoGraD

Invalidi so najštevilnejša manjšina na svetu, njihov status in 
vključenost v družbo pa sta po različnih državah sveta dru-
gače urejena. v Sloveniji je invalidom zagotovljeno vstopa-
nje v celoten sistem socialnih in drugih pravic, da lahko živijo 
enako kot drugi. trendi pojavnosti invalidnosti in dolgotrajnih 
obolenj so tudi v Sloveniji podobni kot v evropi, in sicer je v 
Sloveniji med 160.000 in 170.000 invalidov (delovnih invali-
dov, otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vojaških 
in vojnih invalidov ter zmerno, težje ali težko duševno in naj-
težje telesno prizadetih oseb). Poleg teh v Sloveniji živi tudi 
okoli 230.000 bolnikov z dolgotrajnimi boleznimi.

mednarodni dan invalidov smo ravno 3. decembra obeležili 
tudi v Dravogradu, kjer je društvo invalidov pripravilo regijsko 
proslavo. Zbranim je najprej zapel Dravograjski sekstet, nato 
pa so se zvrstili pozdravni govori. Slavnostni govornik je bil 
predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Drago novak. 
DI Dravograd vsako leto sodeluje tudi z osnovnimi šolami, 
saj v okviru medgeneracijskega sodelovanja pripravljajo pe-
dagoško akcijo, kjer učenci pod vodstvom mentorjev pišejo 
spise na temo invalidnosti. avtorjem petih najboljših spisov 
so na proslavi podelili tudi priznanja. v kulturnem programu 
so nastopili še glasbena skupina Bicabend z varovanci CUDv 
Črna na Koroškem.

regijska proslava
  
ob praznovanju 

mednarodnega dneva invalidov, 3. 12. 2017

Mednarodni dan invalidov obeležujemo 3. decembra. Generalna skupščina Združenih narodov ga je ustanovi-
la zato, da bi spodbudila razumevanje problematike invalidnosti in okrepila podporo javnosti pri zavzemanju 
za dostojanstvo, pravice in blaginjo invalidov. 
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DUŠtvo InvaLIDov DravoGraD
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DrUŠtvo UPoKoJenCev

dobrodelni koncert
 
 

Društva upokojencev Dravograd

Zato smo se odločili, da na-
redimo prvi korak in organi-
ziramo dobrodelni koncert s 
ciljem nakupa avtomobila. v 
petek, 20. oktobra 2017, se je 
dvorana ŠPIC-D napolnila z 
namenom pomagati.  v kul-
turnem programu je sodelo-
val otroški pevski zbor z zbo-
rovodkinjo Ireno Jeseničnik, 
učenci pa so zapeli tudi skupaj  
z našim znanim kantavtorjem 
adijem Smolarjem in pri tem 
uživali v umetniškem dosež-
ku. adi Smolar je kot vedno s 
svojimi pesmimi trkal na naša 
srca in našo vest ter spodbujal 
k pravičnosti in ljubezni. Duo 
andrej ofak in Borut mori je 
s svojo sinergijo ustvaril ču-
dovito avtorsko glasbo, pol-
no premišljene kompozicije 
in srčnih improvizacij. v njuni 
glasbi so se prepletali  spokoj-
nost, veselje, povezanost in 
brezčasje.  ansambel Zeme je 
očaral s svojo avtorsko glasbo 
in najmlajšima nastopajočima  
umetnikoma. Ženski pevski 
zbor Lipa je s ponosnim in 
ubranim prepevanjem naro-
dnih in sodobnih umetnih 
pesmi navdušil publiko, zbo-
rovodkinja ela Skarlovnik pa 
je poskrbela, da so pevke pe-
smi odpele vrhunsko in jim 
vdahnile osebno noto. Sledil 
je moški pevski zbor Društva 
upokojencev Dravograd z 
zborovodkinjo alenko mori. 
Zreli moški glasovi so ljud-
ske pesmi peli s svojstvenim 
žarom in v srcu smo občutili 
toplino in nežnost . milan Ka-
mnik, naš koroški kantavtor, 
je kot zmeraj navdušil s svojo 
pristnostjo, potrdila pa se je 
tudi njegova misel, da brez 
narečja ni jezika. nazadnje pa 
so nam zaigrali še mladi fantje 
ansambla  Juhej, ki so ljube-

zen do glasbe povezali z željo 
razveseljevati ljudi, in to jim je 
nedvomno uspelo. Program 
je odlično povezovala anita 
Špringer.
med kulturnim programom 
so govorniki − Željko Kljajić, 
predsednik DU Dravograd, 
mag. Ivanka mori, podpredse-
dnica DU Dravograd in koordi-
natorica programa Starejši za 
starejše, dr. Igor Šoltes, evrop-
ski poslanec, rožca Šonc, vod-
ja programa Starejši za starej-
še pri ZDUS, tone Preksavec, 
podžupan občine Dravograd 
in Janez Gologranc, predse-
dnik Koroške zveze društev 
upokojencev − spregovorili o 
velikem pomenu in uspešno-
sti programa Starejši za sta-
rejše, seveda vsak iz svojega 
zornega kota.
nedvomno pa smo tudi mi 
zelo ponosni, da je program 
Starejši za starejše pod vod-
stvom ZDUS dobil nagrado 
Državljan evrope , ki jo je za 
leto 2017 podelil  evropski  
parlament.
Generalni sponzor koncerta  
je bil avto center ravne d.o.o, 
ki se je zelo potrudil in v dvo-
rano pripeljal celo avtomobil, 
in sicer novega Peugeota 308.
v času koncerta je bilo zbranih 
3654 evrov. to je začetek pra-
ve poti, ki vodi do cilja − naku-
pa vozila. Z zbiranjem sredstev 
seveda nadaljujemo. HvaLa  
vsem umetnikom, HvaLa obi-
skovalcem,  gostom in dona-
torjem. naše delo ste počastili 
z upanjem v lepši vsakdan sta-
rejših med nami. ne bojimo 
se prihodnosti, ker živimo v 
ČUteČI in SKrBnI SKUPnoStI.

Foto: Bojan Horvatič

Prispevek: Mag. Ivanka Mori, podpredsednica DU Dravograd

V okviru  programa  Starejši za starejše − za višjo kakovost življenja doma, ki ga že drugo leto zapored uspešno 
izvajamo v našem Društvu upokojencev Dravograd, smo zaznali potrebo starejših po prevozih k zdravniku in 
po drugih nujnih poteh.

Koncert je otvoril Otroški pevski zbor OŠ NT Dravograd

 Veseli smo bili polne dvorane ŠPiC-D
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GaSILCI

v skladu s programom nabav gasilskih vozil GZ Dra-
vograd in kategorizacijo PGD ter  tipizacijo gasilskih 
vozil je v mesecu novembru 2017 v naše osrednje 
društvo PGD Dravograd prispelo podvozje za ga-
silsko avtocisterno aC 24/70,  s čimer smo realizira-
li prvo fazo nakupa tega potrebnega vozila. Druga 
faza je nakup oz. izdelava nadgradnje podvozja, ki 
je po načrtu razvojnih programov občine Dravo-
grad predvidena v letu 2018. vozilo bo zaradi velike 
zaloge vode (7000 l) namenjeno predvsem za oskr-
bo intervencijskih mest z gasilno vodo, kakor tudi za 
prevoz pitne vode v naši občini. na GZ Dravograd 
smo zadovoljni, da kljub težki finančni situaciji naku-
pi vozil potekajo po programu ter se za financiranje 
teh projektov zahvaljujemo občini Dravograd.

»OKTOBER« − MESEC POŽARNE VARNOSTI
Regijska gasilska reševalna vaja
Blokovsko naselje na Meži, 26. 10. 2017
v mesecu oktobru, ko gasilci vsako leto posebno po-
zornost namenjamo delovanju na področju požarne 
preventive, smo v GZ Dravograd skladno z letnim 
planom izvajanj izobraževanj poveljstva zveze in 
regije izvedli regijsko operativno vajo na območju 
Blokovskega naselja na meži. 
v skladu s smernicami Gasilske zveze Slovenije o iz-
vajanju aktivnosti v mesecu požarnega varstva smo 
sledili letošnjemu sloganu »Ko se nesreča zgodi, naj 
bodo proste poti!«, ki opozarja na zagotavljanje pro-
stih intervencijskih poti in površin za gasilce. 

osnovni namen vaje je bil, da se preveri tako pripra-
vljenost vseh enot za zaščito in reševanje v občini 
Dravograd kot tudi sodelovanje z ostalimi enotami 
sil zaščite in reševanja na območju Koroške. Poseben 
poudarek je bil namenjen medsebojnemu sodelova-
nju prostovoljnih gasilskih enot koroškega gasilskega 
območja z enotami širšega pomena in KGZ ravne na 
Koroškem pri intervenciji eksplozije plinske jeklenke, 
delu in ukrepih pri nesreči z nevarno snovjo – uhaja-
nje zemeljskega plina, prometni nesreči in požaru v 
strnjenem blokovskem naselju meža v Dravogradu. 

Glavni namen vaje je bil prikaz in preizkus skladnega 
delovanja vseh gasilskih operativnih enot v sluča-
ju požara na dveh objektih, intervencije z nevarno 
snovjo (plin v kurilnici meža, ki je preko reke meže v 
neposredni bližini blokovskega naselja), dostopnost 
interventnih poti, reševanje ponesrečencev in stano-
valcev z višin, ko je dostop  avto lestve do objekta  
onemogočen, pravilen vstop gasilskih enot v notra-

gasilska zveza Dravograd

Prispevek: GZ Dravograd

naKUP  GasilsKeGa vOZila − »POdvOZJa avTOcisTeRne« Za PROsTOvOlJnO 
GasilsKO dRUŠTvO dRavOGRad

dOGOdKi v GZ dRavOGRad
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nje prostore ter pravilna taktika gašenja z racionalno 
uporabo gasilnih sredstev. Glede na dano situacijo 
se je preverila pripravljenost prebivalcev in usklaje-
no delo enot ob morebitni evakuaciji.

Z vajo se je opravil preizkus pripravljenosti, odzivni 
čas, čas, potreben za prihod enot na kraj in pravilno 
ukrepanje po prihodu na sam dogodek, saj vaja pred-
hodno ni bila prikazana, poveljniki pa so dobili samo 
smernice za izvedbo vaje. obenem smo z vajo infor-
mativno seznanili stanovalce blokovskega naselja.

Prehodno so bili z vajo seznanjeni samo člani ope-
rativne skupine za izvedbo vaje, tako da bi se lahko 
na vaji resnično pokazala prava pripravljenost in 
zbranost gasilskih enot ob morebitni intervenciji.

Po končani vaji se je opravila analiza vaje, ki je pod-
laga za strnjeno regijsko analizo, ki jo opravi povelj-
nik KGo na poveljstvu KGo s poveljniki gasilskih 
zvez v regiji. 

GaSILCI

GASILSKA REŠEVALNA VAJA OPERATIVK 
GZ DRAVOGRAD
Lovska koča »Grajska bajta«, 18. 11. 2017
operativke GZ Dravograd  so tudi letos pripravile 
samostojno vajo. namen in cilji so se ujemali z re-
gijsko vajo, s tem da je to vaja enot GZ Dravograd, 
ki je bila izvedena z enotami gasilk − operativk. vaja 
se je izvajala 18. 11. 2017 na lokaciji lovske koče (oz. 
»Grajske bajte«, Pod Gradom v Dravogradu).  Glavni 
namen vaje je bil prikaz in preizkus skladnega delo-
vanja vseh gasilskih operativnih enot v slučaju poža-
ra v kletnih prostorih objekta, kjer je bila nevarnost 
eksplozije plinskih jeklenk, ter ozaveščanje lastnikov 
in upravljavcev objekta ter občanov s področja po-
žarne varnosti. 

v vaji je sodelovalo 23 gasilk s šestimi vozili iz vseh 
prostovoljnih gasilskih društev GZ Dravograd (Dra-
vograd, Šentjanž, Črneče, Libeliče in trbonje). 

obe vaji sta bili zelo dobro izvedeni, letošnja poseb-
nost pa je bila, da sta bili izvedeni v poznem popol-
danskemu času, ko je že temno, kar je zagotovo ote-
ževalo samo izvedbo.

Za izvedbo obeh vaj se zahvaljujemo vsem udele-
ženkam in udeležencem ter organizatorjem in jim is-
kreno čestitamo. Hvala tudi gledalcem, ki so si ogle-
dali vajo. Prilagamo nekaj utrinkov z vaj.

v vaji je sodelovalo 80 gasilcev s 13 vozili iz vseh prostovoljnih ga-
silskih društev GZ Dravograd (Dravograd, Šentjanž, Črneče, Libe-
liče in trbonje), PGD Slovenj Gradec, ravne na Koroškem in radlje 
ob Dravi ter poklicna enota Koroškega gasilskega zavoda ravne 
na Koroškem.
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PoLICIJa SvetUJe

Policisti tudi letos opozarjajo na posledice ne-
premišljene uporabe pirotehnike, ki lahko za 
vedno zaznamuje življenje posameznika. v na-
daljevanju preberite nekaj nasvetov za organiza-
torje javnih prireditev in uporabnike pirotehnike.

Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdel-
kov prve kategorije, katerih glavni učinek je pok, 
je dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova 
uporaba pa od 26. decembra do 1. januarja. Pro-
daja, posest in uporaba izdelkov druge in tretje 
kategorije, katerih glavni učinek je pok, pa osta-
jajo prepovedane in se v nasprotnem primeru 
kaznujejo. 

Pirotehnične izdelke prve in druge kategorije 
lahko uporabljajo mladoletniki, stari od 14 oz. 
od 16 let, če so pod nadzorom staršev ali skrb-
nikov. Uporaba fontan in baterij je dovoljena le 
osebam, starejšim od 18 let.
v prvo kategorijo sodijo ognjemetni izdelki, ka-
terih uporaba je dovoljena v strnjenih naseljih in 
povzročajo zelo majhno nevarnost. to so na pri-
mer tortne fontane, čudežne svečke, pasje bom-
bice in pokajoče kroglice. Iz druge kategorije pa 
so dovoljene različne rakete in fontane.

Prispevek: Policijska postaja Dravograd

policija svetuje - Bodi zvezda - ne meči petard

STAROSTNE OMEJITVE 
UPORABE

KATEGORIJE 
PIROTEHNIČNIH IZDELKOV

14 let
osebam, mlajšim od 14 let, je 
uporaba dovoljena le pod nad-
zorom staršev ali skrbnikov.

KateGorIJa f1: ognjemetni izdelki, ki pred-
stavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo 
zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni 
uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognje-
metnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v 
stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih 
prostorih (pasje bombice, mini fontane, vrtal-
ke, ročne fontane, čudežne svečke)

16 let
osebam, mlajšim od 16 let, je 
uporaba dovoljena le pod nad-
zorom staršev ali skrbnikov.

KateGorIJa f2: ognjemetni izdelki, ki pred-
stavljajo majhno nevarnost in povzročajo 
nizko raven hrupa ter so namenjeni uporabi 
na omejenih območjih na prostem (eno-
strelni tulci, fontane, kolesa, ognjeni sodčki, 
rakete, baterije raket, rimske svečke) 

18 let
PoGoJ: Baterije enostrelnih tul-
cev do 1000 g nem in fontane 
do 750 g nem ter da baterije ali 
kombinacije ne vsebujejo raket, 
ognjemetnih bomb, bomb v 
možnarju in izdelkov, katerih 
glavni učinek je pok.
Pravna oseba in podjetnik 
mora imeti dovoljenje za 
nakup in prenos eksplozivov in 
pirotehničnih izdelkov (za f3, 
f4, t2 in P2).

KateGorIJa f3: ognjemetni izdelki, ki 
predstavljajo srednje veliko nevarnost in so 
namenjeni uporabi na prostem, na velikih 
odprtih območjih in katerih raven hrupa ni 
škodljiva za zdravje ljudi (baterije enostrel-
nih tulcev do 1000 g nem (neto eksplozivne 
mase), fontane do 750 g nem) 

KateGorIJa f4: ognjemetni izdelki, ki pred-
stavljajo veliko nevarnost in so za uporabo 
namenjeni le strokovno usposobljenim 
osebam (splošno znani kot »ognjemetni iz-
delki za poklicno uporabo«) in katerih raven 
hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi

Pirotehniko, ki povzroča hrup, je prepovedano uporabljati v strnjenih 
naseljih in zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih 
potniškega prometa ter na površinah, kjer potekajo prireditve.

Globe za kršitve tega zakona se gibljejo med 400 in 1200 evri. Policisti 
posebej opozarjajo, naj uporabniki pirotehniko kupujejo v trgovinah, 
ki imajo dovoljenje ministrstva za notranje zadeve. Uporabniki naj na 
izdelku preverijo oznako Ce, pred uporabo pa naj dobro preverijo na-
vodilo proizvajalca, ki mora biti v slovenskem jeziku.
tako predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka kot 
uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava pirotehničnih izdelkov in 
preprodaja so prepovedane.

v primeru, da pripravljate javno prireditev, kjer boste uporabili pi-
rotehniko, morate na upravni enoti pridobiti dovoljenje. Prav tako 
potrebujejo dovoljenje tudi organizatorji prireditev, ki uporabljajo 
predmete, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi 
oz. premoženje, to so ognjemetni izdelki kategorij f3 in f4 ter piroteh-
nični izdelki kategorij P2 in t2, ki jih po zakonu, ki ureja eksplozive in 
pirotehnične izdelke, lahko kupuje, poseduje ali uporablja samo prav-
na oseba in podjetnik, ki ima dovoljenje za promet s pirotehničnimi 
izdelki. obiskovalci oz. udeleženci prireditev nanje ne smejo prinašati 
pirotehničnih izdelkov. Kazen za posedovanje znaša 150 €, v primeru 
uporabe pirotehnike na sami javni prireditvi pa 400 € za fizično osebo.

Prav pri uporabi nedovoljenih pirotehničnih sredstev so se v zadnjih 
letih najpogosteje pojavile poškodbe. Policisti opozarjajo, naj pri rabi 
pirotehnike nihče ne čaka na osebno izkušnjo in naj ne eksperimenti-
ra, saj so lahko posledice grozljive, izkušnja pa lahko človeku za vedno 
spremeni življenje.
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tUrIStIČno DrUŠtvo

Prvo nedeljo v juniju smo sodelovali na 
pikniku amD Koroška, ki je bil pri rener-
ju v Libeličah, kjer smo člani tD poskr-
beli za sladek zaključek z miškami.
nato smo 10. junija skupaj s KS Dravo-
grad – terenskim odborom meža pri-
pravili prireditev od lipe do lipe, kjer 
smo člani tD  pripravili prikaz orodja 
tesarja (»cimpermana«) in njegovo delo. 
Gosti gozdovi in s tem dostopnost do 
lesa, dolge zime ter seveda iskanje do-
datnega zaslužka na kmetijah so bili 
včasih povod za razvoj različnih panog 
lesnih domačih obrti. tesar ali »cim-
perman« je bil skoraj vsak kmet, saj so 
si morali domala vsa orodja stesati in 
izdelati sami. tesanje je bilo naporno 
in natančno delo. nekaj tega, že skoraj 
pozabljenega, smo prikazali na naši pri-
reditvi »Bilo je nekoč«, ki jo skupaj s KS 
Dravograd pripravljamo pod okriljem 
prireditve od lipe do lipe. Poleg prika-
za stare obrti pa smo poskrbeli tudi za 
pester kulturni program in pogostitev. 
na povabilo Pastoralne zveze Dravo-

grad smo 18. junija, na dan lepe nedelje 
Župnije Dravograd poskrbeli za pogo-
stitev z miškami in palačinkami z razni-
mi nadevi, ki so razveselile tako otroke 
kot tudi odrasle.

v vuzenici, na vuzeniških dnevih, ki po-
tekajo v mesecu avgustu, smo se ude-
ležili kulinarične tržnice  »mola ižina«, ki 
so jo letos v vuzenici organizirali prvič. S 
predstavitvijo različnih jedi za malo ma-
lico je sodelovalo več društev. Kulinarič-
ne tržnice smo se udeležili na povabilo 
tIC vuzenica, naše miške pa smo mora-
li kar hitro peči, saj je bilo zanje veliko 
povpraševanje in so šle za med. 
v mesecu septembru smo svoj delček 
prispevali k vsakoletnemu dobrodelne-
mu koncertu Karitasa, in sicer z okrasi-
tvijo odra v dvorani Špic D.

v mesecu oktobru, in sicer 14. oktobra, 
smo v sodelovanju s KS Dravograd in 
vsemi KS v Dravogradu organizirali tra-
dicionalno prireditev Zlata jesen Dravo-

grada in Dravograd odeli v zlato barvo, 
v zlate jesenske odtenke, v barvo jeseni. 
Letos so KS med seboj tekmovale v vle-
čenju vrvi, najbolj močni pa so bili tek-
movalci iz KS trbonje.
Kuharice KS so tekmovale v kuhanju 
najboljših ajdovih žgancev. Dobre aj-
dove žgance so skuhale vse ekipe, naj-
boljše po oceni komisije pa kuharice KS 
Libeliče.
vse KS in Društvo upokojencev Dravo-
grad so zelo lepo uredili stojnice, ki so 
ponujale bogato degustacijo različnih 
dobrot. med kulturnim programom 
smo podelili priznanja za najlepše ure-
jene okolice hiš, kmetij in podjetij, ki so 
jih predlagale KS, med njimi tri zlata pri-
znanja.
vreme nam je bilo naklonjeno, lepo 
smo se družili ob pesmi, zabavi, športu 
in kulinariki. 
Zahvaljujemo se KS Dravograd in vsem 
ostalim KS občine Dravograd za sode-
lovanje, da smo lahko uspešno izpeljali 
prireditev.

turistiČno društvo
  
Dravograd

Prispevek: Milena Mendaš

Namen Turističnega društva Dravograd   je spodbujanje vseh vrst in oblik turizma ter ohranjanje kulturne 
dediščine in naravnih vrednot v občini Dravograd. Dva izmed ciljev delovanja društva sta tudi varovanje 
kulturne dediščine in ohranjanje starih običajev. Pri pripravi prireditev se trudimo, da v vsako našo prireditev 
vnesemo nekaj kulturne dediščine in starih običajev, zato smo jih vnesli tudi v aktivnosti v drugem polletju 
letošnjega leta, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.
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Zahvala tudi vsem, ki so na kakršen 
koli način sodelovali na prireditvi in 
obiskovalcem prireditve ter našim pro-
stovoljcem.

v oktobru smo se udeležili  Dnevov slo-
venskega turizma, ki so letos potekali v 
Kranjski Gori. Udeležili smo se srečanja 
turističnih društev in prireditve moja 
dežela – lepa in gostoljubna. 
Prireditev moja dežela – lepa in gosto-
ljubna je v ospredje postavila pomen 
urejenega in gostoljubnega okolja za 
uspešen razvoj turizma.

Peter misja, predsednik turistične zve-
ze Slovenije, ki je na prireditvi podelila 
priznanja najbolj urejenim in gosto-
ljubnim krajem, je povedal, da »čedalje 
večja urejenost krajev po vsej Slove-
niji pripomore k lepši podobi države 
in omogoča kakovostnejše bivanje za 
turiste in domačine, na kar smo lahko 
upravičeno ponosni. turistična dru-
štvena organizacija tako s svojim pro-
stovoljskim delom in sodelovanjem 
javnosti soustvarja razpoloženje, ki 
zagotavlja vsestransko kakovosten ra-
zvoj turizma, dviguje njegov ugled in 
moralno-etične vrednote«.

Slovenska turistična organizacija (Sto) 
je predstavila Strategijo trajnostne ra-
sti slovenskega turizma 2017–2021 in 
nove smernice v turizmu.

11. november, ko goduje martin, je 
nedvomno eden najbolj priljubljenih 
praznikov v Sloveniji. Dan, ko naj bi se 
mošt spremenil v vino, tradicionalno 
spremljajo prireditve po vsej državi. 
Člani tD Dravograd smo se na marti-
novanje odpravili na Zg. velko v občini 
Šentilj, kjer smo prijetno martinovali z 
našim pobratenim Športnim društvom 
Ceršak.

Skozi vse leto pa se članice tD Dra-
vograd udeležujejo mercator tržnic v 
Celju in velenju, kjer se predstavljajo z 
domačimi pridelki in izdelki.

trženje pridelkov in izdelkov ter degu-
stacije jedi na tržnici danes pomenijo 
veliko več kot le trgovanje – pomenijo 
spoznavanje novih strank in druženje, 
s tem pa ponudnice na tržnici dobro 
promovirajo Dravograd in Koroško.

v mesecu decembru se je začela Zim-
ska pravljica, zato smo na začetku de-
cembra, in sicer 
•	v soboto, 2. decembra, pred cerkvijo 

sv. vida izdelali in postavili adventni 
venec in v cerkvi sv. vida prikazali 
adventno pravljico − kot uvod v za-
četek adventnega časa.

•	12. decembra smo na železniški po-
staji v Dravogradu pričakali muzejski 
oz. Božičkov vlak.

•	21. decembra bomo skupaj s KS 
Šentjanž pri Dravogradu postavili 
zimsko vas.

•	22. decembra bomo s KS Dravograd 
in vrtcem Dravograd pripravili dru-
ženje krajanov na robindvoru.

•	23. decembra skupaj s KS Dravograd 
in BICa BenDom pred cerkvijo sv. 
vida v Dravogradu pripravljamo še 
letošnjo zaključno prireditev Zimska 
pravljica.

veselimo se vašega obiska, da skupaj 
v prijetnem druženju zaključimo leto 
2017 in se drugo leto podamo novim 
ciljem naproti.

Želimo vam vesele praznike, v novem 
letu pa vse dobro.

tUrIStIČno DrUŠtvo
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športne novičke
OBČinsKa nOGOMeTna liGa dRavOGRad
Občinska nogometna liga je že vrsto let najmnožičnejše rekreativno tekmovanje v občini Dravograd. V 
sezoni 2017/2018 je liga enotna, v njej nastopa 12 ekip. Sistem tekmovanja je enokrožen in po odigranem 12. 
krogu se izoblikujeta dve skupini, kjer v prvi skupini igrajo za uvrstitve od 1. do 6. mesta in v drugi skupini za 
uvrstitve od 7. do 12. mesta.  

tekme se igrajo ob nedeljah dopoldne na igriščih v občini 
Dravograd (Libeliče, vič, Dravograd). tako se vsako nedeljo 
z nogometom rekreativno ukvarja preko 230 odraslih ob-
čanov, saj imajo pravico nastopa na tekmah občinske lige 
samo igralci, starejši od 18 let in s stalnim ali začasnim pre-
bivališčem v občini Dravograd. 
Po končanem jesenskem delu prvenstva 2017/2018 (odigra-
lo se je 10 krogov ) je lestvica sledeča: 

Vodilna ekipa po jesenskem delu ONL Dravograd 
2017-2018 - Podklanc - Dobrava 

LESTVICA ONL PO JESENSKEM DELU 
SEZONE 2017/2018

1. PoDKLanC−
DoBrava

10 10 0 0 58:13 30

2. DomIt 10 8 1 1 70:16 25

3. avIofUn 
GramoZnICa 
LIBeLIČe

10 6 1 3 29:15 19

4. meŽa 10 6 0 4 34:24 18

5. Koma 
anDfIt BeLta

10 6 0 4 39:37 18

6. Ktv 10 4 1 5 23:24 13

7. ŠD vIČ 10 4 0 6 23:29 12

8. BUKovSKa 
vaS

10 3 2 5 27:35 11

9. HIt GorČe 
avtoLIČar-
Stvo GLInIK

10 3 1 6 13:27 10

10. ČrneČe 10 3 0 7 16:40 9

11. aLfom 
otIŠKI vrH

10 2 0 8 19:53 6

12. YaGaBaBa 
ŠentJanŽ

10 2 0 8 15:54 6

MednaROdni dvORansKi nOGOMeTni TURniR
15. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA
Za nami je že 15. Memorial Danila Gostenčnika, ki se je odvijal v dvorani ŠPIC D v 
Dravogradu. Organizatorji turnirja so bili, tako kot vsa pretekla leta, vodstvo NK 
Koroška, trenerji NŠ Dravograd, starši otrok, ki obiskujejo NŠ in nekateri starši, 
katerih otroci so že končali z nastopi v NŠ. Brez tako dobrih sodelavcev tudi tur-
nir ne bi mogel biti organiziran na tako visokem nivoju. 

Prispevek: Darko Žižek
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turnir je tako po organizacij-
ski kot športni plati dosegel 
pričakovane cilje. na turnirju 
je sodelovalo 60 ekip iz Srbije, 
avstrije, Hrvaške in Slovenije. 
najpomembnejši pa so seve-
da otroci in pogled na razi-
grane in nasmejane otroke 
nam pove, da smo uresničili 
njihove želje in da so v teh 
treh dneh uživali v igranju 
nogometa ter medsebojnem 
druženju.
omeniti velja tudi revijalni 
tekmi, na katerih so se pred-
stavili najmlajši člani nogo-
metne šole Dravograd, to so 
otroci iz nogometnega vrtca, 
stari od 4 do 6 let, ter najmlaj-
ši cicibani U-7 nŠ Dravograd.

Rezultati prvega dne, 
petek, 24. 11. 2017:

CICIBANI  U-9:
1. nD DravInJa 
2. nŠ marIBor 1
3. nK Korotan
4. nŠ DravoGraD 1
najboljši strelec: 
Žiga ZaLoŽnIK 
(nK Korotan) −  10 zadetkov

CICIBANI U-11:
1. nK oLImPIJa 3
2. nŠ marIBor 1
3. nŠ marIBor 2
4. nŠ DravoGraD 1
najboljši strelec: Svit oBLaK  
(nK olimpija 3) − 8 zadet-
kov

Rezultati drugega dne, 
sobota, 25. 11. 2017:
MLAJŠI DEČKI U-13:
1.nK oLImPIJa 1
2.DeČJI noGomet
3.oLImPIJa 2
4.nŠ DravoGraD 2
najboljši strelec: 
fran StUnJa (Dječji 
nogomet) − 9 zadetkov

Rezultati tretjega dne, 
nedelja, 26. 11. 2017:
STAREJŠI DEČKI U-15:
1.KetY emmI – 1. LIGa
2.nŠ DravoGraD 1
3.nŠ DravoGraD 2
4.nŠ JarenIna
najboljši strelec: rožle SLa-
ČeK  (Kety emmi – 1. liga) − 
12 zadetkov

Priznanja najboljšim na tur-
nirju so podeljevali: predse-
dnik mnZ maribor g. Dejan 
GermIČ, predsednik Špor-
tne zveze Dravograd g. mi-
lorad marKovIČ, nekdanji 
kapetan slovenske nogome-
tne reprezentance in stro-
kovni vodja nŠ Dravograd 
g. robert Koren in vodja nŠ 
Dravograd g. Darko ŽIŽeK.
vsem, ki so kakor koli poma-
gali pri organizaciji turnirja 
in vsem sponzorjem se is-
kreno zahvaljujemo, vsem 
udeležencem pa čestitamo 
za prikazano igro. 
Glede na prikazano smo 
prepričani, da se spet vidi-
mo na 16. memorialu Danila 
Gostenčnika.
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Glede na to, da je bil dvorec še v prvi četrtini 20. 
stoletja napolnjen s starinami in umetninami, da-
nes pa 'in situ' (na mestu samem) teh avtentičnih 
predmetov nimamo več, je bil izziv za prezenta-
cijo sežete vsebine vse prej kot lahek zalogaj. Po-
leg tega smo, kot vse prevečkrat, omejeni tudi z 
razpoložljivimi sredstvi, ki v veliki meri vplivajo na 
način prezentacije. Sodobna muzejska postavitev 
pa mora biti tako strokovna kakor tudi 'všečna', 
torej interaktivna, da obiskovalca ne le privabi, 
pač pa seznanja in čim bolj aktivno vključi v pro-
ces sodelovanja. Prav zato bi morala biti vsaka so-
dobna muzejska postavitev v prvi vrsti ustrezno 
opremljena tako za mlajše obiskovalce kakor tudi 
za obiskovalce, ki potrebujejo vsebino, podano na 
prilagojen način. S tem prispevamo k spoznavanju 
raznovrstnih zbirk in uvajamo mlajše generacije v 
spoznavanje protokola obiska neke muzejske usta-
nove, kjer velja tudi določen bonton. v kolikor gre 
za avtentične predmete, eksponate, jih opozorimo 
na primerno rokovanje in jih na ustrezen način 
spodbujamo k razmišljanju in interakciji. na tem 
področju se zadeve v slovenski muzejski in galerij-
ski mreži lepo in kontinuirano razvijajo, pri tem pa 
si snovalci razstav velikokrat pomagamo z ustrezni-
mi pedagoškimi prijemi in vse bolj priljubljenimi 
maskotami. v Koroškem pokrajinskem muzeju je z 
nami radovedni Popek, ki že s svojim imenom na-
kazuje na otroško radovednost, ki pride prav tudi 
ob spoznavanju muzejskih vsebin.
 

mUZeJSKe ZGoDBe

muzejske zgodbe

Prispevek: Aleksandra Čas, kustosinja

RadOvedni POPeK in BaROni KOMeTRi
V mesecu decembru bo preteklo leto dni od postavitve stalne razstave v dvorcu Bukovje, ki govori o rodbini 
Kometer kot lastnikih dvorca med leti 1817 in 1932. 

radovedni Popek bo naše predšolske otroke, osnovnošolce in nji-
hove spremljevalce od leta 2018 dalje spremljal tudi ob ogledu 
stalne razstave Kometri, baroni Pukštajna (1817−1932). Z ustreznimi 
interaktivnimi pripomočki bo izzval ne le mlajšega, pač pa gotovo 
tudi odraslega obiskovalca. razstavo smo namreč dopolnili z ma-
gnetnimi tablami, muzejsko detektivsko uganko, pobarvankami in 
povzetkom v Brajevi pisavi, s tem pa želimo prispevati tudi k bolj-
šemu poznavanju zgodovine v lastnem okolju in predvsem bolj 
aktivno sodelovati z lokalnimi ustanovami, društvi ter občankami 
in občani. 

vljudno vabljeni k ogledu omenjene stalne razstave in na dogodke, 
ki se bodo v muzejskem razstavišču dvorca Bukovje zvrstili ob kul-
turnem prazniku v mesecu februarju 2018.

Koroški pokrajinski muzej, muzej Dravograd
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intervju – Oto Čeru

Prispevek: Katja Čevnik

Gospod Oto Čeru, 20 let je od tega, ko 
ste izdali prvo pesmarico. Kaj vas je 
gnalo k tej odločitvi?
Ko sem bil v osnovni šoli, smo komaj 
spoznali note (te osnovne: celinka, če-
trtinka), malo osnove sem imel. Ko sem 
končal šolanje in je bil čas, da grem v voj-
sko, pa sem imel željo, da bi šel študirat 
glasbo. takrat je bilo možno, da si name-
sto služenja vojske šel v glasbeno šolo 
za vojsko v Beograd. Imel sem pogoje, 
poznal sem ljudi, a starša nista bila za to, 
saj sta se bala, da potem ne pridem več 
nazaj na kmetijo. Zmeraj, zmeraj pa so 
se mi po glavi 'motale' melodije. ne tisto, 
kar si slišal po radiu in televiziji, zmeraj 
nekaj svojega. a sem si vedno rekel, da 
me je sram, da tega ne smem narediti, 
kaj bodo pa drugi rekli, ker nisem šolan. 
Pa vendar … od leta 1994 sem imel v 
glavi 41 melodij na tekste (ki sem jih iskal 
sam, največ v združenju Likus). Prišel je 
Jože Leskovar, kateremu sem mu zaigral 
in zapel melodije, on pa jih je zapisal za 
prvo pesmarico. tako se je začelo. Sledi-
la je predstavitev knjige, vmes smo usta-
novili še oktet Košenjak, ki se je kasneje 
po selitvi z ojstrice v Dravograd preime-
noval v Dravograjski oktet.
 
Ste si mislili, da boste izdali tri pesmarice?
ne, nisem. Do zdaj ene pesmi nisem 
naredil po naročilu in nobene pesmi za 
plačilo. vse, kar je v knjigah, je zastonj. 
meni ni enega evra kdo dal za to. 
 
To je skoraj 200 pesmi, to ni mali dosežek.
Ja, je pa tudi tako, da je enim všeč, dru-
gim ne. Bom pa vesel, kar sem povedal 
tudi na predstavitvi te tretje knjige, če 
bosta ena ali dve pesmi našli širši krog.  
 
Skromni ste. 
Ja, sem. Zakaj bi 'štrlel'? od slave nihče 
ne živi. Je pa v Sloveniji tudi tako, da te 
cenijo potem, ko si že na oni strani. Je pa 
tudi tako, da sem z vsako knjigo zgubil 
nekaj prijateljev. tako in drugače. Zavist, 
zavist … tudi misli iz knjige gredo marsi-
komu na živce. taki so.
 
Koliko časa ste zbirali pesmi za to za-
dnjo pesmarico?
Deset let. Kot za prejšnje.

 Zdaj pa naslednjih deset za četrto?
to bomo pa videli, če bo zdravje pustilo. 
Imam že pet novih pesmi!
 
Je pa vsaka vaša pesmarica izdana v 
oktobru, kar pa ni naključje.
res je, to pa zato, ker imam oktobra roj-
stni dan.
 
Kako pa sicer poteka proces ustvarja-
nja glasbe? Vi napišete melodijo, dru-
gi tekste?
nekaj besedil je tudi mojih, sicer pa ja. 
Predvsem so to cerkvene pesmi, teksti 
drugih avtorjev, v tej zadnji knjigi sem 
uglasbil tudi Prešernovo pesem Kam. 
tekst preberem dvakrat ali trikrat, potem 
pa že pride melodija. no, nekaj je takih, 
da so potem pisali tekst na melodijo, a 
je to težje.
 
(Vmes se nama pridruži še žena Majda, 
ki pove, da je vesela za Ota, da ustvarja 
in hitro pripomni, da ima to po starših. 
95-letna mama je pevka, še danes zna 
vse cerkvene pesmi, oče je igral harmo-
niko. Po Otu so talent podedovali tudi 
otroci in vnuki, ki igrajo različne inštru-
mente in so ali pa še obiskujejo glasbeno 
šolo. Najmlajši vnukinji, 10-mesečni Kla-
ri, je Oto že posvetil pesem.)
 
Nehvaležno vprašanje, pa vendar: Ali 
vam je katera pesem še posebej pri srcu?
Kaj pa vem … morda Dve beli brezi, ker 
je prva. Samo zato.
 
Kdo vse poje vaše pesmi? 
Uh, precej se pojejo. Zbori, povsod. Lah-
ko sledite na internetu. Kar je prav. Pe-
sem je zato, da gre naprej.
 
Vaše pesmarice so tudi lepo opremlje-
ne z ilustracijami. Kako ste se odločili za 
to, da niso samo note, pač pa tudi slike?
to pa mora biti, če ne bi bilo pusto. to 
malo poživi knjigo. 

Kje lahko tisti, ki je še nimajo, pesma-
rico dobijo?
naprodaj so v Infopisarni v Dravogradu. 

Kako si sicer krajšate čas, ko ne ustvar-
jate glasbe?
Pomagamo na kmetiji, tako kot prej. Saj 

veste, dela na kmetiji je vedno dovolj. 
mladim je treba pomagati, dokler še 
lahko. 
 
Gospod Oto, hvala za vaš čas in odgovore.
Hvala tudi vam. moram pa se še zahvaliti 
prav vsem, ki so pripomogli k temu, da 
je tretja pesmarica nastala in ugledala 
luč sveta. 
 
Ko sva se z otom pogovarjala o tem in 
onem, je dejal, da je vse, kar je želel po-
vedati, že zbrano v pesmaricah. ali kot 
pravi sam:
»Morda sem kdaj upal, a nisem verjel, 
da bom, kot že dvakrat, še tretjič zapel.
Se v meni rojeva znova in znova, 
kot nekdaj, še danes, zmeraj pesmica nova.
Dovolj je utrinek, ki se v mislih zariše,
dovolj so mi rime, ki jih pesnik zapiše.
In v noči ob tipkah, ko drugi še spijo,
besedam in rimam podarim melodijo.«

Po prvi pesmarici, ki je bila izdana leta 1998 in ima naslov Gurša je pesem, gurši je dan in drugi iz leta 2007 
z naslovom V pesmi skozi čas življenja lahko tokrat listamo že po tretji pesmarici z naslovom S pesmijo v 
čas srebrnih las. Prestavitev knjige je bila 14. oktobra, na njej pa so zbori predstavili pesmi, ki jih je uglasbil 
Oto Čeru. V nadaljevanju preberite, kaj »Zajsnikovega Ota«, preprostega in skromnega družinskega človeka 
z Ojstrice, brez formalne glasbene izobrazbe, spodbuja k pisanju pesmi in ali se lahko nadejamo še kakšne 
skladbe, ki jo bo ustvaril v miru med domačimi hribi.
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ODMEVI REKE DRAVE 
– KONCERT IN PRED-
STAVITEV ZGOŠČENKE 
BORUTA MORIJA IN 
ANDREJA OFAKA, 
10. 6. 2017

SPREJEM »ODlIČNJAKOV« PRI žUPANJI, 15. 6. 2017

HOČ’MO CESTO, 5. 6. 2017

SREČANJE KRAJANOV ČRNEČ, 18. 6. 2017 AlOJZIJEV KONCERT, 21. 6. 2017

18. MEDNARODNI FESTIVAl MAlIH VOKAlNIH 
SKUPIN SUHA DRAVOGRAD V DRAVOGRADU, 16. 6. 2017

Fotografije so prispevali: Franci Kotnik, Info pisarna Dravograd, Javni zavod Dravit Dravograd, JSKD OI 
Dravograd, Matic Grudnik, arhivi društev

JUniJ–deceMBeR 2017

Dogodilo se je . . .

lADO BIZOVIČAR – FOTR, 22. 6. 2017 ZADNJI DAN POUKA OŠ NT DRAVOGRAD, 23. 6. 2017
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SlAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE DRAVOGRAD S PODElITVIJO 
OBČIINSKIH NAGRAD IN PRIZNANJ, 30. 6. 2017

7. MEDNARODNA KIPARSKO-SlIKARSKA 
KOlONIJA NA OJSTRICI, 25. 6. 2017

POlETNA NOČ S PIHAlNIM ORKESTROM ŠENTJANž, 30. 6. 2017

10 lET DElOVANJA lIKOVNE SEKCIJE 
KUlTURNEGA DRUŠTVA DRAVOGRAD, 29. 6. 2017

OSREDNJA OBČINSKA PROSlAVA OB DNEVU 
DRžAVNOSTI V DRAVOGRADU, 23. 6. 2017

DRžAVNI FESTIVAl MAlIH INSTRUMENTAlNIH 
SKUPIN, 1. 7. 2017 ZlATA TROBENTA DRAVOGRADA, 1. 7. 2017

»KNEDl« ZA CMOK, 1. 7. 2017

DRAVOGRAJSKA NOČ, 1. 7. 2017 TEKMOVANJE ZA RIBIŠKEGA CARJA, 8. 7. 2017
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lEPA (JAKOBOVA) NEDElJA V ČRNEČAH, 23. 7. 2017

ODPRTJE RAZSTAVE 
lIKOVNIH DEl 
FRANCA RASINGERJA, 
25. 7. 2017

POBOžNOST NA ČAST FATIMSKI MARIJI, 13. 7. 2017

POlETNI DVORNI 
GlASBENI VEČERI 
- DITKA ČEPIN Z 
ANSAMBlOM, 
15. 7. 2017

POlETNI DVORNI GlASBENI VEČERI – SATCHMO 
DIxIElAND BAND CElJE IN JAZZ IT, 4. 8. 2017 PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOZETJA, 15. 8. 2017

ODPRTJE OBMOČNE RAZSTAVE lIKOVNE SEKCIJE 
KD DRAVOGRAD – VElIKA ČRTA, 28. 7. 2017

SREČANJE STAREJŠIH V ČRNEČAH, 27. 8. 2017
22. TRADICIONAlNO SREČANJE HARMONIKARJEV 
DIATONIKOV, 3. 9. 2017

TROTOV KRIž, 9. 7. 2017
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JESENSKE SERENADE – RAZSTAVlJENI MOZART, 11. 9. 2017

JESENSKE SERENADE V DVORCU BUKOVJE, 7. 9. 2017

ODPRTJE RAZSTAVE lIKOVNIH IN KIPARSKIH DEl 
FRANJA MAROŠKA, 12. 9. 2017

ODPRTJE RAZSTAVE FOTOGRAFIJ 
ZDENKA KUPČIČA, 11. 9. 2017

ZAKlJUČEK OBNOVITVENIH DEl, 
ElEKTRARNIŠKO NASElJE, 7. 9. 2017

JESENSKI žAV žIV, 16. 9. 2017 KONCERT VIS PlANIKA, 23. 9. 2017

REGIJSKA lIKOVNA RAZSTAVA, 14. 9. 2017

JESENSKE SERENADE – ČE GlASBA 
HRANA JE lJUBEZNI, 23. 9. 2017 POHOD DRUŠTVA DIABETIKOV “POlžKI”, september 2017
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S PESMIJO V ČAS SREBRNIH lAS, 14. 10. 2017
ODPRTJE RAZSTAVE lIKOVNIH DEl 24. lIKOVNE 
KOlONIJE Ex TEMPORE DRAVOGRAD, 7. 10. 2017

DOBRODElNI  KONCERT DRUŠTVA  
UPOKOJENCEV  DRAVOGRAD, 20. 10. 2017

SlOVESNA OTVORITEV PEŠPOTI ČRNEČE–DRAVOGRAD
Z RAZGlEDNO PlOŠČADJO, 5. 10. 2017

ODPRTJE RAZSTAVE 
lIKOVNIH DElA 
ANTONA VODUŠKA,
3. 10. 2017

SVEČANOST NA RUSKEM POKOPAlIŠČU, 27. 10. 2017 PROSlAVA OB DNEVU REFORMACIJE, 29. 10. 2017

žETEV AJDE PRI TRABERG 
CENTRU, 25. 10. 2017

KOMEMORACIJA OB DNEVU MRTVIH, 30. 10. 2017 DROBIČEV GOZD, 30. 10. 2017
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lITERARNI VEČER 18. PESNIŠKE OlIMPIJADE, 11. 11. 2017

KONCERT BENJAMINA lUžNICA, ANDREJA OFAKA 
IN BORUTA MORIJA V MCD, 1. 12. 2017

ODPRTJE RAZSTAVE lIKOVNIH DEl 
MARJANA VESONIKA, 6. 11. 2017

HElP! – A BEATlES TRIBUTE BAND, 10. 11. 2017

SHOD ČAROVNIC V BUKOVJU, 31. 10. 2017

7. lETNI KONCERT MEPZ ČRNEČE, 18. 11. 2017

RAZSTAVA KlEKlJARIC,  4. 12. 2017 RADEHOVSKA BOžIČNICA, ČRNEČE, 9. 12. 2017 
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nagradna križanka št. 27

Geslo križanke pošljite do 15. januarja 2018 na naslov: občina Dravograd, trg 4. julija 7, 2370 Dravograd. Izžrebani bodo trije nagrajenci, ki bodo prejeli knjižne nagrade. Imena 
izžrebancev bodo objavljena na spletni strani občine Dravograd in v naslednji številki Informatorja. v nagradni križanki ne smejo sodelovati osebe, zaposlene na občini 
Dravograd, kakor tudi ne njihovi ožji družinski člani.

naGRaJenci naGRadne KRižanKe – inFORMaTOR, ŠT. 26
V prejšnji številki Informatorja se je pripetila neljuba napaka; pomotoma smo ponovno objavili nagrajence pretekle namesto aktualne križanke. Za napako 
se opravičujemo! Uredništvo med reševalci nagradne križanke so bili izžrebani naslednji nagrajenci: Ljudmila naBernIK, Dobrova 12c, 
2370 Dravograd; angela maUreL, Libeliška gora 25, 2372 Libeliče; aljoša SKLeDar, Šentjanž 14, 2373 Šentjanž pri Dravogradu. Izžrebanci 
bodo prejeli knjižno nagrado, knjigo »Dravograd na stičišču poti«. nagrajencem iskreno čestitamo!

rešitev križanke iz Informatorja, št. 26: vodoravno: SKoPoSt, aLBanKa, mer, eoL, StIL, BI, nov SIJaJ, DanI, Ba, SreDStvo, CvetIČ, 
PaLmIro, naPrava, IDa, ŽarJa, LaGoS, SentenCa, faLa, eLDa, SarDoČ, nIK, KJ, LU, BerLIn, rU, monSUm, KLavIr, SLonČeK, LomaSt, 
Kat, aLonSo, In, oBoD, vIareGGIo, KovaČ, JanIS, oSP, orUmeneLoSt, Gea, tanaro, aKt, Hot. Geslo: nov SIJaJ DvorCa BUKovJe.




