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pogled v preteklost

na Poseki na meži je bila 
smučarska skakalnica s ko-
tom 35 metrov. Skakalo se 
je 8. 3. 1970 za pokal tabor-
nikov Koroške.
Skakali so tudi gostje iz 
ekipe za zimske olimpij-
ske igre: Danilo in Drago 
Pudgar ter Debelak. Za 
dravograjske tabornike so 
skakali Branko arih, mirko 
Grešovnik, marjan melak in 
rado Sentič.
rekord skakalnice imata 
arih in Grešovnik, ki sta pri-
stala pri 43 metrih. na sliki 
je marjan melak (pionir), ki 
je doskočil pri 31 metrih.

Sestri Hudrap, 
Ziberštan, januar 1969 

Zbral in uredil: Bogomir Fajmut - Fajči

PoGleD v PreteKloSt

miha in nada, Beclova ravna, februar 1970

Pred štartom smučarskega teka Dravograd–vič, februar 1939 miha ločičnik z elankami na Ziberštanu  
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December je čas dobrih želja, velikih 
pričakovanj nečesa novega in boljše-
ga, je mesec, v katerem se pogosteje 
družimo, izrečemo mnogo lepih želja 
drug drugemu in si poskušamo čim 
bolj polepšati dneve. 
v posebno zadovoljstvo so nam prižgane 
praznične luči, okrašene smrečice in pri-
jetna praznična glasba. Zame je to čaro-
ben čas, najlepši in notranje najbolj doži-
veti praznik, ki ga imam rada. Je čas peke 
božične potice, keksov in drugih dobrot. 
to so trenutki, ko nas obiščejo dobri mož-
je, kar trije, in nam polepšajo dneve. Ču-
dovito je, da znamo v tem času drug v 
drugem vzbujati prijetne občutke, za kar 
ne potrebujemo veliko. Dovolj je že pri-
jaznost ali kakšna dodatna pomoč komu 
pri opravilu, ki ga sam ne zmore opraviti. 
to obdobje spremlja veliko simbolike, pri-
jetnih dogodkov, številne obiske in mno-
ge dobrote, pripravljene z veseljem in lju-
beznijo ter s posebnim žarom. takoj, ko 
se poslovi božič, že slavimo praznik Dne-
va samostojnosti in enotnosti, s katerim 
smo si Slovenke in Slovenci, državljanke 
in državljani, pridobili pravico svobodne-
ga bivanja v lastni državi. Za njim sledi le 
še nekaj prijetnih dni, ki so za mnoge bolj 
dopustniški kot službeni, in že nastopi sil-
vestrovo ter vstop v novo leto. 

v tem adventnem času tudi premišljuje-
mo o dogodkih in aktivnostih v izteka-
jočem se letu in v glavah snujemo ideje, 
izzive in cilje za prihajajoče leto. vedno 
znova poskušamo pri sebi narediti neke 
vrste obračun leta, ki odhaja. leto 2019 bi 
lahko ocenili kot izredno zahtevno leto, 
srednje dobro uspešno, če smo zadovolj-
ni s tem, kar smo imeli možnost načrto-
vati. Seveda si želimo še marsikaj, več in 
boljše, veliko je idej, tudi potreb, žal pa so 
možnosti predvsem finančno omejene in 
prav je, da delamo v okviru mogočega in 
smo s tem zadovoljni.

nezadovoljstvo nas vedno omejuje pri 
doseganju zastavljenih nalog. nikoli ni 
prinašalec dobrega. 
tako na naše zasebno življenje kot na 
sobivanje v lokalni skupnosti odločilno 
vplivajo razmere v družbi, v kateri živimo. 
Pred 29 leti, ko smo se osamosvajali kot 
država, smo imeli drugačna pričakovanja, 
kot je današnja realnost. Govorilo se je, 
da bo Slovenija postala druga Švica, ker 
imamo zelo dobre pozicije za doseganje 
blaginje za vsakogar. Danes smo razoča-
rani, ker ni niti v sanjah tako. mogoče so 
bile naše želje in pričakovanja nerealna, 
mogoče so se izjalovila zaradi velike krize 
svetovne razsežnosti, prav gotovo pa je k 
sedanji podobi Slovenije veliko pripomo-
gla domača politika.

Po nekaj letih recesije naj bi bilo najhujše 
za nami. Gospodarstvo je v porastu, BDP 
se viša, vlada je napovedala najvišji prora-
čun do zdaj, omilili so se določeni krizni 
ukrepi, pokojninam se obeta uskladitev 
(minimalna sicer, a vendarle), sprostila 
so se napredovanja v javnem sektorju in 
poračunala so se plačna nesorazmerja, 
nekaj je več tudi sredstev za zaposlova-
nje mladih. Skratka, vidi se, da se nekaj 
premika na bolje. 

na žalost pa ta optimizem ne velja za ob-
čine. te smo v krizi plačale najvišjo ceno. 
Sredstva za izplačilo povprečnine (to so 
zakonsko predpisana finančna sredstva 
za izvajanje obveznih nalog za vsakega 
občana na leto) se zmanjšujejo iz leta v 
leto, nasprotno pa se stroški za izvajanje 
zakonskih nalog zvišujejo oziroma se za-
konske obveznosti, ki niso finančno pod-
prte, celo dodajajo.  
nastala je nevzdržna situacija, ko je 
zmanjkalo denarja za plačevanje zakon-
sko obveznih nalog, prenesenih iz države 
na občine. 

občine že nekaj let prosimo državo za 
tista finančna sredstva, ki nam po zako-
nu pripadajo. naložene naloge, kot so 
plačila vrtcev, sociale, domov za ostarele 
in domov za osebe s posebnimi potre-
bami, obšolskih dejavnosti, šolskih pre-
vozov, zdravstvenega varstva za socialno 
ogrožene, izvajanja kulturne in športne 
dejavnosti itd. smo prisiljeni izpolnjevati, 
a vlada naših opozoril o nezadostnih fi-
nančnih sredstvih noče slišati, še manj dr-
žavni poslanci. ob tem se vse pogosteje 
sprašujemo, ali državni poslanci niso tudi 
občani, ki poznajo zakonske obveznosti 
občin, v katerih živijo, in njihovo finančno 
stisko.

Da omenjeni finančni manko v preteklo-
sti ni bil tako zelo očiten, se lahko zahvali-
mo spretnosti občinskih uslužbencev pri 
črpanju eU sredstev za investicije. a tudi 
tega je vse manj. občine smo se mora-
le marsikdaj za plačevanje 15 odstotkov 
lastnega deleža pri eU investicijah za-
radi prenizke povprečnine zadolževati, 
kar nas je z leti pripeljalo do kreditne 
nesposobnosti. Same bi se bile lahko še 
zadolževale in normalno funkcionirale, 
a zaradi države, ki nam predpisuje limit 
zadolževanja, tega nismo smele. Gre za 
začaran krog. Država nam ne dodeli pri-
merne povprečnine, ki nam pripada po 
zakonu, sili nas v črpanje eU sredstev, do-
loča odstotke sofinanciranja teh investicij 
in določa višino zadolževanja. v takšnih 
razmerah je normalno funkcioniranje 
onemogočeno, predvsem pa je ustavljen 
investicijski razvoj lokalne skupnosti. 

vlada pa spet nič in državni zbor še manj. 
In ko za dobro jutro v časopisu prebereš, 
kako posamezni poslanci razlagajo držav-
ni proračun kar v tisočih milijardah evrov 
namesto v milijonih, se vprašaš, ali sploh 
vedo, kaj delajo in o čem odločajo. 
S časovnim zavlačevanjem črpanja eU 
sredstev s strani posameznih ministrstev 
in povrhu še z nerednim izplačevanjem 
le-teh se nas postavlja v finančno zelo 
neugoden položaj, ki lahko ima za posle-
dico celo neke vrste prisilno poravnavo. 
Za to abotno stanje v državi ni kriva le ta 
vlada, veliko večje breme slabega gospo-
darjenja je na prejšnji vladi in predvsem 
na državnem aparatu uslužbencev, ki de-
lajo na tem področju. 

Pa če se spet vrnem nazaj na povprečni-
no, ki finančno slabi lokalne skupnosti … 
Zakon o financiranju občin (Zfo) določa 
izračun povprečnine. ta se izračuna tako, 
da se pomnoži z indeksom, ki upošteva 
velikost občine, dolžino lokalnih cest, šte-
vilo prebivalcev do starosti 15 let in nad 
65 let. nazadnje je bila povprečnina ob-
računana v skladu z zakonom leta 2010, 
in sicer v višini 550 € /prebivalca. Potem 
se Zfo ni več spoštoval. 
letos je povprečnina 573,50 €. Za 2020 
je vlada predlagala 589,11 € /prebivalca 
in 588,30 €/prebivalca za leto 2021. Za-
konsko pravilno izračunana povprečnina, 
predlagana preko združenj občin Slove-
nije, je 658,80 €/prebivalca za leto 2020 
in 668,10 €/prebivalca za leto 2021, kar 
konkretno za našo občino pomeni okoli 
612.000 € več finančnih sredstev za leto 
2020 in okoli 668.916 € več denarja v letu 
2021. 

spoštovane občanke in občani!
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takšen predlog je vseboval tudi amand-
ma skupnosti in združenja vseh ob-
čin Slovenije, ki ga je za Proračun rS za 
2020/2021 potrdil odbor DZ rS za pro-
račun in finance ter ga zagovarjal na seji 
državnega zbora. 
na žalost so predlog poslanci zavrnili. 
nerazumljivo. Spet se poraja isto vpra-
šanje o poznavanju dela občin in njiho-
vega financiranja. le kaj so se poslancem 
lokalne skupnosti s tam živečimi občani 
tako zamerile, da jim nočejo (kot tudi sebi 
ne, ker so del teh skupnosti) omogočiti 
normalnega življenja na osnovi finančnih 
sredstev, torej povprečnine, ki jim po za-
konu pripada ob dejstvu, da je denarja v 
državnem proračunu v presežku? 
Kako lahko poslanec odloča o našem ži-
vljenju, če ne priznava niti osnovnega za-
konsko predpisanega finančnega okvirja 
za zadovoljevanje osnovnih potreb v lo-
kalni skupnosti, kot so plačevanje vrtcev, 
sociale, izobraževalnega sistema, kulture, 
športnih dejavnosti, vzdrževanja cest …?
Če se osredotočimo na pregled povpreč-
nine v naši občini, dobljene od države 
samo za leta trajanja zadnje eU perspekti-
ve, za obdobje od 2014 do 2020, je viden 
rezultat porazen. v tem času smo glede 
na zakonske predpise izgubili okoli 4,2 
milijona € finančnih sredstev samo iz na-
slova povprečnine. 

tako lahko vidimo, da bi bili z rednim 
plačevanjem zakonsko pripadajoče pov-
prečnine nepotrebni najeti krediti in mar-
sikatera prodaja nepremičnine za izpelja-
vo začrtanih investicij bi ostala v občinski 
lasti. finančno izčrpavanje občin je vse 
večje in posledice se že močno kažejo na 
neizvajanju novih investicij ter na usta-
vljanju že potekajočih. tega bo čedalje 
več, vse do popolne ustavitve razvoja. 
Sicer pa takšen odnos vlade do občin ne 
preseneča, če upoštevamo javno mnenje, 
ki je do občin izrazito negativno. občanke 
in občani se premalo zavedamo, da smo 
ravno občine tiste, ki najbolj neposredno 
vplivamo na kvaliteto našega življenja. na 
primer: občine plačujemo vrtce. Gre za 
visoke zneske, ki se nam na žalost zdijo 
sami po sebi umevni, pa še zdaleč ni tako. 
Pri nas so ti stroški do konca letošnjega 
leta znašali kar 1.090.000 €, v letu 2020 pa 
se bodo zaradi vklopitve novega vrtca v 
Šentjanžu še precej povečali. trenutno 
znaša letni prispevek za vsakega otroka, 
ki obiskuje domači vrtec, okoli 2.853 €, vr-
tec izven naše občine 2.963 € in zasebni 
vrtec 3.334 €. 
 
Iz proračuna plačujemo tudi šolske pre-
voze. ti na letni ravni predstavljajo okoli 
320.000 € ali skoraj 884 €/otroka. Za pro-
grame oŠ letno namenjamo 248.000 €. 

Skrbimo za socialno najbolj ogrožene 
prebivalce s plačevanjem zdravstvenega 
zavarovanja, domov za ostarele, domov 
za osebe s posebnimi potrebami, pomoči 
na domu in drugo v višini 553.000 €. vsa-
koletno za subvencije za uporabo javne 
infrastrukture porabimo okoli 193.000 €. 
Strošek vzdrževanja občinskih cest z raz-
svetljavo, sprotnega in investicijskega, 
znaša okoli 2,7 milijona €.  
Za intervencijsko sanacijo po naravnih 
nesrečah (poplave, vetrolom, žledolom, 
plazovi …) smo v zadnjih šestih letih po-
rabili okoli 2,5 milijona €, od tega je drža-
va prispevala 248.000 €.  

Skrbimo še za zadovoljevanje vrste dru-
gih potreb, ki neposredno in pomemb-
no vplivajo na pogoje življenja občanov, 
čeprav le-ti v večini ocenjujejo občinsko 
delo le po investicijah. 
In ravno to ni prav. Za splošni del prora-
čuna, ki je zakonsko obvezen, se porabi za 
okoli 7 milijonov € finančnih sredstev. na 
osnovi tega jih za izvajanje investicij osta-
ne bore malo. Če se odšteje še znesek za 
pokritje prispevka občine za koriščenje 
eU sredstev za investicije, nam prostih 
finančnih sredstev popolnoma zmanjka. 
Prisiljeni smo najeti kredit, dokler še ima-
mo s strani države predpisano kvoto za 
zadolževanje. 

naj zaključim, občine od vlade in po-
slancev ne zahtevamo ničesar, kar ni po 
zakonu, torej le dodelitev zakonsko izra-
čunane povprečnine, korekten in pred-
vsem pravočasen odnos pri črpanju eU 
sredstev z odpravo administrativnih ovir 
in omogočanje enakomernega razvoja 
vseh občin s poudarkom na postopni ize-
načitvi podeželskih občin z mestnimi. 

o tem, s čim smo se ukvarjali v letu 2019, 
ste bili že večkrat seznanjeni. v času od 
zadnjega izida Informatorja smo se naj-
več ukvarjali s projektom »oskrba s pitno 
vodo v porečju Drave-3. sklop«, vodovo-
dom v petih sodelujočih občinah Dra-
vske doline, vključno z našo. Investicija je 
fizično zaključena v približno 85 odstot-
kih. Zaradi pravil eU, »fidik«, ki zahtevajo 
kontrolo delovanja vodovodnega sistema 
na določenem področju še v roku enega 
leta po zaključku del, smo na moP vložili 
zahtevo za podaljšanje časa dokončanja 
investicije za dobro leto in pol in čakamo 
na odobritev. Projekt je zelo obsežen in 
zahteven. Spremljajo ga številni problemi, 
predvsem tehnični, ki zahtevajo sprotno 
preprojektiranje, vnovično pridobivanje 
soglasij lastnikov, gradbenih dovoljenj 
in drugih dokumentov. Časovno pa pro-
jekt zavirajo tudi težave v prepoznavanju 
upravičenosti del na njem s strani sofi-

nancerja, moP ter s tem povezanim nere-
dnim sofinanciranjem, ki je poleti povzro-
čilo izvajalčevo zaustavitev del. a projekt 
se mora zaključiti, zato se vsi vpleteni na 
njem močno trudimo, da ga čim prej in 
čim bolj kvalitetno dokončamo. 

od pomembnejših investicij v tem obdo-
bju je omembe vredna sanacija starega 
gasilskega doma, ki danes predstavlja 
stavbo z osmimi modernimi stanovanji. 
občina Dravograd se redno in uspešno 
prijavlja na razpise za črpanje eU sredstev 
v vseh dosedanjih perspektivah. tokrat 
smo se prijavili na tri investicije, izgradnjo 
manjkajoče kanalizacije v samem mestu 
v vrednosti okoli 800.000 €, opremljanje 
Industrijske cone otiški vrh pri Zbirnem 
centru z novim mostom čez reko mislinjo 
in povezovalno cesto do Korošice v vre-
dnosti slabih dveh milijonov € ter izgra-
dnjo kolesarskih stez v dveh smereh, do 
raven na Koroškem in do naselja meža v 
delu, ki še manjka, v skupni vrednosti (z 
občino ravne na Koroškem) 3,7 milijona 
€. Hkrati za državo pomagamo urejati li-
stine za dokončanje kolesarske steze po 
Dravski dolini in sodelujemo pri načrtova-
nju zahodne obvoznice Dravograda. 

v naslednjem letu ne moremo pričako-
vati kakšnih drugih večjih razpisov (tako 
evropskih kot državnih), zato bomo mo-
rali skrbno ravnati z lastnimi sredstvi. Žal 
je eU perspektiva 2014−2020 takšna, da v 
njej mnogokrat ne vidimo koristi, saj se 
prioritetno 'forsirajo' le »mehke vsebine«, 
ki pomenijo predvsem dodatno delo, 
zelo malo pa je v njej sredstev za konkre-
tne investicije. vsekakor bomo ves čas bu-
dno spremljali to dogajanje in se prijavili, 
če bomo v tem videli korist za občino. 

leto, ki je pred nami, bo za občino težko. 
trudili se bomo zmanjšati stroške, kjer se 
bo to dalo in zadržati standard, dosežen 
na vseh področjih.

Pravimo, da je življenje borba in boriti se 
je treba, zato naj vam božični čas prinese 
mnogo radosti v krogu vaših najdražjih, v 
letu, ki prihaja, pa zdravja, objektivnega 
optimizma, dobrih prijateljev in osebne 
sreče.
 

Marijana Cigala, županja 
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Prispevek: Miran Breg, vodja projektov

investicije

VZGOJNO INTERPRETACIJSKA VODNA 
UČNA POT BOBRČEK IN INFO CENTER − 
GEOPARK KARAVANKE
občina Dravograd si je uspešno pridobila evropska sred-
stva za ureditev info centra Geopark Karavanke v dvorcu 
Bukovje ter ureditev tematske poti okoli črneškega zaliva. 
v mesecu juliju 2019 so se začela izvajati gradbena dela za 
ureditev info centra v dvorcu Bukovje. obnovljeni prostori 
bodo namenjeni predstavitvi Geoparka Karavanke in stal-
nim razstavam o reki Dravi in življenja ob njej. 

Prostor bo hkrati primeren tudi za razne seminarje in iz-
obraževanja. Spomladi 2020 je predvidena tudi ureditev 
tematske poti okrog črneškega zaliva, ki bo skupaj z info 
centrom v Bukovju predstavljala celoto in s tem omogočala 
nov turistični produkt. v letu 2020 se predvideva še obnova 
gostinskega dela v dvorcu Bukovje in ureditev apartmaja. ta 
projekt pa je občina prijavila na razpis za sofinanciranje z eU 
sredstvi iz sklada eSrr. 

KOLESARSKA STEZA BEGANT–
DRAVOGRAD, ODSEK PARKIRIŠČE MEŽA–
PP DRAVOGRAD (kolesarska rampa)
v mesecu juniju 2019 se je za-
čela graditi kolesarska pove-
zava med parkiriščem meža 
in parkiriščem pod PP Dravo-
grad. Za izgradnjo si je občina 
pridobila evropska sredstva na 
podlagi razpisa za izvajanje 
celostnih prometnih strategij. 
Gradnja se je zaključila okto-
bra 2019. Z izvedbo je zago-
tovljena varna povezava med 
starim mostom in pešpotjo 
Črneče. Izvedba investicije je 
znašala 96.700,00 eUr z DDv.  

KOLESARSKA STEZA – POLIGON RELAX
občina Dravograd je uredila tudi zadnji odsek kolesarske 
steze med Šentjanžem in krožiščem pri »Kovtrovem mo-
stu«. Z izgradnjo odseka 
mimo poligona relax 
se je zagotovila varna 
povezava za pešce in 
kolesarje od Šentjanža 
do krožišča. Izvedbo 
investicije kolesarske 
povezave med otiškim 
vrhom in Dravogradom 
je prevzela Direkcija rS 
za infrastrukturo, njena 
izvedba pa je predvi-
dena za jesen 2020 in 
dokončanje v letu 2021.
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PROTIPRAŠNA ZAŠČITA MORI OJSTRICA (KS DRAVOGRAD)

PROTIPRAŠNA ZAŠČITA MOČNIK OTIŠKI VRh (KS ŠENTJANŽ)

PROTIPRAŠNA ZAŠČITA  REPNIK SELOVEC (KS ŠENTJANŽ)

Stanje pred obnovo

Stanje pred obnovo

Stanje pred obnovo

Stanje med obnovo

Stanje med obnovo

Stanje med obnovo

Stanje po obnovi

Stanje po obnovi

Stanje po obnovi

VRTEC ŠENTJANŽ
občina Dravograd je v letu 2019 uspešno izvedla postopek 
javno zasebnega partnerstva za izvedbo investicije izgra-
dnje vrtca v Šentjanžu. v postopku si je zagotovila zasebne-
ga partnerja, ki je bil tudi edini ponudnik, in to je podjetje  

SGP Pokeržnik d.o.o. iz Dravograda. Zasebnik bo v skladu z 
razpisnimi pogoji zagotovil zemljišče, izdelal projektno do-
kumentacijo, vrtec zgradil in ga upravljal 15 let, kolikor zna-
ša koncesijska doba. vrtec bo zgrajen do sredine leta 2020 
in bo občini v uporabo predan septembra 2020.

Prispevek: Matjaž Sedeljšak
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InveStIcIJe

PEŠPOT TRBONJE
v mesecu oktobru se je z izvajalcem gradbenih del − pod-
jetjem SGP PoKerŽnIK d.o.o. iz Dravograda − sklenil aneks 
št. 1 za podaljšanje pogodbenega roka do 30. 4. 2020 zaradi  

nepredvidenih dodatnih del ter neizpolnjenih obveznosti s 
strani Direkcije rS za infrastrukturo (obnova državne ceste).

PEŠPOT GORČE
v mesecu novembru se je z izvajalcem gradbenih del − pod-
jetjem SGP PoKerŽnIK d.o.o. iz Dravograda − sklenil aneks 
št. 1 za podaljšanje pogodbenega roka do 30. 4. 2020 zaradi  

neizpolnjenih obveznosti s strani Direkcije rS za infrastrukturo 
(preplastitev državne ceste).

trasa pešpoti med objekti

Zemeljska dela ob bodoči pešpoti

Gradnja opornega zidu

vgrajavanje betonskih temeljev za avtobusno nadstrešnico

Polaganje robnikov

Polaganje robnikov

asfaltiran del pločnika

nova pešpot z avtobusnima postajališčima in javno razsvetljavo
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InveStIcIJe

PLOČNIK DO PAPEŽEVEGA MOSTU CESTA LAMBIZER

vetikalna označba pločnika proti Kronski gori Del izvedenega opornega zidu (brez krone zidu)

temeljna vertikalna rebra za novo pešpot

Priprava terena za polaganje drenažnih cevi

vertikalna označba pločnika proti Šentjanžu Zaključek izvedenega opornega zidu (brez krone zidu)

Dela na novi pešpoti

Polaganje drenažnih cevi na betonsko posteljico

CESTA NA 
ROBINDVOR S 
PEŠPOTJO
Pogodba z izvajalcem 
gradbenih del − podje-
tjem KoStmann d.o.o. iz 
Slovenj Gradca, ki je bilo 
izbrano na javnem razpi-
su, je bila podpisana 10. 
12. 2018, gradbeni nad-
zor pa opravlja podjetje 
mPI mIlan PrŠa s.p. iz 
Dravograda.

CESTA GVIDAN
v mesecu avgustu se je z 
izvajalcem gradbenih del 
− podjetjem SGP PoKer-
ŽnIK d.o.o. iz Dravograda 
− sklenil aneks št. 1 za po-
daljšanje pogodbenega 
roka do 30. 11. 2020 zaradi 
razlogov s strani občine.
v mesecu novembru so 
se začela izvajati razna 
zemeljska dela ter pola-
ganje trdostenskih dre-
nažnih cevi. 

Predmet javnega naročila je ureditev cestne razsvetljave, pešpoti in obnova ceste v dolžini okoli  
300 m, kar mora biti po sklenjeni gradbeni pogodbi dokončano do 31. 8. 2020. v mesecu novembru 
so se začela izvajati dela na trasi nove pešpoti.



9  december 2019  •  Informator

JAVNA RAZSVETLJAVA 
GORČE

SANACIJA PLAZNIKOVEGA MOSTU 
V OTIŠKEM VRhU

med izvajanjem gradbenih del most med sanacijo

Stanje po izvedbi Saniran most čez neimenovan potok

OBNOVA OBZIDJA NA POKOPALIŠČU LIBELIČE (obnova treh vhodov in zidu v dolžini približno 30 m).

InveStIcIJe

Prispevek: Dominika Knez 
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komunala JKP Dravograd

Prispevek: Irena Petelin

PREZRAČEVANJE 
STANOVANJA
Na bivalno ugodje v stavbah vpliva 
vrsta dejavnikov, med katerimi je 
kakovost zraka med najpomemb-
nejšimi. Pomembni pokazatelji ka-
kovosti zraka so delež kisika v njem, 
ustrezna zračna vlaga ter količina 
vonjav in zdravju škodljivih sno-
vi. Primerno kakovost zraka lahko 
dosežemo le z ustreznim prezrače-
njem, pri čemer ne smemo pozabiti 
na dejstvo, da ima prezračevanje 
zelo pomemben vpliv na porabo 
toplote za ogrevanje. Toplotne iz-
gube stavbe namreč predstavljajo 
ventilacijske in transmisijske izgu-
be. Prve so posledica prezračeva-
nja, druge pa prehoda toplote skozi 
stavbni ovoj. 
Zamenjava starejših lesenih oken s so-
dobnimi tesnimi okni in pretirano var-
čevanje pri ogrevanju stanovanj sta 
prispevala k zmanjšanju rabe toplote, 
vendar v veliko primerih tudi na račun 
slabše kvalitete zraka in bivanjskih raz-
mer. namreč skozi stara netesna okna je 
delno potekalo naravno prezračevanje, 
ki je v veliki meri zmanjšalo nevarnost 
površinske kondenzacije in posledično 

pojav plesni. Poslabšanje kvalitete zra-
ka ima za posledico bolj ali manj resne 
zdravstvene težave, ki se lahko pokaže-
jo šele po daljšem obdobju.
naravno prezračevanje 
Poleg nekontroliranega vdiranja zraka 
skozi netesna mesta v stavbi (okna in 
vrata) je treba zadostne količine sveže-
ga zraka zagotoviti z odpiranjem oken. 
Pravilno in energetsko najbolj učinkovi-

to je intenzivno zračenje z odpiranjem 
oken in vrat na stežaj, da se ustvari pre-
pih. Priporoča se odpiranje 3- do 4-krat 
na dan za kratek čas (3–5 minut). Precej 
bolj energetsko in posledično stroškov-
no potratno je dolgotrajno zračenje s 
priprtimi okni v polvertikalnem položa-
ju (t. i. »okno na kip«).

PITNA VODA
Javno komunalno podjetje Dravograd, 
d.o.o. kot izvajalec javne službe oskrbe 
s pitno vodo v občini Dravograd sezna-
nja svoje uporabnike skladno s Pravilni-
kom o pitni vodi (Ur. l. rS, št. 19/2004, 
35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 
74/2015 in 51/2017) in veljavnimi odloki 
o oskrbi s pitno vodo na območju obči-
ne Dravograd.

Pogosta vprašanja in odgovori 
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 itd.) 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 tudi zagotovi nadomestno oskrbo 
s pitno vodo (npr.: z embalirano vodo, 
vodo iz cisterne, prevezavami, lokalno 
pripravo, drugo). Pri postopku prekuha-
vanja vode je treba upoštevati navodila 
o prekuhavanju vode, ki jih najdete na 
naši spletni strani (jeziček Dejavnosti−
oskrba z vodo−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 sledi 
na umivalnikih, kadeh in podobnih me-
stih, kjer voda stalno izteka, je posledica 
prisotnosti mangana in železa v pitni 
vodi. mangan in železo sta v vodi v to-
pni obliki, ob prisotnosti (o2) pa preide-
ta v netopno obliko in se izločita v obliki 
usedlin, ki se nabirajo v notranjosti vo-
dovodnih 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 internih vodovo-
dnih omrežjih, kjer voda dalj časa stoji.

Čas, potreben za izmenjavo zraka v prostoru s posameznim načinom zračenja. Pravilno 
prezračevanje je z ustvarjanjem prepiha (okna in vrata odprta na stežaj), saj s tem hitro zamen-
jamo zrak in preprečimo podhlajevanje konstrukcije in ostalih elementov v prostoru.

KomUnala
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Primer dela notranjega vodovodnega omrežja 
− pojav rjave vode na pipi.

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 
predstavljajo stalno trdoto vode. vsota 
vseh spojin kalcija in magnezija pa je 
skupna trdota vode. Za merjenje trdote 
vode obstaja več enot, najpogosteje pa 
jo merimo v nemških trdotnih stopnjah 
(1 °n = 10 mg kalcijevega oksida na liter 
vode) in francoskih trdotnih stopinjah (1 
°f = 10 mg kalcijevega karbonata na li-
ter vode). voda v vodovodnem sistemu 
občine Dravograd sodi med srednje 
trde vode. Povprečna trdota vode v vo-
dovodnem omrežju vS Dravograd–Čr-
neče je 4,65 °n, v vS trbonje je 6,9 °n in 
surova voda črpališča Črneče 18 °n.

Zakaj se v vodovodnem omrežju poja-
vljajo 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 posameznih 
neskladnih vzorcev pitne vode, ugoto-
vljenih z laboratorijskimi preiskavami?
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 izvedeni 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 itd. 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 izpiranje 
posameznih odsekov vodovodnega 
omrežja?
Problem pojava večje količine »peska« 
v vodi oziroma motne vode poskuša-
mo omiliti z načrtnim izpiranjem posa-
meznih delov vodovodnega omrežja. 
Izpiranje opravimo na podzemnih in 
nadzemnih hidrantih, ki služijo za po-
žarno zaščito. Ker praviloma izpiramo 
le omrežje, ki je pod našim upravlja-
njem, bi porabnike želeli opozoriti, da 
se zgoraj opisani procesi dogajajo tudi 
na njihovem internem hišnem omrež-
ju. Zato je treba občasno izprati tudi 
interno omrežje, ki zajema cevovod, 
opremo in naprave, ki so vgrajene med 
priključkom na sistem za oskrbo s pi-
tno vodo in mesti uporabe pitne vode 
(pipe). Pri manjših internih omrežjih za 
uspešno izvedbo izpiranja zadostuje že 
to, da istočasno odpremo večje število 
vodovodnih pip na tem omrežju. Pri 
večjih internih omrežjih pa je tako kot 
na javnem vodovodnem omrežju treba 
občasno izpirati omrežje preko hidran-
tov in blatnih izpustov. v primeru, da je 
hišno vodovodno omrežje osumljeno 
kot vzrok za neskladnost pitne vode, 
upravljavec javnega sistema za oskrbo 
s pitno vodo skladno s Pravilnikom o 
pitni vodi (Ur. l. rS, št. 19/04 − 9. člen, 
35/04, 26/06, 92/06 in 74/2015) pripo-
roča porabnikom izvajanje ukrepov za 
zmanjšanje ali odpravo tveganja.

VZDRŽEVANJE hIŠNEGA 
VODOVODNEGA OMREŽJA
Hišno vodovodno omrežje zajema ce-
vovod, opremo in naprave, ki so vgra-
jene med priključkom na sistem za 
oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe 
pitne vode. Hišno vodovodno omrež-
je, vključno z mesti uporabe (pipe), je 
treba redno in pravilno vzdrževati. 
•	voda naj na vsaki pipi pred prvo 

uporabo tega dne teče vsaj 2 minu-
ti (curek naj bo enakomeren, srednje 
jakosti, debelosti 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 dru-
ge nastavke.

•	Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki 
teče po tem sistemu in po potrebi 
odstranjevanje vodnega kamna.

•	na mestih, kje voda v omrežju zastaja, 
naj se izvaja tedensko izpiranje do stabi-
lizacije tempe-
rature vode.

•	 evidentirat i 
je treba slepe 
rokave in jih 
odstraniti. Do 
takrat je tre-
ba enkrat na 
teden spirati 
vodo iz slepih 
rokavov.         

Čiščenje pred prvo uporabo s spiranjem z 
vodo, ki teče po sistemu ter čiščenje mrežice 

in drugih nastavkov.
Koristni nasveti v vezi z zmanjšanjem 
porabe pitne vode
•	Pri nakupu pralnega in pomivalnega 

stroja bodite pozorni na predvideno 
porabo vode.

•	Pomivalni stroj uporabljajte, ko bo poln.
•	vodo, ki ste jo uporabljali za umivanje 

sadja in zelenjave, lahko uporabite za 
zalivanje rož. enako velja za vodo iz 
akvarija.

•	med umivanjem rok, zob ali med bri-
tjem zapirajmo pipo.

•	Uporabljajmo raje tuš kot kopalno kad.
•	Preverimo, ali smo pipo po uporabi 

dobro zaprli.
•	Preverimo, ali splakovalnik v stranišču 

pušča.
•	Zamenjajmo stari splakovalnik v stra-

nišču z novim, dvostopenjskim.
•	  ne uporabljajmo stranišča za odplako-

vanje uporabljenih papirnih robčkov, 
po uporabi jih odvrzimo v koš.

•	Privarčujete lahko tudi z rednim pre-
gledovanjem hišne vodovodne nape-
ljave. Če opazite, da voda izteka iz pipe 
ali wc kotlička, nemudoma ukrepajte.

KomUnala
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ZGOREVANJE LESA 
V MALIh KURILNIh 
NAPRAVAh
V našem okolju številna gospodinj-
stva za kurjavo v svojih kurilnih na-
pravah za gorivo uporabljajo les v 
obliki polen, sekancev ter pelet. Ta-
kšna kurjava je ob sodobnih pečeh in 
pripravi goriva okolju dokaj prijazna, 
če so upoštevana vsa pravila pri vzdr-
ževanju in kurjenju v pečeh.
na kvaliteto zgorevanja vpliva stanje 
kurilne naprave in dimnika, ki ju je tre-
ba redno čistiti, namreč že milimetrska 
obloga na stenah kotla zmanjša njegov 
izkoristek za 6 odstotkov. Za optimalno 
kurjenje je najbolj pomembno pravilno 
zgorevanje lesa v kurilnih napravah, to 
pomeni poleg suhih drv z visoko kuril-
no vrednostjo tudi zadostne količine 
svežega zraka za zgorevanje. ali gorivo v 
kurišču dobro zgoreva, lahko presodimo 
tudi na pogled. Zaželen je svetel, celo 
modrikast plamen, nikakor pa ne sme 
biti temno rdeč ali celo črno obrobljen.

Prikaz slabega in dobrega zgorevanja lesa.

majhni delci goriva ne zgorijo zaradi po-
manjkanja kisika ali prenizke temperatu-
re. ti nezgoreli delci potujejo z dimnimi 
plini v okolico, nekaj pa jih ostane na 
stenah kurilne naprave in dimnika. Če 
s prostim očesom opazimo temen dim 
na vrhu dimnika, to vsekakor pomeni 
zelo slabo zgorevanje predvsem z vidi-
ka prašnih delcev (nezgorelega ogljika). 

Razlika med dimom pri izhodu iz dimnika pri 
dobrem in slabem zgorevanju.

Če pride do vžiga oblog (saj in smol) v 
dimniku, je to skrajno opozorilo, da gre 
za zelo slabo zgorevanje, ki ga je treba 
odpraviti zaradi negativnih posledic na 
okolje, slabega energetskega učinka, 
zagotavljanja požarne varnosti in pa 
predvsem zaradi zaščite ljudi. nepri-
merno zgorevanje lahko opazimo tudi 
po barvi pepela, zaželen je svetlo siv 
pepel, s čim manj delci oglja.

        

Vžig oblog (saj in smol) – dimniški požar.

GREZNICE IN MALE 
KOMUNALNE ČISTILNE 
NAPRAVE
V preteklem obdobju treh let smo 
evidentirali in izčrpali 966 greznic 
in malih komunalnih čistilnih na-
prav. V letu 2020 začenjamo z no-
vim triletnim obdobjem.
Po zaključku leta 2019 bomo imeli do-
končen seznam vseh obstoječih gre-
znic in mKČn, hkrati pa tudi seznam 
vseh objektov, ki nimajo urejenega 
odvajanja fekalnih vod v skladu z veljav-
no zakonodajo. Seznam teh objektov 
bomo posredovali tudi na medobčinski 
inšpektorat Dravograd.
Glavni razlog za pomik roka izvedbe ure-
ditve odvajanja fekalnih vod po Uredbi 
se je spremenil predvsem zato, ker se je 
pokazalo, da večji del uporabnikov ob-
stoječih greznic do konca leta 2017 ni 
imel ustreznega odvajanja in čiščenja, to-
rej mKČn. v primerjavi s prejšnjo uredbo 
iz leta 2007 pa se niso spremenili samo 
roki, bistveno se je spremenil tudi način 

urejanja odvajanja fekalnih vod. lastnik 
objekta, ki odvaja komunalno odpadno 
vodo brez vsakršnega čiščenja nepo-
sredno v okolje, mora namestiti mKČn 
oz. nepretočno greznico najpozneje do 
konca leta 2021. to velja tudi tam, kjer 
obstoječa ureditev odvajanja oz. grezni-
ca ni skladna s predpisi, ki so veljali v času 
gradnje objekta. lastniki hiš, pri katerih 
je bila greznica zgrajena po predpisih, 
morajo najpozneje ob prvi rekonstruk-
ciji objekta namestiti mKČn ali pretoč-
no greznico, ki to dopušča, nadgraditi z 
enoto za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali 
infiltracijo. Za prvo rekonstrukcijo veljajo 
posegi, za katere je potrebno gradbeno 
dovoljenje.
Storitve praznjenja greznice so opra-
vičeni kmetje, ki so vpisani v register 
kmetijskih gospodarstev. Imeti morajo 
dodeljeno številko KmG-mID in ločeno 
gnojno jamo za kmetijsko dejavnost 
(Uredba o odvajanju in čiščenju ko-
munalne odpadne vode − Uradni list 
rS, št. 98/15 in 76/17). Blato iz obstoje-

če greznice oz. mKČn je treba zmešati 
skupaj z gnojevko oziroma gnojnico ter 
skladiščiti najmanj šest mesecev pred 
uporabo.
v treh letih smo prejeli 221 ustreznih iz-
jav, 10 kmetov teh izjav ni podalo. Je pa 
treba izjave obnavljati na vsaka tri leta, v 
nasprotnem primeru jim moramo stori-
tev zaračunavati in jih uvrstili v eviden-
co praznjenja greznic oziroma mKČn.
vse kmete bomo o tem pisno obvestili.

Primer nepretočne 
greznice in slika 
pravilnega de-
lovanja male ko-
munalne čistilne 
naprave – voda na 
iztoku je čista.

ZBIRANJE IN PONOVNA UPORABA ODPADKOV 
Obstajajo številni načini, kako pripomoremo k zmanj-
šanju količine odpadkov, eden izmed učinkovitejših je 
ponovna uporaba. Ponovna uporaba ni enkratno deja-
nje, temveč je odnos do stvari in življenjska filozofija, 
ki jo lahko vsakodnevno uresničujemo. Preden zavržemo 
izdelek, ki ga ne potrebujemo več, razmislimo, ali ga lahko ne-
komu podarimo, prodamo ali kako drugače uporabimo. Ima-
mo tudi možnost, da izdelek pripeljemo na zbirni center, kjer 
povemo, da je izdelek še uporaben in ga bo mogoče kdo drug 
zelo vesel. 

vse občane prosimo, da dosledno ločujejo odpadke v skladu 
z navodili, ki so objavljena tudi na naši spletni strani www.jkp-
dravograd.si.

Delovni čas Zbirnega centra Otiški Vrh

Slabo zgorevanje 
lesa – temno rdeč 
plamen

Dobro zgorevanje 
lesa – svetel 
plamen

DelovnI ČaS malIca

PoneDelJeK, toreK, SreDa 
in ČetrteK   

8:00 do 16:00 10:30 do 11:00

PeteK 8:00 do 14:00 10:30 do 11:00

SoBota (1. in 3. v mesecu) 8:00 do 12:00      

KomUnala
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KS DRAVOGRAD                 
V drugem polletju leta 2019 smo v Svetu Krajevne sku-
pnosti Dravograd, ki šteje 4388 krajank in krajanov in je 
največja KS v občini Dravograd, naredili veliko novega 
za boljše počutje in boljše bivanje v Dravogradu. Izvedli 
smo načrt za drugo polovico leta in dodali nekaj novih 
dejavnosti.
Drugo polletje tega leta je minilo v realizaciji zastavljenih 
ciljev in načrtov za leto 2019. Po volilnih enotah v KS Dravo-
grad nam je uspelo uresničiti skoraj vse zastavljene cilje in 
morda še več.

ob pripravi proračuna občine Dravograd za leto 2020 se je 
vodstvo občine odločilo, da prebivalcem občine omogoči, 
da za manjši del proračuna predlagajo sami, kaj naj se postori 
po občini (participativen proračun). Poraba sredstev v višini 
100.000 eUr je bila razdeljena po krajevnih skupnostih glede 
na število prebivalcev. KS Dravograd je tako dobila možnost, 
da je za ta sredstva v višini 30.000 eUr prisluhnila željam pre-
bivalcev KS Dravograd in jih poskusila strniti v manjše projek-
te za leto 2020. Krajani KS Dravograd ste predlagane projekte 
v mesecu novembru potrdili z glasovanjem na sedežu KS. 
Po potrditvi predlogov s strani občinske komisije so strokov-
ne službe občine Dravograd te projekte vnesle v proračun 
2020, člani oS so ga potrdili, izvedba le-teh pa bo v letu 2020.

Izvedli smo tudi nekaj manjših investicij, pri katerih lahko KS 
pomaga s finančnimi sredstvi, predvsem na področju turiz-
ma in infrastrukture. Sodelovali smo pri popravilih cest in po-
stavitvi varnostnih ograj ob cestah, pomagali smo krajankam 

in krajanom sanirati poškodovane ceste, ki so v pristojnosti 
KS. Pomembno je, da smo pri blokovskem naselju na meži 
postavili novo otroško igrišče ter pomagali pri nabavi novih 
igral za Podružnično osnovno šolo ojstrica.

na področju humanitarnih zadev smo v mesecu novembru 
preko oZ rK Dravograd pomagali pri obdarovanju socialno 
ogroženih otrok iz občine in KS ter določena sredstva naka-
zali tudi za ta namen.

Prireditve, ki so bile v drugi polovici leta, so po terenskih od-
borih že tradicionalne, novost pa je, da se prireditve za to 
meža, trg, robindvor, Podgrad in mariborsko cesto organizi-
rajo skupaj na eni lokaciji. tako je bilo organizirano srečanje 
od lipe do lipe na Grajski bajti in to bomo poskušali obdrža-
ti kot tradicionalno. 

v mesecu juliju sta potekali prireditvi srečanj krajanov pod 
lipo pri sv. magdaleni in srečanje krajanov ter lepa nedelja na 
viču ob lipi, meseca avgusta pa pri treh križih na ojstrici. Prav 
tako smo sodelovali tudi na prireditvi Zlata jesen, kjer smo 
skupaj z ostalimi KS in tD kot soorganizatorji izvedli lepo pri-
reditev na prostoru Špic D.  

v jesenskem delu smo sodelovali tudi na prireditvah: Žetev 
ajde, Svetovni dan diabetesa (skupaj z Društvom diabetikov 
Dravograd Polžki), 25. Dobrodelni koncert KarItaS, 15. oble-

KraJevne SKUPnoStI

krajevne skupnosti Občine Dravograd

Prispevek: Ferdo Abraham, foto: Abraham F. in Burja Z.
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tnica folklorne skupine Dravca, obnovitev in zaščita lesenih 
kipcev na ojstrici.

NASELJE PODGRAD – DOGAJANJE V LETU 2019
Prebivalci naselja Podgrad smo z 223 zbranimi podpisi preko 
KS Dravograd konec januarja 2019 zahtevali sklic zbora obča-
nov, ki je bil s strani občine Dravograd izveden 20. marca 2019.
Poleg predstavitve razvojnih programov za obdobje 
2019−2022 s strani strokovnih služb smo na zboru obravnavali 
tudi dve pereči temi, zahtevani s strani prebivalcev Podgrada 
(cesta s pešpotjo do naselja Podgrad in čista voda za vsakega 
prebivalca Dravograda) in tam zahtevali, da se ustanovijo de-
lovne skupine, v katerih bodo tudi predstavniki KS Dravograd, 
ter da se aktivnosti za rešitev nemudoma začnejo. 
obe delovni skupini sta ustanovljeni in takoj aktivno angažira-
ni. v njej so predstavniki strokovnih služb občine Dravograd, 
predstavniki KS Dravograd in predstavnik strokovne javnosti.
Delovna skupina za vodo se ukvarja z raznimi težavami na lo-
kalnem nivoju in aktivno sodeluje s pristojnimi službami na 
državnem nivoju. Prvi pozitivni rezultati so že vidni, in kot vse 
kaže, bomo v Dravogradu lahko tudi v prihodnosti pili čisto ter 
neoporečno vodo.
Skupini za projekt ceste s pešpotjo do naselja Podgrad je 
v nekaj mesecih z nekaj spremembami na projektni doku-
mentaciji in pri samem projektu uspela pridobiti vsa soglasja 
krajanov, kar je pogoj za izvedbo razpisa izbire izvajalca. v 
proračunu 2020 in naprej je predvideno, da bo izvajalec za 
obnovo in širitev ceste izbran najkasneje v letu 2020 ter da 
se bomo do konca leta 2021 že vozili po prenovljeni ter raz-
širjeni cesti, kjer se bosta lahko srečali tudi dve tovorni vozili. 
v času del bodo tovorna vozila preusmerjena na druge ob-
činske ceste, za osebna vozila pa bo predvidoma urejen eno-
smerni promet. Datum začetka del se v občinskih proračunih 
že nekaj let konstantno premika v prihodnost, zato upamo, 
da nujno potrebno cesto s pešpotjo dobimo čim prej.

Prebivalci naselja Podgrad smo na pobudo KS po partici-
pativnem proračunu za sodelovanje krajanov pri pripravi 
dela proračuna 2020 podali predlog za dokončanje škarpe 
nasproti bloka na naslovu Podgrad 53, ki so jo občinske stro-
kovne službe začele delati v letu 2006 in ta projekt zaradi 
težav pri lastništvu prekinile.

Prav tako smo predlagali, da se prenovi manjši del občinske 
ceste skozi naselje Podgrad (od Šlosmlinarja do Krajnika), ki 
je v katastrofalnem stanju in je zelo nevaren. Za ta predlog 
smo dobili informacijo, da je ta sanacija ceste že vključena v 
proračunsko postavko 2018-10 ter da bo glede na nrP izve-
dena v letu 2021.

Ker pa se tudi v Podgradu radi družimo in smo bili z udelež-
bo na prireditvi od lipe do lipe na lokaciji dravograjskega 
gradu in Grajske bajte zelo zadovoljni, bomo predlagali, da 
ta zgodovinska lokacija postane tradicionalna točka KS Dra-
vograd za praznovanje občinskega praznika. Želimo si, da bi 
bile razvaline dravograjskega gradu nekoč osvetljene, dreve-
sa, ki zakrivajo pogled, posekana in okolica urejena za razne 
prireditve. ta dravograjski biser bi se lahko videl že na daleč 
in postal prepoznavni del kraja, ne glede na to, iz katere sme-
ri se pripeljemo v Dravograd.
Z veseljem se bomo udeležili tudi združenega praznovanja 
krajanov Dravograda v prazničnem decembrskem času in 
pokazali, da lahko tudi v našem zaspanem Dravogradu sku-
paj naredimo praznično vzdušje.
Zvone Burja, član Sveta KS Dravograd, za naselje Podgrad

vendar pa delo po terenskih odborih ni edina aktivnost naše 
KS, saj se vključujemo tudi v delovanje posameznih društev 
in pomagamo pri aktivnostih za boljše delovanje lokalne 
skupnosti.
Prav tako smo finančno pomagali raznim kulturnim dru-
štvom. Z veseljem pomagamo tistim društvom, ki se ukvar-
jajo s kulturno, pevsko ali drugo aktivnostjo za dobrobit kra-
janov in krajank KS Dravograd. Pri izvedbi letnih programov 
smo pomagali društvu invalidov, društvu upokojencev in 
KarItaSU, in sicer pri organiziranju humanitarnih akcij, kot 
je bil dobrodelni koncert za pomoč ogroženim družinam. 
Pomagali smo tudi vsem ostalim domoljubnim in veteran-
skim organizacijam, ki imajo sedež v KS Dravograd. Seveda 
vseh ne bom našteval, saj jih je veliko. cilj delovanja sveta 
KS je pomoč društvom in organizacijam, ki imajo sedež v KS 
Dravograd, in sicer za boljše družabno počutje v lokalni sku-
pnosti. Prav tako smo pomoč nudili športnim društvom in 
nK Koroška Dravograd za boljše delovanje in možnost mno-
žičnega udejstvovanja naših krajanov na področju športa, 
tudi najmlajših, tistih iz vvZ. aktivno smo pomagali tudi ob 
praznovanju 70. letnice nogometnega kluba Dravograd.
Prireditve v KS, ki jih organizirata JZ Dravit in turistično dru-

štvo Dravograd, so bile dobro obiskane, KS pa pomaga in 
sodeluje, kolikor zmore predvsem v organizaciji ali s finančno 
pomočjo. ostale prireditve, ki so organizirane v KS, pa so po-
tekale skupaj z oŠ in vrtcem v Dravogradu.

v mesecu novembru smo ob tednu otroka učencem 1. razre-
dov oŠ Dravograd podarili didaktične pripomočke in igrače 
za boljši razvoj in preživljanje časa v podaljšanem bivanju v 
oŠ. Učenci so bili didaktičnih igrač zelo veseli in so se zanje 
zahvalili z zapetimi pesmicami.

v mesecu decembru bomo v okviru KS Dravograd in teren-
skih odborov pripravili tudi prireditve, in sicer obisk Božička 
na ojstrici in viču, kjer bomo ob obisku dobrih mož obdarili 
otroke. S tD in JZ Dravit bomo sodelovali na prireditvah v 
mesecu decembru, in sicer med 26. in 29. 12.2019 na trgu 
pri šoli in poskušali nekaj narediti za naše krajane in krajanke 
skupaj z ostalimi deležniki. 

Prav tako smo bili aktivni na področju gramoziranja in obno-
ve nekategoriziranih cest in pri postavitvi varnostnih ograj 

KraJevne SKUPnoStI
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KS ČRNEČE
Počasi se zaključuje leto in vedno se pogleda opravljeno 
delo za nazaj in predstavijo plani za naprej. V KS Črneče 
je vedno več dogodkov v prvi polovici leta: smučanje pri 
Bukovniku, materinski dan, postavljanje mlajev, pro-
slava na Ruskem pokopališču in tako dalje. Polletje pa 
zaključimo s srečanjem krajanov 
pod vaško lipo. to srečanje je bilo 
letos pri sv. Križu in bilo zelo dobro 
obiskano. KS je tudi soorganizator 
srečanja starejših občanov in koncer-
ta mešanega pevskega zbora Črneče. 
v gledališki skupini Črneče so začeli z 
vajami za novo predstavo. Člani sveta 
KS se redno udeležujemo sej. Sproti 
rešujemo probleme in preko dveh 
svetnikov tudi naslavljamo pobude 
in vprašanja na občinski svet. najve-
čja investicija v KS Črneče, cesta Pod-
klanc–Dobrova je zaključena. ob tej 
investiciji se je zgradil nov vodovodni 
in kanalizacijski sistem. Gospodinjstva 
se že priklapljajo nanj. v zaselek ronet 
se je pripeljala pitna voda. največja 

rak rana KS Črneče je seveda dotrajana kanalizacija v sami vasi 
Črneče. v predlogu proračuna občine Dravograd za leto 2020 
so tudi sredstva, namenjena za začetek sanacije dotrajane ka-
nalizacije. Svet KS Črneče je podal tudi predloge za participa-
tivni del proračuna občine Dravograd. v decembru bo otroke 
obiskal dedek mraz in že si bomo voščili srečno novo leto.

Marko Kogelnik, predsednik Sveta KS Črneče

na takih cestah v KS Dravograd, kjer je to zaradi varnosti nuj-
no potrebno. to je na območju vrat, ojstrice, Goriškega vrha, 
Podgrada in meže.
Začela se je rekonstrukcija ceste s pešpotjo na robindvor, ki 
je bila že težko pričakovana in bo predvidoma zaključena ko-
nec leta 2020. vse prebivalce naselja robindvor zaradi aktiv-
nih gradbenih del prosimo za strpnost ob morebitnih krajših 
zastojih v prometu.

Sodelovali smo na športnih igrah, v organizaciji Društva di-
abetikov Dravograd Polžki, kjer je bilo udeleženih pet ekip, 
med njimi tudi ekipa KS Dravograd. Po težki borbi in v prije-
tnem tekmovalnem vzdušju smo zasluženo zasedli 3. mesto 
v igranju Petanjke. takšna druženja v KS Dravograd na zgornji 
meži ob brunarici so dobrodošla ter koristna, saj se v Dravo-
gradu vse premalo družimo.

Člani ekipe KS z leve proti desni: Burja, Abraham in Kaiser.

v času od julija do decembra 2019 je imel svet KS štiri redne 
in eno izredno sejo, kjer smo sprejeli nekaj odločitev, ki po-
zitivno vplivajo na delovanje in počutje krajanov in krajank v 
KS Dravograd.

Svet KS si bo še naprej prizadeval in poskušal pridobiti še več 
predlogov in mnenj krajank in krajanov za boljše delovanje in iz-
boljšanje bivanja v lokalni skupnosti. Prav tako pa krajani in kra-
janke vabljeni v prostore KS Dravograd na meži 10, kjer imamo 
vsako prvo sredo uradne ure med 9. in 11. uro, vsako tretjo sredo 
v mesecu pa med 15. in 17. uro. lahko pa z nami kontaktirate 
tudi preko e-pošte: ks.dravograd@kanet.si ali ks.dravograd@
gmail.com. veseli bomo vseh vaših predlogov in pobud. S sku-
pnimi močmi bomo pripomogli k boljšemu bivanju in življenju 
v ožjem delu lokalne skupnosti KS Dravograd.
v imenu članov Sveta KS Dravograd naj v času, ko se bližajo 
božični in novoletni prazniki, vsem zaželim:

Spoštovane krajanke in krajani KS Dravograd, občani in občanke 
občine Dravograd!
December je čas, ko se oziramo nazaj in delamo ”inventuro” leta, 
ki se izteka. In je hkrati čas, ko se oziramo naprej, v prihodnost, v 
leto, ki prihaja. Obljube, zaobljube in želje. Želje zase in za bližnje. 
Običajno si ljudje želje izmenjamo v božično-novoletnih voščilih, 
zato vam člani Sveta KS Dravograd želimo miren in srečen božič 
ter zdravo in uspešno leto 2020.

KraJevne SKUPnoStI
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KULTURNO DRUšTVO ČRNEČE
v kulturnem društvu Črneče so vse sekcije marljivo delale in 
ustvarjale prireditve ali pa samo sodelovale na prireditvah v 
občini Dravograd in drugod po Sloveniji.
mešani pevski zbor Črneče je sodeloval na vseh krajevnih pri-
reditvah, srečanju krajanov pod vaško lipo pri sv. Križu, sreča-
nju starejših in invalidnih krajanov KS Črneče in se intenzivno 
pripravljal na 9. samostojni koncert, ki je bil 16. 11. 2019 v dvo-
rani gasilskega doma Črneče. mePZ Črneče prepeva ljudske in 
narodne pesmi, pa tudi sodobne pesmi in popevke.
Koncert so popestrili tudi gostje večera – etno skupina ZImSKI 
KoScI. največja nagrada za trud in ustvarjanje pevcev in seve-
da pevovodkinje maruše mavrič so polna dvorana gledalcev, 
nasmejani in zadovoljni obrazi, bučen aplavz ter prijetno dru-
ženje po izvedenem koncertu.
Gledališka skupina Črneče je v juniju organizirala srečanje 
predstavnikov neformalnega združenja ljubiteljskih gledali-
ških skupin, v katerem sodeluje okoli 20 gledaliških skupin iz 
širše Slovenije, z namenom sodelovanja in organiziranja gle-
daliških predstav. najprej smo si ogledali dvorec Bukovje, ki ga 
je večina udeležencev obiskala prvič. Jože Kramer pa nam je 
na zanimiv in edinstven način predstavil zgodovino dvorca. v 
drugem delu srečanja smo si predstavniki gledaliških skupin 
izmenjali informacije o predstavah, ki jih posamezne skupine 
pripravljajo in o pripravi abonmaja ljubiteljskih gledaliških sku-
pin za sezono 2019/2020.
Gledališka skupina Črneče že tudi pridno vadi in pripravlja ko-
medijo ŠentorIta, ki je avtorsko delo mire mori Hribar, premi-
era pa je načrtovana v januarju 2020.
Valerija Skutnik, predsednica KD Črneče

POMLADNO SREČANJE KRAJANOV KS ČRNEČE 
ni lepšega dogodka »na vasi«, kot je veselo druženje krajanov 
iz vseh naselij naše krajevne skupnosti na tradicionalni priredi-
tvi »Pod vaško lipo«. Še posebej, ker je to tudi medgeneracij-
sko srečanje. vedno se potrudimo, da izberemo lipo, ki raste v 
naselju krajevne skupnosti, kjer že nekaj časa nismo bili. Potem 
je srečanje tudi spoznavanje, kaj se tam dogaja, kako živijo naši 
sokrajani na drugem koncu vasi, naselja. Dogodku sledita dru-
ženje in klepet, saj nas zanima, koliko smo se pomladili, so naši 
najmlajši kaj zrasli, smo dobili kakšnega novega krajana in še 
bi lahko naštevali.
letos smo imeli srečo tudi z vremenom. Družili smo se nad 
Dobrovo pri sv. Križu, na topel in sončen predpoletni petek, 
7. junija. KD Črneče, oŠ Črneče in vrtec v Črnečah so poskr-
beli za kulturni program, ki so ga s petjem popestrili še pevci 
Dravograjskega seksteta. Člani Sveta KS Črneče pa smo bili s 
pomočjo vaških gasilcev tehnična ekipa same prireditve. naši 
najmlajši otroci iz vrtca in šole so kot vedno pripravili zanimiv 

program po vsebini in izvajanju. S pomočjo krajevnih gospo-
dinj smo pojedli veliko okusnih sladkih in mesnih dobrot, ki so 
ob prijetnem druženju vsem zelo teknile. lepo urejena okolica 
obnovljene mežnarije se je z našim razpoloženjem zlila v še 
bolj sončen dogodek. Hribček okrog cerkve je oživel od vri-
skov otrok, ki so po njem veselo tekali, se skrivali in po otroško 
brezskrbno uživali. nam odraslim pa se je kar stožilo po tistih 
igrivih, brezskrbnih časih. vsi, ki smo bili na letošnjem srečanju 
Pod vaško lipo, smo z veselim razpoloženjem dodali svoj de-
lež, da je srečanje uspelo in se bo nadaljevalo prihodnjo po-
mlad. Kje bo srečanje pod lipo v naslednjem koledarskem letu, 
pa nam bo morda kdo, ki bere ta zapis, sam predlagal.
vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji in izvajanju srečanja, 
se zahvaljujemo. Še posebej pa gre zahvala novi krajanki ge. 
mager, ki nam je izkazala gostoljubje in pomoč pri izvajanju 
prireditve.   Blanka Vrhovnik, podpredsednica Sveta KS Črneče

KRAJEVNI ODBOR RK ČRNEČE
v krajevni organizaciji rdečega križa Črneče smo si na začetku 
leta zadali naloge in cilje, ki smo jih skozi vse leto opravljali. 
Dvakrat letno delimo fIHo pakete socialno ogroženim in or-
ganiziramo krvodajalski akciji. Skozi vse leto za rojstne dneve 
obiskujemo krajane, stare nad 80 let. 

Septembra smo krvodajalce povabili na izlet, na katerem smo 
podelili priznanja za večkrat darovano kri. 
ob praznikih, ki prihajajo, obiščemo starostnike v domu sta-
rostnikov. Konec leta raznašamo koledarje, za katere dobimo 
prostovoljne prispevke. na pomoč priskočimo tudi ob nesre-
čah. v novem letu, ki prihaja, vam želimo mnogo zdravja in 
srečnih trenutkov.
Marija Smonkar

DIAMANTNI MATURANT IN ZLATA 
MATURANTA V KS ČRNEČE
navadno krajevno skupnosti predstavljamo po opravljenih 
dogodkih, kilometrih (metrih) položenega asfalta, kulturnih 
prireditvah, proslavah, sestankih … tokrat pa se predstavimo 
še nekoliko drugače.
Pogosto govorimo, da se materialne dobrine hitro dajo prido-
biti, kupiti, nadomestiti itd. le denar je treba imeti. Pozabljamo 
pa, da so najpomembnejši kadri − človeški viri. torej človek je 
tista osrednja točka, okoli katere se vse vrti. Če je le-ta izobražen, 
toliko bolje. In prav glede šolanja se je letošnje leto v naši kra-
jevni skupnosti zgodilo težko ponovljivo. Imamo diamantnega 
in dva zlata maturanta (od štirih v občini). Dva zlata maturanta 
na splošni državni maturi in enega diamantnega maturanta na 
poklicni maturi. Da postaneš zlati maturant na splošni maturi, 
moraš doseči vsaj 30 od 34 možnih točk, diamantni maturant 
na poklicni maturi pa je dosegel vse možne točke. 
In zakaj bi bilo to tako težko ponovljivo? Pa poglejmo statistiko 
za leto 2019:
- v Krajevni skupnosti Črneče je en zlat maturant na 370 pre-
bivalcev,  
- v občini Dravograd en zlat maturant na 2196 prebivalcev in
- v Sloveniji en zlat maturant na 6873 prebivalcev (v letu 2019 
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je bilo 372 zlatih maturantov – podatek državnega izpitnega 
centra).
to še toliko bolj potrjuje, da smo ljudje in šole na obrobju še 
kako pomembni za širšo skupnost. In prav je, da so ti uspešni 
srednješolci, zdaj že študentje, tudi predstavljeni okolju, iz ka-
terega izvirajo.  Ivana Kotnik, članica Sveta KS Črneče

DIAMANTNI MATURANT DAVID GOLJAT
Kot je za Črnečane navada, dajo starši svojega otroka v vrtec v 
Črnečah in seveda potem še v šolo v Črnečah. 
od četrtega razreda dalje sem obiskoval oŠ v Dravogradu. Kot 
sta mi rekla oče in mama, sem že kot otrok imel rad tehnologi-
jo, saj sem zmeraj kaj ušpičil pri novih elektronskih napravah. 
najverjetneje sem že takrat imel željo po delu z računalniki. 
angleščine sem se dodatno naučil iz nesinhroniziranih risank 
in ostalih priročnikov, tako da mi je ta šla res dobro. računalni-
štvo in angleški jezik sem vzljubil že v osnovni šoli. Zato sem 
se tudi odločil za vpis v srednjo računalniško šolo in ne v kla-
sično gimnazijo kot nekateri moji sošolci, ki so bili tudi odlični 
učenci. Šolanje v Srednji šoli ravne je bilo zame zelo uspešno, 

saj so bili predmeti, ki sem jih imel res rad. tudi zato mi je mo-
goče uspelo, da sem imel vseskozi odličen uspeh in seveda na 
koncu še to, da sem maturo opravil z vsemi možnimi točkami 
in postal diamantni maturant. Da pa sem se lahko vpisal na fa-
kulteto za računalništvo in informatiko v ljubljani, sem moral 
delati še dodatni predmet za splošno maturo. Uspelo mi je in 
zdaj obiskujem frI v ljubljani v upanju, da mi uspe postati to, 
kar si resnično želim.       
David Goljat (članek in fotografija)

ZLATI MATURANT URBAN KOTNIK
Urban Kotnik je v šolskem letu 2018/2019 končal šolanje na 
Gimnaziji ravne na Koroškem. na maturi je dosegel 30 točk 
in postal zlati maturant. odločil se je za študij strojništva na fa-
kulteti za strojništvo v ljubljani. ravno naravoslovni predmeti 

ter tuji jeziki so mu na maturi prinesli prestižen rezultat. Šolsko 
pot je začel v Črnečah, od tu ga je pot peljala v Dravograd, 
potem na ravne na Koroškem in zdaj v ljubljano. rad spremlja 
in igra košarko, telesne aktivnosti dopolnjuje v fitnesu, miselne 
pa z družabnimi igrami. motiviranosti, da bi postal uspešen na 
svojem izbranem področju, mu ne manjka. Zaveda se, da do 
uspešne kariere vodijo majhni, a odločni koraki, učenje, delo, 
nabiranje izkušenj ter vztrajnost. na steni piše, da naj se uči 
tudi za življenje, ne samo za šolo.
Marjan Kotnik (članek in fotografija)

ZLATA MATURANTKA NEŽA KADIš
v preteklem šolskem letu je 
zlata maturantka postala tudi 
neža Kadiš, ki je na Gimnazi-
ji ravne na Koroškem postala 
ena od štirih zlatih maturantov. 
vsa štiri leta je na Gimnaziji do-
segala odličen uspeh in tako 
je bilo tudi na maturi, kjer je 
dosegla odlične ocene iz vseh 
petih maturitetnih predmetov 
in skupen uspeh 32 točk. Poleg 
obveznih predmetov na maturi 
si je za izbirna predmeta izbrala 
še filozofijo in zgodovino. njen 
najljubši predmet v gimnaziji je 
bila filozofija.
Pred vpisom na gimnazijo je 
obiskovala osnovno šolo ne-
znanih talcev Dravograd. tre-
nutno študira Bibliotekarstvo in 
informatiko na filozofski fakul-
teti Univerze v ljubljani. 
Ivana Kotnik, članica Sveta KS Črneče            

PoŠ ČrneČe
»Ne hodi pred menoj, morda ti ne bom sledil. Ne hodi za menoj, 
morda ne bom vodil. Hodi ob meni in bodi MOJ PRIJATELJ.« 
(Albert Camus)

ČUDOVITA JESEN
Z začetkom meteorološke jeseni so se odprla šolska vrata 
in nova generacija nadobudnih malčkov je vstopila v šolsko 
zgradbo. v tem letu je v podružnično šolo Črneče prvič vsto-
pilo šest učencev. Prvi šolski dan pa ni bil vznemirjujoč samo 
zanje, temveč tudi za ostale učence, saj sem na podružnično 
šolo prišla kot nova učiteljica. tudi sama sem bila polna priča-
kovanj. Po prvem stiku z učenci sem začutila, da je bila moja 
odločitev pravilna, saj smo se takoj ujeli in pogumno stopili na 
skupno pot iskanja in poglabljanje znanja.
v septembru smo kar nekaj časa namenili medsebojnemu 
spoznavanju. Učiteljici maja in Karmen sta poskrbeli, da so 
bili prvošolčki lepo sprejeti v oddelek 1. triletja, kjer je letos 12 
učencev. Učencev 4. in 5. razreda je sedem (Smo kot Snegulj-
čica in sedem palčkov.).
Izvedli smo veliko športnih dejavnosti na prostem, saj nam 
okolica šole omogoča varno preživljanje časa na prostem. 
vzgojiteljici maja in mojca sta nas ob tednu otroka povabili na 
kostanjev piknik, mi pa njih na skupno druženje ob risanki in 
slastnih 'kokicah'. Prvi šolski mesec je hitro minil in že smo bili 
v mesecu požarne varnosti. Člani Prostovoljnega gasilskega 
društva Črneče so za učence ter otroke vrtca pripravili evaku-
acijo iz šolskih prostorov, prikaz gašenja gorečega avtomobila, 
ogled gasilskih vozil ter osebne opreme gasilcev. Prijazno so 

Podelitev priznanj diamantnim maturantom RS 
na Brdu pri Kranju, 28. 9. 2019
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nas pogostili, mi pa smo obljubili, da bomo prinesli nekaj li-
kovnih izdelkov. ob koncu meseca smo se s kratkim kulturnim 
programom ob ruskem grobišču poklonili preminulim. 

novembra smo bili zelo dejavni, ogledali smo si zelo zanimivo 
glasbeno-gledališko predstavo Pesmice s podstrešja, ob kateri 
so učenci veselo zapeli. ob slovenskem tradicionalnem zajtrku 
smo poudarili pomen zdravega prehranjevanja, učenci so si 
izdelali pogrinjke za šolsko malico.

Zdaj smo že v pričakovanju veselega decembra. Izdelujemo 
dekoracijo za okrasitev šole, razne izdelke ter pečemo slastne 
piškote. Pomaga nam kuharica marja. Pripravili smo čarobno 
domačo marmelado ter zdravilne čaje iz zelišč, ki so zrasla na 
čudovitem šolskem vrtu. Zanj skrbi učiteljica Betka, ki nas po-
gosto razveseljuje s svojimi ustvarjalnimi idejami in drobnimi 
pozornostmi. vse bomo ponudili na praznični tržnici.

Želimo vam vesel praznični december.                
Učenci in učenke POŠ Črneče z učiteljicami

KS ŠENTJANŽ 
Čas hitro se vrti, le kam 
se mu mudi …
natančno pred enim letom smo v novi 
zasedbi članov KS Šentjanž prevzeli kr-
milo vodenja. Imeli smo zanimivo po-
letje, ki se je kar hitro prevesilo v jesen. 
vse, kar se je dogajalo in zgodilo, je tež-
ko prikazati in napisati na papir. vseeno 
pa vam bi radi predstavili najpomemb-
nejše dogodke:
• Predstavniki sveta KS smo se sesta-
li na šestih rednih in eni konstitutivni 
seji Sveta KS Šentjanž, na katerih smo 
obravnavali najpomembnejše proble-
me in jih reševali po naših najboljših 
močeh.
• Stvari, ki so se odvijale v prvi polovici 
letošnjega leta (Spominska slovesnost 
pri medvedu, Črešnikov memorial, Ga-
silske smučarske tekme, muzikantje so 
smučali, Dan žena, Čistilna akcija, Pohod 
na Grubarjev vrh), so bile predstavljene 
že v Informatorju številka 30 v mesecu 
juniju 2019.
• V mesecu juniju, natančneje 21., 22. in 
23. 6. 2019 smo imeli vikend paket do-
gajanj ob praznovanju krajevnega pra-
znika Šentjanž:
- 21. 6. 2019 smo organizirali odbojko na 
mivki v Bukovski vasi, udeležba je bila 
odlična, tako, da se spet vidimo priho-
dnje leto;
- naslednji dan, 22. 6. 2019, naj bi bil na 
sporedu turnir v nogometu v otiškem 
vrhu, ki ga žal zaradi slabega vremena 

nismo mogli izpeljati. v popoldanskem 
času nam je vreme ustreglo, tako da 
nam je uspelo odigrati še košarko v 
Šentjanžu;
- vreme je ta dan zdržalo tudi v poznih 
večernih urah, ko je bil na vrsti letni 

kino z naslovom ZveZDa Je roJena, ki 
smo ga lahko izvedli na prostem pred 
Domom borcev v Šentjanžu pri Dravo-
gradu. Z obiskom smo bili za prvič zelo 
zadovoljni, saj tako množičnega nismo 
pričakovali; 
- zaključek tridnevnega dogajanja je bil 
v nedeljo, 23. 6. 2019, s podelitvijo na-
grad in priznanj za sodelujoče ekipe pri 
športnih igrah. Sledila je pogostitev in 
druženje ob igranju domačega ansam-
bla Škorpijoni. Irena Vrhovnik

20. OBLETNICA 
POSVETITVE ZVONOV
21. septembra 2019 smo obeležili spo-
min na 20. obletnico posvetitve zvo-
nov v cerkvi sv. Petra na Kronski gori, 
v cerkvi, kjer so natanko pred 20 leti, in 
sicer 26. septembra 1999, zadoneli novi 
zvonovi, in sicer tako mogočno, da so 
jih lahko slišali po mislinjski, mežiški in 
Dravski dolini. Prav ti zvonovi, ki torej 
že 20 let naznanjajo tako žalostne kot 
vesele trenutke, so namreč najprej veli-
častno naznanili prihod svetega očeta – 
papeža Janeza Pavla II. v mariboru, nato 
pa zapeli slavo velikemu škofu, svetniku 
antonu martinu Slomšku. 

Po končani mašni slovesnosti smo s 
pomočjo Krajevne skupnosti Šentjanž 
pri Dravogradu, občine Dravograd in 
Javnega zavoda Dravit poskrbeli za pri-
jetno druženje s pogostitvijo vseh ude-
ležencev na slovesnosti, za sladke do-
brote pa so poskrbele domačinke naše 
krajevne skupnosti.  Irena Vrhovnik

KARITAS
28. 09. 2019 je župnijska Karitas poskrbe-
la za srečanje starostnikov v Šentjanžu.
včasih se nam zdi, da majhne stvari niso 
pomembne, pa vendar jih vsakdo iz-
med nas, naj bo mlad ali star, potrebuje 
v svojem življenju. v znak pozornosti in 
spoštovanja smo prostovoljke župnijske 
Karitas s pomočjo Krajevne skupnosti 
Šentjanž pri Dravogradu in Doma Sv. 

Prispevek: Irena Vrhovnik in Kristina Prikeržnik
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eme v soboto, 28. septembra 2019, v 
Šentjanžu ponovno organizirale vsako-
letno srečanje starejših in bolnih krajank 
in krajanov. Uvodno sveto mašo je da-
roval g. župnik Igor Glasenčnik in med 
mašo podelil zakrament bolniškega 
maziljenja. vse povabljene je prisrčno 
pozdravila predstavnica Karitas, se jim 
zahvalila za udeležbo na srečanju in jih 
povabila v župnišče na kratek kulturni 
program in pogostitev z druženjem.
Kulturni program, ki je potekal v ve-
roučni učilnici, so pripravile cerkvene 
pevke s petjem ob spremljavi lilijane na 
citrah. mladi virtuoz na harmoniki, tjaš 
Sgerm, je z ubranim igranjem privabil 
veselje na obraz vsem prisotnim. tudi 
Žan onuk, ki je povezoval program, je s 
svojo harmoniko v nadaljevanju poskr-
bel za dobro vzdušje. Kot po navadi so 
nastopajoči poslušalce navdušili s čudo-
vitim programom.  
Sončno sobotno popoldne se je ob 
prigrizku in pijači z obujanjem spomi-
nov in veselim druženjem nadaljevalo v 
zgodnje večerne ure. ob zvokih harmo-
nike so gostje tu in tam zraven še zapeli. 
ob tem so bili vsi prisotni mnenja, da 
je človek resnično star toliko, kolikor se 
počuti.
na srečanju ni manjkalo lepih misli in 
dobrih želja za v prihodnje, vsi udele-
ženci pa so na koncu dobili še darilca, 
ki so jih za to priložnost izdelale članice 
Karitas. ročno izdelane cvetlice bodo 
zagotovo cvetele vse do naslednjega 
srečanja.  Milena Dobnik    
                                                         

PARTICIPATIVNI PRORAČUN 
ZA LETO 2020
v oktobru smo bili s strani občine Dra-
vograd obveščeni, da bo z letošnjim 
letom potekala poskusna izvedba par-
ticipativnega proračuna za leto 2020. 
Participativni proračun je sistem razpo-
rejanja sredstev proračuna, pri katerem 
neposredno o njegovi porabi lahko 
odločajo krajanke in krajani oz. občan-
ke in občani. občina je po ključu glede 
na število prebivalcev po posameznih 
krajevnih skupnostih za našo krajev-
no skupnost namenila 25.000,00 eUr 
dodatnih sredstev. Do 31. 10. 2019 so 
morali biti oddani predlogi za izvedbo 
investicij, katerih izvajalka bo občina 
Dravograd. 
Ker skozi našo KS poteka kolesarska pot, 
smo bili člani KS enotni: poskusimo pot 
še bolj približati krajanom in ostalim 
uporabnikom kolesarske oz. sprehajal-
ne poti oz. jo celovito urediti in s tem 
dati uporabnikom le-te možnost počit-
ka in osvežitve. menili smo namreč, da 
je treba na tej poti postaviti pitnike z 
vodo in klopi, ki bi služile za osvežitev, 
krajše počivanje in druženje na poti.
tako smo za našo krajevno skupnost 
oddali predloge za nabavo in izvedbo: 
pitnikov s tekočo pitno vodo ob kole-
sarski stezi, igriščih v otiškem vrhu, Bu-
kovski vasi in Šentjanžu, informacijskih 
tabel za Selovec, Bukovsko vas in oti-
ški vrh, klopi ob kolesarski poti: Jedert, 
Bukovska vas, Šentjanž, otiški vrh, ob 
igralih na igriščih v Šentjanžu in Buko-
vski vasi, asfaltiranje nogometnega in 
košarkarskega igrišča v Bukovski vasi in 
začetek priprave izgradnje igrišča za od-
bojko na mivki v Šentjanžu.  
Skladnost projektnih predlogov s cilji in 
zmožnostmi izvedbe le-teh je preučila 
posebna komisija in vsi predlogi bodo 
po sprejetem proračunu umeščeni v 
proračun občine za leto 2020.
Irena Vrhovnik

SPOMINSKA SLOVESNOST OB 
DNEVU MRTVIH V KS šENTJANŽ
Pred spomenikom Doma borcev v 
Šentjanžu, ki spominja na velike do-
moljubne dogodke, ki so se dogajali 
v Šentjanžu in okolici že od leta 1942 
dalje do konca vojne, je na dan mrtvih 
potekala spominska svečanost vsem žr-
tvam vojn. Zveza druženja borcev noB 
Dravograd in KS Šentjanž sta organizi-
rali kulturni program, kjer so sodelovali 
Pihalni orkester Šentjanž, moški pevski 
zbor Goršek Štefan – Čaki, Ženska vo-
kalna skupina ob spremljavi citer, otroci 
oŠ Šentjanž z igranjem na instrumente, 
program pa je povezovala moderatorka 
anja vajde.

Slavnostna govornica, podpredsednica 
KS Šentjanž je v svojem govoru pou-
darila, da z obiskovanjem spominskih 
obeležij in grobov ohranjamo njihov 
spomin in se jim s pesmijo, besedo in 
prižiganjem sveč iskreno zahvaljujemo 
za njihovo nesebično žrtev. Za vsa nji-
hova plemenita dejanja niso potrebne 
velike besede, saj so bili to preprosti lju-
dje, ki so v sebi nosili kleno željo − živeti 
dostojno in svobodno življenje.
Z minuto molka smo počastili njihov 
spomin. Milena Dobnik

PGD šENTJANŽ
Gasilci smo bili aktivni tudi v drugem 
delu leta. Imeli smo kar nekaj intervencij:
- 26. 7. 2019 smo iskali pogrešano osebo;
- 24. 8. 2019 smo pomagali PGD trbonje 
pri požaru na Sv. Danijelu, kjer je zago-
relo kmetijsko poslopje;
- 30. 8. 2019 je zjutraj zagorelo v pod-
jetju v industrijski coni. Požar je nastal 
na ostrešju, kjer je zagorel prezračevalni 
sistem (ventilator);
- od 31. 8. 2019 do 2. 9. 2019 smo delovali 
na požaru tovornjakov in industrijskega 
objekta z opremo in skladišča sekancev. 
Sodelovali so tudi gasilski društvi PGD 
Dravograd in PGD Črneče; 
- 7. 9. 2019 je ob močnejšem nalivu vdrla 
voda v stanovanjske hiše v Bukovski vasi 
in medvedovem grabnu;
- 11. 9. 2019 smo bili obveščeni o eksplo-
ziji in požaru v industrijski coni pri pod-
jetju IGem, vendar delo gasilcev ni bilo 
potrebno.
Za intervencije smo v drugi polovici leta 
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porabili 616 ur prostovoljnega dela.
Poletje je tudi čas gasilskih tekmovanj:
- 7. 6. 2019 smo se udeležili občinskega 
mladinskega tekmovanja, kjer so nas za-
stopale dve pionirski in ena mladinska 
ekipa;

- 8. 6. 2019 je potekalo občinsko člansko 
in veteransko tekmovanje, ki smo se ga 
udeležili s tremi članskimi in dvema eki-
pama starejših gasilcev; na regijsko tek-
movanje sta se uvrstili ekipi mladincev 
in članic a;
- 24. 8. 2019 je v Šentjanžu potekalo 
občinsko tekmovanje v gasilski orienta-
ciji. Sodelovalo je pet ekip, in sicer dve 
mladinski, ena pionirska ekipa in ekipa 
pripravnic. vse ekipe so se uvrstile na 
regijsko tekmovanje, ki je potekalo 30. 
8. 2019 v mežici. tam se je najboljše od-
rezala ekipa pripravnic, ki si je priborila 
tekmovanje na državnem tekmovanju, 
ki je potekalo 14. 9. 2019 na Kopah; 
- Konec septembra pa je potekalo še 
regijsko tekmovanje. mladinci so naše 
društvo zastopali na tekmovanju v Črni 
na Koroškem, članice a pa v radljah ob 
Dravi.
vsem ekipam čestitamo za dosežene 
uspehe na tekmovanjih in se jim za-
hvaljujemo za ves trud, ki so ga vložili v 
tekmovanja.
v mesecu oktobru, mesecu požarne 
varnosti, smo gasilci opravili prikaz 
vaje na PoŠ Šentjanž pri Dravogradu, 
na obisk v gasilski dom pa so prišli naši 
najmlajši iz vrtca v Šentjanžu. njihovo 
navdušenje, vprašanja in otroška razi-
granost nam vedno znova dajo zagon 
in novih moči za nadaljnje delo.
v sklopu meseca požarne varnosti smo 
imeli tudi nekaj vaj, ki pripomorejo k boljši 
usposobljenosti naše operativne enote: 

- 11. 10. 2019 smo imeli vajo v sklopu GZ 
Dravograd;
- 12. 10. 2019 smo imeli vajo s PGD tr-
bonje na Sv. Danijelu pri Kovinarstvu 
rudolf;
- 2. 11. 2019 smo imeli društveno vajo 

pri podjetju Slemnik transport s PGD 
Pameče–troblje;
- 16. 11. 2019 pa smo organizirali društve-
no vajo pri zg. Koboltu v medvedovem 
grabnu, in sicer v sodelovanju s prijatelj-
skima društvoma PGD Sela–verače–vir-
štajn in PGD Šmartno pri Slovenj Grad-
cu. Sodelovati bi moralo tudi osrednje 
društvo naše GZ PGD Dravograd, ki pa 
se je opravičilo zaradi priprav ob more-
bitnem poplavljanju reke Drave; 
- v mesecu septembru in oktobru smo v 
podjetju monter opravljali požarno stra-
žo pri obnovi strehe.
Petra Štalekar, Borut Smodiš

PODROBNEJE O POŽARU
V INDUSTRIJSKI CONI V šENTJANŽU
v noči na 31. 8. 2019 so močnejše ek-
splozije prebudile prebivalce v okolici 
industrijske cone v Šentjanžu pri Dra-
vogradu. ob 1:12 so poklicali na številko 
112, regijskega centra Slovenj Gradec, 
preko katerega smo bili aktivirani ob 
1:16. Že med vožnjo na požar smo vi-
deli velikost in razsežnost požara, zato 
je bila takoj aktivirana pomoč ostalih 
društev PGD Dravograd in PGD Črneče.

LOKACIJA IN OBJEKT
lokacija objekta je v industrijski coni 
Šentjanž pri Dravogradu, namen objek-
ta je parkirni prostor za tovornjake s 

pokrito konstrukcijo v velikosti 800 m2, 
katere namen je skladišče in mehanična 
delavnica na skupni površini 1500 m2. 

IZVOZ IN PRIHOD TER PRVE AKTIVNOSTI
PGD Šentjanž pri Dravogradu smo izvo-
zili z vsemi vozili Gvc16/24, Gvm in Pv in 
z 22 gasilci,
PGD Dravograd s Pv, Gvm-1, Gvc16/25, 
ac24/70 in s 25 gasilci,
PGD Črneče z Gvc 16/24, Gvo in z de-
vetimi gasilci.
takoj ko smo prišli na kraj požara, smo 
se soočili z veliko zahtevnostjo in raz-
sežnostjo požara, hkrati pa smo tudi 
ugotovili nevarnost eksplozij v poža-
rišču in močnega toplotnega sevanja. 
takoj smo se razdelili v dva sektorja za 
čim uspešnejše gašenje. Kasneje smo se 
soočili s pomanjkanjem napajalne vode 
iz hidranta, saj smo potrebovali zelo 
veliko vode pri gašenju, napajanje iz 
enega hidranta pa je bilo slabotno. Zato 
smo se hitro odločili, da uporabimo ac 
24/70 za dodaten dovoz vode, kar se je 
pokazalo za odlično rešitev. tako smo 
imeli po približno eni uri in pol požar 
pod kontrolo, čeprav so nas pri tem 
nenehno motile močnejše eksplozije. 
ravno zaradi eksplozij smo morali imeti 
pri gašenju zelo premišljen in tehnično 
zahteven pristop. na podlagi kasnejših 
ugotovitev je za obsežen požar botro-
val naslednji material: 
− konstrukcija v velikosti 800 m2 s Pvc 
ponjavo 1600 m2;
− mehanična delavnica z orodjem, re-
zervnimi deli in opremo, varilnim apa-
ratom in s šestimi jeklenkami kisika, ace-
tilena in co2;
− 200 l hidravličnega in 400 l motorne-
ga olja.
Zraven je bilo skladiščeno 300 t pelet, 
1000 l nafte, 30 gum za tovornjake, dva 
plinska viličarja, sedem plinskih jeklenk, 
80 m2 vinilnih plošč, 15 m3 rezanega 
lesa, 10 m3 prešanih plošč, dva mo-

torja Ktm, dve novi kuhinji, 
kopalnica in celoten arhiv. 
v zunanjosti objekta pa sta 
zgorela tovornjaka man 25 t 
in man 25 t s prikolico.
Požar smo obvladali okoli 6. 
ure zjutraj, na požarni straži 
pa je še ves dan ostalo do-
mače prostovoljno gasilsko 
društvo Šentjanž pri Dra-
vogradu z osmimi gasilci in 
Gvc 16/24. Ponovno smo 
bili skupaj s PGD Dravograd 
zaradi vžiga aktivirani v ne-

deljo, 1. 9. 2019, ob 6:20. Sodelovalo je 
šest gasilcev z Gvc16/24 PGD Šentjanž 
ter 12 gasilcev z Gvc16/25 in Gvc24/70 
PGD Dravograd. v ponedeljek, 2. 9. 2019, 
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KS TRBONJE
Prvo polovico leta smo v trbonjah zaključili ob koncu maja s 
srečanjem pod vaško lipo in na začetku junija s tradicionalnim 
srečanjem godb na pihala. Pred nami je še veseli december, v 
katerem se bosta zvrstila dva odlična dogodka, in sicer na za-
četku meseca koncert »S SlovenSKo - DalmatInSKo GlaS-
Bo« in konec meseca tradicionalni božični koncert godbe na 
pihala trbonje. Seveda vas bomo o tem pravočasno obvestili, 
zato spremljajte aktivnosti v trbonjah, ki so objavljene v medi-
jih in vabilih ter na spletni strani KS trbonje.  

KULTURNO DRUšTVO BROD TRBONJE
Kulturno društvo Brod trbonje je v sodelovanju z organizator-
jema rK trbonje in KS trbonje ob že tradicionalnem srečanju 
starejših krajanov trbonj prevzelo organizacijo uradnega dela 
in srečanje popestrilo tudi s kratkim skečem. v mesecu okto-

bru je dru-
štvo že tretje 
leto zapored 
organiziralo 
»flInc arI -
Jo«, ličkanje 
koruze kot 
nekoč. v je-
senskih me-
secih so člani 

društva intenzivno začeli z vajami za novo igro − komedijo, ki 
jo bodo trbonjčanom predstavili na začetku meseca februarja 
v naslednjem letu. Že zdaj lepo vabljeni.

GASILCI V VRTCU
mesec oktober je mesec požarne varnosti in takrat nas obišče-
jo gasilci. letošnji obisk je bil kar malo nenavaden. Izvedli smo 
evakuacijo, pri kateri smo morali v čim krajšem času zapustiti 
prostore vrtca … otroci so sedeli v igralnici na blazini in gle-
dali knjige. naenkrat smo zaslišali klice »na pomoč«, takoj za 
tem pa tudi gasilsko sireno. Čakali smo, kaj se bo zgodilo. nato 
je v igralnico prišel gasilec in nam povedal, da moramo hitro 
iz vrtca. vsi skupaj smo odhiteli skozi zadimljene prostore šole. 
Zunaj je bilo nekaj gasilcev, ki so odšli na pomoč še v zgornje 
nadstropje, k učencem in učiteljicam. evakuacija je bila uspe-

ob 13:39 smo bili ponovno aktivirani za-
radi vžiga. Izvozili smo s šestimi gasilci 
in vozilom Gvc16/24.
Za pogasitev požara smo porabili 765 
prostovoljnih ur.

ANALIZA IN USPEŠNOST GAŠENJA
Pri končni analizi je bilo ugotovljeno, 
da je bilo glede na obsežnost snovi in 
materiala gašenje zahtevno in taktično 
na zelo visokem nivoju, pri tem pa tudi 
uspešno. K temu je pripomogla pred-
vsem visoka usposobljenost in discipli-
na vseh prisotnih gasilcev, predvsem 
pa veliko sodelovanje in pomoč med 
vsemi gasilskimi društvi, ki so sodelova-
la. ravno zaradi takšnega odnosa je bilo 
gašenje uspešno in brez poškodb. 
Borut Smodiš, Petra Štalekar

INVESTICIJE V 
KS šENTJANŽ
Še posebej nas veseli, da vi-
dno napreduje gradnja vrt-
ca v Šentjanžu, s katerim bo 
našim najmlajšim že v na-
slednjem letu omogočena 
uporaba novega objekta. 
vsi mi, še posebej pa starši 
s svojimi najmlajšimi se ve-
selimo otvoritve, s katero 
bodo otroci in vzgojiteljice 
pridobili nove in prostor-
nejše prostore in s tem tudi 
pogoje za kvalitetnejše 

možnosti bivanja in oskrbe. 
v novembru je bila v Selovcu končana 
protiprašna zaščita repnik−Kotnik, še 
ena pridobitev za vse, predvsem pa za 
domačine, ki jim bo s tem omogočena 
boljša kvaliteta življenja.
v mesecu septembru se je na pokopa-
lišču v Šentjanžu pri Dravogradu začela 
izgradnja 14 žarnih grobov, saj na poko-
pališču ni bilo več prostih žarnih grobov. 
Zaradi ugodnih vremenskih razmer so 
bili grobovi v mesecu oktobru končani. 
Dostop do novih grobov se je uredil s 
stopnicami. Grobovi so opremljeni z 
vgradnimi vazami in laternami. okolica 
mrliške vežice se je uredila z novimi po-
hodnimi ploščami. Komunalno podjetje 
je ob mrliški vežici poskrbelo tudi za za-
bojnike za zeleni odrez in ostale odpad-
ke, ki jih je bilo treba do zdaj odnašati na 
drugo stran pokopališča.  Metka Hodnik

DOGODKI V DECEMBRU
Približuje pa se veseli december, zato 
bomo tako kot že v preteklih letih poma-
gali in sodelovali s Kulturnim društvom 
Šentjanž pri pripravi prihoda Božička 19. 
12. 2019. letos bomo najmanjše otroke 
razvedrili z gledališko predstavo »Pod 
prazničnim dežnikom« gledališke skupi-
ne KUKUc iz Beltincev in otroke od prve-
ga do sedmega leta starosti tudi obdarili 
ter jim z majhno pozornostjo pričarali še 
lepše božične praznike. 
na svoj račun bo v decembru prišla tudi 
starejša populacija z ogledom predstave 
»Profesor Kuzman mlajši« v interpretaciji 
Uroša Kuzmana.
Poleg vseh omenjenih dogodkov, za ka-
tere smo v KS Šentjanž tudi finančno po-
skrbeli, se nenehno trudimo in aktivno 
vključujemo v boljše delovanje lokalne 
skupnosti in pomagamo posameznim 
društvom.
Še posebej so krajanke in krajani naše 
skupnosti vabljeni v prostore KS Šentjanž, 
kjer imamo vsak prvi četrtek v mesecu 
uradne ure med 18. in 19. uro. Z nami 
lahko kontaktirate tudi preko elektronske 
pošte ks.sentjanzpridravogradu@gmail.
com ali preko facebook strani Krajevna 
skupnost Šentjanž, kjer vas bomo ob-
veščali o vseh aktivnostih in novostih. 
veseli bomo in smo vaših predlogov in 
pobud, saj le skupaj zmoremo še več za 
boljše delovanje KS Šentjanž. 
Irena Vrhovnik, Predsednica Sveta 
KS Šentjanž pri Dravogradu
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šno izvedena in sledilo je prijetno druženje z gasilci na igrišču. 
najprej so otroke seznanili s svojim delom, jim pokazali opre-
mo ter jim razložili, kako morajo poskrbeti za svojo varnost v 
primeru nesreče oz. požara. Prikazali so gašenje olja, kar je bilo 
otrokom še posebej zanimivo. najbolj pa so jih pritegnile igre, 
ki so jih pripravili gasilci. najprej so se preizkusili v ciljanju vode 
v tarčo, nato so se igrali z gasilsko peno, za konec pa so se 
pomerili v vlečenju jeklene vrvi.
Druženje z gasilci otrokom vedno pusti lepe spomine, vzgoji-
teljice pa na ta način pridobimo informacije o tem, kako se na 
evakuacijo odzovejo otroci in kje so morebitne težave. le tako 
lahko v primeru požara ukrepamo hitro, pravilno in zbrano.
Katja Mori   

SREČANJE STAREJšIH KRAJANOV
Krajevni odbor rdečega križa trbonje in Krajevna skupnost 
trbonje sta 6. 10. 2019 organizirala srečanje krajanov in kra-
jank starih nad 70 let. Udeležilo se je 43 krajanov in krajank. 

Srečanje so zelo popestrili učenci osnovne šole v trbonjah, 
otroci vrtca v trbonjah, Kulturno društvo BroD trbonje in 
mlada glasbenica Danaja Grebenc s harmoniko. vse prisotne 
so pozdravili in jim nekaj lepih besed namenili: podžupan ob-
čine Dravograd g. anton Preksavec, 
sekretarka oZrK Dravograd ga. Irena 
Gostenčnik, predsednik KS trbonje 
g. Bogdan Brezovnik in predsednica 
KorK trbonje ga. mihaela rožič. Z 
majhno pozornostjo pa sta bila ob-
darjena najstarejši krajan in krajanka, 
ki sta bila na srečanju. Po končanem 
programu je sledilo kosilo. 
Druženje in klepetanje je trajalo še 
pozno v nedeljsko popoldne, saj jim 
to druženje zelo veliko pomeni, da vi-
dijo, da niso sami. 
»Človek je srečen takrat, ko si vzame 
čas za druge in z njimi deli veselje.« 
(Mihaela Rožič) 

NA OBISKU PRI FRANJICI VIDAKOVIĆ
Častitljivi jubilej − 90 let − je v mesecu oktobru 2019 praznovala 
franjica vidaković. ob njenem jubileju sta jo obiskali Krajevna 
skupnost trbonje in Krajevna organizacija rdečega križa trbo-
nje. obiska je bila zelo vesela. ob srečanju so ji najprej zaželeli 
veliko sreče, zdravja in lepega na njeni življenjski poti, potem 
pa je slavljenka povedala veliko zanimivega o njenem življenju. 

Gospa franjica se je rodila 28. 10. 1929 v Konjščici pri Samo-
boru. Še preden se je rodila, ji je umrl oče. mama se je ponov-
no poročila in franjica je dobila očima. njeno otroštvo ni bilo 
lahko, saj je morala poprijeti za vsako težko delo. Ko ji je bilo 
najtežje, je tolažbo našla v prepevanju. Potem se je poročila in 
se preselila na višnjico. v zakonu sta se jima rodila dva sinova, 
vendar je eden od sinov v nesreči umrl pri 10 letih. to je bila 
zanjo neizmerna žalost in bolečina. Drugi sin pa si je ljube-
zen našel v Sloveniji in se tu tudi poročil. Prišlo je leto 1991, za 

franjico spet ena velika bolečina in žalost, 
saj se je pri njih začela vojna. Z možem sta 
ostala brez vsega, saj so jima porušili dom, 
zato sta se za čas vojne preselila k sinu v tr-
bonje in tu tudi ostala. v letu 2007 ji je umrl 
mož. Kljub visoki starosti in trpljenju v ži-
vljenju, je še danes polna energije in dobre 
volje. Pri teh letih še zelo rada kuha, peče 
in pospravlja. ob tem delu pa jo še vedno 
spremlja pesem. tudi na sprehode rada 
hodi, saj ve, da je to zelo koristno za njeno 
zdravje. najbolj srečna pa je ob svojih treh 
vnukih in eni pravnukinji. Mihaela Rožič        

ORATORIJ TRBONJE
oratorijsko veselje in pesem sta se razlegala tudi v župniji sv. 
Križa v trbonjah. letos malo drugače, in sicer na 12-urnem ora-
toriju v enem dnevu. 19. avgusta se je družilo, igralo, plesalo, 
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športalo, molilo, ustvarjalo, dobro jedlo in se zabavalo kar 43 
otrok in mladih. ob liku Petra Klepca, slovenskega junaka mla-
dinske literature, so otroci odkrivali, kje in kako najti moč za 
življenje. Da, v prijateljstvu, veri, zaupanju, ljubezni in dobrih 
ljudeh. to so vrednote, ki človeku dajo moč za vse življenjske 
izzive. Zares iskrena hvala vsem dobrim ljudem, ki nam poma-
gajo pri tem. na koncu pa smo na igre in slavilni večer povabili 
še starše.  Dominika Verhnjak

PGD TRBONJE
aktivnosti v PGD trbonje potekajo skozi vse leto. v drugi polo-
vici smo bili aktivni na področju gasilskih tekmovanj, druženj 
in operativnih vaj. Z ekipo pionirk smo se udeležili Pionirske-
ga in mladinskega tekmovanja GZ Dravograd, ki je potekalo v 
Črnečah in dosegli tretje mesto ter se tako uvrstili na regijsko 
tekmovanje. Članskega in veteranskega tekmovanja v libeli-
čah pa smo se udeležili s petimi desetinami, kjer so starejši ga-
silci dosegli drugo in starejše gasilke tretje mesto. Junija smo v 
okviru glasbenih dni organizirali gasilsko veselico z navihanka-
mi in bogatim srečelovom. 
Konec avgusta smo se z dvema ekipama pionirk udeležili tek-
movanja v gasilski orientaciji v Šentjanžu. ena ekipa pionirk je 
zasedla drugo mesto in se uvrstila na regijsko tekmovanje, ki 
je bilo v mežici. tudi tam so dosegle drugo mesto in se uvrstile 
na državno tekmovanje, ki je potekalo na Kopah.

Septembra smo organizirali 
družabno srečanje gasilske 
mladine GZ Dravograd, ki 
se ga je udeležilo veliko 
mladih, ki so se preizkusili 
in uživali v različnih igrah. 8. 
septembra se nas je 10 čla-
nov udeležilo gasilske para-
de ob 150. letnici gasilstva 
na Slovenskem, ki je pote-
kala v metliki. Dva člana sta 
se udeležila in tudi uspešno 
opravila tečaj za gašenje 
notranjih požarov – modul 
B in tečaj informatike na Igu. 

v mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, smo sodelova-
li na skupni vaji GZ Dravograd, ki je potekala v Dravogradu. 
Članice pa smo pripravile že 10. skupno vajo članic GZ Dravo-
grad, ki je potekala na Sv. Danijelu pri Kovaštvu rudolf. v vaji 
je sodelovalo skoraj 40 članic iz vseh petih društev. v osnovni 
šoli in vrtcu smo pripravili evakuacijo, s katero smo preizkusili 
pripravljenost v primeru požara na šoli ter jim predstavili delo 
gasilcev in njihovo opremo. Skupaj s sosednjima društvoma z 
mute in iz Dravograda smo izvedli gasilsko vajo še na večsta-
novanjskem objektu v Dravogradu.
Kot vsako leto smo tudi letos v novembru organizirali pregled ga-
silnih aparatov za vse krajane KS trbonje. Devet članov pa se pri-

dno izobražuje in nabira znanje na tečaju za gasilca pripravnika.
nestrpno že pričakujemo mesec december, ko bomo organi-
zirali tradicionalno božično delavnico za naše najmlajše. Člani 
društva pa se v tem času še posebej potrudijo in obiščejo vse 
krajane in tudi bivše krajane, da se jim zahvalijo za sodelovanje 
v minulem letu in jim zaželijo vse dobro v letu, ki prihaja. 
Magda Kadiš, namestnica predsednika PGD Trbonje

KO SE POVEŽETA TRBONJČAN IN AMSTERDAM
»Da smo letos Slovenci na 65. 
mednarodnem festivalu kre-
ativnosti cannes lions ostali 
praznih rok oz. brez nagrad, 
ne drži povsem. Slovenski 
kreativec Blaž verhnjak je 
namreč s sodelavci iz nizo-
zemskega kolektiva »G-unit« 
prejel bronastega leva za 
oglaševalsko akcijo »car-2-Bi-
ke«, ki ljudi spodbuja k večji 
uporabi koles« (objava na: 
marketingmagazin.si).
na začetku novembra pa je 
v new Yorku skupaj s kole-
gom prejel nagrado D&aD 
Impact, ki na svetovnem ni-
voju nagrajuje družbeno ko-
ristne projekte, ki se izkažejo 
za uspešne. 
Blaž verhnjak. Dobra generacija 1992. Še vedno zaljubljen v 
rodne trbonje, kamor zelo rad na obisk pripelje prijatelje ra-
znih narodnosti, ki zelo uživajo v čisti naravi, domači kulinariki, 
sprejetosti tukajšnjih domačinov …  
Zgodba s tujino se je začela poleti 2015, ko je, razpet med raz-
lične projekte in dela, naključno našel zasebno šolo v londo-
nu, ki je bila znana kot najbolj nagrajena šola za kreativnost v 
evropi. med prijavljenimi 400 kandidati so jih, glede na uspehe 
in preizkuse, izbrali 32. Blaž je bil izbran, prvi Slovenec na tej 
šoli. Ponudili so mu tudi štipendijo, saj sicer visoke šolnine in 
bivanjskih stroškov ne bi zmogel. Po opravljeni šoli je začel v 
iskanju izkušenj delati v različnih agencijah v londonu, nato še 
v amsterdamu, kjer zdaj živi in dela že dve leti. Zaposlen je kot 
kreativni in umetniški direktor v globalni oglaševalski agenciji 
anomaly, kjer ustvarja oglase za lokalne in globalne znamke.  
»osebno v vsej nizozemski ravnini pogrešam gore, hribe, 
gozdove in na splošno neurejenost, pristnost narave ter pa 
trbonje, svojo domačo vasico. Se razume, najbolj svoje doma-
če,« je dejal Blaž. o Sloveniji je dejal: »Še največ sem o Slove-
niji spoznal, ko sem tuje prijatelje pripeljal domov in doživljal 
Slovenijo skozi njihove oči. naša država ima izjemno naravno 
bogastvo in včasih se premalo zavedamo, kako delovni, da-
režljivi in gostoljubni, kljub kančku zavisti, smo Slovenci kot 
narod. Želim si, da se bom nekoč vrnil v državo, kjer ne bo 
neproduktivnih političnih razdorov in bodo ljudje v sebi imeli 
malo več vneme ter upanja. trenutno se osredotočam na čim 
več raznolikih delovnih izkušenj in izvajanje projektov, ki me 
veselijo. v prihodnosti si želim nekaj ustvariti tudi v Sloveniji,« 
je povedal Blaž v intervjuju za siol.net.

Ker je pred nami novo leto, vsem krajankam in krajanom tako v 
svojem kot v imenu članov Sveta KS trbonje želim vesele pra-
znike, ki jih preživite v krogu svojih najdražjih. Prav tako se za-
hvaljujemo vsem krajankam in krajanom, društvom, obrtnikom 
in podjetjem, ki so kakorkoli pomagali, sodelovali in prispevali k 
razvoju kraja.  Bogdan Brezovnik, predsednik Sveta KS Trbonje
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KS LIBELIČE
JESEN JE TU
Da je v deželo res prišla jesen, libeličane spomnijo skulptu-
re na edinem trikotnem »krožišču« na vhodu v vas.
na tem prostoru pridne roke nekaterih libeliških žensk (so-
delujejo tudi moški) na začetku jeseni izdelajo skulpture, ki 
večinoma simbolizirajo nekaj, kar je v vasi aktualnega. letos 
so se odločile, da s svojo stvaritvijo povedo, česa v libeli-
čah ni. Glede na število otrok v vrtcu (20) in šoli (28) je pred-
stavljeno tisto, kar je res potrebno v kraju. Igrala, ki so na 

šolskem dvorišču, 
so namreč samo 
za šolarje in gojen-
ce vrtca v času nji-
hovega bivanja v 
ustanovi. Popoldan 
pa so le-ta za iste 
otroke pod ključem 
za visoko ograjo. 
Simboličen prikaz 
naj spodbudi od-
govorne, da otroci 
tudi popoldan in 
ob prostih dnevih 
potrebujejo prostor 
za igro in igrala. Če-
stitke avtoricam in 
avtorjem za domi-
selno ureditev.

PRAZNIK DOMOLJUBJA
Prvo nedeljo v oktobru libeličani že tradicionalno praznu-
jejo svoj krajevni praznik. Začetek oktobra je tisti čas, ko 
so se libeličani in libeliče po dveh letih življenja pod tujo 
državo vrnili v svojo matično domovino, takratno Kraljevi-
no Jugoslavijo. od tega zgodovinskega dogodka je minilo 
že 97 let. Praznik že kar nekaj let združujejo z zaključkom 
kmečkih del na polju in dnevom odprtih vrat. ob prijetnem 
kulturnem programu, ki ga pripravijo šola, vrtec in kulturno 
društvo, v goste povabijo znane koroške umetnike. letos 
so povabili vero trafela, koroško pevko, ki v svojih pesmih 
poudarja svoje koroške korenine, katerih polovica izvira iz 
libelič.
Program je povezovala nataša Knez, govornik pa je bil Jože 
Pšeničnik, predsednik Sveta KS libeliče. v svojem govoru 
je ob čestitki navzoče spomnil, kaj sta takrat, pred 97 leti, 
povedala in zapisala Ivan ridl in župnik anton vogrinec, ki 
je ob Janku Gačniku in rudolfu mencinu najbolj zaslužen, 
da danes v libeličah govorimo slovensko.
navzoče je pozdravil podžupan občine Dravograd anton 

Preksavec in med drugim povedal, da bi moralo biti takra-
tno libeliško domoljubje danes prisotno v vseh ljudeh naše 
domovine.
otroci šole in vrtca v libeličah so v programu predstavili po 
tri točke, prav tako mešani pevski zbor libeliče. Dodatek k 
programu pa sta bili dve narodni pesmi, ki sta jih v duetu 
zapeli vera trafela in njena prijateljica iz študentskih časov, 
anita Grögl Kordež, ki je učiteljica na libeliški šoli. Pri refrenu 
pa so se jima pridružili tudi obiskovalci. Za zaključek kultur-
nega dela so vsi nastopajoči, družno z gostjo vero, zapeli 
njeno koroško himno Koroško srce.
v praznovanje so vključili tudi otvoritev prenovljene črne 
kuhinje. Kako so potekala obnovitvena dela, je povedal 
direktor Koroškega pokrajinskega muzeja mag. tadej Pun-
gartnik, ki je s sodelovanjem zelo zadovoljen. Kuhinjo pa je 
predstavila muzejska svetovalka KPm Brigita rajšter.
Kot običajno tudi tokrat ni manjkalo dobrot libeliških go-
spodinj in tradicionalne »r'pne župe« in »presnih krapov«. 
Za priboljšek pa so libeliški gasilci pekli kostanje, ki so jih 
odrasli lahko zalivali z domačim moštom, otroci pa s sokom.
 
KMEČKE IGRE ČEZSOČA 2019
v soboto, 20. julija, so v Čezsoči potekale že 34. kmečke igre, 
ki smo se jih znova udeležili tudi libeličani. tekmovalci v 
zasedbi Jože ring, miran ring, toni Brusnik, maja ring in 
nastja Perovnik smo se skupaj z navijaško ekipo iz libelič 
odpravili ob 13.30. na poti smo se ustavili tudi pri rabelj-
skem jezeru (lago del Predil) v Italiji, kjer smo se okrepča-
li, nato pa krenili proti končnemu cilju. Ko smo prispeli v 
Čezsočo, so nas toplo sprejeli domačini, pozdravil nas je 
tudi župan občine Bovec g. valter mlekuž. Prizorišče se je 
hitro napolnilo in kmalu se je začelo tekmovanje v treh raz-
ličnih kmečkih igrah. Pri prvi igri smo se morali izkazati v 
»grebenju čomp« (pobiranju krompirja) in zbijanju lesene 
gajbice, kar nam je šlo precej dobro od rok, nismo zaman 
iz »Kartofldorfa«. nato se je moral bolj izkazati moški del 
ekipe, saj je bila naloga zbiti plot oz. ograjo. Pri zadnji igri 
pa smo se preizkusili v »slepem« nabiranju koruze, glasnem 
podajanju navodil in ličkanju koruze, kjer smo se libeliča-
ni najbolje odrezali. med posameznimi igrami je na drugi 
strani prizorišča, pri odru, potekal kulturni program, hkrati 
pa so ob strani prikazovali stare ljudske običaje, potekal je 
tudi bogat srečelov. Po končanih igrah se je začela zaba-
va s skupino Gadi, vmes pa so razglasili še rezultate. naša 
ekipa se je dobro odrezala, zasedli smo 2. mesto. Ko se je 
zabava že dodobra razvnela, se je odvilo še tekmovanje za 
najmočnejšega »kerlca« kmečkih iger 2019. Kandidati so se 
pomerili v igri ''uzigwanje žaklju«, kjer nas je zastopal Go-
razd Škratek, ki pa je med res močno konkurenco zasedel 
nehvaležno 4. mesto. Zatem smo se še nekajkrat zavrteli in 
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se počasi odpravili proti kombiju, kjer nas je čakala naša šo-
ferka »modra dirkačica«, ki nas je, v zgodnjih jutranjih urah, 
varno pripeljala nazaj v libeliče. Imeli smo se super in se že 
veselimo naslednjih, 35. kmečkih iger v Čezsoči.
Nastja Perovnik

DRUŽENJE POD LIPO
tradicionalno prireditev, ki ji pravijo »od lipe do lipe«, so le-
tos organizirali v nedeljo, 16. junija 2019. Kot vsako leto so se 
krajani tudi letos zbrali pod lipami na libeliški Gori na cŠoD 
ajda. običaj je že, da v libeličah združijo moči in skupaj 
organizirajo skoraj vse tradicionalne prireditve, in tako je 
bilo tudi tokrat. Sodelovali so krajevna skupnost, kulturno 
prosvetno društvo, PoŠ in vrtec.

Kulturni program so se-
stavili in izvedli otroci 
vrtca in šole ter mešani 
pevski zbor. Program je 
povezovala nastja Pe-
rovnik, govornik pa je 
bil predsednik Sveta KS 
libeliče Jože Pšeničnik. 
v nagovoru je povedal 
nekaj o zgodovini dre-
vesa, pod katerim so se 
zbrali in je še zdaj sim-
bol slovenstva. Posebej 
smo lahko ponosni Ko-
rošci, saj pri nas raste 
ena najstarejših lip na 
Slovenskem. to je naje-
vska lipa na ludranskem 

vrhu v Črni na Koroškem in naj bi bila stara več kot 700 let, 
je povedal Jože. Svoj govor je zaključil z besedami: »Spošto-
vane libeličanke, libeličani, spoštovani ljudje dobre volje! 
Uživajte v programu, ki so ga pripravili otroci vrtca in šole 
iz libelič pod mentorstvom učiteljice tatjane Pšeničnik in 
vzgojiteljic Zale in monike ter seveda naši nepogrešljivi ter 
vedno boljši in številčnejši pevski zbor pod umetniškim 
vodstvom Jane mlakar močilnik. nastji pa gre zahvala za 
vodenje programa.
Hvala vsem, ki sodelujete v programu, hvala vsem, ki ste pri 
organizaciji prireditve kakorkoli pomagali, hvala domu ajda 
za prijazen sprejem pod lipami. lepo se imejte in veliko se 
smejte!« na koncu je nastja vse prisotne pozvala na druže-
nje ob dobri malici in mrzli pijači.
  
SREČANJE STAREJšIH, BOLNIH IN INVALIDNIH KRAJA-
NOV V LIBELIČAH
v libeličah se vsako leto konec septembra srečamo s sta-
rejšimi, bolnimi in invalidnimi krajani, ki ga pripravlja KS 
libeliče v sodelovanju s Karitasom, rdečim križem in KPD 
libeliče. letos smo se dobili v nedeljo, 22. 9. 2019. 

ob 11. uri so se nekateri povabljeni udeležili maše v cerkvi 
sv. martina, kjer so s pomočjo našega g. župnika frančka 
Kranerja lahko prejeli tudi zakrament bolniškega maziljenja. 
okoli 12. ure je sledil kratek kulturni program otrok Podru-
žnične osnovne šole libeliče pod mentorstvom učiteljice 
tatjane Pšeničnik. nastopil je še tadej Kobovc na harmo-
niki in pevci mešanega pevskega zbora KPD libeliče pod 
vodstvom zborovodkinje Jane m. močilnik. naše starejše, 
invalidne in bolne krajane je nagovoril tudi Jože Pšeničnik, 
predsednik KS libeliče.
Po programu so se udeleženci družili ob prijetnem kosilu.
Bilo je veliko dobre volje in veselja. Želimo si, da se še vrsto 
let srečujemo ob takšnih priložnostih. Simona J. Pšeničnik

šMARJEšKA ALI LEPA NEDELJA
veliko krajev širom po domovini in drugje praznuje tako 
imenovano »lepo nedeljo«. to ne pomeni, da je na ta dan 
lepo vreme, ampak je to verski obred, posvečen svetnikom, 
zavetnikom, priprošnjikom in drugim likom iz krščanstva. v 
libeliški fari, katere zavetnik je sv. martin, ta dan obeležujejo 
na god sv. marjete (20. julija). o tej zavetnici kmetov, dojilj, 
devic, deklet, žena …. smo pisali že pred leti. Sv. marjeta 
antiohinjska ima v naši farni cerkvi svoj oltar, na slovenskem 
pa ima kar 51 cerkva. njeni atributi so: palma, križ, krona, 
knjiga in glavnik. na oltarju v libeličah je prikazana z zma-
jem ob svojih nogah. Kljub temu da o njenem življenju ni 
zanesljivih dokazov in da je papež Pavel vI. hotel zavreti nje-
no čaščenje, je ljudsko izročilo, posebej na podeželju, tako 
močno, da se ljudje še vedno obračajo k njej s prošnjami za 
pomoč na polju. morda tudi zato, ker je veliko pregovorov v 
ljudskem izročilu sv. marjete. nekaj jih navajamo: Če ta dan 
grmi, lešnikov ni. Če sv. marjete dan deževalo bo, težko boš 
pod streho spravil seno. Sv. marjeta grom in strelo obeta. Se 
drži, kakor bi bil sv. marjeti olje izpil. Se drži kakor sv. marjete 
ptič. Sv. Urh in sv. marjeta kače paseta. ajdo je najbolj sejati 
na marjetin teden. 

libeliško procesijo popestrijo pevci in godba na pihala. na 
čelu nesejo križ, v procesiji pa sta tudi bandera in nebo ter 
Pihalni orkester Šentjanž. v zvoniku se oglašajo zvonovi v 
različnih melodijah, procesija pa poteka po ustaljeni poti. 
Ustavijo se pri kapelici na mejnem prehodu in sredi vasi.
Po maši se udeleženci posladkajo z dobrotami libeliških go-
spodinj. Gostje, glasbeniki in vsi, ki so pomagali pri izvedbi 
praznika, so gostje pogostitve pri Buču, kjer za dobro hrano 
in pijačo poskrbijo izkušeni domači fantje.

AKTIVNOSTI GASILCEV
aktivnosti pri gasilcih ne manjka. Dobro je to, da so v glav-
nem aktivni pri pripravah na tekmovanja in ne v svojem 
pravem poslanstvu. tekmovanja niso samo želja po osvaja-
nju pokalov, ampak se skozi priprave gasilci učijo in pripra-
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vljajo na morebitno intervencijo ob nesrečah.
občinska tekmovanja so bila že v mesecu juniju. Iz PGD 
libeliče se je tekmovanja udeležilo kar 14 ekip vseh staro-
stnih kategorij in vsa so se uvrstila v nadaljnje tekmovanje. 
rezultati so pokazali, da v občini nimajo konkurence, saj je 
»najslabša« desetina zasedla 3. mesto.
regijsko tekmovanje je bilo v mesecu septembru v Črni 
na Koroškem za mlajšo generacijo in v radljah ob Dravi za 
starejše pripadnike. mladina je dosegla naslednje rezultate: 
pionirke so osvojile 1. mesto, pionirji 9. mesto, mladinkam 
vaja ni uspela, mladinci pa so bili na 3. mestu. Članice in 
člani pa so dosegli naslednje uspehe: Člani a1 so pometli s 
konkurenco in bili prvi, člani a2 so zasedli 8. mesto, članice 
a so bile na 5. mestu. v kategoriji člani B-ctIf je 4. mesto 
dosegla ekipa libeliče 2, ekipa libeliče 1 pa je bila 7. v isti 
kategoriji so tekmovale tudi članice. rezultat pa je bil na-
slednji: libeliče 2 na 7. in libeliče 1 na 8. mestu. najstarejši 
člani so v svoji kategoriji dosegli 2. mesto, prav tako so 2. 
mesto zasedle članice libeliče 2, ekipa libeliče 1 pa je za-
sedla 6. mesto.
Po pregledu dosežkov ugotovimo, da se je na državno 
tekmovanje uvrstilo pet ekip. te pa so: pionirke, mladinci, 
člani a1 in starejše gasilke in moška ekipa iste kategorije. 
tekmovanje bo 23. maja 2020 v celju. mesec oktober je tudi 
mesec požarne varnosti. tematika letošnjega meseca var-
stva pred požari je namenjena požarni varnosti v večstano-

vanjskih objektih. Gasilci PGD libeliče za krajane KS libeliče 
organizirajo tudi preglede gasilskih aparatov (gasilnikov), ki 
je bilo v mesecu novembru.

NAJMLAJšI LIBELIšKI GASILCI UŽIVALI NA TABORU
Sobotno jutro, 29. junija, je bilo za najmlajše libeliške gasilce 
težko pričakovano. Začel se je namreč gasilski tabor. Zbrali 
smo se pred gasilskim domom ob 10. uri, natovorili prtljago 
in se z lojtrnikom odpeljali proti lovski koči. tam je otroke 
pričakal velik šotor, kjer so odložili svoje stvari in si uredi-
li ležišča. Sledilo je nekaj kratkih navodil in ogled tabora. 

Kmalu je zadišalo po kosilu. Za prvi dan smo si privoščili kar 
pico iz Bumeranga. Po počitku so se otroci ves dan igrali 
(družabne igre, nogomet, odbojka …). medtem so mentorji 
pripravili taborni ogenj za pečenje hrenovk. mladi gasilci so 
si večerjo tako pripravili sami in zraven neizmerno uživali. S 
polnimi želodčki so se odpravili pod tuš in v pižame, vendar 
jim od navdušenja, da se je tabor končno začel, spanec ni 
dišal. tako so bedeli pozno v noč.
v nedeljo se je jutro začelo že precej zgodaj, saj so se otroci 
iz svojih spalnih vreč prikobacali že pred 6. uro. medtem ko 
so mentorji skušali ostati budni, je v najmlajših prekipevalo 
od energije. Po zajtrku smo se spet igrali in zabavali. Kmalu 
je sledilo kosilo, ki sta ga pripravila Stane in Zlatko – špageti 
z bolonjsko omako (njam, njam …). Ko so se nam želodčki 
umirili, je na lovsko kočo prišel »dedi Piko« in otroke z loj-
trnikom odpeljal v dolino. Sledilo je namreč presenečenje. 
na igrišču smo nestrpno čakali, kaj se bo zgodilo in kmalu 
se je pred nas pripeljala velika gasilska avtolestev. Prišel je 
gasilec iz Koroškega gasilskega zavoda in otrokom na obraz 
pričaral nasmešek (pa tudi staršem, ki so nas prišli pogle-
dat). Prav vsak izmed nas se je lahko popeljal kar 25 m viso-
ko. Potem smo se vrnili na lovsko kočo in si pripravili »pena 
party«. Gasilčki so spet uživali in se obmetavali s peno. Zve-
čer so oz. smo (tudi mentorji) popadali v svoje spalne vreče 
in zaspali.
v ponedeljek je bil spet prekrasen sončen dan. ob 11. uri se 
je na tabor pripeljala marica. Pa ne čisto običajna marica iz 
mesa in krvi, temveč policijska marica. Gospoda policista 
mirko in mitja sta otrokom povedala marsikaj zanimivega. 
Pokazala sta jim orožje ter »hladilnico« za tiste najbolj pore-
dne. lahko so preizkusili tudi neprebojni jopič in se vklenili 
v lisice. na koncu sta jim razdelila tudi odsevnike in balo-
ne. Za kosilo nam je Zlatko pripravil pečene perutničke in 
krompir, da smo se še zadnji dan obilno najedli. najboljši 
del dneva pa je bil, ko so se v bitki z vodo med seboj po-
merili mentorji in otroci. Bilo je veliko smeha, včasih tudi 
joka. Ko so se vsi posušili, smo se še malo poigrali, potem 
pa počasi začeli pospravljati tabor. Pozno popoldan je naše 
najmlajše gasilce lojtrnik odpeljal v dolino, kjer so jih pred 
gasilskim domom pričakali starši.
Uživali smo v podaljšanem vikendu. Hvala vsem mentor-
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jem, ki so si vzeli čas in poskrbeli za naše otroke. Se vidimo 
drugo leto. Anamarija Plešivčnik

PLOČNIK LIBELIČE–GORČE
o pločniku smo pisali 
že v prejšnji izdaji na-
šega glasila. Začetek 
gradnje je bil v četr-
tem tednu meseca 
junija 2019. okvirna 
vrednost projekta je 
približno 154.000 €, 
zajema pa dolžino 
425 metrov, vključuje 
dve avtobusni posta-
jališči (hišice v vre-
dnosti 8000 € bodo 
postavljene v letu 
2020) in javno razsve-
tljavo. Dokončanje 
je predvideno konec 
meseca novembra. v 

upanju, da bo država preplastila celotno površino ceste z 
novim asfaltom, čakamo na otvoritev.

VEČNAMENSKA DVORANA
občinski organi so v pripravi proračuna za naslednji dve 
leti, v katerem pričakujemo postavko za odkup zemljišča 
in izdelavo projektne dokumentacije. Proračun se bo se-
stavljal po participativnem sistemu. Participativni proračun 
je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da 
pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo prebivalke in pre-
bivalci občine, ki sami določijo, katere investicije so v sku-
pnosti najnujnejše in kako želijo prispevati k izboljšanju ka-
kovosti življenja v svojem okolju. Upajmo, da je to začetek 
uresničevanja libeliških potreb po večnamenskem objektu.

CERKVENO OBZIDJE
Kar nekaj vode je preteklo od takrat, ko je bila sanacija ob-
zidja okoli farne cerkve sv. martina v libeličah dana v pro-
gram krajevne skupnosti. Začetek dela sanacije je danes v 
teku. Pregled in sondiranje najbolj dotrajanega dela (Sv) 
je pokazalo, da je treba določeno dolžino (23 m) zidu sko-
raj popolnoma na novo zgraditi. to se trenutno dogaja. v 
projekt so vključeni tudi vsi trije vhodi na pokopališče. na 
zadnjih dveh bodo popolnoma na novo postavili stebre 
ob vhodu ter montirali nova vrata. na glavnem vhodu pa 

bodo obnovljena vrata. Izvedba sanacije je zahtevna in pod 
strogim nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine in 
arheologov. ocenjena vrednost faze c, kot je imenovan ta 
del zidu, znaša okoli 39.000 €. 

IGRIšČE V OBČINSKI LASTI
občinski svet občine Dravograd je sprejel sklep o soglasju 
k sodni poravnavi med Koroško kmetijsko zadrugo in ob-
čino o prenosu lastništva na občino Dravograd. Po plačilu 
18.000 € bo občina postala lastnica igrišča v Gorčah. več o 
tem najdete na spletni strani občine Dravograd. 

GORČANOM SE JE »POSVETILO«
celotno naselje je pridobilo obnovljeno in razširjeno javno 
razsvetljavo. Drogovi so opremljeni z vtičnicami in nosilci 
za zastave. Postavljenih je bilo osem novih luči, ki so stale 
12.000 €.

UREJANJE DOSTOPNE CESTE
ob reki Dravi pri renerju je kar nekaj objektov, ki služijo 
turizmu. najprej je bila tam postavljena čolnarna, ki jo je 
postavil cŠoD. tu je bil v Dravo splavljen tudi največji kanu 
v državi.

obiskovalci ajde na tem mestu izvajajo svoj program. Sem 
med drugim sodi tudi vožnja s kanuji po reki in še nekate-
re druge dejavnosti. K razvoju turizma je pristopila družina 
rener in uredila velik piknik prostor. v projektu »Drava kot 
priložnost« so v javno zasebnem partnerstvu (eU–občina 
Dravograd–rener) v nadaljevanju uredili sanitarije in po-
mol na reki Dravi.
Urejeno je bilo tudi parkirišče za avtodome z vsemi potreb-
nimi priključki (elektrika, voda, kanalizacija). Življenje na 
tem lepem, mirnem in skoraj idiličnem prostoru je kar pe-
stro. ajda redno izvaja svoj program, piknik prostor je preko 
poletja polno zaseden, vse pogosteje pa se tukaj ustavijo 
gostje z avtodomi (nekateri več dni). Dostop do vseh teh 
objektov je po cesti, za katero so pravno formalni odno-
si med vsemi uporabniki urejeni. neurja, poplava Drave in 
pogosta uporaba pa na njej pušča posledice, ki jih je treba 
sanirati.
v skupni akciji občine Dravograd, KS libeliče, cŠoD – ajda 
in družine rener so se lotili njene sanacije. vozišče bodo 
utrdili z zdrobljenim asfaltom. Upajo pa, da bodo nekoč (?) 
lahko položili pravi asfalt.

Pri vsem tem je pomembno to, da se je spet izkazalo, da 
se z združenimi močmi in ne prevelikimi stroški le lahko kaj 
postori. Drava in njena obala ponujata kar nekaj možnosti 
nadaljnjega razvoja, ki pa ga, žal, prevečkrat zavira počasna 
državna birokracija in toga zakonodaja.  

KraJevne SKUPnoStI
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MESEC POŽARNE VARNOSTI: »ZAGORELO V šOLI«
oktober ni samo mesec, ko se narava odeva v jesenske bar-
ve, ampak tudi mesec požarne varnosti.
Uprava rS za zaščito in reševanje, skupaj s Slovenskim 
združenjem za požarno varnost, določi nosilno tematiko. 
letošnja je namenjena požarni varnosti v večstanovanjskih 
objektih. S tem želijo seznaniti prebivalce, kako ravnati v 
primeru požara ali nesreče v stavbah, kjer domuje ali se 
nahaja več ljudi. ena izmed pomembnih stvari ob tem je 
vedeti, kako evakuirati prebivalce in kako varno zapustiti 
prostore, kjer obstaja nevarnost za življenje.

… V šoli gori …
libeliški gasilci že vrsto let v mesecu oktobru izvedejo vajo 
na libeliški šoli. Do zdaj je bilo običajno tako, da je »zago-
relo« v kletnih prostorih, kjer je kuhinja z jedilnico in je ku-
harica prva opazila požar ter obvestila vse ostale v razredih 
in vrtcu. tokrat pa so gasilci nenapovedano izvedli akcijo, v 
kateri so hoteli ugotoviti, kako bodo ob požaru samoinici-
ativno reagirali šolsko osebje in gojenci. Če ne bi bila vaja, 
bi v javnosti pisalo:
»Požar na libeliški šoli! v petek, 18. 10. 2019, je v pritličju Po-
družnične oŠ libeliče izbruhnil požar. Dim se je razširil po 
stopnišču tudi v zgornje prostore, kjer je v dveh razredih 
potekal pouk. najprej je požar v pritličju opazila vzgojite-
ljica v vrtcu in takoj so začeli evakuirati otroke. Ko so bili 
zbrani na za to odrejenem mestu, so na vprašanje, ali so o 
požaru obvestili tudi ostale v šoli, to tudi z majhno zamu-
do storili. Učiteljice so takoj po alarmu začele z evakuacijo 
otrok po popolnoma zadimljenem stopnišču in hodniku na 
prostor pred šolo. Srečno in varno so vsi učenci in gojenci 
ter osebje zapustili gorečo šolo. Gasilci so bili zelo hitro na 
kraju dogodka. Poveljnik rok je zbrane vprašal, ali menijo, 
da je umik iz goreče šole potekal tako kot mora. vsi so bili 
mnenja, da je bilo tako. o tem, kako so bili o požaru obve-
ščeni v prejšnjih letih, pa so dejali, da jih je vedno opozorila 
kuharica milka. »In kje je milka danes?« je vprašal gasilec … 
odgovor pa, da pozabili so na kuharico.«

… Skupaj po evakuaciji …
Po končani vaji so se vsi zbrali v telovadnem prostoru in 
skupaj analizirali vajo. Ugotovili so, da je tokratna vaja pote-
kala malo drugače, kot so vajeni. mnenje osebja in gasilcev 
je bilo, da je tako tudi lažje ugotoviti pomanjkljivosti. Po 
analizi so se zbrali pred šolo, kjer so teoretično in praktič-
no »obdelali« požar v kuhinji. na štedilniku se je vnelo olje. 
otroci so z zanimanjem poslušali gasilce, še v večje veselje 
pa jim je bila praktična uporaba gasilnikov.

… Gorečega olja ne gasimo z vodo …
vodja podružnice Helena Knez se je gasilcem zahvalila za 
poučno vajo, ki vsem pokaže nevarnosti požara in kako je 
treba ukrepati ob nesrečah. vaja pomaga odpraviti napake, 
ki se ob akciji pojavljajo. Poveljnik PGD libeliče rok Plešivč-
nik je v imenu društva in še petih prisotnih članov kljub ne-
katerim pomanjkljivostim vajo ocenil za uspešno.  
v želji, da nesreč ne bi bilo, pozdravimo po gasilsko: na po-
moč! 

JUDO TUDI V LIBELIČAH
Bliža se čas, ko se nekatere športne dejavnosti selijo v za-
prte prostore. Prvič je v libeličah organiziran začetni tečaj 
borilne veščine JUDo. Judo zveza Koroške v svoje vrste vabi 
mlade judoiste obeh spolov. akcijo izvajajo po celotni Ko-

roški. v libeličah so imeli prvi trening v sredo, 9. oktobra. na 
tečaj se je vpisalo več kot 10 libeliških otrok, ki bodo vsako 
sredo popoldan trenirali v telovadnem prostoru libeliške 
šole. trenerki bosta laura Božič in nuša Perovnik.

obe judoistki sta v svoji dosedanji karieri dosegli vidne re-
zultate. laura je državna prvakinja med članicami in mlajši-
mi članicami ter udeleženka evropskih pokalov v kategoriji 
do 57 kg. Domačinka nuša pa je državna prvakinja med 
mladinkami in mlajšimi članicami ter podprvakinja med čla-
nicami. osvojila je tudi lovoriko na evropskem kadetskem 
pokalu v Kopru, kjer je dominirala v kategoriji do 52 kg.
 
Članki brez podpisa in fotografije: Adrijan Zalesnik

KraJevne SKUPnoStI
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knjižnica Dravograd

Prispevek: Jerneja Ban

PRIPOROČAMO VAM:

Knjige za mlade
1. Dolenc, Sašo: OD GENOV DO ZVEZD IN NAPREJ
2. Beauvais, Clementine: #3ŠPEHBOMBE
3. Kalkipsakis, Thailia: JOJ, KAKO MI JE VŠEČ!
4. Wendt, Albert: HENRIKIN STREŠNI VRT
5. Sala i Vila, Carles: KORNELIJEVA  

IZMENJEVALNICA NEVERJETNIC
6. Novak, Vesna: DOGODIVŠČINE NA GALEBJEM  

OTOKU
7. Copons, Jaume: PRIHAJA G. FLAT!
8. Gorenc, Boštjan – Pižama: SI ŽE KDAJ  

POKUSIL LUNO?
9. Skubic E., Andrej: BABI NIMA VEČ TELEFONA
10. Hrovat, Uroš: ČRNA ELEKTRIKA
11. Tatarsky, Daniel: KUL  FILOZOFIJA
12. Vinder, Urška: ČEBELJČNJAČEK

Knjige za odrasle
1. Pregelj, Sebastijan: V ELVISOVI SOBI
2. Bakarič, Damjana: RAZMERJA
3. Paukovič, Lara: MALOMEŠČANI
4. Pešut, Barbara: PISMA IZ JLA
5. Kodrič, Zdenko: PET LJUBEZNI
6. Mazzini, Miha: FUNNY
7. Hemon, Aleksandar: VPRAŠANJE BRUNA
8. Ramos, Joanne: FARMA
9. Foenkinos, David: DELIKATNO
10. Coetzee, j. M.: PETERBURŠKI MOJSTER
11. Rijavec, Petra: NAJINI VALOVI
12. Wells, Benedict: O KONCU ŽALOSTI
13. Bilban, Tina: HVALA ZA ŠKARJE

Novitete
1. Dvorakova, Daniela: BARBARA CELJSKA
2. Postorino, Rosella: HITLERJEVE POKUŠEVALKE
3. King, Stephen: TISTO
4. Robbins, Mel: PRAVILO 5 SEKUND
5. Honore, Carl: BOLJ STAR, BOLJ ŽIV
6. Leonard, Dion: KJE SI, GOBI?
7. Mašera, Andrej: DOLOMITI PO DOLGEM IN POČEZ
8. Saltz, Gail: MOČ RAZLIČNOSTI
9. Karlovšek, Igor: SODIŠČE
10.  Li, Qing: Z GOZDOM DO SREČE IN ZDRAVJA
11.  Robbins, John: ZDRAVI PRI STOTIH
12.  Ohler, Norman: POPOLNA OMAMA;  

Droge v tretjem rajhu

DOGODKI V KNJIŽNICI DRAVOGRAD

PRAVLJIČNE URE VSAK TOREK OB 16. 30 URI
Če vas zanima, kaj delajo pravljični junaki in v kakšnih 
pustolovščinah so se znašli, se nam pridružite na pra-
vljičnih urah. veselo in zabavno je, tudi ustvarjalno, na-
smejano in nikoli dolgočasno. letos smo se na pravljici 
že sproščali s pravljično jogo, v decembru pa bo veselo 
na pravljični uri, posvečeni francetu Prešernu. vabljeni 
otroci od 3. do 7. leta starosti. 

Pravljične ure

Pravljična joga

DVANAJSTA SEZONA BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE 
»KOROšCI PA BUKVE BEREMO«
letos smo otvorili že 12. sezono bralne značke za od-
rasle, ki poteka v okviru projekta Korošci pa bukve be-
remo. to je projekt, v katerem sodelujemo vse koroške 
knjižnice in je nastal predvsem z namenom promocije 
branja, dviga bralne kulture in predvsem spodbujanja 
branja slovenskih avtorjev. vsako sezono pripravimo 
priporočilni seznam knjig, na katerega uvrstimo sloven-
ske novitete. Ker želimo, da je čim bolj raznolik, pa vsa-
ko leto dodamo še kaj zanimivega. tako smo v prejšnjih 
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letih brali resnične zgodbe, knjige koroških avtorjev, letos 
pa smo na seznam dodali še kresnikove nagrajence za-
dnjih let. Sodelovanje v bralni znački je prostovoljno in 
ni tekmovalnega značaja, ampak bralcu nudi užitek in se 
prilagaja njegovim interesom. Če pa kdo od udeležencev 
želi o knjigi povedati svoje mnenje, je vabljen na srečanja 
ob kavi, ki potekajo enkrat mesečno.

Prva sezona branja je potekala leta 2008 in ni bila najbolj 
uspešna, saj so prvo bralno značko osvojili trije bralci. 
vseeno pa so bili za zaključek nagrajeni z nastopom to-
neta Partljiča. naslednje leto nam je k sodelovanju uspe-
lo nagovoriti že 20 bralcev in tako se je vsako leto število 
povečevalo. lansko, 11. sezono, je bralno značko zaklju-
čilo več kot 100 zvestih bralcev. Branju se je pridružilo 
tudi nekaj oskrbovancev Koroškega doma starostnikov 
Črneče in Doma Sv. eme Šentjanž. tako je generacijska 
raznolikost sodelujočih velika, od 20. do 90. leta.

Število bralcev, ki so v 
posameznih sezonah 
osvojili bralno značko:
•	 2008/2009 tone PartlJIČ, 

bralno značko so osvojili 3 
bralci;

•	 2009/2010 aZra ŠIrovnIK, bralno značko je osvojilo 20 bralcev;
•	 2010/2011 cIrIl ZloBec, bralno značko je osvojilo 41 bralcev;
•	 2011/2012 anDreJ roZman - roZa, bralno značko je osvojilo 

58 bralcev;
•	 2012/2013 ferI laInŠČeK, bralno značko je osvojilo 72 bralcev;
•	 2013/2014 lara JanKovIČ, bralno značko je osvojilo 70 bralcev; 
•	 2014/2015 StanKa HraStelJ, bralno značko je osvojilo 76 

bralcev;
•	 2015/2016 ZaKonSKa KomeDIJa ProBlem, predstava 

gledališke skupine ananas, bralno značko je osvojilo 72 bralcev;
•	 2016/2017 mIlena mIKlavČIČ, bralno značko je osvojilo 75 

bralcev;
•	 2017/2018 ema GolČer, bralno značko je osvojilo 94 bralcev;
•	 2018/2019 BronJa ŽaKelJ, bralno značko sta osvojila 102 

bralca.
Bralna značka poteka od oktobra do aprila in vsako leto 
to obeležimo s prireditvijo, na kateri gostimo znanega 
slovenskega ustvarjalca (pisatelja, pesnika, igralca, ume-
tnika). Gostili smo že ferija lainščka, andreja rozmana 
rozo, azro Širovnik, cirila Zlobca, laro Jankovič, mileno 
miklavčič, Bronjo Žakelj … Sodelujoči v bralni znački 
morajo prebrati pet knjig, tri s priporočilnega seznama 
in dve po lastni izbiri. Prebranega ne preverjamo, saj so 
bralci večkrat že sami željni podeliti mnenje o knjigi in to 
lahko storijo tudi na priporočilnih lističih, ki jih priložimo 
v knjige.

Irene Begush na otvoritvi bralne značke za odrasle, 10. oktober 2019

Bralcem pa smo ponudili tudi možnost pogovora o pre-
branih knjigah. v sodelovanju z Društvom upokojencev 
Dravograd, pod vodstvom gospe Kriste ločičnik, enkrat 
mesečno poteka branje ob kavi. Branju se lahko pridruži 
vsak, ki želi deliti mnenja in vtise o prebranih knjigah. na 
branju pa seveda sam dobi idejo za dobro knjigo. včasih 
srečanje popestri tudi obisk lokalnega avtorja.

letošnjo sezono smo začeli s predstavitvijo knjige Skriv-
nost v haremu avtorice Irene Begush, ki živi in ustvarja 
v ljubljani, njene korenine pa izhajajo iz Dravograda. 
Predstavila je svojo knjigo, ki je uvrščena na seznam pri-
poročene literature. otvoritve se je udeležilo več kot 50 
ljudi in večina se je pridružila branju za bralno značko. na 
letošnjem seznamu priporočene literature so predvsem 
novitete slovenskih avtorjev. trenutno so med najbolj 
branimi Skrivnost v haremu (Irene Begush), Sodni dnevi 
(Peter Čeferin), najini valovi (Petja rijavec), resnica ima 
tvoje oči (Samo rugelj). 

Kotiček za bralno značko za odrasle »Korošci pa bukve beremo«

letošnjo sezono bralne značke bomo zaključili v aprilu 
2020. Še vedno lahko sodelujete in postanete naši zve-
sti bralci. v kotičku, kjer so razstavljene knjige za bralno 
značko, boste zagotovo našli kaj po svojem okusu. v me-
secu aprilu pa boste na zaključni prireditvi prejeli praktič-
no in knjižno nagrado.

šOLA BOLJšEGA ŽIVLJENJA, SKLOP BREZPLAČNIH 
PREDAVANJ 
Zelo dobro obiskana so zdravstvena predavanja in pre-
davanja o osebnostni rasti. v sodelovanju s Krščansko 
adventistično cerkvijo smo organizirali že kar nekaj sklo-
pov brezplačnih predavanj na to temo. v tem sklopu ste 
spoznali nekaj sestavin boljšega telesnega, duševnega, 
socialnega in duhovnega zdravja ter načine, kako dvigniti 
kakovost življenja na višjo raven. Zakonca lidija in tiho-
mir odorčić, dr. med., sta predavala o vitaminu D in kako  

KnJIŽnIca
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Lidija in Tihomir Odorčić, dr. med., Kako okrepiti imunski sistem in 
vitamin D, oktober 2019

okrepiti imunski sistem, mag. Zmago Godina pa o reše-
vanju vsakdanjih konfliktov ter kako in čemu odpustiti, da 
lažje živimo naprej.

TEDEN SPLOšNIH KNJIŽNIC
Knjižničarji verjamemo, da so splošne knjižnice slovensko 
nacionalno bogastvo. So tisti del vsake lokalne skupnosti, 
ki na različne načine združuje ljudi na področju kulture in 
izobraževanja.
teden splošnih knjižnic vsako leto praznujemo v mesecu 
novembru. to je idealna priložnost, da storitve in poslan-
stvo še posebej približamo uporabnikom in skupaj z njimi 
praznujemo. načrt okvirnih aktivnosti po dnevih pripravi 
Združenje splošnih knjižnic, vsaka knjižnica pa program 
sestavi glede na svoje okolje in želje uporabnikov. letos 
so se za uporabnike in krajane odvijali različni dogodki.

18. november ob 18. uri − Zelena knjižnica/Eko dan
Zeliščni vrt − predavanje Nevenke Breznik Beton
Uvodni dan je bil namenjen širjenju ekološke zavesti in 
z naravo povezanega življenja. Gostili smo strokovnjaki-
njo s področja agronomije nevenko Breznik Beton, ki že 
vrsto let piše za revijo Gaia, predava in svetuje. največ se 
ukvarja z ekološkim zelenjavnim vrtom in varstvom ra-
stlin na naravi prijazen način. v knjižnici je izvedla preda-
vanje o gojenju zelišč in njihovi uporabnosti.

19. november ob 18. uri − Rastemo z/s
Oblečena v kente − Nataša Zupanc, potopisno-literarni večer
torek je bil namenjen bralni kulturi. Gostja nataša Zupanc 
je predstavila avtobiografsko knjigo oblečena v kente, ki 
opisuje njeno življenje, ki ga je preživela med domačini v 
Gani. Pogovor je vodila marta merkač, s tradicionalno glasbo 
različnih dežel pa sta ga popestrila vesna in marijan rudel.

20. november − Dan splošnih knjižnic
na ta dan smo nudili brezplačno članstvo novim članom in 
vračanje predolgo izposojenega gradiva brez zamudnine.

21. november − Pravica vedeti
na branju ob kavi smo gostili domačega literata Janeza Ju-
riča, ki nam je predstavil svojo drugo knjigo vračanje k reki, 
zbirko črtic o življenju med železnico in Dravo.

ob 16. uri pa smo na delavnici najpogostejše slovnične in 
pravopisne napake, ki jo je izvedla natalija Isak, dobili veli-
ko uporabnega znanja.

22. november – Dan zelenih knjig
Zadnji dan je bil namenjen »zelenim knjigam«, zato smo 
pripravili razstavo knjig z ekološko tematiko.

Vabljeni v 
Knjižnico Dravograd 
in srečno 2020.
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VRTEC ČRNEČE
OBISK POLICIJSKE POSTAJE 
DRAVOGRAD V EVROPSKEM 
TEDNU MOBILNOSTI
v vrtcu Črneče smo se skupaj z otroci od-
ločili, da izvedemo projekt varno v vrtec. 
Že v prvih dneh novega šolskega leta smo 
pred našim vrtcem/šolo dnevno opazo-
vali policista, ki je skrbel za našo varnost 
v prometu. Skozi različne dejavnosti v 
igralnici in na prostem smo se seznanjali 
o prometu in spoznavali nevarnosti, ki se 
lahko pripetijo ob nepazljivosti. najraje 
se igramo na velikem igrišču v Črnečah 
in ker je oddaljeno od vrtca, se moramo 
naučiti, kako varno priti tja in nazaj. med 
hojo moramo biti pozorni na pravilno 
hojo ob robu ceste, kjer ni pločnika; na 
pravilno prečkanje ceste, ki vodi do veli-

kega igrišča; naučiti se moramo pravilne 
hoje po pločniku (kje hodimo, kdo hodi 
na zunanji strani) ter se zavedati, kako ne-
varno je, če smo preglasni in nismo po-
zorni na bližajoče se avtomobile.
v evropskem tednu mobilnosti smo iz-
vedli posebno dejavnost. v vrtec smo 
povabili babice in dedke, s katerimi smo 
se odpravili peš od vrtca Črneče proti 
Dravogradu. Hodili smo po pločniku, se 
ustavljali ob prometnih znakih in manjših 
križiščih. otroci so v spremstvu babice, 
dedka ali starša upoštevali pravila in do-
govore o varni poti, ki smo jih predho-
dno obnovili. Dedek nam je pri vsakem 
prehodu za pešce strokovno povedal in 
ponazoril pravilno prečkanje ceste.  Po uri 
hoje smo prišli do policijske postaje Dra-
vograd. Policisti so nas prijazno sprejeli in 
povabili na ogled policijske postaje. ob 

ogledu njihovih prostorov smo zastavljali 
različna vprašanja, na katera so policisti 
obširno odgovorili in tudi pokazali, kar 
nas je zanimalo. videli smo njihovo delov-
no in bojno opremo, ki se razlikuje glede 
na potrebe in naloge, ki jih izvršujejo. Po-
licisti, vodniki policijskih psov, so nas se-
znanili z  njihovim delom. videli smo delo 
policijskega psa ob njegovem vodniku in 
njuno opremo, ki jo potrebujeta. Izvedeli 
smo, kaj policijski psi delajo, za kaj vse so 
izurjeni in kaj vse so že odkrili. od blizu 
smo si ogledali policijska vozila in slišali si-
reno, ki je bila otrokom najbolj zanimiva. 
Babice, dedki, starši, vzgojiteljici in otroci 
smo bili z ogledom in predstavitvijo izre-
dno zadovoljni. Hvala vsem policistom 
Policijske postaje Dravograd za nepozab-
no doživetje. 
Vzgojiteljici vrtca Črneče

naši najmlajši

vrtec

VRTEC DRAVOGRAD
MUHOMORKA
… ja, kaj pa je to? Začelo se je na začetku 
tedna v oktobru, ko nam je deček doži-
veto pripovedoval, kako sta z očkom čez 
vikend nabirala gobe. Sledile so številne 
podobne dogodivščine in odločitev je 
padla – našo igralnico smo za prihodnji 
mesec spremenili v gozd, poln gob. Kot 
naročeno, sem na poti iz službe poslušala 
radio, kjer je gospa predstavila meni do 
tedaj nepoznano besedo »muhomorka«, 
ki sem jo nato predstavila tudi otrokom v 
vrtcu. muhomorka je staro poimenovanje 
za mušnico – nekoč so namreč mušnice 
na kmetijah namakali v mleko, ki so ga 
nato muhe spile, ter se na tak način zne-
bili nadležnih žuželk.
raziskovanje gob nas je popeljalo na pe-
stro potovanje. na jesenskem izletu smo 
jih iskali, primerjali, opisovali (našteli smo 
njihove dele, ki smo jih opazovali s po-
večevalnim steklom) in poimenovali. Če 

katere nismo poznali, smo jo fotografira-
li, kasneje v vrtcu projicirali na platno ter 
jo poiskali v strokovni literaturi. tam smo 
naleteli tudi na simbole (užitna goba, po-
gojno užitna goba, neužitna/strupena 
goba), zaradi katerih smo postali pravi 
poznavalci, in skico, ki je prikazovala rast 
gob, kar smo v prihodnjih dneh usvojili v 
imitacijski uprizoritvi z naslovom Gobar. 
Pozanimali smo se o pravilnem nabiranju, 
se poučili, kako ravnati v primeru zastru-

pitve in še in še. tema je postala še bolj 
zabavna, ko smo gobice spoznali preko 
slikopisov in zgodb (trepetali smo z jurč-
ki, mimo katerih je šla sosedova mara in 
njena velika požrešna košara … ja, v ta-
kšnem primeru je vedno bolje, da si stru-
pena goba). tudi ustvarjali smo lahko v 
nedogled – s tempera barvami, konstruk-
cijskim materialom, gibi … in nazadnje 
seveda z mušnicami. a brez skrbi – naše 
so bile užitne!  Vzgojiteljica Doroteja Majcen

OTROCI VRTCA DRAVOGRAD NA 
PRIREDITVI ZLATA JESEN 2019 
Prireditev Zlata jesen je v občini Dravo-
grad tradicionalna prireditev, ki jo or-
ganizira turistično društvo Dravograd. 
letošnje leto je bila izvedena v nedeljo, 
6. oktobra, z začetkom ob 10.30 uri, pred 
dvorano Špic D. Poleg vseh povabljenih 
nastopajočih, ki jih ni bilo malo, so svoj 

program predstavili tudi otroci vrtca 
Dravograd, enote robindvor, s svojimi 
vzgojiteljicami. Predstavili smo se z dekla-
macijo Slikarka, pesmico  Jesenska  in ple-
sno-gibalno točko  Moj medvedek Jaka. 
vzgojiteljice smo bile nad nastopom 
otrok zelo navdušene in hkrati nanje zelo 
ponosne. velika zahvala pa gre na tem 
mestu tudi staršem, ki so si vzeli čas in 

otroke pripeljali na nastop. vsekakor je to 
rezultat dobrega sodelovanja med starši 
in vzgojiteljicami oz. vrtcem. ta prireditev 
je z svojimi vsebinami (nastopi, kulinarič-
nimi tržnicami, prikazi ljudskih običajev in 
navad ter pokušinami dobrot) želela po-
vezati več generacij. tisti, ki smo bili tam, 
smo videli, da jim je to zelo dobro uspelo.    
Vzgojiteljica Simona Pokeržnik

VRTEC ROBINDVOR
TEDEN OTROKA 
v ponedeljek, 7. oktobra, se je pričel te-
den otroka, z geslom Naše pravice. ta 
tema je bila aktualna, ker v letošnjem letu 
obeležujemo 30 let od sprejetja Konven-
cije o otrokovih pravicah, in želi ozavesti-
ti  pomen upoštevanja otrokovih pravic. 
Strokovne delavke vrtca Dravograd vsa-
kodnevno upoštevamo otrokove pravice, 
saj je poslanstvo našega poklica usmerje-
no k otrokom in za njih.
v enoti vrtca robindvor so v dopoldan-
skem času potekale aktivnosti, v katere so 

se otroci  vključevali glede na svoj inte-
res in želje. aktivnosti so bile načrtovane 
tako, da so otrokom omogočile spro-
stitev in zabavo, preizkušanje njihovih 
spretnosti in sposobnosti, jim ponudile 
nova znanja in veliko mero medsebojne-
ga sodelovanja in druženja. Preizkusili so 
se na pripravljenih športnih  poligonih, 
se podali na  raziskovalni izlet v nezna-
no, se družili in sladkali na kostanjevem 
pikniku, se zabavali ob gledanju lutkov-
ne predstave Miška želi prijatelja, zbira-
li – raziskovali in ustvarjali iz jesenskih 
plodov in naravnega materiala. v vrtec 

smo povabili tudi starše, kjer smo v obliki 
popoldanskega druženja skupaj ustvarja-
li v različnih jesenskih delavnicah. Izdelali 
smo si ogrlice, zapestnice, okrasje za na 
glavo, postavili jesenskega barona (po-
lepšano strašilo) … Da je bilo to druženje 
še lepše in bolj povezovalno, so se nam 
prostovoljno  pridružili še člani turistične-
ga društva Dravograd, ki so nam za konec 
spekli »miške« ter nam tako še dodatno 
polepšali že tako lepo popoldne. 
Vzgojiteljica Simona Pokeržnik
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VRTEC LIBELIČE
EVAKUACIJSKA VAJA
Kako je potrebno ukrepati v primeru po-
žara in ali smo na to sploh pripravljeni? 
na takšna vprašanja bi težko odgovorili. 
Ko se zgodi nekaj tako nepričakovanega, 
je človek postavljen pred veliko preizku-
šnjo. 
»Dim na šolskem hodniku! Prva misel: 
Kaj se dogaja? Požar! adrenalin po telesu 
in nato akcija …« vzgojiteljici sva otroke 
usmerili skozi garderobo na prosto, ka-
mor smo se odpravili brez preobuvanja 
in oblačenja vrhnjih oblačil. Zbrali smo 
se na za to namenjenem mestu in strpno 
čakali na ostale – šolarje, učiteljice in ku-
harico. otroci so takrat pričeli spraševati, 
kaj se dogaja in zakaj smo odšli iz vrtca 
v copatih. Povedali sva jim, da poteka le 
evakuacijska vaja v primeru požara. Se-
veda so bili otroci nad našim ravnanjem 
navdušeni, četudi so imeli kaj hitro od 
rose mokre copate. 
a šolarjev ni in ni bilo iz šole. nekaj ni bilo 
prav. S pobudo in nekolikšno zamudo se 
je vzgojiteljica odpravila nazaj v »gore-

čo« šolo obvestit še ostale. 
Kaj kmalu so pričeli iz šole 
prihajati tudi učenci in učite-
ljice. vsi srečni in razposajeni 
od doživljanja dane situacije 
smo se znova zavedali resnosti, čeravno 
vaje, saj nas je gasilec opomnil, da smo 
v kletnih prostorih pozabili na gospo ku-
harico.
odlično izvedeno vajo, z nekoliko gren-
kim priokusom, smo kasneje skupaj 
analizirali v šolskem športnem prostoru. 
Gasilci so otrokom in zaposlenim, ki smo 
odgovorni za varnost otrok, prijazno in 
konkretno predstavili pravilno ravnanje v 
primeru resničnega požara. S praktičnim 
prikazom gašenja gorečega olja na pro-
stem pa so dodatno popestrili in pred-

stavili pravilno ravnanje in pomembno 
vlogo gasilcev. otroke je najbolj fascini-
rala posledica nepravilnega ravnanja ga-
šenja, saj je gasilec v tem primeru polil 
goreče olje z vodo in v trenutku je nastal 
ogromen plamen, ki je puhnil visoko v 
zrak. otroci so imeli tudi možnost roko-
vanja z gasilnimi aparati in poskušali ga-
siti kot pravi gasilci.
vsi skupaj smo doživeli nekaj enkratnega 
in nepozabnega. otroci pa so bili veseli 
in zadovoljni, kar je najbolj pomembno. 
Vzgojiteljica Marjetka Pavlin

VRTEC ŠENTJANŽ
OBISK MLEČNE KRALJICE 
v vrtcu Šentjanž se zelo dobro zaveda-
mo, kako pomembno je zdravje. tako se 
med seboj vsakodnevno spodbujamo 
k ohranjanju le-tega. otroci so že zelo 
vešči v tem, kaj je dobro za naše zdrav-
je, kako pripomoremo k našemu zdravju 
in kaj ni dobro za naše telo. ob obisku 
kmetije Konečnik so otroci videli veliko 
živali, a najbolj zanimive so jim bile kra-
ve mlekarice. Gospa nam je povedala, da 
krave dajo zelo veliko mleka, ki ga odpe-
ljejo v predelavo, in tako dobimo mlečne 
izdelke. Izvedeli smo, da mlekarna celeia 
vsako leto podeljuje nagrade največjim 
proizvajalcem mleka. In že 15. leto je to 
kmetija Konečnik. v okviru tega mlekar-
na celeia vsako leto izbere mlečno kralji-
co, ki poleg drugih obveznosti obiskuje 
tudi vrtce. tako smo jo povabili, da pride 
k nam na obisk. Deklice kar niso mogle 
verjeti, da kraljice še vedno obstajajo. 
Komaj smo čakali, da nas obišče. Prijazna 
mlečna kraljica je otroke že ob samem 
prihodu navdušila, saj je imela na sebi 

prav vse, kar nosijo prave kraljice. tako so 
deklice ugotavljale, ali je še kaj pozabila 
doma. mlečna kraljica je otrokom poka-
zala krono, bogat nakit, ki ga nosijo kra-
ljice, ter lepo dolgo obleko, ki je bila bela 
kot mleko. otrokom je pripravila pravi 
program, tekom katerega so se naučili še 
več o pomembnosti mleka. Je pa kralji-
ca otroke še posebej pohvalila, saj so o 
mleku, zdravi prehrani že veliko vedeli. 
Skupaj z otroki se je igrala pantomimo, 
otrokom je postavljala različne uganke. 
otroci so povedali, kdo vse živi na kme-
tiji ter kaj vse se dela na njej. Za konec 
je imela mlečna kraljica Julija za otroke 
še posebno presenečenje. vsak je dobil 
jogurt, s katerim so se posladkali. ampak 
tudi mi smo imeli zanjo posebno prese-
nečenje. Deček je za ta dogodek v vrtec 
prinesel harmoniko. tako nam je zaigral 
vrsto pesmic, mi pa smo ob njih tudi za-
peli. Urica druženja je kar prehitro minila 
in mlečna kraljica se je od nas poslovila. 
to je bil prav poseben obisk, ki si ga bodo 
še posebej deklice dobro zapomnile.
Vzgojiteljica Janja Koren

VRTEC OJSTRICA
PRINCESKE IN PRINCI V VRTCU 
NA OJSTRICI
v našem vrtcu smo se v mesecu novem-
bru za nekaj časa spremenili v princeske 
in prince. Izdelali smo si grad iz kartona in 
drugih recikliranih materialov. Ustvarjali 
smo ob pravljici in pesmici Gradič, avto-
rice mire voglar. na glavah smo nosili sve-
tleče krone iz papirja, ki so izgledale sko-
raj kot čisto prave, in smo se počutili zares 
»grajsko«. Dekleta so si izdelala »čarobne« 
palice, ki so se princeskam prav lepo po-
dale. fantje pa so si izdelali še meče, s 

katerimi so uprizarjali prave »dvoboje«. v 
tem času smo prebrali veliko starih, več-
no lepih pravljic o življenju princesk in 
princev in drugih pravljičnih doživetjih. 
otroci so prepoznali nekatere pravljice, ki 
jim jih prebirajo tudi njihovi starši, kot so 
Sneguljčica in sedem palčkov, trnuljčica, 
Žabji kralj in druge. Seveda pa ne bi bilo 
pravega grajskega vzdušja, če ne bi tudi 
kaj zapeli in zaplesali. največkrat smo to 
storili ob pesmici trnuljčica je lep otrok. 
otroci so se v vloge kraljev, kraljičen, 
princesk in princev popolnoma vživeli in 
nadvse uživali. vsi smo se strinjali, da je 
bilo življenje na gradovih čudovito in bi 

tako z veseljem živeli tudi mi, če bi imeli 
priložnost. 
Vzgojiteljica Tanja Kumprej
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OŠ NEZNANIh TALCEV DRAVOGRAD 
Počasi se bliža praznični december, zato je ravno pravi čas, da razmislimo in pregledamo, kaj vse se nam je zgodilo 
in kaj vse se je dogajalo v iztekajočem se letu. Ko smo v mesecu septembru začeli z novim šolskim letom, smo hkrati 
začeli tudi z novimi šolskimi obveznostmi, projekti in dosežki na tekmovanjih, na katere se bomo še prav posebej z 
veseljem in ponosom spominjali. Nekatere od njih pa bi z veseljem radi delili tudi z vami. Še preden smo se ponovno 
usedli v šolske klopi, pa smo morali še marsikaj postoriti, zato nas je čakalo kar nekaj investicij in nekatere prenove. 
Sicer pa je trenutno na naši šoli že čutiti praznični utrip meseca decembra, saj smo že začeli z ustvarjalnimi delav-
nicami in okraševanjem šole. Dragi naši, v letu 2020 vam vsi na šoli želimo obilo zdravja in osebne sreče!

Učiteljica Irena Kašman

šola, oh, ta šola ...

NUJNO POTREBNE INVESTICIJE
v mesecu avgustu, še preden so učenci 
prestopili šolski prag, so se na naši šoli 
izvajala številna dela. Upamo, da nam 
veter, burja in dež ne bodo prišli več do 
živega, kajti uspešno se je izvedla pre-
nova strehe. Zahvala gre seveda občini 
Dravograd, ki je investicijo financirala 
in izvajalcem, ki so pridno izvajali dela 
tako, da smo lahko s poukom začeli ne-
moteno. 

to pa seveda ni vse. Šola je iz lastnih 
sredstev med počitnicami poskrbela 
tudi za popolno obnovo dveh učilnic 
(menjava stropa, luči, beljenje in me-
njava pohištva). Kar velik zalogaj, ki pa 
ni nič v primerjavi z nasmehi otrok, ko 
vstopijo v obnovljeno učilnico. Poleg 
tega smo v celotnem pritličju in prvem 
nadstropju šole namestili varčne luči. 
veliko dela nas v prihodnje še čaka, saj 
so šolski prostori in oprema stari, a pri-
znamo, da se ne bojimo novih izzivov 
in podvigov. 
Ravnateljica Danijela Ledinek

SIO-2020 na Oš Neznanih talcev 
Dravograd
leta 2017 je arnes začel z izvajanjem 
štiriletnega programa nadaljnje vzpo-
stavitve IKt infrastrukture v vzgoji in iz-
obraževanju. v okviru programa arnes 
sofinancira izgradnjo brezžičnih omre-
žij in nakup IKt opreme (vir: http://
www.arnes.si/sio-2020). naša šola se 
je v program vključila že na samem 
začetku. v šolskem letu 2017/18 smo 
se odločili za nakup osebnih računal-
nikov za celotno računalniško učilnico 
ter projektorjev. v šolskem letu 2018/19 

smo poleg nakupa IKt opreme (osebni 
računalniki, prenosni računalniki, mo-
nitorji in projektorji) vzpostavili tudi 
brezžično omrežje eduroam na vseh 
podružničnih šolah. S posodobitvijo 
IKt opreme in brezžičnega omrežja 
bomo nadaljevali tudi v tem šolskem 
letu. Zamenjali bomo nekatere dotra-
jane računalnike in projektorje ter po-
sodobili obstoječe brezžično eduroam 
omrežje na matični šoli. vse omenjene 
pridobitve sofinancira občina, za kar se 
ji tudi iskreno zahvaljujemo.
Zapisal učitelj računalničar Samo Štra-
ser
 
PEšBUS
naša šola že četr-
to leto sodeluje v 
projektu PeŠBUS in je zadnja leta tudi 
organizatorka te akcije. Pešbus je pro-
jekt, ki otroke spodbuja, da bi v šolo ho-
dili peš. Gre za organizirano spremstvo 
otrok po stalnih šolskih poteh in po 
rednem urniku. Projekt je medgene-
racijsko zasnovan, saj so otroke pešce 
vsako jutro v šolo spremljali predstavni-
ki različnih društev in organizacij, ki so 
aktivne v naši občini, pa tudi stari starši 

in učitelji. Prvi letošnji Pešbus smo iz-
vedli v tednu mobilnosti, od 16. do 20. 
septembra, ki je potekal pod sloganom 
Gremo peš. Udeležilo se ga je okrog 60 
otrok, ki so se vsako jutro ob 7.00 zbrali 
na različnih postajah, ki so jih označe-
vale prej pripravljene table (robindvor, 
meža, Podgrad, mariborska cesta in 
vič). Projekt poleg gibanja na svežem 
zraku spodbuja tudi družabno poveza-
nost udeležencev, večjo samostojnost 
otrok in jih navaja na točnost.
v času trajanja PeŠBUSa so učenci 4. ra-
zredov izvedli tudi manjšo raziskavo o 

gostoti prometa pred šolo v jutranji ko-
nici. našteli so kar 70 avtomobilov manj 
kot ob običajnih dneh.
Želimo si, da bi Pešbus v letošnjem šol-
skem letu izvedli še v zimskem in spomla-
danskem času ter ga razširili še z drugimi 
aktivnimi oblikami prihoda v šolo.
Mentorici: Irena Jeseničnik in Evelina Roglšek

Delavnice LEGO ROBOTIKE
v sredo, 25. 9. 
2019, smo bili 
učenci 4. in 5. 
razreda deležni 
zanimivih in po-
učnih vsebin.
v goste so k nam 
prišli mladi razi-
skovalci iz otro-
ške akademije, izobraževalnega centra 
za otroke. Izvedli so tri delavnice, pri 
katerih so bili učenci zelo aktivni in so 
skozi igro spoznavali svet robotike, zna-
nosti in likovne umetnosti. Pri samem 
delu smo neznansko uživali. Učiteljice 4. 
in 5. razredov

FINALE ŽOGARIJE NA VRHNIKI
v petek, 27. 9. 2019, smo se ob 6.30 z 
avtobusom odpeljali proti vrhniki na fi-
nale Žogarije 2019. Ko smo prispeli, smo 
si najprej razdelili markirne majice. naj-
prej so bile na vrsti spretnostne igre, pri 
katerih smo se zelo dobro odrezali. Sle-
dil je kviz. ob 12.00 smo odšli na kosilo. 
Po kosilu smo si ogledali rojstno hišo 
Ivana cankarja. Ko smo se vrnili, smo 
odigrali še nekaj tekem in nato počakali 
na razglasitev. Bilo je zelo napeto in na 
koncu smo bili drugi. Po končani tekmi 
smo se odpravili proti velenju, kjer smo 
se ustavili v mcDonaldsu. Siti smo se 
odpravili domov. Bilo je čudovito in z 
veseljem bi to ponovila.  Kaja Kupljen, 5. a

Zbiralna akcija iger in igrač
Učenci razširjenega programa oŠ ne-
znanih talcev Dravograd, skupina za 
Preprečevanje različnih oblik nasilja, so 
pod vodstvom socialne pedagoginje 
pripravili Zbiralno akcijo iger in igrač, ki 

Šola, oH, ta Šola ...
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je potekala v te-
dnu otroka, od 
7. do 11. oktobra 
2019. 
Zbirali smo 
družabne in di-
daktične igre, 
plišaste igrače, 
žoge, kolebnice, 
avtomobilčke in 
druge igrače, ki 
jih učenci doma 
ne potrebujejo 
več. Igrače smo 
podarili dobro-
delnemu dru-
štvu Pomagam 
odprtih src, ki v 
okviru projekta 
tkemo prija-
teljske vezi želi 
osrečiti čim več 

otrok v Bosni in Hercegovini. nekateri 
učenci so podarjenim igračam dodali 
tudi sporočila z lepimi željami ali dari-
la opremili s svojimi podpisi. Zbranim 
igračam bo omenjeno društvo priložilo 
sladkarije ter na ta način letos decem-
bra poskušalo osrečiti 3000 otrok v ob-
činah cazin, Doboj in Srebrenica, kjer 
se še vedno pozna duh vojnih dni ter 
revščina in pomanjkanje.
najlepše se zahvaljujemo vsem, ki ste v 
akciji sodelovali. Zbrali smo več kot 450 
plišastih igrač, okrog 100 družabnih 
iger in več drugih igrač za najmlajše, 
rolerje, žoge in več setov kock. 
Ideja naše skupine je preprosta, opo-
zoriti in spodbuditi želimo vse vas, da 
z majhnimi dejanji in lepimi besedami 
polepšate vsakdan ljudi okrog sebe.
mi bomo to še naprej poskušali. Upa-
mo, da se nam pridružite. Se vidimo na 
šolski praznični tržnici. 
Tadeja Grubelnik, socialna pedagoginja

PETDESET ODTENKOV ČEBEL
Živijo! Zdravo! Sem čebela. Ja, ja vem. 
ob tej besedi vsi pomislite na debele, 
rumeno-črne kepe nečesa, ki izgledajo 
kot ose in zato večkrat prestrašijo vaše 
otroke ter se kdaj pa kdaj zaletijo v vaše 
ravnokar očiščeno okno in ga uma-
žejo s cvetnim prahom, da ga morate 

ponovno čistiti. to je ena izmed naših 
definicij. naj vam predstavim še našo 
svetlo plat.
vsaka tretja žlica vaše hrane je odvisna 
od opraševanja, ki ga v večini opravimo 
čebele. oprašimo kar 170.000 vrst rastlin 
in ob vsem tem dobimo bruto plače ko-
maj … pa saj je vseeno. Jutri grem tako ali 
tako na bolniško. veste, kako naporno je 
dan in noč letati po travniku in opraševati 
lene rože, ki si same ne morejo nič. 
Dragi moji! 
Če bi bili vi čebele, bi verjetno odbren-
čali v nebesa že prvi dan. In to še ni vse. 
vse lene čebele odstranimo iz panja. 
Jaz bi se na vašem mestu zamislila. 
Pa kljub temu je biti čebela zelo lepo 
in zabavno. Imaš krila in odletiš lahko, 
kadar želiš. obletiš lahko vsa širna pro-
stranstva tega sveta, dokler te ne pre-
seneti kakšen pajek s svojo mrežo ali pa 
kakšen uničevalec mrčesa z loparjem 
za ubijanje muh v roki, ali pa kup nadle-
žnih, nevzgojenih otrok, ki te zaprejo v 
kozarec za vlaganje in te hranijo s travo. 
Seveda! vsaka čebela si celo življenje 
želi preživeti starost v majhnem kozar-
cu, ki zaudarja po kislih kumarah, in pre-
žvekovati travo.
najbolj grozno pa je to, da naša firma 
propada. lani delavke drugega sloja 
niso dobile božičnice. naša čistilka, ki k 
nam prileti iz drugega panja, pa nikoli 
ne dobi poplačanih potnih stroškov. 
to je čisti obup! 
Par jih je že dalo odpoved. no, ja. v da-
našnjem času biti čebela je kar zahtev-
no. Pa še izumiramo. Zato, če nočete, 
da končamo kot dinozavri in lepi troti 
(ki so izumrli), počistite vse pajkove 
mreže, ki jih vidite, in na splošno uniči-
te vse pajke (povem vam, ne prinašajo 
sreče). In prosim, lopar za ubijanje muh 
je samo za ubijanje muh (poudarek na 
muh). Če se boste držali teh navodil, 
bomo čebele izumrle v desetih letih, 
ne pa v dvanajstih. Če pa res želite, da 
bomo debele, rumeno-črne kepe ne-
česa še dolgo na tem svetu, pa nehajte 
spuščati v naravo te smrdljive, ogabne 
tekočine, ki slišijo na ime pesticidi.
In zapomnite si, če ni nas, tudi vas ne bo!
Kaja Završnik 7. a, Mentorica Darja Lesnik

NA PLANINCAH PA SONČECE SIJE …
POVZPELI SMO SE NA URšLJO
v soboto, 21. septembra 2019, smo se 
člani planinskih krožkov na oŠ Šen-
tjanž, oŠ Dravograd in PD Dravograd 
povzpeli na Uršljo goro. Bil je prekrasen 
poznopoletni sončni dan in izkoristili 
smo ga za druženje, gibanje na svežem 
zraku, pospešeno dihanje in pašo v 
razgledih po okoliških vrhovih … Izleta 
smo se udeležili v največjem številu do-

slej. na goro smo se povzpeli in sestopili 
iz smeri naravskih ledin. Pri koči na Uršlji 
gori smo si privoščili zaslužen počitek, 
vodnik Jožek Hartman iz PD Dravograd 
pa je za otroke pripravil kviz o poznava-
nju Uršlje gore in jih za znanje nagradil 
s sladkimi nagradami. Hvala vsem men-
toricam, vodniku Jožeku Hartmanu iz 
PD Dravograd ter vsem vam staršem in 
otrokom za udeležbo in prijetno druže-
nje. Kmalu na snidenje.   
  
PLANINCI – KOLESARJI NA RAHTEL
v soboto, 5. oktobra 2019, smo člani 
planinskih krožkov in Planinskega dru-
štva Dravograd izvedli izlet na rahtel. 
tokratna tura je bila še posebej zani-
miva, saj smo se do vznožja rahtela 
podali s kolesi. Kolesarji smo se zbrali v 
Šentjanžu in se po kolesarski poti od-
peljal proti Slovenj Gradcu. tam so nas 
pričakali pohodniki in skupaj smo se po 
gozdni učni poti povzpeli na rahtel. 
Izleta se je skupno udeležilo več kot 
devetdeset udeležencev, več kot kadar-
koli doslej. Bili smo navdušeni nad tako 
veliko udeležbo. na vrhu smo uživali v 
razgledu, v zasluženem počitku, malici 
in klepetu s prijatelji. vodnik Jožek je 

tudi tokrat poskrbel za presenečenje. 
Za otroke je pripravil srečelov in trem 
srečnežem podelil čudovite dobitke, 
kolesarske čelade. Skupaj smo sestopi-
li po krožni poti do vznožja, kjer smo 
se nato spet ločili in poslovili, kolesarji 
pa odkolesarili nazaj do Šentjanža. Iz-
koristili smo lep jesenski dan, nedaleč 
vstran, se družili, se potrudili narediti 
nekaj zase in ga tako v kombinaciji ko-
lesarjenja in planinstva doživeli na prav 
poseben način. Hvala vsem mentori-
cam in vodniku Jožeku za sodelovanje 
in seveda vam staršem in otrokom za 
udeležbo ter prijetno druženje, tudi 
ravnateljici oŠ Dravograd, ge. Danijeli 
ledinek, ki je bila tokrat z nami. Imejmo 
zdrav duh v zdravem telesu. Srečno do 
naslednjega snidenja.
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Kaja Završnik, 
nagrajena 
učenka naše šole 
na natečaju za 
izvirno literarno 
delo, ki ga vsako 
leto razpiše Mes-
tna občina Slovenj 
Gradec. Kaja se je 
udeležila spreje-
ma nagrajencev 
iz vse Slovenije v 
Likovni galeriji v 
Slovenj Gradcu. 
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CšOD MISIJA
v soboto, 9. novembra 2019, smo se 
mladi planinci, skupaj z nekaterimi star-
ši, odpravili na čisto posebno orienta-
cijsko dogodivščino − cŠoD mISIJa! 
Zbrali smo se ob 9. uri in se z avti za-
peljali do cŠoD mežica, kjer nam je vo-
dnik Jožek podal navodila za uspešno 
reševanje misije Po SleDeH meŽIŠKIH 
KnaPov. na pot smo se podali s pomo-
čjo aplikacije na tablicah in telefonih 
cŠoD mISIJa. ta nam je pomagala iska-
ti skrite kotičke naše narave, zgodovine 
rudarjenja in načina življenja pred več 
sto leti. Premagovali smo ovire, reševali 
vprašanja, zbirali značke in tako tekmo-
vali med skupinami. Da je bilo še bolj 
pestro in zabavno, smo tekmovali tudi 
v hitrosti opravljanja misije. na pot se je 
podalo 7 skupin. Pot je bila razgibana, 
zanimiva, v gozdu je bilo mokro, a zato 
še toliko bolj skrivnostno in čarobno. 
nekateri so tekmovanje vzeli čisto zares 
in so misijo opravili že v pičlih 74 minu-
tah. Kar dve skupini. Bravo vsem! Drugi 
niso dosti zamujali … do zadnjih, ki so 
si vzeli malo več časa in uživali v vseh 
podrobnostih zanimive poti, v meglo 
zavitem gozdu. vse skupine pa so bile 
za svoj trud nagrajene s sladkimi nagra-
dami. Spet smo se imeli čudovito. Sku-
pno se nas je zbralo ter misijo opravilo 
45 otrok in odraslih iz Šentjanža, Črneč, 
libelič in Dravograda. Kljub ne najboljši 
vremenski napovedi smo pohod izve-
dli in bili z izvedbo zadovoljni. Hvala 
vsem za udeležbo. Se vidimo decem-
bra na večernem pohodu z lučkami do 
Bukovnika.
Zapisala mentorica in vodnica Mateja Petek

TABOR V LJUBLJANI
Učenke šestih razredov smo odšle na 
dvodnevni tabor na osnovno šolo mi-
lana Jarca v ljubljani.
ob prihodu so nas učenci lepo spreje-

li. Pripravili so nam manjšo pogostitev 
ter nam naredili kratek uvod v začetek 
tabora. Sledilo pa je tudi prvo predava-
nje, ki ga je vodila gospa lucija Čevnik. 
Potem smo odšli na daljši sprehod po 
ljubljani. Učenci so nam predstavili 
vse znamenitosti ljubljane, kot so npr. 
tromostovje, Prešernov trg, ljubljanski 
grad … Po ogledu smo se z mestnim 
avtobusom odpeljali na kosilo v atlan-
tis. Po kosilu nam je gospa eva Štraser 

iz podjetja evegreen predstavila svoje 
izdelke iz bio plastike (lončke, posodo, 
Spin fly). Ker je bilo zelo pozno, smo se 
odločili, da bomo odšli na večerni spre-
hod po ljubljani in vmes še na večerjo. 
Ko smo prišli v šolo, smo se oblekli v 
pižame in prisluhnili učencem oŠ Pod-
gorje o njihovi gozdni učni poti. na-
slednji dan so nam gostitelji na kratko 
predstavili šolo ter njihov vrt. Imeli smo 
tudi predavanje o intelektualnih lastni-
nah. Učenci so se zelo potrudili in nam 
izdelali skodelice iz gline ter vanje dali 
domači čaj. Za kosilo smo jedli pico, kar 
je bilo tudi del presenečenja.
Imele smo se zelo lepo. našle smo tudi 
nekaj novih prijateljev in pridobile nove 
izkušnje. Upamo, da bo še več takšnih 
dni.
Ana Čeh, Gaja Otič in Katarina Gnamuš Šlebnik, 6. a

POSTALI SMO PLAVALCI
v času od 21. 10. do 25. 10. 2019 so se 
učenci tretjega razreda oŠ Dravograd v 
okviru predmeta šport udeležili 20-ur-
nega plavalnega tečaja v zimskem ba-
zenu na ravnah na Koroškem, kjer so 
pod budnim očesom usposobljenih 
učiteljev (Dr7) svoje plavalno znanje iz-
popolnili. vsak dan so imeli najprej dve 
uri pouka, nato pa so se z avtobusom 
odpeljali do bazena. Učenci so vsak dan 
nestrpno pričakovali čas odhoda. 
Prvi dan je učence najprej čakal preiz-
kus plavanja in nato razdelitev v skupi-
ne glede na njihovo plavalno predzna-
nje. Po skupinah so nato učenci štiri dni 
izpopolnjevali svoje znanje plavanja in 
usvajali nove plavalne tehnike. Plavali 
so prsno, kravl in hrbtno. Svojega na-
predka so se zelo veselili, še posebej 
učenci, ki prej niso znali plavati ali so 
imeli celo strah pred vodo.
Zadnji dan so učenci svoj napredek v 
plavanju pokazali tudi svojim staršem. 
rezultatov so bili veseli tako učenci kot 
tudi njihovi starši.     
Učiteljica Renata Šumah

Še nekaj utrinkov, ki so jih zapisali učenci: 
na plavalnem tečaju mi je bilo najbolj 
všeč, ko sem lahko skakal v vodo, da je 
vse škropilo okrog mene. (tinej Kobolt)
Prvi dan nam je učiteljica plavanja po-
vedala pravila, ki smo jih morali upo-
števati, da se nismo poškodovali. Za 
nagrado smo lahko šli tudi v jacuzzi. 
(Nikolina Ristić) 
Zadnji teden pred počitnicami sem se 
vsako jutro prebujal navdušen, ker sem 
imel plavalni tečaj. Plavali smo žabico in 
kravl, tudi s skakalnice smo lahko skaka-
li v vodo. Pri plavanju smo uporabljali 
črve in deske. (Ožbi Breznik)
na plavalnem tečaju sem se naučila 

pravilno plavati hrbtno, žabico, kravl in 
še veliko drugih stvari. Zadnji dan sta 
me prišla gledat ati in mama. vesela 
sem, da sem dobila zlatega delfinčka. 
na tečaju sem se naučila tudi pravilno 
skakati na glavo. (Vita Črešnik)  
Zjutraj, ko sem odprla oči, sem vedela, 
da me čaka nekaj posebnega. v šoli 
smo imeli najprej dve uri pouka, potem 
smo se z avtobusom odpeljali do ba-
zena. med vožnjo je bilo zelo zabavno. 
najbolj naporen je bil prvi dan plaval-
nega tečaja, ko smo se učili pravilno 
plavati žabico. Zadnji dan tečaja sem 
dobila diplomo s srebrnim delfinčkom, 
ki zdaj krasi mojo sobo. Preživela sem 
čudovit teden plavanja. (Julija Sadar)     
Učitelji plavanja so nam vsak dan za-
dnjih pet minut dali prosto, da smo se 
lahko igrali v vodi. takrat mi je bilo zelo 
všeč. (Lara Čurč)     
na plavalnem tečaju smo se učili pra-
vilno plavati hrbtno. Ker mi kravl ni šel 
dobro, sem bila malo žalostna. Zadnji 
dan sem tekmovala za srebrnega del-
fina. Uspelo mi ga je usvojiti in takrat 
sem bila zelo vesela. Da sem usvojila to 
priznanje, sem morala brez prestanka 
plavati deset minut. tudi mami je bila 
zelo ponosna name, ko me je prišla za-
dnji dan gledat. (Kristina Petek)   
vesela sem, da sem lahko hodila na pla-
valni tečaj. rada bi povedala, da sem 
na Hrvaškem, kjer sem prej obiskovala 
šolo, dve leti hodila na tečaj in se ni-
sem naučila plavati. Zdaj tu, v Sloveniji 
pa sem se naučila. Zelo sem ponosna 
nase. (Petra Žajgar) 
Pred plavalnim tečajem sem svojega 
sošolca Patrika neprestano spraševal, 
kaj misli, da bomo delali na plavalnem 
tečaju, ampak tudi on ni vedel. v ba-
zenu smo plavali žabico s črvi in de-
skami. med tečajem smo imeli malico. 
med malico sva se s Patrikom usedla 
na ležalnik, jedla sadje in zelenjavo. Po 
malici smo šli s plavalnim učiteljem še 
vadit žabico. Bilo mi je lepo. (Gal Hanjže 
Hartman)   

PLAVANJE JE MOJE ŽIVLJENJE
»Kakšen je jutrišnji cilj?« to se mi plete 
po glavi par dni pred tekmo, vsak večer 
... Kot je rekla Sara Isaković, vizualizacija 
je ključ do zmage. naslednje jutro sto-
jim na štartnem kamnu kopališča Ilirija 
v ljubljani. Čaka me pet štartov, prve tri 
taktiziram, zadnja dva do konca. vse se 
izide, kot sem načrtoval, moja nagrada 
je najvišja stopnička in naslov osnovno-
šolskega državnega prvaka v plavanju. 
med vožnjo domov že kličem starše in 
prosim, naj me peljeta na trening na ra-
venski bazen. ni počitka, tudi danes ne. 
v vodi sem vsak dan, razen ob nedeljah, 

Šola, oH, ta Šola ...
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ko se poskušam čim bolje regenerirati. 
Ko imaš trening devetkrat na teden, je 
pomembna tudi prehrana. trudim se 
jesti čim bolj zdravo. mama pravi, da bo 
bankrotirala zaradi mojih 3500 kalorij 
na dan. vedno sem lačen. vsi plavalci 
garamo za teh 10 sekund po tekmi, ko 
si resnično srečen.
Učenec Tine Rotovnik, 9. a   (Foto: Jure Kokot)

NI DEBATE – V SUROVINO DAJTE 
STARE APARATE
osnovna šola neznanih talcev Dravo-
grad, skupaj z vsemi štirimi podružnič-
nimi šolami, je v letošnjem oktobru so-
delovala v zbiralni akciji ni debate – v 
Surovino dajte stare aparate. v akciji je 
sodelovalo 12 koroških osnovnih šol in 
bili smo naravnost izjemni, saj smo sku-
paj zbrali nekaj več kot 178 ton odpa-
dne električne in elektronske opreme. 
akcija je trajala od 7. 10. do 24. 10. 2019. 
Zadnji dnevi so bili res polni adrenali-
na, tekmovalnosti, volje in trdega dela. 
Učenci, starši in učitelji smo se res po-
trudili in samo naša šola je zbrala 50 
ton in dosegla 1. mesto. tako se bo v 
mesecu decembru treslo od novoletne 
zabave, ki so nam jo obljubili. K nam 
namreč prihaja znana slovenska pevka 
nina Pušlar, ki jo učenci že težko priča-
kujejo. Ugotovili smo, da je v slogi res 
moč in s skupnimi močmi dosegli res 
zavidljiv rezultat, na katerega smo zelo 
ponosni. Hvala, Dravograd.                                                                                                                                 
Zapisala vodja projekta, učiteljica Nadja Sep

S SKUPNIMI MOČMI SE VSE 
LAŽJE NAREDI
v ponedeljek, 11. novembra 2019, smo 
imeli učenci prvih in devetih razredov 
skupni tehniški dan. Sodelovanje prvo-
šolcev in devetošolcev se je začelo že 
na prvi šolski dan, ko so najstarejši na 
oŠ neznanih talcev Dravograd spreje-
li najmlajše, da smo skupaj »prestopili 
šolski prag«. Simbolično so nas pope-
ljali po klopci in nas pospremili do učil-
nic 1. a in 1. B razreda. ob tednu otroka 
smo preživeli skupno dopoldne ob igri 
namiznih družabnih iger. 
na tehniškem dnevu pa smo združili 
moči v učilnicah prvih razredov. Ustvar-
jali smo izdelke za praznično tržnico, ki 
bo ob koncu meseca novembra. Izde-
lovali smo svečnike in obeske iz gline 

ter posejali božično žito v »ježke« in 
»možičke«. nekaj časa smo potrebova-
li, da smo se dogovorili, kako bo delo 
potekalo, nato pa je kar samo steklo. 
Skupno delo je bila zanimiva izkušnja 
za vse. 
Prvošolci in devetošolci z učitelji OŠ Neznanih 
talcev Dravograd

DRUŽENJE S PRVOšOLCI
letošnje šolsko leto se je začelo na prav 
poseben način. v telovadnici smo pr-
vošolce sprejeli devetošolci. vsak »mal-
ček« je dobil svojega »varuha« med 
devetošolci. ta sistem mi je bil zelo 
všeč tudi zato, ker smo se mi, ko smo 
bili prvošolci, starejših učencev pravza-
prav bali in se mi zdi prav, da se spletejo 
medgeneracijske in prijateljske vezi.
neki petek v oktobru pa smo se ponov-
no družili z njimi. Bili smo nemalo pre-
senečeni, ko smo namesto glasbe šli v 
učilnice prvih razredov. tam so nas res 
prisrčno pozdravili in vsak je prišel k ti-
stemu, ki ga je sprejel na prvi šolski dan. 
Skupaj smo se igrali družabne igre in 
res je bilo lepo videti, kako so bili otroci 
veseli naše družbe in časa, ki smo jim 
ga namenili. tudi nam je bilo zelo všeč 
in smo uživali v igri s svojimi varovanci. 
marsikdo med nami bi ta način pouka z 
veseljem nadaljeval čez cel dan, večkrat 
na leto, toda teden otroka na žalost tra-
ja le en teden. Filip Jeseničnik, 9. a

POGUMno v novo šolsko leto
naša šola je že tretje šolsko leto vključe-
na v projekt PoGUm, v okviru katerega 
spodbujamo podjetnost med mladimi. 
rdeča nit naših aktivnosti je aktivno 
upravljanje s šolskim vrtom. ena od 
smernic projekta je tudi spoznavanje 
in gojenje avtohtonih rastlin v našem 
okolju. 
Že v lanskem šolskem letu je potekalo 
sejanje takšnih rastlin po razredih. Z 
raziskovanjem so se otroci najprej spo-
znali z vrtninami, ki uspevajo pri nas. 
nato si je vsak razred izbral vrtnino. na 
osnovi zbranih podatkov o njenih la-
stnostih so jo tudi posadili in vzgajali. 
Pri tem so bili zelo uspešni, pokazali so 
veliko zanimanja in zadovoljstva. odlo-
čili smo se, da vse ponovimo tudi letos 
in poskušamo projekt še nadgraditi. Pri-
dobljeno znanje o avtohtonih vrtninah 

in njihovi vzgoji želimo zbrati v knjižici 
z naslovom od semena do semena. 
Učenci po oddelkih že pridno zbirajo 
podatke o svojih vrtninah. 
Za naslovnico omenjene knjižice je po-
tekal tudi likovni natečaj, na katerem so 
lahko sodelovali vsi učenci šole. Prejeli 
smo 13 predlogov. Člani tima smo jih 
skrbno pregledali in izbrali najizvirnej-
šo, ki bo krasila naslovnico naše knji-
žice. Izbranka natečaja in nagrajenka 
je učenka lia melanšek iz 4.b razreda. 
Da bi nagradili trud vseh tekmovalcev, 
smo se odločili, da tudi ostale naslov-
nice vključimo v knjižico in jo tako še 
polepšamo.
v mesecu novembru je sledilo obli-
kovanje in urejanje knjižice, ki smo jo 
predstavili 28. novembra v okviru pra-
znične tržnice. tam je bila knjižica na 
ogled in s prostovoljnim prispevkom 
so si lahko obiskovalci zagotovili svoj 
izvod.
Učiteljica Ana Mrdavšič, vodja tima POGUM

DANAJA SE NAM PREDSTAVI
Sem Danaja Grebenc, prihajam iz Dra-
vograda, natančneje iz trbonj. Stara 
sem 13 let, hodim v 8. razred. Glasbeno 
šolo obiskujem 7 let, moj mentor je Kle-
men rošer. Z njim se odlično razume-
va, spoštujeva drug drugega in pridno 
delava. Prav njemu se moram še pose-
bej zahvaliti, da sem na glasbenem po-
dročju prišla tako daleč. no, nekaj pa je 
vloženega tudi mojega trdega dela in 
talenta. v zadnjih treh letih se namreč 
udeležujem najrazličnejših tekmovanj, 
od regijskih, državnih, mednarodnih 
kot tudi tekmovanj na evropskem in 
svetovnem nivoju.
Že pri rosnih 10. letih sem prvič postala 
državna prvakinja ZDHS v kategoriji do 
10 let, nato sem to postala še dvakrat, 
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in sicer v letih 2018 in 2019. na medna-
rodnem tekmovanju za nagrado avse-
nik sem 3-krat prejela zlato priznanje in 
bila enkrat celo zmagovalka tekmova-
nja. Prav tako sem osvojila 2017 in 2018 
naslov absolutne državne prvakinje 
harmonikark, 3-krat postala evropska 
prvakinja v svoji kategoriji (2016, 2018 
in 2019) ter leta 2019 absolutna evrop-
ska podprvakinja. letos sem osvojila 
tudi naziv absolutne državne prvakinje 
Zlate harmonike ljubečne, absolutna 
zmagovalka za pokal mislinjske doline, 
kjer sem za 1. mesto prejela glavno na-
grado − harmoniko Slovenka.
Skupno sem prejela okoli 140 lovorik, 
od tega 33-krat zlata priznanja oz. pla-
kete, 72-krat 1. mesto, 17-krat pa sem 
bila absolutna zmagovalka. 
Za svoja največja dosežka štejem ob le-
tošnjem zaključku šolskega leta, konec 
7. razreda in na začetku novega šolske-
ga leta, na začetku 8. razreda, ko sem se 
1. junija udeležila svetovnega prvenstva 
HvÖ in v avstrijskem St. Peter freienste-
inu osvojila 1. mesto v kategoriji do 15 
let ter s tem postala mladinska svetov-
na prvakinja. 28. septembra 2019 pa je 
potekalo še drugo svetovno prvenstvo 
pod okriljem italijanske zveze harmoni-
karjev a.m.I.S.a.D, kjer sem pred strogo 
6-člansko komisijo prejela vseh možnih 
100 točk in še drugič postala mladinska 
svetovna prvakinja do 18 let. Prav to 
mi je dalo zagon, da imam glasbo in 
harmoniko še raje in igram še z večjim 
užitkom, saj je ves moj trud poplačan. 

Še bolj pa se je poplačan trud in plod 
celoletnega dela pokazal konec okto-
bra, ko sem izdala svoj prvi lastni cD z 
naslovom tango to go. tudi tu se mo-
ram posebej zahvaliti mentorju Klemnu 
rošerju, ki mi je pri tem veliko pomagal 
pri snemanjih in nasvetih, pri nastajanju 
in izdaji cD-ja. Poleg tekmovanj se ude-
ležujem tudi nastopov na raznih prire-
ditvah in koncertih po Sloveniji in tudi 
že po tujini, kamor me vedno bolj vabi-
jo (v Italiji, južni tirolski, avstriji, nemčiji, 
Srbiji, Hrvaški). Konec oktobra letos pa 
sem cel teden gostovala in nastopala 
v Ukrajini. tja me je povabil slovenski 
veleposlanik v Kijevu, kot dvakratno 
svetovno prvakinjo, in sicer na svetovni 
festival kulture, kjer sem skupaj z mami-
co in očkom zastopala in predstavljala 
našo občino oz. celotno Slovenijo. ve-
leposlaništvo v Ukrajini je izdelalo cel 
projekt mojih nastopov in koncertov v 
Kijevu in v lvovu, ki ga je morala potem 
potrditi naša država. Doživetja v Ukra-
jini so nepozabna, fantastična. Kako so 
sprejeli našo družino, posebej mene, je 
nemogoče opisati z besedami. festival 
je več kot odlično uspel. Kako lepo je 
bila tako majhna Slovenija predstavlje-
na v Ukrajini, bi morali videti vsi Slo-
venci. Poleg nastopa na festivalu sem 
imela še 4 nastope (od tega dva solo 
enourna koncerta). Predstavila sem se 
na Univerzi v lvovu, na Glasbeni aka-
demiji v Ukrajini (kjer me je ravnatelj 
akademije povabil tja na študij že v na-
slednjem letu), na Karitasu in zavetišču 

otrok ter na inštitutu, na katerem sem 
imela koncert za starejše občane. Poleg 
koncertov pa smo si ogledali ogromno 
znamenitosti Kijeva in obiskali največji 
cirkus. Zares nepozabno ... 
16. novembra me že čaka nov nastop 
na mednarodnem festivalu kulture v 
Zagrebu, pa tudi v prihodnje je že pred-
videnih kar nekaj nastopov, nekaj tudi v 
tujini, precej pa jih moram žal tudi zavr-
niti, ker jih je enostavno preveč.
veliki izziv me čaka naslednje leto. Če 
nam bo uspelo, bomo šli namreč v to-
ronto v Kanado, kamor me vabijo že kar 
nekaj časa. 
rada bi še omenila, da zelo rada igram 
tudi v duo zasedbi ali več, zato veliko 
igram s prijateljem Gašperjem Štajner-
jem iz Škofljice pri ljubljani. tekmovala 
sva tudi že v duo zasedbi na državnem 
tekmovanju ZDHS, na Pannonia accor-
dion v murski Soboti in v Beogradu v 
Srbiji. Povsod sva prejela zlata priznanja 
in odlične uvrstitve. Kolikor imam časa, 
sodelujem tudi z ansamblom Šempe-
trski šopek. Poleg harmonike igram še 
klavir in obiskujem solo petje.
Upam, da me bo glasba spremljala sko-
zi celo življenje in da bo harmonika zelo 
dolgo moja zvesta prijateljica.
Zapisala Danaja Grebenc, 8. razred

Sestavke za OŠ Neznanih talcev Dravograd                                                                                                                         
zbrala in uredila učiteljica Irena Kašman

OŠ ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

Poučevanje bi moralo biti takšno, 
da bi tisto, kar nudi, 
razumeli kot dragoceno darilo, 
ne pa kot zahtevno nalogo.
(Albert Einstein)

v našem življenju obstaja mnogo stalnic in ena od teh je tudi 
menjavanje letnih časov, ki pa so, žal, iz leta v leto manj iz-
raziti. a eno drži kot pribito – jesen je še vedno letni čas, ko 
se po dolgih, brezskrbnih poletnih počitnicah ponovno od-
prejo šolska vrata. takrat učenci, polni pričakovanj, kaj jim bo 
prineslo novo šolsko leto, prestopijo šolski prag in se podajo 
novim dogodivščinam naproti. od takrat so minili že skoraj 
štirje meseci in za nami je že dobršen del šolskega leta, pisa-
na jesen pa se je prevesila v zimo. Z njo pa je prišel težko pri-
čakovani mesec december, ki nas vsako leto znova razveseli 
s svojo čarobnostjo in prazničnim vzdušjem …

na naši šoli se je v teh štirih mesecih zgodilo veliko zanimive-
ga, kar bi vam radi predstavili v tej številki Informatorja.

PRVOšOLČKI IN šOLA
Naj vas na pragu šole letos pozdravi
radovednost,
naj vas prijazni učitelji razveselijo
z nasmehom
in sošolci pričakajo z velikimi
objemi.
Naj bo to leto,
ki bo v vašem srcu zapisano
za celo življenje s spomini.
Tistimi lepimi in nepozabnimi.

letošnji prvošolci, kar 31 jih je, so v ponedeljek, 2. 9. 2019, v 
spremstvu svojih staršev prvič prestopili vrata naše šole kot 
učenci. Da bi bili njihovi prvi koraki v šoli lažji, so jim posa-
mezni učenci naše šole pripravili prisrčen sprejem s pesmijo, 
dramatizacijo 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 spoznali 
svoje učiteljice, prejeli darilca, se posladkali s torto ter si ogle-
dali svoji učilnici. vsi delavci šole se trudimo, da bi bilo njiho-
vo šolsko leto varno in ustvarjalno in da bi z željo po novem 
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znanju še naprej radi prihajali v šolo.
od prvega šolskega dne se je na šoli zvrstilo že veliko zani-
mivih dogodkov, ki so nam polepšali šolski vsakdan. eden teh 
je bil jesenski pohod v okviru evroPSKeGa teDna moBIl-
noStI in SImBIoZe GIBa. Pohoda smo se zelo veselili, saj se 
nam je pridružilo veliko število staršev in starih staršev. Ujeli 
smo še zadnji čudovit poletni dan, ko smo se napotili proti 
Sv. Jederti. Pot ni bila zahtevna, uživali smo ob toplih sončnih 
žarkih, prijetnem klepetu in opazovanju narave. v šolo smo 
se vrnili malo utrujeni, hkrati pa smo bili dobre volje, saj smo 
s hojo poskrbeli za svoje zdravje.

Ker nas je letos jesensko sonce še posebej dolgo prijetno 
grelo in nas vabilo v naravo, smo se v četrtek, 17. 10. 2019, v 
popoldanskem času zbrali na zanimivem jesenskem dogod-
ku. Učenci 1. a in 1. b razreda smo skupaj z našimi starši ter 
učiteljicami tatjano, matejo in andrejo pripravili kostanjev 
piknik. Prišlo je veliko staršev, naših bratcev in sestric pa tudi 
babic in dedkov. med čakanjem na kostanj smo igrali različne 
športne igre. naši očki pa so zakurili veliko peč in kar hitro je 
zadišalo po pečenem kostanju. Preživeli smo lep dan v družbi 
najdražjih in uživali v naravi, ki se je že obarvala v prijetne 
jesenske barve. 

v novembru (21. 11. 2019) pa smo pripravili še popoldansko 
delavnico, na kateri smo ob pomoči staršev, ki so se v veli-
kem številu odzvali našemu povabilu, izdelovali  raznovrstne 
izdelke, ki smo jih v decembru v okviru šolskega bazarja po-
nudili na naši stojnici. 

Pred nami je še dobršen del šolskega leta in upamo, da se 
bomo v tem času naučili še veliko novega.
Učenci 1. a in 1. b razreda ter učiteljice Tatjana, Mateja in Andreja 

PLANINSKI POHOD NA URšLJO GORO
v soboto, 21. septembra 2019, smo se člani planinskega krožka 
oŠ Šentjanž in oŠ Dravograd ter člani PD Dravograd povzpeli 
na Uršljo goro. Bil je prekrasen, sončen poznopoletni dan in 
izkoristili smo ga za druženje, gibanje na svežem zraku, po-
spešeno dihanje in uživanje v razgledu po okoliških vrhovih.
Izleta smo se udeležili v res velikem številu. na goro smo se 
povzpeli in sestopili iz smeri 'naravske ledine'. Pri koči na Ur-

šlji gori smo si privoščili zaslužen počitek. vodnik Jožek Hart-
man iz PD Dravograd je za otroke pripravil kviz o poznavanju 
Uršlje gore in jih za znanje nagradil s sladkimi nagradami.

KOLESARJENJE IN POHOD NA RAHTEL
v soboto, 5. oktobra 2019, smo člani planinskega krožka oŠ 
Šentjanž in oŠ Dravograd ter člani planinskega društva Dra-
vograd izvedli izlet na rahtel. tokratna tura je bila še posebej 
zanimiva, saj smo se do vznožja rahtela podali s kolesi. Kole-
sarji smo se zbrali v Šentjanžu in se po kolesarski poti odpeljal 
proti Slovenj Gradcu. tam so nas pričakali pohodniki in sku-
paj smo se po gozdni učni poti povzpeli na rahtel. Izleta se je 
skupno udeležilo več kot devetdeset udeležencev, kar je več 
kot na vseh pohodih doslej. Bili smo navdušeni nad tako ve-
liko udeležbo. na vrhu smo uživali v razgledu, v zasluženem 
počitku, malici in klepetu s prijatelji. vodnik Jožek je tudi to-
krat poskrbel za presenečenje. Za otroke je pripravil srečelov 
in trem srečnežem podelil super dobitke – kolesarske čelade. 
Skupaj smo sestopili po krožni poti do vznožja, kjer smo se 
poslovili, saj smo kolesarji odkolesarili nazaj do Šentjanža. Iz-
koristili smo lep jesenski dan in kombinacijo kolesarjenja in 
pohodništva doživeli na prav poseben način, hkrati pa nare-
dili nekaj zase in za svoje zdravje. 
Srečno do naslednjega snidenja!
Mentorica in planinska vodnica Mateja PETEK

OTROCI ZA VARNOST V PROMETU 
Kot že nekaj let po-
prej smo tudi letos 
sodelovali v akciji 
otroci za varnost 
v prometu,  ki jo 
je ob martinovem 
skupaj s policisti 
izvajal nIJZ. Učenci 
2. razreda in obeh  
tretjih razredov so 
narisali risbico in 
jo opremili z ustre-
znim sporočilom, 
povezanim z var-
nostjo v prometu. 
te risbice smo ka-
sneje tudi osebno 
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petek, 
21. 6. ,

ob 9:00

                                ADIJO, STARO LETO             PRIREDITVE OB KONCU DECEMBRA 2019

Božično novoletni 
koncert Pihalnega 

orkestra Šentjanž pri 
Dravogradu

in proslavo ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti

četrtek, 26. 12. 2019 ob 17. uri v telovadnici OŠ Šentjanž

Vabijo vas: 
KS Dravograd, 
TD Dravograd, 

JZ Dravit in 
dravograjski gostinci

PRAZNIČNI TRG
pred OŠ Dravograd

petek, 27., sobota, 28. in nedelja, 29.12. 2019,
od 16.00 do  22.00

predstava za otroke, 
ples s snežinkami, 

dedek Mraz 
v družbi malih živali

druženje 
ob praznični glasbi 

in gostinski ponudbi

stojnična ponudba,
koncert

Danilo Kocjančič 
& prijatelji

25. december 2019
BOŽIČNI POHOD NA SELOVEC – GRUBERJEV VRH

V sredo, 25. decembra 2019 ste lepo vabljeni, 
da se udeležite 19. tradicionalnega nočnega
pohoda na SELOVEC - GRUBERJEV VRH.

Zbrali se bomo ob 17. uri na 
spodnji postaji smučišča Bukovnik,  
kjer bo ob 17.15 uradna otvoritev 
smučarske  sezone 2019/2020. 
Ob 17. 30 se bomo skupaj podali 
proti vrhu Selovca.
Ob povratku okoli 20. ure, bo 
veselo druženje v brunarici na 
smučišču BUKOVNIK z živo glasbo 
in malico za vse udeležence. Vljudno vabljeni!

KS Šentjanž in SK Iverka 

NASVIDENJE 2019 
Z GODBO NA PIHALA OJSTRICA

torek, 31. december, ob 11.00, 
pred cerkvijo sv. Vida
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razdelili voznikom, 
saj  smo bili izbrani, 
da smo se lahko pri-
družili policistom in 
aktivno sodelovali v 
omenjeni akciji.
v ponedeljek, 11. 
11. 2019,  smo učen-
ci 3. a in b razreda 
ter dve učenki iz 
2. razreda odšli na 
križišče pri tovarni 
ivernih plošč, kjer sta nas pričakala policist in policistka s PP 
Dravograd. Policista sta izvajala kontrolo prometa, po opra-
vljeni kontroli pa je k vozilu pristopil še učenec z risbico in jo 
predal vozniku ter mu zaželel srečno in varno vožnjo brez al-
kohola. vozniki so akcijo zelo pozitivno sprejeli in nas pohva-
lili. Pohvalno je bilo tudi to, da so vsi vozniki, ki so opravljali 
alkotest, le-tega opravili brezhibno, in sicer z 0,0.

DAN SPOMINA NA ŽRTVE 
tudi letošnje leto smo obeležili SvetovnI Dan SPomIna na 
Žrtve PrometnIH neSreČ, in sicer v sodelovanju z Zavo-
dom varna pot, ki je nosilec preventivnih aktivnosti o var-
nosti v prometu. Učenci 3. a in b razreda pod mentorstvom 
učiteljic marinke vožič in Jasmine rotovnik so ustvarjali likov-
na dela, s katerimi so sodelovali na likovnem natečaju, nekaj 
teh del pa so skupaj z izdelanimi plakati razstavili v jedilnici. 
Pri razstavnem panoju smo prižgali tudi svečko v spomin na 
žrtve prometnih nesreč. 

TRIJE ZIMSKI BOTRI
Učenci 3. b razreda smo se letos odločili, da se bomo odpo-
vedali delčku žepnine, sladkarijam in podobnim »razvadam« 
ter ta denar namenili za obdarovanje v okviru projekta trije 
zimski botri. Učiteljica nas je prijavila k projektu ter na spletu 
izbrala pismo deklice Klare. v sodelovanju s starši smo pripra-
vili paket, poln šolskih potrebščin, igrač in knjig za deklico 
Klaro. vsak je narisal tudi majhno voščilnico in jo opremil z 
lepimi željami. nato smo paket lepo zavili in učiteljica marin-
ka ga je dostavila na zbirno mesto. ob tem smo se veliko po-
govarjali o solidarnosti in ugotovili, da je vsak prispeval malo, 
a vsi skupaj smo podarili veliko. Upamo, da bo deklica vesela 
našega paketa. S tem, ko smo osrečili njo, smo obogatili tudi 
sebe. Marinka VOŽIČ

TEDEN OTROKA
od 7. do 13. oktobra je potekal teDen otroKa. téma le-
tošnjega je bila naŠe PravIce. tudi na naši šoli smo v tem 
tednu izvedli vrsto dejavnosti. Začelo se je že v torek, 1. ok-
tobra, ko so si učenci ogledali lutkovno predstavo Pikec Je-
žek in gasilko Jež v izvedbi lutkovnega gledališča frU-frU. 

Predstavo smo si prislužili za nagrado v lanskem šolskem letu, 
saj smo kot šola v Koroški regiji najbolj množično sodelovali 
v likovnem in literarnem natečaju, ki ga je razpisala Uprava za 
zaščito in reševanje rS.
v ponedeljek, 7. oktobra,  so učenci od 1. do 5. razreda imeli 
tekmovanje z avtomobilčki na daljinsko vodenje. Pomerili so 
se v spretnostni vožnji in nekateri pokazali, da so res pravi 
mojstri. Pri izvedbi so pomagali učenci 8. razreda, ki so imeli 
tehniški dan na témo merItve.
v torek so učenci 6. in 7. razreda imeli prav tako tehniški dan. 
Izdelovali so različne družabne igre, s katerimi se v prostem 
času in med odmori učenci radi poigrajo.
torek je bil tudi najbolj svečan dan. takrat  smo prvošolce 
sprejeli v Šolsko skupnost. Po slovesni zaobljubi so se jim pri-
družili učenci 9. razreda. Postali so njihovi prijatelji in zaupni-
ki, ki jim bodo pomagali skozi celo šolsko leto. Popoldne so 
potekale še jesenske delavnice za učence od 6. do 9. razreda. 
Učenci so pod vodstvom učiteljic izdelovali jesensko dekora-
cijo in okrasili šolo.
Že kar nekaj let učenci ob tednu otroka sodelujejo na foto-
grafskem natečaju. tudi letos je bilo tako. Učenci so prispevali 
največ fotografij do sedaj, saj so na témo moJ DomaČI KraJ 
našli zanimive kotičke in jih ujeli v objektiv.
v sredo so imeli učenci od 6. do 9. razreda športni dan. So-
delovali so v treh dejavnostih. ena je bila orientacijski pohod, 
druga oživljanje in uporaba defibrilatorja, tretjo pa so izvedli 
s pomočjo gasilcev PGD Šentjanž. Učenci od 1. do 5. razreda 
so tega dne tudi zaplesali v telovadnici.
v četrtek je potekala tradicionalna tombola. Prva nagrada je 
bila mamljiva, zato je bilo navdušenje še toliko večje.
Petek je bil dan igrač. Učenci so prinesli različne igrače, ki so 
jih prerasli ali jim niso več všeč, in jih zamenjali med sabo. 
marsikdo se je sicer težko poslovili od svoje igrače, a je dobil 
novo, s katero si bo lahko krajšal čas.
v oktobru so se učenci, starši in učitelji družili še na kostanje-
vih piknikih.
Seveda pa v okviru Šolske skupnosti nismo pozabili na pogo-
vor o PravIcaH. Učenci jih dobro poznajo. Prav pa je, da bi 
poznali tudi DolŽnoStI, zato je potekal pogovor tudi o teh.
Mentorica Šolske skupnosti Milena JAMER

RASTEM S KNJIGO
»Verjamem v čarovnijo, 
ki se lahko zgodi,
ko beremo dobro knjigo.« 
(J. K. Rowling)

v ponedeljek, 4. novembra, so sedmošolci naše šole v okviru 
nacionalnega projekta »rastem s knjigo« obiskali Knjižnico 
Dravograd. 
Pripravlja ga Javna agencija za knjigo v sodelovanju z ministr-
stvom za kulturo, ministrstvom za izobraževanje, znanost in 
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šport, Pionirsko knjižnico lJ, Zavodom rS za šolstvo, Združe-
njem splošnih knjižnic, Sekcijo šolskih knjižnic, Društvom šol-
skih knjižničarjev Slovenije in Društvom slovenskih pisateljev. 
Projekt se je začel izvajati že v šolskem letu 2006/2007, najprej 
za osnovnošolce, štiri leta kasneje tudi za srednješolce. 
eden glavnih ciljev tega projekta je, da bi bilo kakovostno in 
izvirno slovensko mladinsko leposlovje dostopno mladim. S 
tem namenom sedmošolci slovenskih osnovnih šol vsako leto 
prejmejo v dar knjigo slovenskega avtorja/avtorice. letos je 
bila to knjiga pisateljice Janje vidmar: elvis Škorc, genialni štor.
ob obisku Knjižnice Dravograd je knjižničarka sedmošolcem 
najprej podrobneje predstavila omenjeni projekt ter pove-
dala nekaj zanimivosti o priznani slovenski pisateljici Janji 
vidmar. Skupaj so si ogledali tudi kratek predstavitveni film 
o podarjeni knjigi. 
Knjižnega darila so se zagotovo najbolj razveselili tisti, ki na-
meravajo tudi v tem šolskem letu osvojiti bralno značko, saj 
bodo lahko knjigo uvrstili na svoj seznam prebranih knjig. 
Lilijana LADRA

OBISK UČENCEV IZ DOBRLE VASI
Pred nekaj leti je naša šola navezala stike s šolo na avstrij-
skem Koroškem, in sicer s šolo iz Dobrle vasi, ki se imenuje 
neue mittelschule.  na ta način smo želeli popestriti pouk 
izbirnega predmeta nemščina, oziroma dati učencem tega 
predmeta možnost, da svoje znanje nemščine preizkusijo še 
v pogovoru z vrstniki, ki prihajajo iz nemško govorečega oko-
lja. naši stiki so se obdržali in vsaj enkrat letno se srečamo 
bodisi pri njih v Dobrli vasi bodisi pri nas.

naše zadnje sreča-
nje je potekalo na 
naši šoli v ponede-
ljek, 11. novembra. 
nekateri učenci so 
bili že stari znanci, 
drugi so imeli prilo-
žnost, da se tokrat 
na novo spoznajo. 
Za začetek so naši 

učenci, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina, gostom pri-
pravili kratek kulturni program, kateremu je sledil zajtrk. nato 
smo se odpravili v Dravograd, natančneje na ogled našega 
znamenitega Dvorca Bukovje, kjer nas je lepo sprejel g. Kra-
mer in nam na zanimiv način predstavil pestro zgodovino 
dvorca ter nas popeljal skozi na novo urejene sobane.
temu je sledil ogled turistične kmetije Klančnik, ki je znana 
po svoji pestri ponudbi domačih, slovenskih izdelkov. Gospo-
dar marko nas je s turističnim vlakcem popeljal po posestvu, 
pri čemer smo imeli srečo, da smo naleteli na številno sku-
pino divjadi. Ustavili smo se pri lovski koči, kjer smo si lah-
ko ogledali razstavo uplenjenih živali. Z zanimanjem smo si 
ogledali, kaj vse se skriva v lovskem nahrbtniku.

nato smo se vrnili v šolo, kjer nas je že čakalo kosilo, po kate-
rem smo se morali, žal, posloviti. naše druženje je potekalo v 
sproščenem, prijateljskem vzdušju. Želimo si, da bi še dolgo 
nadaljevali s temi srečanji in tako stkali veliko novih prijatelj-
stev. Lilijana LADRA

ZDRAVA šOLA
vsako leto se 14. novembra obeležuje SvetovnI Dan SlaD-
Korne BoleZnI. temu dnevu se že več let zapored pridružu-
je tudi naša šola. Skupaj s člani Društva diabetikov Dravograd 
– Polžki smo izvedli že tradicionalni pohod. tega pohoda so 
se udeležili učenci, ki so tekmovali na šolskem tekmovanju v 
znanju o sladkorni bolezni, po dva predstavnika Zdrave šole 
iz vsakega razreda, učenci 6. a razreda ter otroci iz vrtca z 

vzgojiteljicami. Krajši pohod je ob prijetnem kramljanju po-
tekal skozi naselje Šentjanž. Ko smo se vrnili v šolo, nam je 
g. ervin Kodrun povedal, kako sta prav gibanje ter prehrana 
pomembna za zdravje vsakega človeka in za preprečevanje 
nastanka omenjene bolezni. ob koncu druženja so nas člani 
DDD – Polžki pogostili z mandarinami. veseli smo bili, da smo 
s skupnim pohodom storili nekaj dobrega za naše zdravje, se 
družili in na zanimiv način obeležili ta dan.
Vodja tima Zdrave šole Tatjana ČEVNIK

SVETOVNI DAN HRANE 
v sredo, 16. 10. 2019, smo v okviru SvetovneGa Dneva Hra-
ne imeli v šoli naravoslovni dan, katerega slogan je bil PoŠte-
na Hrana. na šoli so se dogajale različne dejavnosti, name-
njene učencem od 1. do 9. razreda. Dan smo začeli z zdravo 
malico, ki je potekala v učilnicah posameznih razredov, le 
devetošolci smo našim najmlajšim pri malici nudili pomoč v 
jedilnici in jim de-
lali družbo. Kruh, 
mleko in jabolko 
smo učenci dobili 
v šoli, ostala zdra-
va živila pa smo 
prinesli od doma. 
Po končani mali-
ci smo se učenci 
posameznih ra-
zredov zbrali v 
svojih učilnicah, 
kjer so potekale 
delavnice na témo 
'sladkor', v sklopu  
katerih smo prišli 
do zanimivih spo-
znanj. 
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Po končanih delavnicah smo se učenci od 6. do 9. razreda 
peš odpravili na ogled turistične kmetije Klančnik. tam so 
nas velikodušno sprejeli in nam povedali veliko zanimivosti 
o ekološkem načinu kmetovanja. Predstavili so vse panoge, 
s katerimi se ukvarjajo, in nas navdušili s svojim delom. na 
koncu pa smo imeli tudi degustacijo, pri kateri smo lahko po-
skusili kos domačega rženega kruha, domačo suho salamo in 
sladek jabolčni mošt. Po degustaciji se je naravoslovni dan 
bližal h koncu, čakala nas je le še pot nazaj v šolo. 
Upam, da se po tem dnevu učenci še bolj zavedajo, da zdrava 
prehrana ni pomembna le ob svetovnem dnevu hrane, tem-
več je zdrava prehrana temelj našega vsakdana, saj so naša 
dejanja vendarle naša prihodnost.
Klavdija VRBAČ, 9. razred, in učitelj Blaž MLINŠEK 

SLOVENSKO PREPLETENO S TRADICIJO
vsako leto, natančneje vsak 3. petek v mesecu novembru, se 
tudi na naši šoli pridružimo projektu tradicionalni slovenski 
zajtrk, ko učencem ponudimo kruh, maslo, med, mleko in 
jabolko. tak zajtrk ne predstavlja le dodatnega obroka, am-
pak ima tudi širši vzgojno-izobraževalni pomen. tega dne 
so devetošolci pomagali pripraviti in okrasiti jedilnico, po-
grniti mize in tako mlajšim, predvsem prvošolcem, približati 
najpomembnejši obrok dneva. vsi učenci so ob tem zajtrku 
spoznali ekološko in lokalno pridelano slovensko hrano, ki 
prihaja iz bližnje okolice. 
na dogodek smo se pripravljali že dober teden pred 15. 11. 
2019. Spoznali smo kranjsko sivko (čebelo), pomen čebel za 
človeka in pridelavo medu. Čebele smo tudi narisali in jih 
razstavili v avli šole. vadili smo pesem lojzeta Slaka Čebe-

lar, katero smo med 
samim dogodkom 
skupaj zapeli. 
Ugotovili smo, da 
ta dan ni samo dan 
tradicionalnega slo-
venskega zajtrka, 
temveč tudi dan 
slovenske hrane.  
Blaž MLINŠEK  

SIMBIOZA šOLA – RAČUNALNIšKE DELAVNICE
Konec meseca novembra smo na naši šoli izvedli brezplačne 
računalniške delavnice v sklopu projekta Simbioza šola. to je 
projekt medgeneracijskega sodelovanja, ki povezuje mlado 
in starejšo generacijo ob računalnikih, z namenom promovi-
ranja vrednot prostovoljstva, krepitve sodelovanja in preno-
sa znanja med generacijami. Pri zbiranju prijav tečajnikov in 
promoviranju delavnic že vrsto let sodelujemo z Društvom 

upokojencev Dravograd. Izvedenih je bilo pet delavnic, ka-
terih se je udeležilo 18 starejših občanov, tem pa je nudilo 
pomoč pri delu z računalniki 12 učencev prostovoljcev. Ude-
leženci so pridobivali osnovne spretnosti v svetu računalni-
štva. Delavnice so potekale na témo oblikovanja dokumen-
tov, urejanja datotek in map, iskanja informacij na spletu ter 
uporabe elektronske pošte. vsi prisotni so za delavnice poka-
zali veliko zanimanja, saj vedo, da gradijo svoje znanje o upo-
rabi računalnikov po majhnih korakih. Učenci prostovoljci pa 
so jim omogočili pridobiti pozitivno izkušnjo z računalnikom 
in jih navdušili za nadaljnje učenje in uporabo.
Koordinator projekta in izvajalec računalniških delavnic Marko HAVLE

BOŽIČNO-NOVOLETNI BAZAR
Božično-novoletni bazar že kar nekaj let predstavlja dogo-
dek, ki se ga v mesecu decembru zagotovo najbolj veselimo 
in ga nestrpno pričakujemo. Priprave nanj se začnejo že veli-
ko prej, ko učenci v okviru tehničnih dni, interesnih dejavnosti 
in popoldanskih delavnic pod vodstvom učiteljev izdelujejo 
raznovrstne izdelke. vse to z namenom, da bi bila ponudba 
na prazničnih stojnicah še bolj pestra kot prejšnja leta.

In zagotovo je učencem to letos tudi uspelo. Stojnice, razpo-
rejene v praznično okrašeni jedilnici, so bile bogato obložene 
z voščilnicami, novoletnimi okraski, božičnimi aranžmaji, na-
kitom, dišečimi piškoti … Številni obiskovalci – starši in kraja-
ni Šentjanža – se niso mogli upreti tej ponudbi in izdelki so 
drug za drugim romali v njihovo košarico. mladi ustvarjalci so 
bili seveda navdušeni, da njihov trud ni bil zaman. K dobremu 
razpoloženju pa so pripomogle tudi praznične melodije, ki 
so se razlegale po prostoru.
obiskovalci so se izkazali s prostovoljnimi prispevki, ki smo jih 
namenili za šolski sklad in s tem seveda učencem naše šole. 
Hvala vsem, ki ste prispevali svoj delež! 
Lilijana LADRA

Poleg bazarja smo v prazničnem decembru za učence pri-
pravili še veliko drugih dejavnosti: lutkovno predstavo skupi-
ne mavrica, dramsko uprizoritev Deklice z vžigalicami, pohod 
z lučkami, predstavo Društva za boljši svet, praznični ples, 
koncert nine Pušlar … Pika na 'i' pa je bilo zagotovo medse-
bojno obdarovanje, ko so si učenci z izbranim sošolcem/so-
šolko izmenjali drobno darilce in si tako polepšali zadnji šolski 
dan pred božično-novoletnimi prazniki. Prazniki, ko bomo v 
družbi najdražjih uživali v zavetju toplega doma, se predajali 
lepim mislim in željam ter upali, da se vsaj kakšna od njih v 
letu, ki prihaja, tudi uresniči.

Tiho pada mrak,
v dalji se zgublja korak
in pušča sledi preteklih dni.

V srcih se želja rodi
po miru, ljubezni, dobroti
za vse ljudi.
(Srečko Kosovel)

Za OŠ Šentjanž pri Dravogradu zbrala in 
uredila Lilijana LADRA
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S projektom nadgradnje 
preventivnih programov 
smo pridobili veliko nove-
ga materiala, tako da lahko 
naše delavnice potekajo zelo 
kakovostno. Skupaj sodeluje-
mo diplomirane medicinske 
sestre, fizioterapevti, kinezi-
ologi, dietetiki, psihologi in 
zdravniki.
Zelo se nam zdi pomembno, 
da že mladostnike poučimo 
o zdravem načinu življenja, 
zato smo se v okviru nadgra-
dnje preventivnih zdravstve-
nih programov lotili dela z 
mladostniki, ki so družinsko 
obremenjeni z debelostjo. Za 
zdaj smo k sodelovanju po-
vabili 3. in 6. razrede osnovne 
šole. Pri obravnavi so nam 
bili v veliko pomoč starši in 
učitelji. Začetne obravnave 
mladostnikov smo izvedli v 
Zdravstvenem domu Dravo-
grad, nato pa so bili nadaljnje 
obravnavani v Zdravstvenem 
domu Slovenj Gradec. vsi 
odrasli se lahko vključite v 
delavnice:
•	Dejavniki tveganja za 

srčno-žilne bolezni, 
•	Zdrav življenjski slog,
•	Zdravo jem, 
•	Gibam se,
•	Tehnike sproščanja, 
•	Spoprijemanje s stresom, 

depresijo, tesnobo,
•	Zdravo hujšanje,
•	Opuščanje kajenja 

(skupinsko ali 
individualno).

Glede na veliko število paci-
entov, ki imajo povišan krvni 
sladkor ali sladkorno bolezen 
tip 2, smo nadgradili pro-
gram in tako začeli izvajati 
delavnice o sladkorni bole-
zni. v Zdravstvenem domu 
Dravograd potekajo tri raz-
lične delavnice o sladkorni 
bolezni, in sicer:
1. delavnica: ZVIŠAN 
KRVNI SLADKOR (eno 
srečanje, 90 minut)
tema: Zakaj imam zvišan 
krvni sladkor?, Kaj lahko na-
redim?, pomen prehrane, pri-
merna živila, gibanje …

2. delavnica: SLADKORNA 
BOLEZEN TIP 2 (eno 
srečanje, 90 minut)
tema: Zakaj imam sladkorno 
bolezen?, Kaj lahko naredim?, 
pomen prehrane, primerna 
živila, gibanje, navodila in 
prikaz pravilnega merjenja 
krvnega sladkorja doma

3. delavnica: S 
SLADKORNO BOLEZNIJO 
SKOZI ŽIVLJENJE (5 srečanj)
•	ZaKaJ Imam SlaDKorno 

BoleZen tIP 2 In KaJ 
laHKo nareDIm? (Kako 
se spreminjamo?)

•	aKcIJa! (Podrobno o 
prehrani in gibanju, 
sladkorna bolezen v 
številkah, načrt za naprej, 
sprememba)

•	KaKo Gre?  (Poglobljeno 
o sladkorni bolezni in 
zapletih − ZDravnIK, 
Poglobljeno o varni rabi 
zdravil za zdravljenje 
sladkorne bolezni − 
leKarnIŠKI farmacevt)

•	KaKo Gre? (Prikaz 
pravilnega merjenja 
krvnega sladkorja, 
predstavitev dnevnika za 
vodenje sladkorne bolezni, 
pogovor o konkretnih 
številkah – eDUator IZ 
BolnIŠnIce)

•	veSelJe naD DoSeŽenIm 
(Kaj se je spremenilo?, Je 
šlo kaj narobe?, Kdo me 
podpira?, Kako naprej?)

v delavnici sodelujemo raz-
lični zdravstveni strokovnjaki 
in vam nudimo pomoč na 
vseh področjih, da lahko iz-
boljšate svoje zdravje. v kate-
ro delavnico boste napoteni, 
bo presodil vaš osebni zdrav-
nik po pogovoru z vami.
S Patronažno službo ZD Dra-
vograd smo izvedli posve-
tovalnice in tako obiskali vse 
krajevne skupnosti v obči-
ni Dravograd ter občanom 
predstavili dejavnike tveganja 
za srčno-žilne bolezni in zdrav 
življenjski slog. na srečanjih 
smo vsem izmerili krvni tlak 
in krvni sladkor ter jim sveto-

vali za krepitev in izboljšanje 
zdravja.
Skupaj s centrom za krepitev 
zdravja Koroška smo organi-
zirali teste hoje na 2 km ter 
testiranja za telesno pripra-
vljenost.
Sodelujemo z delovnimi 
organizacijami in omogoči-
mo zaposlenim, da se lažje 
vključijo v delavnice, saj smo 
nekatere delavnice izvedli kar 
v njihovih delovnih organiza-
cijah.
veliko sodelujemo tudi z 
ostalimi društvi in organi-
zacijami ter organiziramo 
dogodke, ki so v korist za 
izboljšanje zdravja. Skupaj 
z občino Dravograd pa so-
delujemo v projektu Zdrava 
mesta in se trudimo izboljšati 
zdravje vseh občanov, na raz-
ličnih področjih.
ob svetovnih dnevih v Zdra-
vstvenem domu Dravograd 
pripravimo stojnice, da opo-
zarjamo ljudi na previsok krv-
ni tlak, previsok krvni sladkor, 
na slabe prehranjevalne na-
vade, na premalo gibanja … 
in motiviramo za izboljšanje 
zdravja posameznika.
trudimo se, da bi ljudje sami 
začeli skrbeti za svoje zdrav-
je, da bi se zavedali pomena 
gibanja in uravnotežene pre-
hrane ter opuščanja navad. 
Želimo si, da bi bili dovolj 
obveščeni in da bi za svoje 
zdravje naredili največ, kar 
sami lahko.
Vsi odrasli se lahko v de-
lavnice vključite kadar koli 
med letom, in sicer preko 
osebnega zdravnika ali obi-
ska v referenčni ambulanti. 

Lahko se prijavite tudi pri 
vodji zdravstveno vzgojnih 
delavnic za odrasle Lei Re-
bernik, dipl. m. s., in sicer 
preko telefona 02 8723-449 
ali e-pošte lea.rebernik@
zd-dravograd.si, ali osebno 
v Zdravstvenem domu Dra-
vograd.
na delavnicah je zelo spro-
ščeno vzdušje in se imamo 
zelo prijetno. termine spro-
tno določamo glede na po-
trebe skupine. lepo vabljeni!
Za vse ostale informacije smo 
za vas organizirali individual-
ne pogovorne ure, ki so vsak 
četrtek od 8.00 do 10.00 v 
prostorih Zdravstveno vzgoj-
nega centra (pritličje), kjer se 
boste lahko z diplomirano 
medicinsko sestro pogovorili 
o težavah in načrtovali aktiv-
nosti za izboljšanje in krepi-
tev vašega zdravja. 
redno naše dogodke obja-
vljamo tudi na naši spletni 
strani www.zd-dravograd.si, 
pod aktualno, na facebooku 
in preko naše lokalne televizi-
je Ktv Dravograd.
več o delavnicah si lahko pre-
berete na naši spletni strani 
pod rubriko krepitev zdravja 
ali vzamete letake, ki so za 
vaS pripravljeni pri glavnem 
vhodu v naš zdravstveni 
dom. 

POSKRBITE ZA SVOJE 
ZDRAVJE. V Zdravstvenem 
domu Dravograd Vam 
bomo z veseljem pomaga-
li. Vabljeni, da se vključite 
v naše zdrav-stveno vzgoj-
ne delavnice in ostale ak-
tivnosti. 

Zdravstveno vZgojne delavnice 
v Zdravstvenem domu Dravograd
V Zdravstvenem domu Dravograd aktivno izvajamo prenovljene delavnice v okviru zdravstvene vzgoje. Skupaj z 
Zdravstvenim domom Slovenj Gradec sestavljamo konzorcij in s tem tudi Center za krepitev zdravja Koroška.

Prispevek: Lea Rebernik, dipl. m. s. v ZD Dravograd

ZDravJe
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Bodimo junaki srca, dajmo srcu obljubo!
PRIREDITEV OB 20. 
SVETOVNEM DNEVU SRCA
Zadnja nedelja v septembru je name-
njena DnevU Srca. Koronarni klub 
mežiške doline vsako leto v drugi obči-
ni s prireditvijo obeleži ta dan. letos je 
bila ta prireditev v Dravogradu, in sicer 
v soboto, 28. 9. 2019, ob 17. uri v dvorcu 
Bukovje. organizatorji smo bili občina 
Dravograd in Koronarni klub mežiške 
doline, skupini Črneče in Dravograd. 
Polno dvorano (gostje so bili med dru-
gimi tudi člani vseh devetih skupin ko-
ronarnega kluba) so s pesmimi pozdra-
vili pevci moPZ Društva upokojencev 
Dravograd, dobrodošlico je izrekla ga. 
županja marijana cigala, ob slovesnosti 
pa je spregovoril predsednik Koronarne-
ga kluba mežiške doline g. alojz ovnič. 
Predstavil je pomen koronarnih klubov, 
ki skrbijo za redno telesno vadbo in fi-
zično aktivnost tako zdravih ljudi kot 
registriranih srčnih bolnikov, skrbijo pa 
tudi za ozaveščanje ljudi s predavanji s 
področja zdravja. Pohvalno se je izrazil 
tudi glede nameščanja in širitve mreže 
aeD (avtomatski defibrilatorji). le-teh je 
v našem okolišu nad 120. Za vso pomoč 
se je zahvalil mentorici kluba prim. cirili 
Slemenik Pušnik, dr. med. spec. internist, 
ki je v svojem predavanju BoDI JUnaK 
Srca, nareDI ZaoBlJUBo! poudarila, 
da svetovna organizacija za srce (WDf) 
letos spodbuja ljudi vsega sveta, da po-
stanejo JUnaK Srca z dajanjem obljub 
zase in za svoje bližnje, da ohranijo 
zdravo srce. Poudarila je predvsem na-
slednje:

•	obljubimo svoji družini, da bomo 
kuhali in jedli bolj zdravo!

•	  obljubimo otrokom več vadbe in 
pomoč, da bodo bolj aktivni!

•	  opravimo 30 minut zmerne 
aktivnosti 5-krat tedensko ali visoke 
intenzivne vadbe vsaj 75 minut 
tedensko (3-krat po 25 minut)!

•	  obljubimo, da ne bomo kadili 
oziroma bomo prenehali!

•	  Zmanjšajmo prekomerno telesno 
težo!

Kulturni program so poleg moPZ soobli-
kovali člani koronarnega kluba, skupini 
Črneče in Dravograd s svojci in prijate-
lji. v kratkem dramskem prizoru sta dva 
mlada radovedna nogometaša matic 
in tilen od devetošolca filipa izvedela 
vse o defibrilatorju; Zala, taja in neža so 
ob srčkih razpravljale o SrcU v različnih 
besednih zvezah; z izbranimi pesmimi 

toneta Pavčka, ferija lainščka in andreja 
rozmana roze pa sta prireditev pope-
strila recitatorja Dominika in Sergej.
vodja skupine Dravograd friderik lo-
čičnik se je predavateljici, govornikoma 
in vsem sodelujočim v kulturnem pro-
gramu zahvalil s šopkom oziroma skro-
mnim darilcem.
S prijetnimi vižami je srca obiskovalcev 
ogrel mladi harmonikar Dominik, ki jih 
je s poskočnimi zvoki popeljal v kavar-
no dvorca, kjer so se ob dobrotah naših 
članic gostje še dolgo družili in klepetali, 
saj, kot sta zaključila recitatorja:
Pogovarjanje je toplina in bližina, s pogo-
varjanjem smo družina in skupina.
Program sem pripravila in ga povezova-
la Kristina ločičnik.

Kristina Ločičnik, članica Koronarnega kluba 
Mežiške doline, skupine Dravograd

ZDravJe

OBVESTILO ZD DRAVOGRAD
od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 se v ZD Dravograd ne bo izvajala stalna pripravljenost. Za nenUJne hišne obiske se obrnite 
na svojega izbranega zdravnika, za nUJne primere pa kličite na telefonsko številko 112.

RAZPORED DEŽURSTVA
SoBota, neDelJa In PraZnIKI: oD 7.00 Do 12.00
tel. Št.: 031 603 431, 02 87 23 422

Zdravnik in medicinska sestra/zdravstveni tehnik sta prisotna v dežurni ambulanti. opravljajo se tudi nujni hišni obiski.
telefonska številka 02 87 23 400 je številka uprave in ni namenjena za kontaktiranje z vašim osebnim zdravnikom.

KONTAKT ZA AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE:
02 87 23 430   −   amb. marko GaŠPer, spec. druž. med.
02 87 23 425   −   amb. veljko IGnJatovIĆ, spec. druž. med.
02 87 23 421   −   amb. Katja lIPovnIK, spec. druž. med.
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ZDravJe, cSD KroŠKa

14. 11. 2019 – SVETOVNI 
DAN DIABETESA
Društvo diabetikov Dravograd − PolŽKI 
smo 14. 11. 2019 med 9. in 14. uro v ob-
čini Dravograd organizirali in izvedli pri-
reditev ob počastitvi Svetovnega dneva 
diabetesa.  
med 9. in 12. uro smo v sodelovanju z 
osebjem ZD Dravograd opravili meritve 
krvnega tlaka in sladkorja v krvi. opravili 
smo več kot 70 meritev.                                                                      
ob 9.30 smo skupaj z osnovno šolo ne-
znanih talcev Dravograd in vrtcem Dra-

vograd izvedli pohod po varnih šolskih 
poteh v občini Dravograd. Pohod smo 
ob 11. uri izvedli tudi z učenci oŠ Šen-
tjanž pri Dravogradu in otroki vrtca Šen-
tjanž pri Dravogradu. vsakega udeležen-
ca pohoda smo nagradili s pomarančo. 
vseh udeležencev pohodov je bilo okoli 
200. Pri tem se zahvaljujemo ravnatelji-
cam in učiteljicam, ki so sodelovale pri 
pohodih. 
ob 12. uri smo v Zdravstvenem domu 
Dravograd poslušali predavanje na 
temo Sladkorna bolezen in družina. 

Predavanje je vzorno pripravila in izve-
dla dipl. med. sestra lea rebernik. Po 
predavanju smo s slušatelji, ki jih je bilo 
34, še »pokramljali« glede sladkorne bo-
lezni, o samem delovanju DDD Polžki in 
o načrtih za v prihodnje. Zahvaljujemo 
se direktorju ZD Dravograd g. Jožefu 
Studenčniku in osebju ZD Dravograd za 
dobro sodelovanje z našim društvom.  v 
modro smo osvetlili cerkev Sv. Petra na 
Kronski gori in cerkev Sv. vida v Dravo-
gradu. 
Ervin Kodrun

naši občani sprememb v delovanju 
centra ne občutijo. na enoti Dravograd 
še vedno lahko oddajo vse vloge, tudi 
tiste, katerih reševanje zdaj poteka dru-
gje. ob reorganizaciji je bila ustanovlje-
na enota za uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev (enota ZUPJS), ki je locirana na 
enoti ravne na Koroškem in je pristoj-
na za reševanje letnih pravic občanov 
vseh 12 koroških občin. tako vse vloge 
za otroški dodatek, štipendijo, subven-
cije malic, kosil in vrtca po prejemu v 
reševanje posredujemo na ravne na 
Koroškem.
Prvo leto poslovanja je bilo zaradi šte-
vilnih sprememb za center zelo napor-
no. Potrebno je bilo veliko prilagajanja 
zaposlenih in delovanja v že utečenih 
postopkih. tako smo v prvi polovici 
tega leta ugotovili, da enota ZUPJS ne 
bo zmogla rešiti vseh vlog, ki jih bomo 
na Koroškem prejeli v mesecu avgustu 
in septembru. Sprejeta je bila odločitev, 
da vloge, prejete v teh mesecih, poma-
gajo reševati tudi zaposleni na naših 
enotah. 
enota Dravograd je tako poleg svojih 
rednih vlog za denarno socialno po-
moč, varstveni dodatek, izredno denar-
no pomoč, najemnino, oprostitve pla-
čila domske oskrbe in vlog na področju 
starševskega varstva v reševanje vzela 

še 648 vlog, ki so jih naši občani vložili 
za pridobitev otroškega dodatka, šti-
pendije in subvencije vrtca.
Z razporeditvijo delovnega časa, letnih 
dopustov in z odrejenimi nadurami 
nam je uspelo zagotoviti, da so bile vlo-
ge naših občanov pravočasno rešene.
Delo centra pa obsega veliko več kot le 
reševanje vlog za uveljavljanje pravic iz 
javnih sredstev.
v tem prvem letu delovanja smo do-
živeli tudi popolno prenovo delovanja 
našega dokumentarnega sistema. cen-
tri poskusno uvajamo program Krpan, 
ki bo kasneje uveden tudi drugje v jav-
nih službah. Uvajanje novega sistema v 
naše delovanje je zahtevalo veliko na-
pora zaposlenih. Program je bilo treba 
hitro usvojiti, tehnika pa nam je večkrat 
ponagajala, zato sistem ni deloval. to 
je upočasnilo naše delo, kar je ob ve-
likem pripadu vlog, ki jih je treba rešiti, 
in zavedanju, da so nekateri občani fi-
nančno odvisni od socialnih transferjev, 
stresno za zaposlene.
treba je bilo usvojiti novo zakonodajo 
na področju varstva invalidov, ki je v 
veljavo stopila januarja 2019 in pri nas 
uvedla nove in drugačne postopke. 
veljati je začel novi Zakon o osebni asi-
stenci, ki invalidnim osebam na vseh 
področjih življenja omogoča enake 

možnosti, večjo neodvisnost, aktivnost 
in enakopravno vključevanje v družbo. 
Zakon omogoča kvalitetno bivanje 
invalidne osebe na domu ob pomoči 
osebnega asistenta.
v naši občini je pravico do osebnega 
asistenta v tem letu pridobilo 10 oseb, 
5 oseb pa je pridobilo pravico do ko-
munikacijskega dodatka.
novi Zakon o socialnem vključevanju 
invalidov ureja pravice in postopek pri-
dobitve statusa invalida, z novim Zako-
nom o celostni zgodnji obravnavi pred-
šolskih oseb s posebnimi potrebami pa 
se zagotavlja celostna obravnava otrok 
s posebnimi potrebami in otrok z rizič-
nimi dejavniki v predšolskem obdobju. 
na podlagi tega zakona so bili usta-
novljeni centri za zgodnjo obravnavo 
otrok. na Koroškem imamo center za 
zgodnjo obravnavo otrok v Slovenj 
Gradcu. centri za zgodnjo obravnavo 
otrok s strokovnjaki različnih specialno-
sti nudijo timsko in individualno obrav-
navo, ki se nanaša na otroka in njegovo 
družino. v obravnavo je vključena celo-
tna otrokova družina, center za zgodnjo 
obravnavo pa se v iskanju najboljših 
možnosti za otroka povezuje z vrtcem, 
osnovno šolo, centrom za socialno delo 
in drugimi, ki obravnavajo otroka s po-
sebnimi potrebami in njegovo družino 

uspešno prvo leto delovanja CSD Koroška
V oktobru 2018 smo se štirje koroški centri za socialno delo združili v enega – CSD Koroška, prej samostojni 
centri pa smo postali enote novega centra. Tako zdaj v Dravogradu deluje Enota Dravograd. Zadovoljni smo s 
poslovanjem in dosežki v našem prvem letu poslovanja.

Prispevek: Marjetka Sevčnikar, pomočnica direktorja CSD Koroška za Enoto Dravograd
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ter tako poskrbijo za povezanost vseh v 
celoto, ki družini nudi sistemsko oporo.

ena izmed največjih novosti v tem letu 
pa je nov Družinski zakonik, ki je neka-
tere naloge sicer prenesel s centra na 
sodišče, vendar nam je hkrati naložil 
druge nove in zahtevne naloge.
Pomembna je novost na področju 
skrbništva, kjer centri ne moremo več 
postavljati skrbnika za posebni primer 
v primerih, ko iz ugotovljenega dejan-
skega stanja izhaja, da ni mogoče re-
alno pričakovati spremembe okoliščin 
oziroma izboljšanja stanja, v katerem se 
je oseba znašla. S tem se velikokrat sre-
čujemo pri naših starejših občanih, ki 
zaradi starostnih sprememb (demence) 
ne zmorejo več sami poskrbeti za svoje 
pravice in koristi ter pri težjih invalidnih 
otrocih. v vseh teh primerih je zdaj tre-
ba predlagati postavitev skrbnika na 
sodišču. Če se svojci s to svojo stisko 
obrnejo na nas, jim lahko pomagamo s 
tem, da center prevzame funkcijo pre-
dlagatelja postopka za postavitev ose-
be pod skrbništvo na sodišču.

naslednja zelo pomembna novost je 
tudi nova možnost, ki je dana staršem 
mladoletnih otrok. Starši lahko za pri-
mer smrti ali trajnejše nezmožnosti iz-
vajanja starševske skrbi vnaprej izrazijo 
voljo glede osebe, ki se ji otrok zaupa v 
varstvo in vzgojo, sorodnika, ki se mu 
podeli starševska skrb, posvojitelja ali 
skrbnika. veljavnost vnaprej izražene 
volje staršev se presoja enako kot ve-
ljavnost oporoke in sodišče jo upošte-
va, če ta ni v nasprotju s koristmi otroka. 
ta zakonska možnost je zelo dobro-
došla in staršem daje možnost in jim 
hkrati naloži prevzem odgovornosti za 
prihodnost otroka. Starši otroke in soci-
alno mrežo, ki jo imajo naši otroci, do-
bro poznamo, zato predlagamo našim 
občanom, da izkoristijo to pravico, ki jo 
jim zakonik daje in poskrbijo za svoje iz-
jave ter tako sami določijo, kdo naj skr-
bi za njihove otroke, v kolikor sami tega 
žal ne bodo več mogli.

novosti, ki jih je zakonik prinesel, je pre-
več, da bi naštevali vse. omeniti pa je 
treba vsaj še prenos pristojnosti s cen-
trov v primerih izrekanja ukrepov za 
varstvo koristi otroka, kjer ima pristoj-
nost izrekanja teh ukrepov zdaj sodišče. 
Sodišče odloča o odvzemih starševske 
skrbi, o omejitvah, o namestitvah otrok 
v rejništvo, skrbništvo ali zavod, cen-
trom pa je v teh postopkih dodeljena 
vloga predlagatelja ali nujnega udele-
ženca postopka. na področju zakono-
daje, ki ureja izvršbo na nepremičnine 
in deložacijo občanov, smo dobili novo 
nalogo, in sicer na predlog sodišča cen-
ter v postopku izdela mnenje sodišču o 

tem, ali bi takojšnja izvršba na stanova-
nje ali stanovanjsko hišo, ki je dolžnikov 
dom, ogrozilo preživljanje dolžnika ali 
njegovih družinskih članov.

tudi s spremembo Zakona o socialnem 
varstvu nam je bila dodeljena nova sto-
ritev, in sicer podpora žrtvam kaznivih 
dejanj, ki obsega strokovno podporo 
in strokovno svetovanje osebi, ki ji je 
bila s kaznivim dejanjem neposredno 
povzročena kakršna koli škoda. v okviru 
nove storitve bomo žrtve seznanili ter 
usmerili v ustrezne oblike pomoči.

centri sodelujemo v projektu Socialne 
aktivacije dolgotrajno brezposelnih 
uporabnikov, ki lahko z udeležitvijo v 
tem projektu pridobijo nova znanja, 
spretnosti in izkušnje, ki jim pomagajo 
do morebitne zaposlitve.

v juniju 2019 smo bili s strani eko sklada, 
Slovenskega okoljskega javnega sklada, 
obveščeni o njihovih novih projektih 
energetskega svetovanja enSvet in o 
projektu zmanjšanja energetske revšči-
ne. v okviru energetskega svetovanja 
njihovi neodvisni strokovnjaki obišče-
jo naše občane ter jim svetujejo, kako 
in kje lahko privarčujejo pri energiji v 
njihovem domu, jim podarijo brez-
plačni paket naprav ter jim pomagajo 
pri pridobivanju morebitnih finančnih 
sredstev eko sklada. eko sklad trenutno 
nudi možnost tudi do 100 % subvenci-
je za določene naložbe pri obnovi sta-
novanjskih stavb, in sicer prejemnikom 
redne denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka povrne celoten 
strošek zamenjave stare peči pod dolo-
čenimi pogoji, če pa so etažni lastniki, 
povrne celoten strošek njihovega dele-
ža pri izdelavi nove fasade in pri preno-
vi skupne kotlovnice.

K omenjenim projektom smo aktivno 
pristopili na način, da smo naše obča-
ne, ki izpolnjujejo pogoje za prejem te 
pomoči, povabili na center, jih obvestili 
o teh možnostih ter s tistimi, ki so se 
odločili za sodelovanje, izpolnili prijav-
nice za brezplačno energetsko sveto-
vanje enSvet, ki smo jih posredovali na 
eko sklad. tako smo na eko sklad posre-
dovali 27 prijavnic naših občanov in s 
terena tudi dobili prve pozitivne povra-
tne informacije o ugodenih vlogah za 
brezplačno zamenjavo peči.
veseli smo, da smo lahko občanom po-
magali tudi na ta način. Zaposleni na 
centru upamo, da pot do nas najdejo 
vsi občani, ki so v kakršni koli stiski.
ena izmed ranljivejših skupin so gotovo 
naši najstarejši. Še enkrat želimo pova-
biti vse občane z nizkimi pokojninami, 
da se oglasijo pri nas, da se pogovo-
rimo o možnosti prejemanja varstve-

nega dodatka. Želimo si, da bi bili vsi 
naši občani, ki izpolnjujejo pogoje za 
pridobitev varstvenega dodatka, ob-
veščeni o tej možnosti in le-tega tudi 
dobili. v ta namen sodelujemo tudi z 
Društvom upokojencev Dravograd. nji-
hovi prostovoljci v okviru svojega dela 
na terenu starostnike obveščajo o tej 
njihovi pravici ter jih po potrebi usme-
rijo k nam. 
trenutno nas je na naši enoti centra v 
Dravogradu zaposlenih osem delavk, 
vendar nas žal ena nujno potrebna 
delavka, zaposlena za določen čas s 
krajšim delovnim časom, zaradi izteka 
pogodbe o zaposlitvi zapušča. 
Želimo si tako kadrovske okrepitve 
kot tudi novih prostorov, ki bodo pri-
mernejši za naše uporabnike. močno 
se zavedamo, da so naši trenutni po-
slovni prostori popolnoma neprimerni 
za obisk invalidnih oseb, ki so gibalno 
omejene. Upamo, da bomo tudi tu čim 
prej našli boljšo rešitev.

Poudariti si želimo tudi, da smo veliko 
in dobro sodelovali z ostalimi instituci-
jami v občini – občino, policijo, šolami, 
vrtcem, zdravstvenim domom, rdečim 
križem in društvi. Dela v prvem letu 
poslovanja našega novega centra smo 
opravili ogromno. In opravili smo ga 
dobro in kvalitetno. vemo, da ste ob-
čani na nas večkrat jezni in razumemo 
vašo jezo, ki je povezana z našim de-
lovanjem. Želimo si, da bi vsi vlagatelji 
prejeli otroški dodatek, visoko subven-
cijo vrtca ali najemnine, da bi vsi dijaki 
in študenti prejeli štipendije in da ne bi 
upoštevali dohodkov iz študentskega 
dela in finančnih sredstev otrok, da bi 
bile denarne pomoči in varstveni do-
datki višji, da ne bi potrebovali sklenje-
nih preživnin med polnoletnimi otroki 
in slabotnimi starostniki, da otrokom ne 
bi bilo treba plačevati domske oskrbe 
za starše oziroma da bi bile oprostitve 
višje … vendar zakonodaja tega ne 
omogoča.

Želimo si, da nikoli ne bi bilo treba 
vstopati v družine z namenom zašči-
titi najšibkejšega člana družine, da bi 
vsi otroci imeli možnost ostati doma, 
v skrbnih družinah, da bi ob razpadu 
družin vedno vladal razum in bi stvari 
dorekli v korist otrok, da bi vsi primerno 
poskrbeli za svoje ostarele starše, da v 
družinah ne bi bilo nasilja … vendar žal 
ni vedno tako. 
vztrajali bomo pri tem delu in delovali 
v korist najšibkejših, tistih, ki si trenutno 
ne morete pomagati sami ali pa morda 
ne znate dovolj dobro izraziti svojega 
mnenja. 
takrat smo tu mi, da vam pomagamo 
čez težke trenutke.
Vaš CSD Koroška, Enota Dravograd

cSD KoroŠKa
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Krvodajalstvo
oZrK Dravograd na podlagi javnega 
pooblastila organizira krvodajalske ak-
cije v naši občini. naloga območnega 
združenja je vabljenje, motiviranje in 
aktiviranje krvodajalcev. vsako leto se 
trudimo, da bi ohranili dosedanje krvo-
dajalce in pridobili nove. veliko napora 
vlagamo predvsem v motiviranje in 
aktiviranje mlajših krvodajalcev. Pri svo-
jem delu se soočamo predvsem z nera-
zumevanjem pomena krvodajalstva pri 
delodajalcih, saj krvodajalcem pogo-
stokrat otežujejo udeležbo na krvoda-
jalskih akcijah. v drugi polovici letošnje-

ga leta smo organizirali 10 krvodajalskih 
akcij, ki se jih je udeležilo 199 krvodajalk 
in krvodajalcev, ki so skupaj oddali 796 

ml krvi. v zahvalo našim krvodajalkam 
in krvodajalcem smo si v soboto, 21. 9. 
2019, ogledali rudnik mežica in se po-
peljali s 'flosom' po reki Dravi. Povabili 
smo krvodajalce in prostovoljce, ki so v 
letu 2019 prejeli priznanja za darovano 
kri in zahvalo za dolgoletno prostovolj-
no delo pri naši organizaciji. Imeli smo 
krajšo slovesno podelitev priznanj krvo-
dajalcem in krvodajalkam, ki so darovali 
25-, 30-, 40-, 50-, 60- ali 100-krat, teh je 
bilo 14, 17 prostovoljcem smo razdelili 
bronasta priznanja in eno srebrno pri-
znanje, ki ga je prejela milka Gošnak. 

SocIalna aKtIvacIJa, rDeČI KrIŽ
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Projekt Socialna aktivacija, ki ga sofinan-
cira  republika Slovenija in evropska unija 
iz sredstev evropskega socialnega sklada, 
vzpostavlja model 16 regijskih mobilnih 
enot po celotni Sloveniji v okviru katerih 
deluje 48 koordinatorjev socialne aktiva-
cije, ki zagotavljajo podporo pri obravnavi 
posameznika vključenega v sistem soci-
alne aktivacije. regijska mobilna enota za 
Koroško ima prostore na meškovi ulici 21 v 
Slovenj Gradcu, kjer so zaposlene tri koor-
dinatorke socialne aktivacije. Dodatno se 
na podlagi javnih razpisov financirajo tudi 
projekti socialne aktivacije, kjer izbrani iz-
vajalci z vsebino nudijo podporo in opol-
nomočenje  ciljne skupine za približevanju 
trgu dela.
ciljna skupina projekta socialne aktivacije 
so dolgotrajni prejemniki denarne social-
ne pomoči,  ki so zaradi različnih razlogov 
začasno nezaposljive osebe, druge neak-
tivne osebe, ki ne prejemajo denarne soci-
alne pomoči ter ženske iz drugih kulturnih 
okolij in romske ženske. 
Projekt pomembno prispeva k izboljša-
nju socialne problematike v naši regiji, 
saj se skozi njega aktivno rešuje  socialne 
problematike posameznikov, veliko po-
zornosti pa se namenja tudi informiranju, 

motivaciji in podpori za opolnomočenje 
ter dvig različnih funkcionalnih in delov-
nih kompetenc, socialne mreže, stikov in 
pridobivanje novih spretnosti in znanj. 
cilj je doseči reaktivacijo in integracijo 
posameznikov v družbene sisteme ter jih 
ponovno vključiti na trg dela. Kot kažejo 
mnogi dosedanji primeri dobre prakse, je 
to mogoče doseči s celovitim pristopom, 
ki ga je potrebno umestiti v kontekst delo-
vanja že obstoječih socialnih služb. osebe 
vključene v programe izvajalcev pridobijo 
konkretne praktične izkušnje za trg dela, ki 
jih lahko osvojijo tekom usposabljanja pri 
delodajalcih v samem delovnem procesu 
pod vodstvom mentorja. na ta način po-
tencialni delodajalci spoznajo, da imajo 
brezposelne osebe na zavodu za zaposlo-
vanje ogromno znanj, a morda le premalo 
izkušenj ali možnosti, da le te pokažejo. 
Delodajalec z vključitvijo v projekt social-
ne aktivacije pridobi možnost, da svoj po-
tencialni bodoči kader nauči potrebnih 
znanj in si s tem zagotovi delavca, ki ga 
potrebuje.

vključevanje v projekte Socialne aktivaci-
je poteka preko enotne vstopne točke na 
centru za socialno delo ter Urada za delo. 
obe organizaciji sodelujeta s koordinatorji 
socialne aktivacije. Pilotni projekt Socialne 
aktivacije, ki traja do leta 2022, se bo po 
zaključku sofinanciranja umestil v sistem 
socialno varstvenih storitev in programov 
v reorganizirano mrežo centrov za social-
no delo. 

na Koroškem projekt izvaja Slokva, zavod 
za razvoj neizkoriščenih potencialov so. p, 
in sicer za obdobje od 2019 do 2022, ko se 
projekt zaključi. v tem obdobju bo izvaja-
lec izvedel pet ponovitev 6 mesečnih pro-
gramov na dveh lokacijah, v Slovenj Grad-
cu in v radljah ob Dravi. v Slovenj Gradec 
se lahko vključijo kandidati iz občine misli-
nja, Slovenj Gradec, ravne na Koroškem, 
Prevalje, mežica in Črna na Koroškem. v 
radlje ob Dravi pa se lahko vključijo kan-
didati iz občine Dravograd, muta, vuzeni-
ca, ribnica na Pohorju, radlje ob Dravi in 
Podvelka.

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

Prispevek: Irena Gostenčnik, sekretarka OZRK Dravograd

oBmoČno Združenje  Rdečega križa Dravograd 
V drugi polovici leta 2019 smo v OZRK Dravograd skupaj z našimi prostovoljci izvedli številne humanitarne in izo-
braževalne aktivnosti, predvsem na področju krvodajalstva, preventivne zdravstvene dejavnosti, letovanja otrok 
in starejših, obdaritve in obiskov starejših po domovih in domovih za starejše v koroške regije ter pomoči otrokom, 
starejšim in vsem drugim, ki so se znašli v socialni stiski. 
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Socialni program
med osebami, ki pri nas najpogosteje 
iščejo socialno pomoč, so številne dru-
žine z nizkimi dohodki, osebe, ki so traj-
no nesposobne opravljati redno delo, 
osebe, ki so izgubile redno zaposlitev, 
starejši občani in občanke, ki imajo niz-
ke pokojnine in mlade ali enostarševske 
družine brez rednih dohodkov. vsi iskal-
ci socialne pomoči morajo v vpogled 
prinesti odločbo o prejemanju redne 
ali enkratne državne socialne pomoči 
s strani centra za socialno delo ali pro-
šnjo za humanitarno pomoč skupaj 
z dokazili o svojih osebnih prihodkih. 
oZrK Dravograd sredstva za nudenje 
socialne pomoči zbira s pomočjo fi-
nančnih ali materialnih prostovoljnih 
prispevkov v okviru različnih zbirnih 
akcij ali prodaje novoletnih koledarjev 
in članarine. Poleg tega območno zdru-
ženje sodeluje v različnih nacionalnih 
programih razdeljevanja hrane v okviru 
rdečega križa Slovenije in fundacije za 
financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij (fIHo), ki se financira s sred-
stvi iz iger na srečo. 
od junija do novembra smo 350 osebam 
razdelili hrano iz intervencijskih zalog 
evropske unije in 58 osebam iz sklada za 
financiranje humanitarnih in invalidskih 
organizacij (fIHo). mesečno smo odda-
jali tudi rabljena oblačila, obutev in higi-
enske pripomočke. Skupaj smo razdelili 
560 kg oblek in drugih izdelkov. v letu 
2019 smo 13 otrokom razdelili tudi de-
lovne zvezke v vrednosti 1.764,80 €. 

hUMANITARNE AKCIJE
Drobtinica 
ob svetovnem dnevu hrane, 16. ok-
tobra, smo v soboto, 19. oktobra 2019, 
organizirali humanitarno akcijo Drob-
tinica, katere namen je zbiranje finanč-
nih sredstev za otroke, ki so potrebni 
pomoči. oZrK Dravograd že 16. leto 
organizira akcijo Drobtinica. akcija je 
bila izvedena na dveh lokacijah, pred 
trgovino mercator na Koroški cesti in 
pred trgovino tUŠ na mariborski ce-
sti. 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 in lenka Klišnik, 
učiteljici Blanka vrhovnik in Klara Prav-

dič iz oŠ Dravograd, pri zbiranju pro-
stovoljnih prispevkov pa nam je pridno 
pomagalo tudi sedem učencev. lepe 
melodije na harmoniko sta zaigrala dva 
učenca. Zbrali so 586,63 €. Darovanega 
kruha je bilo 176 kg. Donatorjem: manji 
Pešl, mercatorju in kmetiji Brdnik se za-
hvaljujemo za darovani kruh. 

Višek hrane
vsak dan delimo tudi viške hrane, ki ga 
daruje trgovina SPar Dravograd. v drugi 
polovici leta, od junija do novembra 2019, 
smo občanom občine Dravograd razde-
lili 612,58 kg kruha, 195,5 kg mesa in 340 
kosov drobnega peciva. Skupna vrednost 
darovane hrane je znašala 3.424,35 €.  

Svetovni dan prve pomoči 
ob svetovnem dnevu oživljanja, 16. ok-
tobra, smo v soboto, 19. oktobra 2019, 
pred trgovinama tUŠ in mercator v 
Dravogradu pripravili prikaz oživljanja 
(masaža srca in nudenje umetnega 
dihanja ter uporaba defibrilatorja). ob 
tej priložnosti smo izvedli brezplačno, 
strokovno usposabljanje s praktičnim 
prikazom uporabe učnega defibrilator-
ja za občane in občanke občine Dra-
vograd. Praktični prikaz so izvajali člani 
ekipe prve pomoči oZrK Dravograd 
(vodja ekipe anže Jauševec, člani: erika 
Smolinger, Zala Gošnak). 

Letovaje socialno ogroženih otrok in 
starejših na Debelem rtiču in v Punatu
vsako leto otrokom in starejšim omo-
gočimo doživeti zdrave in prijetne po-
čitnice. med 6. 8. in 26. 8. 2019 je v Pu-
natu, v okviru zdravstvenega letovanja, 
letovalo 30 otrok. med 6. 7. in 13. 7. 2019 
smo s pomočjo sponzorskih sredstev 
podjetja tUŠ D.o.o. poletne počitnice 
na Debelem rtiču omogočili sedmim 
otrokom iz socialno ogroženih družin.
Poletno letovanje na morju smo omo-
gočili tudi našim starejšim občanom, in 
sicer so od 20. 6. do 27. 6. 2019 v Punatu 
na otoku Krku letovali trije upokojenci.    

Obiski obdaritve in srečanja starej-
ših v občini Dravograd
v oZrK Dravograd se skupaj s Krajev-
nimi organizacijami rdečega križa tru-
dimo prispevati svoj delež h kakovosti 
življenja starejših občanov tako, da jih 
obiskujemo in skrbimo za njihovo soci-

alno vključenost, in da krepimo solidar-
nost med mlajšimi in starejšimi. Skrb za 
boljšo kakovost življenja starejših oseb 
izvajajo prostovoljci v okviru naših 
programskih aktivnosti: organiziranje 
srečanj starostnikov, obiski starejših po 
domovih ob njihovih jubilejih in prazni-
kih, izvajanje sosedske pomoči, postaje 
rK in delovanje različnih medgeneracij-
skih skupin.   
v okviru programa smo organizirali tri 
srečanja starostnikov, katerih namen 
je medgeneracijsko druženje med sta-
rejšimi občani naše občine in mlajšimi 
prostovoljci rdečega križa. 
v avgustu in septembru smo organizi-
rali tri srečanja starostnikov, in sicer v 
Črnečah, libeličah in trbonjah. Sreča-
nje starostnikov v Črnečah smo organi-
zirali 1. 9. 2019 v gasilskem domu, ude-
ležilo se ga je 60 starostnikov. Srečanje 
v libeličah pa je potekalo 22. 9. 2019 na 
turistični kmetiji Buč, kjer se je zbralo 36 
starejših krajanov in krajank libelič. v tr-
bonjah je srečanje potekalo 6. 10. 2019 
v gasilskem domu. 
Prijetno vzdušje in druženje so po kra-
jevnih skupnostih izvedli prostovoljci, 
za kar se vsem skupaj zahvaljujemo.   
v mesecu decembru bomo srečanje 
pripravili v Koroškem domu starostni-
kov v Črnečah in v Sv. emi v Šentjanžu 
pri Dravogradu, kjer načrtujemo, da 
bomo obdarili 135 starejših občank in 
občanov naše občine. 

Delavnice – izdelava voščilnic 
vsako leto v mesecu oktobru pripravi-
mo delavnice za izdelavo voščilnic, ki so 
namenjene voščilu starejšim osebam ob 
osebnih in drugih praznikih. namen de-
lavnic je druženje prostovoljk, spodbuja-
nje ročnih spretnosti in izmenjava izku-
šenj. vsako leto pripravimo od 400 do 
500 voščilnic. vsaka voščilnica ima svoje 
sporočilo za starejše, ki jih obiščemo po 
njihovih domovih in v domih za starej-
še. tudi v mesecu decembru bomo zelo 
aktivni, saj je praznični mesec namenjen 
različnim obiskom in obdaritvam. v naši 
organizaciji smo si zastavili načrt, da 
bomo po domovih obdarili 225 starejših 
občanov in občank iz naše občine in pri-
pravili obdaritev za otroke (dedek mraz, 
Božiček), ki bo v ponedeljek, 23. 12. 2019, 
v dvorani ŠPIc D. 
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S prekinitvami med obema vojnama 
je ta ustanova svoja vrata spet odprla 
v letu 1951, tokrat pod imenom Dom 
onemoglih Dravograd. novo poime-
novanje je sledilo leta 1960, ko je dom 
onemoglih postal Dom upokojencev 
in oskrbovancev. več kot petdeset let 
je trajalo, preden je ubožnica postala 
dom. S spremembami imena se je spre-
minjalo tudi delo, a šele pred štiride-
setimi leti je ustanova postala Koroški 
dom starostnikov. 
In tu se zares začenja naša zgodba. 
Koroški dom starostnikov je letos star 
40 let. Zbornik, ki smo ga izdali, je na-
menjen temu jubileju. Je tretji po vrsti. 
v prvem, ki je izšel ob dvajseti obletnici, 
smo govorili o razliki med starim in no-
vim, o zgodovini. Drugi je bil bolj infor-
mativne narave.
Zbornik, »Že 40 let«, pripoveduje o 
obojem. o zgodovini, ki obvezuje, in 
sedanjosti, ki obeta. o tem govori tudi 
bogata zbirka slikovnega materiala; fo-
tografije so pogosto najbolj zgovorne.
Ko sem pred dvajsetimi leti pisal podo-
ben uvodnik, sem opozoril predvsem 
na stigmatizacijo, ki so jo tovrstni do-
movi takrat še občutili. Še vedno so 
(smo?) imeli v mislih ubožnice. Da se 
je razmišljanje spremenilo, je bil po-
treben proces, ko smo morali osmisliti 
dejavnost ustanove, ki ne zadovoljuje 
le osnovnih potreb, temveč nudi nekaj 
več. našim stanovalcem daje možnost 
in zadovoljstvo prijaznega in varnega 
staranja. Da nam je to uspelo, je bilo 
potrebno veliko dela, našega angažira-
nja in raznovrstnih dejavnosti. odpirali 
smo se navzven, sodelovali z okoljem, 
številni prostovoljci so postali dodana 
vrednost. Seveda so največja vrednost 
naši zaposleni, ki s svojo prijaznostjo, 
zavzetostjo in predanostjo vsak dan 
znova spreminjajo institucijo v dom. v 
štiridesetih letih je bilo − ali pa je še − 
več kot 500 zaposlenih. In seveda ne 
moremo mimo direktorjev: milana Pir-
kerja, ervina Pečnika in Štefana Borovni-
ka; vsak med njimi je pustil svoj pečat. 
In vsem gre zasluga, da je Dom danes 
takšen, kot je; zato vsem najlepša hvala.

v teh štiridesetih 
letih se je Dom 
spremenil. ni več 
pretežno zdra-
vstvena ustanova, 
čeprav smo prvi in 
dolgo edini imeli 
lastno zdravstve-
no ambulanto. Po-
stali smo socialno-
zdravstvena hiša, 
ki stanovalcem 
ponuja vrsto mo-
žnosti: prijateljske skupine, prireditve, 
izlete, piknike, interno tv ... vsako leto 
skupaj pričakamo novo leto, odmevna 
je naša modna revija stanovalcev, sre-
čanje s sorodniki je postalo tradicional-
no, ličkanje je velik praznik ... Začeli smo 
izvajati dejavnost pomoči na domu (v 
Dravogradu, na ravnah na Koroškem in 
v Slovenj Gradcu). v tem času smo od-
prli tudi enoto v Slovenj Gradcu. razvoj 
te enote in delo v njej pa sta že tema 
samostojnega zbornika.
Danes se veliko govori o dezinstitucio-
nalizaciji, o domovih nove generacije. 
to pomeni, da bo dejavnost varstva 
starejših zahtevala večjo pozornost šir-
še družbe, predvsem pa naklonjenost 
politike, da bomo skupaj kos novim iz-
zivom. Gre za izrazito individualizacijo 
storitve, za pomoč na daljavo z upora-
bo novih tehnologij, za dejavnost tele-
medicine, ki omogoča, da so uporab-
niki čim bolj dolgo v domačem okolju. 
vse to skušamo vpeljati tudi v našem 
domu. Znanja, ki jih bomo pridobili pri 
izvajanju pilotnega projekta dolgotraj-
ne oskrbe, nam bodo to tudi omogoča-
la. le tri ustanove v Slovenji izvajajo ta 

projekt. mi smo med njimi, kar je svoje-
vrstna potrditev našega dobrega dela.

verjamem, da bo prihodnji razvoj ena-
ko intenziven in bogat, kot je bil v teh 
štiridesetih letih.

»že 40 let« Koroški dom starostnikov Črneče - Dravograd

Leta 1889 so v dravograjsko »ubo-
žno bajto« vselili prve ostarele in 
onemogle hlapce in dekle, reveže in 
brezdomce. Petdeset oskrbovancev 
je našlo nov, skromen dom v Ubo-
žnici Franca Jožefa (Franz Josef 
Armenhaus), kot se je takrat imeno-
vala ta hiša. 

Dom StaroStnIKov

Prispevek: Srečko Mlačnik, direktor
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Usposabljanje voznikov prostovoljcev

BREZPLAČNI PREVOZI 
V OKVIRU PROGRAMA 
STAREJŠI ZA STAREJŠE
Brezplačne prevoze za starejše v obči-
ni Dravograd v društvu upokojencev 
izvajamo že leto in pol. Zasnovali smo 
jih v okviru programa Starejši za starejše. 
osnovni namen tega programa je, da 
mlajši upokojenci pomagajo starejšim, 
pomoči potrebnim, na različnih podro-
čjih življenja. eno izmed teh področij pa 
je brezplačen prevoz starejših. Izvaja ga 
11 usposobljenih voznikov prostovolj-
cev. Dva sta iz Združenja šoferjev in av-
tomehanikov Dravograd. Pomagala sta 
nam z nasveti za izboljšanje izvajanja 
prevozov. vsi ostali vozniki prostovoljci 
so člani našega društva. vsem se iz srca 
zahvaljujemo za njihovo prostovoljno in 
odlično opravljeno delo.
naši vozniki prostovoljci so odgovorne 
osebe, ki odlično obvladajo vožnjo z 
avtom in imajo razvit čut za pomoč sta-
rejšim. Pri usposabljanju voznikov nam 
vsako leto na pomoč priskoči amZS d. 
d., Pe Dravograd. vsi vozniki imajo mo-
žnost, da se na vranskem usposobijo za 
vožnjo v težjih razmerah in se seznanijo 
z morebitnimi spremembami predpi-
sov v cestnem prometu. vsi vemo, da 
promet na naših cestah iz dneva v dan 
narašča in od šoferjev zahteva maksi-
malno previdnost in zbranost.
Klice za prevoz sprejemamo na tele-
fonsko številko 040 548 474, in sicer od 
ponedeljka do petka od 8. do 15. ure. v 
našem logističnem centru delajo štiri 
osebe, ki se tedensko menjavajo. v naši 

bazi podatkov je 84 starejših 
oseb, ki redno koristijo brez-
plačen prevoz.
naš avto, s katerim izvajamo 
prevoze, je Peugeot 208 in 
smo ga kupili s pomočjo ob-
čine Dravograd, sponzorjev in 
donatorjev na dobrodelnem 
koncertu. Ima pa seveda tudi 
omejitve. Žal ne moremo pe-
ljati invalidov, ker ni prostora 
za voziček. Pri naslednjem na-
kupu moramo misliti tudi na 
to. Prevoze izvajamo le na po-
dročju Koroške ali drugače po-
vedano Po vSeJ KoroŠKI. Do 
sredine novembra 2019 smo 
prevozili 12.547 km in izvedli 
374 voženj. največ prevozov 
je v Splošno bolnišnico Slo-
venj Gradec na različne spe-
cialistične preglede, v Zdravstveni dom 
Dravograd, k zobozdravniku in na fizio-
terapije v Dravograd, Slovenj Gradec, na 
ravne na Koroškem, v radlje ob Dravi 
ter po nujnih nakupih in drugih uradnih 
opravkih. Svojci večkrat sprašujejo, če 
lahko spremljajo sorodnika k zdravniku 
ali po opravkih, posebno, če je pomoči 
potreben. Seveda, celo zaželeno je, da 
ima starejša oseba, ki težko hodi ali ima 
kakšne druge omejitve, spremljevalca. 
Če svojci nimajo časa spremljati starejše 
osebe, to lahko opravi naš prostovoljec 
iz programa Starejši za starejše. tako je 
voznik lahko pri vožnji zbran in je njego-
va pozornost usmerjena na cesto.

vozniki prostovoljci pa skrbijo tudi za 
avto. Skrbno ga čuvajo, čistijo, menjava-
jo gume in polnijo rezervoar.
Skrb za starejše in pomoč pri njihovih 
temeljnih življenjskih potrebah sta naši 
prednostni nalogi. v naši občini živi okoli 
1300 starejših oseb, starih nad 70 let. vsak 
ima svojstven življenjski slog in različne 
potrebe po pomoči lokalne skupnosti 
in širše družbe. v Društvu upokojencev 
Dravograd smo veseli, da lahko pomaga-
mo po svojih najboljših močeh in doda-
mo kanček k bolj humani družbi.  
Ivanka Mori, podpredsednica 
Društva upokojencev Dravograd in koordina-
torica programa Starejši za starejše

ŠPORTNE AKTIVNOSTI 
DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
DRAVOGRAD V LETU 2019
v DU DravoGraD se zavedamo, da 
je mogoče v starosti z redno telesno 
vadbo in druženjem doseči pozitivne 
spremembe v organizmu, upočasniti 
proces staranja in tako ohraniti neodvi-
snost starejših oseb ter s tem kakovost 
našega življenja.
Gibalno aktivni smo bolj zdravi, ustvar-
jalni, zadovoljni, srečni, pozitivno misle-
či. Uživamo v druženju in s tem prepre-
čujemo stresne situacije, preizkušamo 
sebe, se potrjujemo, krepimo duha in 
skrbimo za zdravo življenje.
Športna aktivnost in rekreacija sta v 
našem društvu še kako prepoznavna. 

Sodelovali smo na večini tekmovanj, ki 
smo jih organizirali mi ali pa druga dru-
štva. Prednost smo dajali športnemu 
tekmovanju Koroške pokrajinske zveze 
DU, ki je regijskega značaja. Sodelovali 
smo na vseh tekmovanjih, in sicer vsaj 
z eno ekipo.
Preveč bi bilo, če bi za vsako panogo in 
za vsako tekmovanje posebej omenjali 
vse dosežene rezultate, zato naj nave-
demo le nekatere najboljše.
v januarju smo bili organizatorji smu-
čarskega tekmovanja KPZ DU pri Bukov-
niku, na katerem smo ekipno dosegli 4. 
mesto.
Šahisti so se udeležili tako posamezne-
ga kot ekipnega tekmovanja KPZ DU. 
Posamezno sta bila najboljša naša šahi-
sta, in sicer Božo Jeromel, ki je dosegel 

1. mesto in rudolf Krajnc, ki je dosegel 
2. mesto. ekipno smo dosegli 3. mesto. 
Kegljači so v aprilu osvojili 1. mesto na 
memorialu avgusta Črešnika. Sodelo-
vali so v 10-članski Koroški ligi, v kateri 
pa se je že začelo novo tekmovanje za 
sezono 2019/2020. 
Balinarji so najštevilčnejša skupina žen-
sk in moških, ki se v poletnih mesecih 
rekreira na odlično pripravljenem bali-
nišču pri ribiškem domu. Spomladi in 
jeseni so nastopali v koroški ligi. meseca 
maja so na tekmovanju KPZ zasedli 5. 
mesto. v septembru so na tekmovanju 
za pokal mo Slovenj Gradec moški do-
segli 2. mesto, ženske pa 3. Skupno smo 
osvojili 2. mesto. na prireditvi Jesenska 
srečanja na Prevaljah je v disciplini »bli-
žanje v krog« za posameznike pri mo-

društvo upokojencev Dravograd
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DVAJSET LET MOŠKEGA 
PEVSKEGA ZBORA DU 
DRAVOGRAD 
»Če imaš glas, poj!« je rekel skladatelj Ja-
kob Petelin Gallus. Žal je petje danes že 
skoraj izginilo iz naših domov. Hiter tem-
po življenja, televizija, pametni telefoni 
… vplivajo na spremembo človekovega 
odnosa do petja. Zato smo še toliko bolj 
veseli in hkrati tudi ponosni na pevce 
moškega pevskega zbora DU Dravo-
grad, ki že dvajset let pojejo, ohranjajo 
slovenske pesmi in s svojim petjem raz-
veseljujejo poslušalce na mnogih prire-
ditvah in samostojnih koncertih. 
Dvajset let je od tega, ko so na pobudo 
takratnega predsednika DU Dravograd 
matije Kavtičnika in franca Sirka usta-
novili pevski zbor. Pevci niso bili novin-
ci, saj so vsi peli že pri drugih pevskih 
zborih. Začeli so kot oktet, pozneje pa 
je ta prerasel v zbor, ki ga je kar trinajst 
let vodil zborovodja franc veršnik in z 
zborom požel mnogo priznanj. vode-
nje zbora je leta 2012 prevzela metka 

Dobnik in ga 
uspešno vodi-
la šest let, od 
oktobra 2017 
pa zbor odlič-
no deluje pod 
taktirko alenke 
mori. Zbor vsa 
leta sodeluje 
na društvenih 
in občinskih 
prireditvah in 
srečanjih. Ude-
ležuje se tudi 
srečanj pev-
skih zborov v 
regiji in širom po Sloveniji. ob njihovem 
petju uživamo na vsakoletnih koncertih 
z gosti, že od vsega začetka pa sode-
lujejo na srečanjih od Pliberka do tra-
berka. naši ljubiteljski pevci se na vajah 
srečujejo enkrat tedensko, pred nasto-
pi (teh je okrog deset na leto) pa tudi 
večkrat. In v dvajsetih letih se je nabralo 
ogromno ur, ki jih preživijo skupaj. Pev-

ških Hazim Sušić osvojil 2. mesto, pri 
ženskah pa Bahrija Sušić 3. mesto.
v petanki sta bila v Dravogradu orga-
nizirana dva turnirja. na obeh turnirjih 
smo sodelovali z dvema ekipama me-
šano, moški in ženske. Prvi turnir je bil 
v juniju ob 50. obletnici DI Dravograd, 
kjer smo dosegli 2. mesto, drugi pa je bil 
v avgustu, in sicer Pavličev memorial v 
organizaciji Društva diabetikov Dravo-
grad, kjer smo zasedli 1. in 2. mesto.
v streljanju z zračno puško se je na tek-
movanju KPZDU naša moška ekipa uvr-
stila na 4. mesto. v mesecu juniju smo 
v okviru občinskega praznika občine 
muta ekipno zasedli 1. mesto. Posame-
zno je bil miha Pšeničnik 1., na 3. mesto 
pa se je uvrstil tine Kogelnik.
na trasi v libeličah je v juniju potekalo 
tekmovanje KPZDU v športnem ribolo-
vu, kjer je moška ekipa v zelo slabih po-
gojih zasedla 3. mesto.
Pohodništvo je naša najpogostejša 
oblika športnega udejstvovanja naših 
članov. tedensko v okolici Dravograda 
opravijo dva pohoda, ne glede na vre-
me. vodstvo DU se je odločilo popestri-
ti letni program, zato bo vsako četrtletje 
s pomočjo izkušenih planinskih vodni-
kov PD Dravograd organiziralo pohode 
ali izlete na bližnje hribe. Prvi tak pohod 
je bil organiziran v mesecu oktobru, in 
sicer na Košenjak, ki se ga je udeležilo 20 
članov društva. Že zdaj pa vas vabimo 
na naslednji pohod, ki bo v februarju 

2020. Udeleži-
te se ga v čim 
večjem številu, 
saj je hoja po-
leg rekreacije 
tudi družabna 
aktivnost.
S krajšimi in 
h l a d n e j š i m i 
dnevi pa pri-
haja čas za pi-
kado. moški in 
ženske vadijo 
dvakrat teden-
sko v klubskih 
prostorih. na raznih turnirjih v glav-
nem nastopa moška ekipa, ki trenutno 
tekmuje v koroški ligi za upokojence. 
omembe vreden je nastop moške eki-
pe, ki je junija v počastitev občinskega 
praznika in ob 50. obletnici DI Dravo-
grad zasedla 8. mesto. Ker so težave pri 
sestavi ženske ekipe, vabimo predvsem 
le-te, da se nam pridružite. od septem-
bra in do konca maja v dvorani »ŠPIc D« 
dvakrat tedensko poteka telovadba. va-
bljeni v čim večjem številu.

na koncu bi povabili vse, ki bi si želeli 
druženja, tekmovanja in popestritve 
življenja, da se nam pridružite in sode-
lujete pri programu, kjer sami odkrijete 
svoje sposobnosti in zmožnosti. S svo-
jo prisotnostjo boste naredili nekaj za 
društvo, največ pa zase in svoje zdrav-

je. v prvi vrsti je pomembno druženje, 
sodelovanje in šele na koncu je tekmo-
valnost, pa čeprav tekmujemo zato, da 
zmagamo. ZmaGalI Smo Že, Ko Smo 
Se oDloČIlI Za SoDelovanJe.

Janko Lorber, predsednik komisije za šport

Na podelitvi občinske nagrade 2019

Na koncertu

Tekmovanje v pikadu

Na pohodu na Košenjak
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DOLGOTRAJNA OSKRBA
Kaj je dolgotrajna oskrba?
Dolgotrajna oskrba je eno izmed po-
dročij, ki v okviru socialnih politik go-
spodarsko razvitih držav v zadnjih letih 
zavzema vse vidnejše mesto. razlog je 
predvsem v staranju prebivalstva in v 
naraščajočem deležu starejše popula-
cije, ki potrebuje pomoč v vsakdanjem 
življenju. naša prioriteta je zato pri-
prava sistemskih rešitev na področju 
dolgotrajne oskrbe, ki vključujejo tudi 
pripravo predloga Zakona o dolgotraj-
ni oskrbi in obveznem zavarovanju za 
dolgotrajno oskrbo. namen sistemske 
ureditve je, da bodo upravičenci s pri-
merljivimi potrebami dostopali do pri-
merljivih pravic, ki bodo v višjem deležu 
financirane iz javnih sredstev.

Ključni izzivi dolgotrajne oskrbe v 
Sloveniji
Dolgotrajna oskrba v Sloveniji ni enotno 
sistemsko urejena. nimamo niti enotne 
opredelitve, kaj dolgotrajna oskrba je. 
Zato državljani pod pojmom razume-
mo različne vsebine in je že samo zaradi 
tega marsikdaj pogovor otežen.

Sistemska ureditev področja 
dolgotrajne oskrbe
Slovenija postaja starajoča se družba. 
Danes je v Sloveniji 19,7 % oseb starejših 
od 65 let in projekcije napovedujejo, da 
bo leta 2050 delež te populacije 30 %. 
Delež starejših od 80 let se bo s 5 % v 
letu 2016 do leta 2050 povečal na 11,4 
%. S staranjem se verjetnost potrebe po 
dolgotrajni oskrbi povečuje. vzporedno 
se povečujejo tako javni kot zasebni 
izdatki za plačilo pravic in storitev na 
tem področju (vir: https://www.gov.si/

podrocja/zdravje/dolgotrajna-
oskrba/).
Pilotni projekt dolgotrajne oskr-
be je podlaga za izhodišča, za 
dokončno ureditev sistemskih 
rešitev na področju dolgotraj-
ne oskrbe. vreden je 6,1 milijo-
na evrov, izvajal se bo do konca 
meseca julija 2020, v tem času se 
pričakuje, da bo že sprejet tudi 
zakon o dolgotrajni oskrbi. v pro-
jekt je vključen tudi Koroški dom 
starostnikov Črneče, pri katerem 
sodelujeta še Zdravstveni dom 
celje in center za socialno delo 
Brežice. med podpisniki sta tudi 
Društvo upokojencev Dravograd 
in občina Dravograd. Kakšni 
bodo zaključki in uspešnost pilo-
tnega projekta, saj smo vsi prepri-
čani, da dolgotrajna oskrba mora 
biti zakonsko opredeljena, in da 
država mora vedeti, kaj bo storila 
v prihodnosti na tem področju, 
pa je še neznanka.

In kako smo pristopili k 
projektu v DU Dravograd
v sodelovanju z nosilcem vodenja pro-
jekta smo ves čas tesno sodelovali s 
ciljem, kako dele projekta uresničiti in 
operacionalizirati na območju občine 
Dravograd ter v korist naših občanov. 
v skupnem sodelovanju smo izvedli, 
pripravili in soorganizirali predavanja, 
ki so se jih udeleževali naši prostovoljci, 
sicer izvajalci programa Starejši za sta-
rejše. Ugotavljamo, da je veliko starejših, 
ki bi bili potrebni različnih pomoči, pri 
tem pa jih ovirajo različni pomisleki: ne-
določenost plačila pomoči, ki jo bodo 
prejeli, vračila, negotovost zakonodaje s 

področja zavarovanja in zdravstvenega 
varstva ipd. 
v sodelovanju z nosilcem smo pripravili 
skupne sestanke in usposabljanja, ki so 
se jih udeleževali naši prostovoljci, ki so-
delujejo v programu Starejši za starejše. 
Izkušnje iz projekta in usposabljanja so 
dolgotrajna naložba, ki zagotavlja vsem 
institucijam in posameznikom, ki skrbijo 
za starejše, da bo tudi društvo upoko-
jencev nepogrešljiv člen v tem procesu 
dolgotrajne oskrbe.

Željko Kljajić, predsednik DU Dravograd

Tečaj prve pomoči

Na predavanju za prostovoljce

ci so prihajali in odhajali, eni so ostali in 
danes zbor šteje enajst pevcev. In kateri 
so to?
1. tenor: Bojan Čeru, vlado lužnik, Jože 
Praper, 2. tenor: rudi Kotnik, lojze Pla-
zovnik, marijan Popič, 1. bas: otokar Pra-
per, Stanko Krajnc, milan Krevh, 2. bas: 
Jakob mori, Janko Karničnik
ob jubilejnem letu so pevci konec maja 
pripravili slavnostni koncert v cerkvi sv. 
vida, ki je bila napolnjena do zadnje-
ga kotička. Pester program so začeli s 
Pesmijo o Dravogradu, potem pa so 
čudovito zvenele slovenske, predvsem 
koroške ljudske pesmi. Gostje na kon-
certu so bile pevke Ženskega pevskega 
zbora Društva prijateljev pokrajinskega 
muzeja Ptuj–ormož. Pevci in pevke so 

koncert zaključili s skupno pesmijo Pe-
sem. Pevci so na koncert povabili tudi 
člane, ki so kadar koli peli v zboru, po-
vabili in zahvalili so se tudi zborovod-
jema francu veršniku in metki Dobnik. 
Predsednik DU Dravograd Željko Kljajič 
in robert Preglau, koordinator oI JSKD 
Dravograd, sta pevcem podelila Gallu-
sova priznanja in plakete. Čestitke so 
pevcem izrekli predstavniki sosednjih 
pevskih zborov, društev, krajevne sku-
pnosti, zahvalo ob 20-letnici ubranega 
petja je izrekla tudi ga. županja marijana 
cigala.

vsem obiskovalcem so pevci podarili 
zbornik 20 let moŠKeGa PevSKeGa 
ZBora DrUŠtva UPoKoJencev Dra-

voGraD, ki so ga izdali ob tej priložno-
sti, seveda s pomočjo sponzorjev, ki se 
jim za pomoč iskreno zahvaljujejo.
Zboru je za uspešno 20-letno delova-
nje plaketo podelila tudi Zveza društev 
upokojencev Slovenije. Posebno pono-
sni pa so pevci moPZ DU Dravograd na 
to, da so letos prejeli nagrado občine 
Dravograd Za IZJemne USPeHe na Po-
SameZnIH PoDroČJIH ŽIvlJenJa In 
Dela, Ker PrISPevaJo K raZvoJU In 
UGleDU oBČIne.
vsa izrečena priznanja, čestitke in na-
grada seveda spodbujajo pevce in jim 
dajejo voljo za petje v zboru še naprej.

Kristina Ločičnik, predsednica komisije za 
kulturo pri DU Dravograd 

DrUŠtvo UPoKoJencev
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tUrIStIČno DrUŠtvo

Aktivnosti TD 
v drugem polletju 2019
v drugem delu leta 2019 je turistično dru-
štvo Dravograd sodelovalo z več društvi v 
občini, z občino Dravograd, Javnim zavo-
dom Dravit, KS Dravograd, Župnijo Dravo-
grad, vvZ Dravograd in z društvi izven kraja 
…
meseca junija smo sodelovali na 19. sreča-
nju Šempetrov, na pikniku amD, na prire-
ditvi »od lipe do lipe« na grajski bajti, na 
farnem dnevu Župnije Dravograd.
Udeležili smo se prireditve rtZ Saška »ve-
selo v poletje« v velenju, kjer so sodelovali 
tudi člani kulturne sekcije.
Sodelovali smo na vaških igrah v vuhredu, 
v organizaciji turističnega društva vuhred.
Pred občinskim praznikom 4. julija smo ure-
dili vpadnice v Dravograd.
v avgustu smo se člani tD na povabilo Dru-
štva diabetikov Dravograd − Polžki udeležili 
tekmovanja v balinanju ob počastitvi Pavli-
čevega memoriala. 
Sodelovali smo na vuzeniških dnevih, in si-
cer na prireditvi »mola ižina«.
7. septembra smo se udeležili 19. Svetovne-
ga festivala praženega krompirja v Postojni. 
Za naš pražen krompir »hopl popl« smo 
porabili 50 kg krompirja, 9 kg čebule in še 
nekaj skrivnih sestavin. Udeležiti se name-
ravamo tudi 20. festivala, ki bo drugo leto 
v Sevnici.
S peko »mišk« smo v mesecu septembru 
sodelovali na srečanju upokojencev in in-
validov občine Dravograd »Knedl za cmok« 
in na tradicionalni žetvi ajde pred traberg 
centrom Dravograd »Po Koroškem, po 
Kranjskem že ajda zori«.
Sodelovali smo še z vrtcem v Šentjanžu pri 
Dravogradu in vrtcem na robindvoru, kjer 
smo najmlajše sončke pogostili z miškami.
31. oktobra pa smo sodelovali na noči ča-
rovnic pred dvorcem Bukovje.
Kot vsako leto bomo tudi letos izdelali ad-
ventni venec. Pripravljamo pa pestro do-
gajanje »Zimske pravljice« v prazničnem 
decembru. 
6. oktobra je pred dvorano Špic D potekala 
naša tradicionalna prireditev Zlata JeSen 
DravoGraDa.
Glavna gostja je bila nuša Derenda. Sode-
lovali so še godba na pihala ojstrica, otro-
ci vvZ robindvor, Harmonikarski orkester 
Gotar in ansambel Zeme. na stojnicah so 
sodelovali: Sadjarsko društvo Dravograd, 
Društvo kmečkih žena in Društvo klekljaric 

Koroške – sekcija Sotočje. Hvala vsem so-
organizatorjem, vsem sodelujočim, našim 
članicam in članom in vsem, ki ste nam ka-
kor koli pomagali, tudi z donacijami, in se-
veda vam, dragi obiskovalci, ki ste dokazali, 
da naš trud ni bil zaman, saj se vas je 
zbralo kar lepo število. 
letošnjo Zlato jesen Dravograda smo 
združili z zahvalno nedeljo v farni 
cerkvi. v ta namen smo člani tD Dra-
vograd izdelali zahvalni mozaik, uni-
katno sliko iz žit in jesenskih pridelkov.
turistično društvo Dravograd je bilo 
regijski koordinator koroškega obmo-
čja za projekt mDlG 2019 (moja dežela 
- lepa in gostoljubna).
na dnevih slovenskega turizma, ki so 
letos potekali 13. novembra v ljublja-
ni, so bili na območju Koroške v pro-
jektu »moja dežela - lepa in gostoljub-
na 2019« najbolje ocenjeni:
- srednja mesta: Slovenj Gradec, 
- manjša mesta: Črna na Koroškem, 
- mestno jedro: Slovenj Gradec, 
- trško jedro: mežica.
na posvetu turističnih društev na 
dnevih slovenskega turizma turistična 
zveza Slovenije vsako leto podeljuje 
priznanja najzaslužnejšim društvenim 
prostovoljcem/prostovoljkam. Prosto-
voljsko delo je podlaga delovanja tu-
rističnih društev, ki se ne more plačati, 
lahko pa se ga nagradi s podelitvijo 
priznanja najzaslužnejšim društvenim 
prostovoljcem/prostovoljkam, na pre-
dlog turističnih društev.
letos smo za priznanje predlagali na-
šega prizadevnega člana Jožeta Žvi-
karta.

tema letošnjega svetovnega dneva 
turizma, ki ga obeležujemo 27. sep-
tembra, je bila »turizem in delovna 
mesta: boljša prihodnost za vse«.
Seveda si tudi v našem kraju želimo 
več turistične ponudbe, predvsem 
več turističnih kmetij in s tem tudi pre-
nočišč, kajti to daje kvaliteto življenja 
občanom v kraju samem in vpliva na 
razvoj turizma v kraju ter nudi zaposli-
tev doma. Spodbujanje teh turističnih 
produktov je lahko tudi priložnost, 
kako obdržati mlade na našem po-
deželju, ki si vedno bolj iščejo službe 
izven občine.

Pa smo prišli iz toplega poletja in zlate jese-
ni v praznične dni decembra.
Želimo vam vesele božične in novoletne 
praznike ter vse najboljše v novem letu 
2020.

turistiČno društvo Dravograd
V druženju je ustvarjalnost, veselje in moč!
Turistično društvo je delovanje ljubiteljev turizma na nekem ožjem območju. V njem delujejo občani, ki so pripra-
vljeni v svojem kraju in tudi izven aktivno delovati na področju turizma in s tem prispevati k promociji kraja. Zno-
traj društva je možno aktivirati potenciale članov, ki se kakorkoli ukvarjajo s kakšno zanimivo stvarjo, ki jo lahko 
udejanjijo preko društva. Vabljeni v naše društvo vsi krajani, ki želite prostovoljno prispevati kaj za naš kraj in naše 
občane.
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GaSIlSKa ZveZa

državna gasilska tekmovanja 

iZoBraževanja v Gasilski zvezi Dravograd

18. DRŽAVNI KVIZ GASILSKE MLADINE          
V Krškem je v soboto, 30. marca 2019, v prostorih Šolskega 
centra Krško-Sevnica potekal 18. državni kviz gasilske mla-
dine. Na tekmovanje se je na osnovi zasedbe najvišjih mest 
na regijskih izborih uvrstilo 111 tričlanskih ekip, od tega 38 
iz kategorije pionirjev, 39 iz kategorije mladincev in 34 tek-
movalnih trojic kategorije gasilci pripravniki. 
mladi gasilci in gasilke so se pomerili v hitrostnem vezanju vozlov 
in v ostalih gasilskih spretnostih ter v teoretičnem znanju iz gasil-
ske preventive, prve pomoči, gasilske zgodovine in iskanja besed 
v zapletenih tabelah. na državnem kvizu gasilske mladine so Ga-
silsko zvezo Dravograd zastopali: dve ekipi pionirjev PGD Črneče, 
ekipa mladink PGD libeliče in ekipa pripravnic PGD Črneče. 

ekipa pionirjev Črneče 1 se je uvrstila na 32. mesto, ekipa pionirjev 
Črneče 2 je dosegla 35. mesto, ekipa mladink PGD libeliče 34. me-
sto in ekipa pripravic PGD Črneče 21. mesto. 

ZAKLJUČEN TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILCA 
Na podlagi programa izobraževanj Gasilske Zveze Dravo-
grad smo v obdobju od marca 2019 do junija 2019 v skladu 
s temeljnim programom usposabljanja prostovoljnih gasil-
cev izvedli tečaj za višjega gasilca, v katerega smo vključili 
tudi gasilke in gasilce na nivoju koroške gasilske regije. cilj 
programa oziroma tečaja je usposobiti gasilce za izvajanje na-
log vodenja skupine gasilcev pri opravljanju operativnih nalog 
gasilstva, kot sta gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, 
okoljskih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah itd. Gre 
za drugo stopnjo v temeljnem izobraževanju gasilcev, tečaja 
se namreč lahko udeleži gasilec, ki je predhodno opravil tečaj 
za operativnega gasilca in je najmanj dve leti aktiven v činu 
operativni gasilec. Udeleženec na podlagi uspešno zaključe-
nega tečaja pridobi 
potrebno teoretično 
in praktično znanje 
za opravljanje nalog 
vodje skupine v gasil-
ski enoti in pridobi čin 
višjega gasilca. S tem 
tečajem smo izobrazili 
22 višjih gasilcev, od 
tega jih je 11 včlanje-
nih v Gasilsko Zvezo 
Dravograd, 11 pa jih 
je iz Gasilske zveze 
Koroške regije. v zve-
zi se zavedamo, da je 
izobraževanje članov 

ključnega pomena za uspešno delovanje, predvsem zato, ker 
so naše naloge čedalje zahtevnejše in obsežnejše. ne glede na 
to, da v svojih vrstah združujemo prostovoljne gasilce, se tru-
dimo, da sledimo novostim na tem področju. novopečenim 
»vIŠJIm GaSIlcem« iskreno čestitamo in se jim zahvaljujemo 
za čas, vztrajnost in zagnanost. Želimo vam veliko uspeha pri 
opravljanju tega humanega poslanstva. na vas zremo s pono-
som in upamo, da boste nadaljevali 150-letno gasilsko tradicijo 
v dobrobit skupnosti in prihodnjih generacij.
Zahvaljujemo se predavateljem in inštruktorjem, prostovolj-
nim gasilskim društvom Šentjanž pri Dravogradu, Dravograd 
in radlje ob Dravi, regijskemu poveljniku ter vsem, ki ste po-
magali pri organizaciji in izvedbi tega tečaja. Z gasilskim poz-
dravom »na PomoČ«! 

DRŽAVNO TEKMOVANJE 
V GASILSKI ORIENTACIJI
1. marec se praznuje kot »dan Civilne zaščite«. Vlada Republi-
ke SloveniV soboto, 14. septembra, je na Kopah potekalo 22. 
državno tekmovanje pionirjev in mladincev ter 19. državno 
tekmovanje gasilcev pripravnikov v gasilski orientaciji.
tekmovanje sestoji iz teka ter iskanja kontrolnih točk, na 
katerih se izvajajo različne gasilske discipline (vaja z vedrovko, 
postavitev orodja za vajo z motorno brizgalno, štafetno vezanje 
vozlov, praktične vaje iz orientacije, topografski znaki, hitrostno 
zavijanje cevi, štafetno spajanje cevi na trojak, “v napad”). 
tekmovalci so bili razdeljeni v naslednje kategorije: pionirji, pio-
nirke, mladinci, mladinke, gasilci pripravniki in gasilke pripravni-
ce, v vsaki ekipi pa so tekmovali po trije člani. tekmovanja v gasil-
ski orientaciji se je skupaj udeležilo 189 ekip iz celotne Slovenije. 
v Gasilski zvezi Dravograd smo izredno ponosni na pet ekip, ki 
so se udeležile državnega tekmovanja in dosegle dobre rezulta-

te: pionirke PGD trbonje so se uvrstile na 23. mesto, pionirji PGD 
Črneče na 21. mesto, mladinci PGD Črneče na 13. mesto, gasilke 
pripravnice PGD Črneče prav tako na 13. mesto in gasilke pri-
pravnice PGD Šentjanž pri Dravogradu na 20. mesto. Čestitamo 
vsem ekipam, ki so odlično zastopale svoja gasilska društva in s 
tem tudi GZ Dravograd.

Prispevek: Gordana Vuković, GZ Dravograd
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operativne vaje Gasilske zveze Dravograd 

VAJA OPERATIVCEV 
»DAVIDOV hRAM« 2019
vaja članov GZ Dravograd je potekala 11. okto-
bra 2019 v organizaciji GZ Dravograd, pod ope-
rativnim vodstvom PGD Dravograd in v sode-
lovanju z vodstvom podjetja »Davidov Hram«. 
Scenarij in potek vaje: v delovnem času popol-
danske izmene  iz neznanega vzroka zagori v 
skladišču podjetja, ki se nahaja v kletnih prosto-
rih poslovno stanovanjskega objekta. teritorial-
no osrednje prostovoljno gasilsko društvo ob 
ogledu ugotovi, da sami ne morejo pogasiti po-
žara, zato aktivirajo vsa društva v Gasilski Zvezi 
Dravograd.  Zaradi močnega gorenja se pojavi 
dim, ki se začne širiti v zgornje prostore objekta, 
kjer se nahaja trgovina in v nadstropje, kjer je 
stanovanjski del objekta.  Izvedena je bila eva-
kuacija zaposlenih,  stanovalcev in ter obisko-
valcev trgovine. Zaradi nevarnosti eksplozije so 
bile odstranjene plinski jeklenki in viličar. Gasilci 
so pogasili požar v skladišču, preiskali prostore s 
termovizijsko kamero ter prezračili prostore. na 
vaji je sodelovalo 53 operativnih gasilcev z 10 
vozili iz vseh društev v GZ Dravograd.

VAJA OPERATIVK 
»KOVAŠTVO RUDOLF« 2019
vaja članic GZ Dravograd je potekala 12. okto-
bra 2019 v organizaciji GZ Dravograd, pod ope-
rativnim vodstvom PGD trbonje in v sodelova-
nju z vodstvom podjetja »Kovaštvo rudolf«. 
Scenarij in potek vaje: Pri Kovaštvu rudolf v Sv. 
Danijelu v trbonjah je iz neznanega razloga 
zagorelo ostrešje hale, v objektu sta ostali dve 
osebi in plinske jeklenke. teritorialno društvo 
ob ogledu ugotovi, da sami ne morejo pogasiti 
požara, zato aktivirajo vsa društva GZ Dravo-
grad. najprej pričnejo z gašenjem ostrešja. ob 
prihodu ostalih društev, se nosilci izolirnih dihal-
nih aparatov opremijo za reševanje pogrešanih 
oseb, ostali pa pomagajo pri gašenju ostrešja in 
varovanju objektov, ki so v bližini, ter plinskega 
in naftnega rezervoarja. na vaji je sodelovalo 37 
članic iz vseh petih društev.

V oktobru, mesecu požarne varnosti Prostovoljna gasilska društva v Gasilski zvezi Dravograd (Dravograd, Šen-
tjanž pri Dravogradu, Črneče, Libeliče, Trbonje) že tradicionalno organizirajo operativne vaje, katerih namen je 
permanentno usposabljanje članov in članic na operativnem področju, spoznavanje objektov in nevarnosti v po-
žarnem okolišu društva ter preventivno  delovanje na področju ozaveščanja in sodelovanja z lastniki podjetij, 
občankami in občani občine Dravograd  ter z širšo javnostjo. V nadaljevanju sledi kratek opis vaje članic in članov 
Gasilske zveze Dravograd. Vsem sodelujočim, lastnikom, obiskovalcem in predstavnikom medijev se zahvaljujemo 
za njihov prispevek pri povečanju požarne varnosti v naši lokalni skupnosti.
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Po nekaterih napovedih, ki smo jih preje-
li, naj bi pretok reke Drave dosegel 1600 
m3/s (+/- 250 m3/s). Če bi se te napovedi 
uresničile, bi bili na kritičnih mestih popla-
vljeni stanovanjski in poslovni objekti, zato 
je bila v skladu z načrtom zaščite in reševa-
nja ob poplavah in stanja na terenu s strani 
reco Slovenj Gradec 18. 11. 2019 ob 8:40 
Sprožena sirena (opozorilo za nevarnost, 
enoličen zvok sirene, ki traja 2 minuti in se 
uporabi za napoved bližajoče se nevarno-
sti visoke vode). občane je oŠcZ obveščal 
preko družbenih medijev (fB), Koroškega 
radia, spletne strani in pisnih obvestil ne-
posredno ogroženim.
na terenu so bili v tem času po navodi-
lih Bojana Zavca, poveljnika občinskega 
štaba civilne zaščite občine Dravograd, 
izvedeni preventivni ukrepi, obveščanje 
ogroženih občanov in javnosti o napove-
dih visokih pretokov reke Drave, ki bi, če bi 
se napoved uresničila, prestopila bregove 
in ogrožala premoženje ljudi, živečih na 
ribiški poti in delu naselja meža, ki leži ob 
vodotoku. 
19. 11. 2019 smo s strani avstrijskih kolegov 
preko reco Slovenj Gradec prejeli ugo-
dne napovedi pretokov v naslednjih dneh, 
ki so napovedovali pretok reke Drave 800 
m3/s, zato je bila ob 14:33 sprožena sirena 
za konec nevarnosti (enoličen zvok sirene, 
ki traja 30 sekund). občani so bili s strani 
reco, ki je sprožil sireno o prenehanju ne-
varnosti, obveščeni preko Koroškega radia 
in spletne strani občine Dravograd. De-
žurni gasilci so po prenehanju nevarnosti 
na mestih, kjer so bile nameščene proti-
poplavne zaščite, začeli z odstranjevanjem 
le-teh. 
Z veseljem lahko ugotavljamo, da so bili 
pravočasno izvedeni vsi preventivni ukre-
pi za zaščito na ogroženih območjih in da 
nam je narava tokrat prizanesla. nismo be-
ležili škod na objektih in poškodb občanov 
ter sodelujočih na intervenciji, ki je trajala 
od 16. 11 do 19. 11. 2019. nastali so le mini-
malni intervencijski stroški.
Javnost in mediji so bili pravočasno in ko-
rektno obveščeni o dogajanju v tem času, 
za kar je poskrbel anton Preksavec, član 
občinskega štaba civilne zaščite občine 
Dravograd, zadolžen za stike z javnostjo 
in mediji.
v imenu občine Dravograd velja zahvala 
za opravljeno delo Bojanu Zavcu, povelj-
niku oŠcZ, antonu Preksavcu in Zlatku 
Pokeržniku, sodelujočima članoma štaba 
in gasilcem PGD Dravograd ter vsem ob-
čanom, ki ste spoštovali dana obvestila in 
ravnali v skladu z njimi. Hvala vsem in vsa-

kemu posebej.
nikoli ne smemo podcenjevati moči vode, 
saj je spomin na poplave v letu 2012 še 
svež. vedno je prav, da smo pripravljeni in 
ravnamo tako, da lahko potem, če je treba, 
hitro ukrepamo. v nadaljevanju sledi nekaj 
napotkov v primeru poplav, ki so objavlje-
ni na spletni strani Uprave za zaščito in re-
ševanje rS: http://www.sos112.si/slo/page.
php?src=np13.htm.

Ukrepi pred poplavo
•	 Seznanite se s poplavno ogroženostjo 

območja, kjer prebivate.
•	 Družinske člane seznanite, kako ukrepati 

v primeru poplave.
•	 načrtujte, po kateri poti se lahko uma-

knete na višje ležeče mesto.
•	 Poskrbite za neovirano odtekanje mete-

ornih voda v okolici hiše.
•	 Pripravite zadostno zalogo pitne vode 

(v plastenkah) ali si pripravite sredstva 
za razkuževanje vode, saj lahko po po-
plavi pride do motene preskrbe z vodo.

•	 Pripravite zalogo konzervirane hrane, 
nujnih zdravil, opremo za prvo pomoč, 
nepremočljivo obleko (gumijaste škor-
nje, vodoodporno obleko, gumijaste ro-
kavice), vodoodporno torbo ali škatlo za 
dokumente in dragocenosti ter drugo, 
kar menite, da bi potrebovali.

•	 Pripravite baterijski radijski sprejemnik 
in baterijsko svetilko z rezervnimi bate-
rijskimi vložki.

•	 v prostorih, ki jih lahko poplavi, dvignite 
pohištvo in drugo opremo ter električ-
ne vtičnice in napeljavo od tal.

•	 tla in stene prostorov, ki jih lahko po-
plavi, naj bodo iz materialov, ki jih voda 
manj poškoduje, se lahko očistijo in se 
hitro posušijo.

•	 na odtoke in cevi namestite nepovratne 
ventile.

•	 lahko vnetljive tekočine in strupene 
snovi (strupe za škodljivce, pesticide, 
močna čistila ipd.) hranite v zaprti pr-
votni embalaži skladno z navodili pro-
izvajalca (iz odprte embalaže se lahko 
vsebina razlije in onesnaži vodo, pride 
lahko tudi do nepričakovanih kemijskih 
reakcij).

•	 Ustrezno zavarujte in pritrdite cisterne 
za kurilno olje.

•	 razmislite o ustreznem zavarovanju.
•	 Poskrbite za redno odstranjevanje in či-

ščenje podrte in polomljene vegetacije 
v gozdovih, predvsem v bližini hudour-
nikov ter ob strugah vodotokov.

•	 Plavje, ki se nabere na naravnih zožitvah 
in infrastrukturnih objektih (cevni pre-

pusti, mostovi, prečni objekti ...) je treba 
redno odstranjevati.

Ukrepi ob napovedi poplave
•	 Če živite v predelu, kjer so mogoče po-

plave in nanje opozarjajo vremenske 
razmere (dolgotrajno deževje, neurje, 
močna odjuga) spremljajte vremensko 
napoved in vremenska opozorila agen-
cije rS za okolje.

•	 opazujte naraščanje vode v vaši okolici.
•	 Upoštevajte navodila pristojnih štabov 

civilne zaščite in reševalnih služb.
•	 Če lahko, iz kleti in nižjih prostorov uma-

knite premično premoženje.
•	 v okolici hiše zavarujte predmete, ki jih 

voda lahko odplavi.
•	 Če imate čas, namažite strojno opremo, 

ki je ne morete umakniti pred vodo.
•	 Živino umaknite na višje ležeča obmo-

čja in ji pripravite začasno bivališče. Po-
skrbite za ustrezno kakovost pitne vode 
in krme ter ustrezne higienske razmere. 
Preprečite razvoj in širitev nalezljivih bo-
lezni pri živalih, kot je na primer vranični 
prisad (antraks). več: vranični prisad in 
Informacija o vraničnem prisadu.

•	 S protipoplavnimi vrečami preprečite 
vdor vode v stavbo (na nivoju, ki je lahko 
poplavljeno, zavarujte vratne in okenske 
odprtine, svetlobne jaške, talne sifone 
ipd.) več: Postavljanje protipoplavne 
zaščite in Začasni nasipi (smernice za 
postavljanje začasnih nasipov iz proti-
poplavnih vreč).

•	 Če je vaš dom na območju, kjer lahko 
voda poplavi celotno zgradbo, pravo-
časno evakuirajte vse dobrine na varno 
območje k sosedu ali sorodniku. Če za 
to nimate časa, vzemite s seboj najnuj-
nejše stvari (denar, dokumente, nekaj 
obleke, nujna zdravila) in se umaknite.

•	 Zaprite ventil vodovodnega omrežja in 
glavni ventil plinovodne napeljave ter 
izklopite glavno električno stikalo.

•	 vozilo umaknite iz podzemnih garaž 
in z brežin. Parkirajte ga na mesto, ki je 
dvignjeno nad območje, ki ga lahko po-
plavi voda.

•	 ob napovedi močnega deževja in mo-
žnosti poplav preložite športne aktivno-
sti, ki so povezane z vodo in obvodnim 
prostorom (čolnarjenje, rafting, ribolov 
ipd.) in ne taborite ob potokih, rekah in 
jezerih, saj lahko voda hitro naraste, maj-
hen potok pa lahko postane hudournik.

Ukrepi med poplavo
•	 Če ste ostali v stavbi na poplavljenem 

območju, se umaknite v višje nadstro-

naravne nesreČe  - poplava
Občino Dravograd v zadnjem obdobju v mesecu novembru ogrožajo poplave. Tudi leto 2019 ni bilo izjema. V času 
od 16. 11. do 19. 11. 2019 so bili ožji del Občinskega štaba civilne zaščite Občine Dravograd (OŠCZ) in gasilci PGD 
Dravograd v stalni pripravljenosti zaradi napovedi visokih pretokov reke Drave. 

cIvIlna ZaŠČIta

Prispevek: Dominika Knez, strokovna sodelavka za zaščito in reševanje
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pje stavbe. ob sebi imejte predmet, ki 
dobro plava in se ga lahko oprimete (av-
tomobilska zračnica, plastična posoda s 
čepom, večji kos stiropora ali lesa). Po-
kličite na pomoč (klic v sili 112). Ponoči 
svoj položaj reševalcem nakažite s pri-
mernimi svetili.

•	 Če ste ostali na poplavljenem območju, 
se poskušajte umakniti na višje ležeče 
območje, ki ga voda še ni dosegla.ne 
poskušajte prečkati vodnega toka, tudi 
če vam voda sega le do kolen. vodni tok 
vas lahko spodnese. Ker je voda motna 
in onesnažena, ne vidite tal in morebi-
tnih lukenj (npr. dvignjen pokrov kanali-
zacijskega jaška).

•	 Upoštevajte zapore cest in podvozov. Z 
vozilom ne poskušajte prečkati popla-
vljenih cest, ker lahko ostanete ujeti v 
vodni pasti (vodni tok lahko odnese vo-
zilo, vozišče je lahko poškodovano, voda 
zalije vozilo).

•	 ne približujte se rečnim brežinam, ker 
so lahko zaradi erozije spodjedene in 
niso trdne.

•	 opazujte naraščanje vode v vaši okolici, 
spremljajte informacije, ki jih po medijih 
posredujejo pristojne službe in organi.

Ukrepi po poplavi
•	 voda, ki je poplavila območja in prostore, 

je onesnažena (v njej so lahko kanalizacij-
ska voda, odpadki, trupla živali, nevarne 
snovi, ki različno reagirajo v vodi ali ob 
stiku z drugimi nevarnimi snovmi, večji 
predmeti, blato ipd.), zato se ob odpra-
vljanju posledic nesreč ustrezno obleci-
te/zaščitite in se po delu temeljito umijte.

•	 Preglejte stanje stavbe in poškodbe na 
njej. nevarni so lahko izpodjedeni teme-
lji, razpoke in podobno.

•	 Poškodbe stavbe, opreme in predme-
tov fotografirajte za prijavo škodnega 
primera.

•	 Če je prišlo do izpada elektrike, za raz-
svetljavo uporabite baterijsko svetilko 
ali svetilne palice. ne uporabljajte vži-
galic, sveč in odprtega ognja, saj lahko 
pride do eksplozije ali požara zaradi 
uhajanja plina in hlapenja razlitih vne-
tljivih tekočin.

•	 obvestite pristojne službe o pretrganju 
telefonske, električne, vodovodne ali 
plinske napeljave oziroma o poškodbah 
na njih.

•	 Pred ponovnim priklopom električne 
naprave dobro presušite, električno na-
peljavo in naprave, ki so bile poplavlje-
ne, naj pregleda strokovnjak.

•	 obvestite pristojne službe o razlitju 
vnetljivih tekočin (npr. kurilnega olja, 
bencina).

•	 Iz poplavljenih prostorov izčrpajte vodo 
ter odstranite naplavine, poplavljene 
naprave in opremo.

•	 tla in stene teh prostorov očistite s čisto 
vodo in jih nato razkužite.

•	 Predmete, ki so bili v stiku z vodo, me-

hansko očistite s čisto vodo in čistili ter 
jih nato še razkužite. Če predmetov ni 
mogoče očistiti, jih zavrzite.

•	 Sredstva za razkuževanje lahko kupite 
v lekarnah in trgovinah oziroma speci-
aliziranih trgovinah. Uporabljajte jih po 
navodilih proizvajalca. razkuževanje 
(dezinfekcijo) lahko naročite tudi pri po-
klicnih izvajalcih.

•	 Preverite stanje stenskih in talnih oblog ter 
jih zamenjajte, če je treba.

•	 očiščene in razkužene prostore redno zra-
čite in ogrevajte. Za hitrejše sušenje lahko 
uporabite tudi naprave za razvlaževanje.

•	 Pri uporabi potopnih črpalk in drugih ele-
ktričnih naprav upoštevajte navodila pro-
izvajalca. Poskrbite za varnost pred uda-
rom električnega toka in požarno varnost.

•	 ne uživajte hrane, ki je bila v stiku s 
poplavno vodo (Kako zagotoviti varno 
hrano ob izrednih razmerah, brošura 
varnost živil v izrednih razmerah) ravno 
tako za uživanje niso primerni pridelki s 
poplavljenih vrtov in njiv. (tehnološka 
navodila za kmetovalce na poplavljenih 
območjih).

•	 ob poškodbah vodovodnega omrežja 
ne pijte vode, dokler ni sporočeno, da je 
neoporečna, predvsem pa ne pijte vode 
iz vodnjakov. vodo pred uporabo pre-
kuhajte ali razkužite oziroma uporabite 
vodo iz plastenk. (Kako zagotoviti varno 
pitno vodo)

•	 navodila za preprečevanje tveganj za 
zdravje ljudi ob poplavi.

•	 ob poškodbah kože je treba preveriti, kdaj 
so bili poškodovanci nazadnje cepljeni 
proti tetanusu in obnoviti zaščito (Profila-
ksa tetanusa po poškodbi), če je treba.

•	 Protipoplavne vreče so narejene iz raz-
gradljive ali nerazgradljive snovi. Ko ni 
več nevarnosti poplavljanja, jih odstra-
nite. Pri njihovem nadaljnjem čiščenju, 
shranjevanju ali odstranitvi upoštevajte 
navodila proizvajalca.

Zaradi proženja sirene o napovedi bli-
žajoče se nevarnosti visoke vode in po 
prenehanju nevarnosti je smiselno, da si 
podrobneje ogledamo in se seznanimo 
s posameznimi alarmnimi znaki (splošni 
alarmni znaki in lokalno posebni alarmni 
znaki), ki so povzeti s spletne strani Uprave 
rS za zaščito in reševanje rS: http://www.
sos112.si/slo/page.php?src=pe21.htm.

SPLOšNI ALARMNI ZNAKI
1. oPoZorIlo na nevarnoSt − enoličen 
zvok sirene, ki traja dve minuti, se uporabi 
za napoved bližajoče se nevarnosti visoke 
vode, požara, ekološke in drugih nesreč.
Spremljajte radijska in televizijska obvestila 
o nevarnostih ter ukrepajte skladno z njimi!

2. nePoSreDna nevarnoSt − zavijajoč 
zvok sirene, ki traja eno minuto, se uporabi 
ob nevarnosti poplave, večjem požaru, radi-
ološki in kemični nevarnosti, nevarnosti vo-
jaškega napada ter ob drugih nevarnostih.

Spremljajte radijska in televizijska navodila o 
zaščitnih ukrepih ter ravnajte skladno z njimi!

3. Konec nevarnoStI − enoličen zvok si-
rene, ki traja 30 sekund, se obvezno upora-
bi po prenehanju nevarnosti, zaradi katere 
je bil dan znak za neposredno nevarnost.

Spremljajte radijska in televizijska obvestila!

LOKALNO POSEBNI ALARMNI ZNAKI
1. nePoSreDna nevarnoSt neSreČe S 
Klorom − zvok sirene, ki traja 100 sekund 
(30-sekundni zavijajoč zvok sirene, 40-se-
kundni enoličen zvok sirene in 30-sekun-
dni zavijajoč zvok sirene), se uporabi ob 
uhajanju klora v okolje.

Uporabite osebna zaščitna sredstva in se 
takoj umaknite v višje kraje v smeri proti 
vetru. 
Znak za neposredno nevarnost nesreče 
s klorom se uporablja na območju občin 
Hrastnik in trbovlje.

2. nePoSreDna nevarnoSt PoPlavne-
Ga vala − zavijajoč zvok sirene, ki traja 
100 sekund (4-sekundni intervali zvoka 
sirene z vmesnimi 4-sekundnimi premori), 
se uporabi ob prelivanju ali porušitvi pre-
grade na jezu vodne elektrarne.

takoj zapustite ogroženo območje in se 
umaknite nad označeno raven, ki jo lahko 
doseže poplavni val.
Posebni znak se uporablja na območjih 
občin muta, vuzenica, Podvelka, radlje ob 
Dravi, Brežice, Krško in Sevnica.
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Prispevek: Robert Vetrih, komandir policijske postaje, policijski inšpektor II

v akciji »Bodi viden, bodi previden« se po-
sebna pozornost posveča uporabi odsevnih 
predmetov, pravilnemu ravnanju v cestnem 
prometu in upoštevanje omejitev hitrosti v 
naseljih ter odstopanju prednosti pešcem 
pred označenimi prehodi s strani voznikov.
v zadnjih letih je problematično predvsem 
veliko število prometnih nesreč z udeležbo 
pešcev v naselju, med drugimi tudi na preho-
dih za pešce. med glavnimi vzroki prometnih 
nesreč z najhujšimi posledicami za pešce so 
nepravilnost pešca pri prečkanju vozišča, 
neupoštevanje pravil o prednosti in tudi ne-
prilagojena oz. prehitra vožnja voznikov. naj-
več prometnih nesreč z udeležbo pešcev se 
zgodi v jesensko-zimskih mesecih in to v te-
mnem delu dneva, ponoči oz. ob zmanjšani 
vidljivosti.
Pešci lahko s svojim ravnanjem pomembno 
prispevajo k večji varnosti, in sicer s pravilnim 
prečkanjem na označenih mestih, pravilno 
hojo ob cestišču, uporabo odsevnih predme-
tov ter tako povečajo svojo vidnost.
Za večjo varnost pešcev moramo upoštevati:
•	 Pešec mora uporabljati prometne površi-

ne, namenjene hoji pešcev (pločniki, ho-

dniki, prehodi, podhodi, nadhodi);
•	 Če ni zagotovljenega hodnika za pešce, 

mora pešec hoditi ob levem robu vozišča 
v smeri hoje;

•	 Pešec se mora vedno prepričati o varnem 
prečkanju ceste. Preden stopimo na vozi-
šče, je obvezen pogled levo in desno. ce-
sto prečkamo hitro in brez nepotrebnega 
ustavljanja;

•	 Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti mora-
mo med hojo po cesti nositi odsevnik na 
vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti 
vozišču. Poskrbimo za večjo vidnost in var-
nost z uporabo svetlih in odsevnih oblačil 
ter odsevnih teles (odsevni trakovi, kresnič-
ke uporaba svetilke);

•	 obvezna je uporaba prehodov za pešce. 
na semaforiziranih prehodih moramo po-
čakati na zeleno luč za pešce, na nesemafo-
riziranih prehodih pa posebno pozornost 
nameniti približujočim se vozilom, da se ta 
dejansko ustavijo iz obeh smeri (vzpostavi-
tev očesnega stika z voznikom, dvig roke);

•	 Učenci prvega in drugega razreda osnovne 
šole morajo na poti v šolo in iz nje poleg 
odsevnika nositi tudi rumeno rutico, name-

ščeno okoli vratu. odrasli, ki ob cesti spre-
mljajo otroke, le-te držijo za roko na zunanji 
strani, proč od ceste;

•	 na avtocestah se ne smemo zadrževati 
izven vozila ob cestišču;

•	 vozniki poskrbite predvsem za to, da vo-
zite zmerno (počasneje ob megli, dežju, 
snegu in slabši vidljivosti), pričakujte pešce 
na cestah in jim odstopite prednost, pozor-
ni bodite tudi na pešce na vozišču, kjer ni 
pločnikov. Za dobro vidljivost poskrbite s 
čiščenjem vseh stekel in ogledal na svojem 
vozilu. ne uporabljajte mobilnega telefona 
med vožnjo, saj na ta način tudi ogrožate 
pešce.

Pri pogostejši uporabi odsevnih predmetov 
pri pešcih se poveča njihova varnost, saj jih 
lahko vozniki hitreje opazijo in zato tudi ustre-
zneje ukrepajo. Javnost želimo opozoriti na 
problematiko prometne varnosti pešcev, ki 
so ena izmed najbolj ogroženih skupin, pred-
vsem starejši prebivalci in otroci. Hkrati želimo 
z nadzorom hitrosti v naseljih opozoriti vozni-
ke, da s svojim ravnanjem pomembno prispe-
vajo k večji varnosti pešcev.

Tako kot v vseh dosedanjih letih bomo policisti tudi letos na koncu starega leta in na prehodu v novo 
uporabi pirotehničnih izdelkov namenili posebno pozornost. Opozarjamo, da je vsaka poškodba 
odveč in zato ne moremo mimo tistih nalog in aktivnosti, ki lahko nesreče preprečijo. Ker se 
zavedamo, da bo do uporabe pirotehnike kljub temu prišlo, da pa pri tem ne bi prihajalo do ne-
všečnosti ali celo do kakšnih nezaželenih posledic, navajamo nekaj napotkov oziroma opozoril.

Bodi viden, bodi previden – pozor, pešci

prepreČevanje  negativnih posledic 
uporabe pirotehničnih izdelkov

Pešci spadajo med ranljivejše udeležence v cestnem prometu, zato je njihova varnost ena izmed prioritet nacional-
nega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2013–2022. V programu so predvideni ukrepi, ki se nanaša-
jo tako na preventivne aktivnosti, izgradnjo in urejanje varne cestne infrastrukture za pešce, ukrepi za umirjanje 
prometa ter ukrepi nadzora in kaznovanja neustreznega ravnanja v prometu tako pešcev kot voznikov tovornih 
vozil, ki najpogosteje ogrožajo pešce znotraj naselij na lokalnih cestah.

eksplozivi so trdne ali tekoče eksplozivne 
snovi ali zmesi in eksplozivni predmeti, ki 
vsebujejo eno ali več eksplozivnih snovi, ki pri 
kemični reakciji sproščajo pline, katerih tlak in 
hitrosti so takšni, da lahko uničijo okolico. ek-
splozivi so tudi pirotehnične snovi ali zmesi, 
pri katerih se tvorijo toplota, zvok, svetloba, 
zvok, plin, megla ali dim ali njihove kombina-
cije, ki so posledica neeksplozivnih, samodej-
nih in eksotermnih kemičnih reakcij.
Pirotehnični izdelek je vsak izdelek, ki vsebuje 
eksplozivne snovi, pirotehnične snovi ali ek-
splozivno mešanico snovi, ki proizvajajo to-
ploto, svetlobo, zvok, plin ali dim ali kombina-
cijo takih učinkov, ki so posledica eksotermnih 
kemičnih reakcij.
Pirotehnični izdelki se razvrščajo v ognjeme-
tne izdelke, pirotehnične izdelke za odrska 
prizorišča in druge pirotehnične izdelke.

Ognjemetni izdelki so razvrščeni v 
naslednje kategorije: 
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; 
kategorija F2: ognjemetni izdelki, ki pred-
stavljajo majhno nevarnost in povzročajo niz-
ko raven hrupa ter so namenjeni uporabi na 
omejenih območjih na prostem; 
kategorija F3: ognjemetni izdelki, ki pred-
stavljajo srednje veliko nevarnost in so name-
njeni uporabi na prostem, na velikih odprtih 
območjih in katerih raven hrupa ni škodljiva 
za zdravje ljudi; 
kategorija F4: ognjemetni izdelki, ki pred-
stavljajo veliko nevarnost in so namenjeni za 
uporabo le strokovno usposobljenim ose-

bam (splošno znani kot »ognjeme-
tni izdelki za poklic- no uporabo«) 
in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdrav-
je ljudi. 
Pirotehnični izdelki za odrska prizorišča so raz-
vrščeni v naslednji kategoriji: 
kategorija T1: pirotehnični izdelki za upo-
rabo na odru, ki predstavljajo majhno nevar-
nost; 
kategorija T2: pirotehnični izdelki za upo-
rabo na odru, ki so namenjeni za uporabo 
samo osebam s strokovnim znanjem. 
 Drugi pirotehnični izdelki so razvrščeni v na-
slednji kategoriji: 
kategorija P1: pirotehnični izdelki, ki pred-
stavljajo majhno nevarnost, razen ognjeme-
tnih izdelkov in pirotehničnih izdelkov za 
odrska prizorišča; 
kategorija P2: pirotehnični izdelki, s kate-
rimi lahko ravnajo ali jih uporabljajo samo 
osebe s strokovnim znanjem, razen ognje-
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metnih izdelkov in pirotehničnih izdelkov za 
odrska prizorišča.
Prodaja, nakup in uporaba 
pirotehničnih izdelkov 
vsak pirotehnični izdelek mora biti označen 
v slovenskem jeziku. oznaka mora biti na vi-
dnem mestu, jasno čitljiva in neizbrisna, skla-
dno s harmoniziranimi standardi. na sejmih, 
razstavah in predstavitvah za trženje piroteh-
ničnih izdelkov se lahko razstavljajo in upora-
bljajo pirotehnični izdelki, ki niso označeni v 
skladu z zakonom, če je iz oznake jasno raz-
vidno, da niso namenjeni za prodajo. Za upo-
rabo izdelkov na predstavitvah za trženje je 
treba pridobiti dovoljenje pristojnega organa. 
Pirotehnične izdelke kupujte le pri pooblašče-
nih (z dovoljenjem) trgovcih za prodajo piro-
tehničnih izdelkov na drobno. 
ti so strokovno usposobljeni za tovrstno pro-
dajo in kupcu lahko svetujejo.
nakup pirotehničnih izdelkov pri preprodajal-
cih (npr. na tržnici) odsvetujemo, saj ti izdelki 
niso označeni v skladu z zakonom in podza-
konskimi akti in niso opremljeni z navodili za 
varno uporabo v slovenskem jeziku, tovrstna 
prodaja pa je prepovedana.
Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije f1, 
katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le 
od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa 
je dovoljena le v času od 26. decembra do 

vključno 2. januarja. Prodaja, posest in upora-
ba ognjemetnih izdelkov kategorije f2 in f3, 
katerih glavni učinek je pok (npr. petard), je v 
republiki Sloveniji prepovedana.
ognjemetni izdelki kategorije f1 so izdelki, 
ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, pov-
zročajo zanemarljivo raven hrupa in so name-
njeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z 
ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni upora-
bi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih 
prostorih. ne glede na to je izdelke, ki imajo 
glavni učinek pok, prepovedano uporabljati 
v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah 
in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v 
prevoznih sredstvih za potniški promet in na 
površinah, na katerih potekajo javni shodi in 
javne prireditve.
Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena 
samo v skladu z navodili proizvajalca. nepra-
vilna uporaba pirotehničnih izdelkov je lahko 
zelo nevarna, zato je fizičnim osebam prepo-
vedana:
− predelava pirotehničnih izdelkov zaradi po-
večanja učinka in posest takih izdelkov;
− uporaba pirotehničnih izdelkov v drugih 
predmetih;
− lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali 
zmesi in posest takih izdelkov;
− preprodaja pirotehničnih izdelkov.

Starostne omejitve pri prodaji 
pirotehničnih izdelkov
Pirotehničnih izdelkov posameznih kategorij 
ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, ki so 
mlajše od:
− 14 let za kategorijo f1,
− 16 let za kategorijo f2,
− 18 let za kategorije f3, P1 in t1. 
Iz kategorije f3 sta fizični osebi dostopni le 
dve vrsti ognjemetnih izdelkov, in sicer so to 
baterije in kombinacije do 1000 g neto mase 
eksplozivnih snovi in fontane do 750 g neto 
mase eksplozivnih snovi v posameznem iz-
delku, pod pogojem, da baterije in kombina-
cije ne vsebujejo rakete, ognjemetne bombe, 
bombe v možnarju in izdelkov, katerih glavni 
učinek je pok.

vsi ostali ognjemetni izdelki iz kategorije f3, 
f4, t2 in P2 fizičnim osebam niso dostopni, 
pač pa jih lahko kupuje, poseduje ali upora-
blja samo pravna oseba ali podjetnik, ki ima 
dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki.
Uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije f1 
in f2 je dovoljena tudi fizičnim osebam, mlaj-
šim od 14 oziroma 16 let, če so pod nadzor-
stvom staršev ali skrbnikov.

Razvrstitev pirotehničnih izdelkov po kategorijah 
in starostna omejitev uporabe: 

STAROSTNE OMEJITVE UPORABE KATEGORIJE PIROTEHNIČNIH IZDELKOV

14 let
osebam, mlajšim od 14 let, uporaba 
dovoljena le pod nadzorstvom staršev ali 
skrbnikov.

KateGorIJa f1: ognjemetni izdelki, ki 
predstavljajo zelo majhno nevarnost, 
povzročajo zanemarljivo raven hrupa in 
so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, 
vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so 
namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah 
in drugih zaprtih prostorih (pasje bombice, 
mini fontane, vrtalke, ročne fontane, čudežne 
svečke)

16 let
osebam, mlajšim od 16 let, uporaba 
dovoljena le pod nadzorstvom staršev ali 
skrbnikov.

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

18 let
PoGoJ: baterije enostrelnih tulcev do 1000 
g nem in fontane do 750 g nem ter da ba-
terije ali kombinacije ne vsebujejo rakete, 
ognjemetne bombe, bombe 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)
voZnIK mora DovolJenJe na PolIcI-
Stovo ZaHtevo PoKaZatI!

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 enostrelnih 
tulcev do 1000 g nem (neto eksplozivne 
mase), fontane do 750 g nem) 

Policist na kraju samem zaseže eksploziv ali 
pirotehnične izdelke pravni osebi, podjetniku 
ali fizični osebi, če: 
•	 ima v posesti eksploziv ali pirotehnične iz-

delke brez dovoljenja; 
•	 uporablja eksploziv brez dovoljenja; 
•	 uporablja eksploziv v nasprotju z dovolje-

njem; 
•	 ravna s pirotehničnimi izdelki v nasprotju s 

35. členom Zakona o eksplozivih in piroteh-
ničnih izdelkih (ZePI).

Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih iz-
delkov kategorije f2 in f3, katerih glavni uči-
nek je pok, je prepovedana. Kazenska sankcija 
za fizično osebo je 400 evrov. 
Uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije f1, 
katerih glavni učinek je pok, na krajih, na kate-
rih je njihova uporaba prepovedana ali se jih 
uporablja izven dovoljenega časa − kazenska 
sankcija 400 evrov.
Uporaba ognjemetnih izdelkov v nasprotju z 
navodili proizvajalca oziroma se ne upošteva 
splošna prepoved − kazenska sankcija 400 
evrov.
Udeleženci na shod oz. prireditev ne smejo 
prinašati orožja, eksplozivnih snovi, piroteh-
ničnih izdelkov ali nevarnih predmetov oz. 
snovi ter motiti reda na shodu oz. prireditvi. 
Kazenska sankcija je 150 evrov, uporaba piro-
tehničnih izdelkov na javnih shodih pa se ka-
znuje s 400 evri in s stransko sankcijo zasega 
pirotehnike.
ob upoštevanju teh nasvetov in opozoril vam 
želimo varne in prijetne praznike.
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NK KOROŠKA DRAVOGRAD/NŠ DRAVOGRAD
V nogometnem letu 2019 smo sledili zastavljenim ciljem. Na mnogokaterih področjih smo korake, ki vodijo v dolgo-
ročno stabilnost in razvoj, skrbno preučevali. Zaupanje in podpora ključnih deležnikov sta pomembno pripomogla 
k spodbudnim trendom in pojavnosti v javnosti, ki nakazuje trdno držo NK Koroška Dravograd v okolju. 

športne novičke

Čeprav se uspeh nogometnega kluba Koroška Dravograd 
pogosto meri le skozi oči tekmovalnih uspehov, smo v pre-
teklem letu, tudi v okoliščinah, ki so pogosto zahtevale hitre 
in zahtevne odločitve, velik poudarek dajali temu, kar je naša 
glavna skrb in težišče naših aktivnosti – razvijati nogometni 
klub in nogometno infrastrukturo ter ostajati zgled ne le v 
športnem, ampak tudi v širšem okolju. S podporo članov 
upravnega odbora, trenerjev, staršev, prostovoljcev, občine, 
Dravita, mnZ maribor, nZS, partnerjev in drugih smo ustvar-
jali rezultate, na katere smo upravičeno ponosni. Pričakova-
nja so v športu vedno visoka. Prav je, da se izziva lotevamo z 
izjemno odgovornostjo do vseh, ki tvorijo nogometno dru-
žino in ustvarjajo nogometno okolje. le tako bomo tudi v 
prihodnje ustvarjali dobre pogoje za prihodnje nogometne 
generacije in beležili uspešna nogometna leta, kakor je bilo 
uspešno tudi nogometno leto 2019.

Članska ekipa
v letu 2019 je bilo delovanje članske ekipe postavljeno na viš-
ji nivo. Postali smo prvaki 3. Snl in se preko kvalifikacijskih 
tekem uvrstili v 2. Snl, in sicer izključno z igralci, vzgojenimi 
v nogometni šoli Dravograd. Skozi vse leto smo imeli polne 
tribune navijačev, ki so nam pomagali k uvrstitvi v višji rang 
tekmovanja.

Nogometna šola
cilji in koncept dela so vezani na mednarodne tendence v 
nogometu, osnova pa so vZGoJa, UČenJe, trenIranJe In 
IZoBraŽevanJe mlaDIH lJUDI (noGometaŠev) v oKvIrU 
ŠPortnIH In SocIalnIH vIDIKov. tukaj imamo točen kon-
cept dela, perspektivne plane in vsebino treninga oziroma 
vzgoje ter izobraževanja nogometašev. Bili smo zelo uspešni, 
tako na športnem kot na infrastrukturnem področju, zato na-
prej gledamo pozitivno in v pričakovanju še boljših rezulta-
tov v prihodnosti na vseh področjih.

v letu 2019 nam je nogometna zveza Slovenije zaradi dobre 
organiziranosti zaupala organizacijo mednarodnih nogome-
tnih tekem pod okriljem fIfe in Uefe. v sled tega sta bili v 
Dravogradu odigrani dve mednarodni nogometni tekmi žen-
ske članske reprezentance, in sicer z reprezentancama Črne 
gore in Kosova, prav tako so se v Dravogradu pripravljali klu-
bi, kot so fK crvena zvezda, nK mura murska Sobota itd.
Cilji:
•	nadaljevati začrtano delo v nogometni šoli, ki je temelj 

uspešnega razvoja. 
•	Skozi organizirano nogometno šolo spremljati mlade 

nogometaše v regiji in jih privabiti v nŠ Dravograd. v 
letu 2020 je treba povečati število treningov in igralcev v 
»nogometnih vrtcih« in »otroških nogometnih šolah« po 
osnovnih šolah v regiji. 

•	v okviru sistematičnega in strokovnega pristopa imeti za-
gotovljene lastne mlade kadre, ki bodo ob koncu mladin-
ske aktivnosti psihološko, tehnično in kondicijsko usposo-
bljeni za nastopanje v prvem moštvu. 

Svojo predanost dokazujemo s strokovnim delom na vseh 

področjih ter nesebičnim in prostovoljnim delom.
nogomet je v Dravogradu tradicija, ki jo želimo ohranjati in 
razvijati, pri čemer se zavedamo pomembne odgovornosti, 
ki jo imamo do družbe, v kateri zavzeto spodbujamo solidar-
nost, širimo načela športnega duha in zdravega življenja
Poslanstvo nK Koroška Dravograd/nŠ Dravograd je vzgoja in 
delo z mladimi.

ŠPort

Prispevek: Darko Žižek, Boštjan Damiš, predsednik NK Koroška Dravograd
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OBČINSKA NOGOMETNA LIGA DRAVOGRAD
Jesen 2019 
občinska nogometna liga je že vrsto let najmnožičnej-
še rekreativno tekmovanje v občini Dravograd. v sezoni 
2019−2020 je liga enotna, v njej nastopa 10 ekip. Sistem tek-
movanja je dvokrožen.
tekme se igrajo ob nedeljah dopoldne na igriščih v občini 
Dravograd (libeliče, vič, Dravograd). tako se vsako nedeljo 
rekreativno z nogometom ukvarja več kot 200 odraslih ob-
čanov, saj imajo pravico nastopa na tekmah občinske lige le 
igralci, starejši od 18 let in s stalnim ali začasnim prebivališčem 
v občini Dravograd. Po končanem jesenskem delu prvenstva 
2019–2020 (odigralo se je 9 krogov), je lestvica sledeča: 

LESTVICA ONL PO KONČANEM JESENSKEM 
DELU SEZONE 2019−2020

1. ŠD lenIvec−Salon 
KeramIKe mateJa

9 7 1 1 52:17 22

2. ŠD vIČ 9 6 1 2 37:19 19

3. meŽa 9 6 1 2 38:21 19

4. PoDKlanc−DoBrava 9 6 0 3 42:22 18

5. DomIt 9 5 1 3 44:19 16

6. HIt GorČe 
avtolIČarStvo GlInIK

9 5 0 4 38:21 15

7. anDfIt Belta 9 3 0 6 27:32 9

8. fc YaGaBaBa 9 2 0 7 22:63 6

9. ŠD otIŠKI vrH rIBIŠKI 
Dom

9 2 0 7 15:57 6

10. ČrneČe 9 1 0 8 11:50 3

MEDNARODNI DVORANSKI 
NOGOMETNI TURNIR
17. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA
Za nami je že 17. 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 − prosto-
voljcev tudi turnir ne bi mogel biti organiziran na tako visokem 
nivoju. turnir je po organizacijski plati dosegel pričakovane cilje. 
na turnirju je sodelovalo 47 ekip iz Srbije, Hrvaške, avstrije in Slo-
venije. Po športni plati pa je bil to najuspešnejši turnir za ekipe 
nŠ Dravograd, saj so v vseh kategorijah naše ekipe osvojile prva 
mesta, prav tako pa so bili naši igralci tudi najboljši strelci.  naj-
pomembnejši pa so seveda otroci, saj nam pogled na razigrane 
in nasmejane otroke pove, da smo uresničili njihove želje in da 
so v teh treh dneh uživali v igranju nogometa ter v  medseboj-
nem druženju. omeniti velja tudi revijalno tekmo, na kateri so 
se predstavili najmlajši člani nogometne šole Dravograd, to so 
otroci iz nogometnega vrtca nŠ Dravograd, stari od 4 do 6 let.
Rezultati prvega dne, petek, 6. 12. 2019.
CICIBANI  U-9:
1. nŠ DravoGraD 1
2. nŠ JarenIna
3. nK Korotan
najboljši strelec: miha PavlIn (nŠ Dravograd 1) – 9 zadetkov, 
najboljši vratar: maks GamS (nŠ Dravograd 1)
CICIBANI U-11:
1. nŠ DravoGraD 1
2. nD DravInJa
3. nŠ JarenIna beli  
najboljši strelec: Gal JevŠnIK (nŠ Dravograd) – 12 zadetkov 
najboljši vratar: Gal ravnJaK (nD Dravinja)

Rezultati drugega dne, sobota, 7. 12. 2019.
MLAJŠI DEČKI U-13:
1. nŠ DravoGraD 1 
2. nK ŠKofJa loKa meDvoDe
3. nK KUnGota
najboljši strelec: ali KaSamI (nŠ Dravograd 1) – 10 zadetkov
najboljši vratar: miloš StanIČ (nK Škofja loka medvode)

Rezultati tretjega dne, nedelja, 8. 12. 2019:
STAREJŠI DEČKI U-15:
1. nŠ DravoGraD 3
2. nŠ JarenIna 1
3. fc GUČa
4. nK raČe 2
najboljši strelec: Damjan vUKolIČ (nŠ Dravograd 3) – 12 zadetkov 
najboljši vratar: nejc PUnČec (nŠ Jarenina 1)

Priznanja najboljšim na turnirju so podeljevali: g. marijan PU-
ŠnIK, ustanovitelj nŠ Dravograd; g. nejc PeČnIK, nekdanji re-
prezentant Slovenije; g. marko ŠUler, nekdanji reprezentant 
Slovenije; g. Jože PŠenIČnIK, član Uo nK Koroška Dravograd 
in g. Darko ŽIŽeK, vodja nŠ Dravograd.
vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji turnirja in tudi 
vsem sponzorjem, se iskreno zahvaljujemo, vsem udeležen-
cem pa čestitamo za prikazano igro. 

U9 - zmagovalne ekipe

U11 - zmagovalne ekipe

U13 - zmagovalne ekipe

U15 - zmagovalne ekipe



64 Informator  •  december 2019

ŠPort

Prispevek: Miha Čop

KOŠARKARSKI KLUB
Minulo leto je bilo za Košarkarski klub Dravograd uspešno. K aktivni vadbi košarke smo spodbudili 150 deklet in 
fantov različne starosti, od najmlajših prvošolčkov do najstnikov, ki že nekaj šolskih let gulijo srednješolske klopi. 
V sezoni 2018/19 smo na državnih prvenstvih nastopali z osmimi tekmovalnimi selekcijami. Najodmevnejši so se-
veda rezultati članskega moštva, ki se je preteklo tekmovalno leto poigravalo z uvrstitvijo v višji rang tekmovanja, 
saj so fantje nastopali v Ligi za prvaka 4. državne lige.

med prvoligaši pa so nastopale praktično vse ostale 
selekcije mladinskega pogona: mladinci do 19 let, 
kadeti do 17 let, pionirji do 15 let in najmlajši pionirji 
do 11 let. Prvoligaške boje je bíla tudi dekliška ekipa 
do 13 let, v drugi državni ligi pa so nastopali mlajši 
pionirji do 13 let in B ekipa pionirjev do 15 let. vsa 
moštva so bila v svojih tekmovanjih uspešna, tekmo-
valno najbolj dekliška ekipa, ki je osvojila 6. mesto v 
državi.
ob bok tekmovanjem na državnih prvenstvih lahko 
postavimo tudi druge projekte, ki smo jih uspešno 
izpeljali. tradicionalni, 12. Koroški poletni kamp je ko-
nec junija potekal na oŠ Dravograd, v Športni dvo-
rani Špic D in okolici. tabora se je udeležilo 60 otrok, 
zanje pa je skrbela ekipa 15 trenerjev in vzgojiteljev. 
Za velikonočne praznike smo se z dvonadstropnim 
avtobusom odpravili na mednarodni turnir Basket 
cup v Sarajevo. tekmovali smo, a še pomembnejše 
od tega je, da smo se družili in zabavali v neštetih 
dogodivščinah na poti, v hotelu in na samih prizori-
ščih tekmovanj.
v tretjem tednu septembra smo organizirali Dneve 
koroške košarke. Predstavitvam košarke na osnovnih 
šolah in tekmam državnega prvenstva smo dodali še 
pester program, ki se je zaključil 21. in 22. septembra z 
revijalno tekmo nekdanjih košarkarjev, klubskim pikni-
kom in turnirjem trojk za tri starostne kategorije.
v oktobru smo naše delo z najmlajšimi oplemeniti 
še s sodelovanjem s partnerskimi klubi s Koroške: 
nogometnim klubom Peca, nogometnim klubom 
fužinar, rokometno šolo Sebastjana Soviča, Zavo-
dom Konc in rokometnim klubom Slovenj Gradec 
2011. S podpisom sporazuma o projektu »Sinergija 
v gibanju 4D«, ki je nastal pod okriljem Koroškega 
regionalnega stičišča nvo − Korociv, smo še tesneje 
povezali naše sodelovanje na področju izmenjava-
nja dobrih praks, organizacije dela in splošnega kva-
litetnega dela z najmlajšimi.

S pripravami na novo ligaško sezono 2019/20 smo 
začeli na začetku avgusta, tudi v tem tekmovalnem 
letu pa na državnih prvenstvih nastopamo z osmimi 
tekmovalnimi selekcijami. Prav jeseni smo dobili tudi 
povsem novo podobo, za katero je poskrbelo pod-
jetje tris in tris. naše igralke in igralci tako že nasto-
pajo v novih dresih, ki so jih z nakupom oplemenitili 
z napisi priimkov na hrbtih po vzoru igralk in igralcev 
iz najboljših lig. fantje članske ekipe pa so trenutno 
prav tako na poti v višjo ligo, saj so v 4. SKl izgubili 
le eno tekmo (na dan oddaje prispevka, 24. 11. 2019).
naj se na koncu zahvalimo vsem košarkaricam, ko-
šarkarjem, staršem, trenerjem in ostalim klubskim 
delavcem, ki z obilo srčnosti in pripadnosti skrbijo, 
da iz leta v leto rastemo v boljši in uspešnejši košar-
karski klub. Posebna zahvala pa seveda velja vsem 
našim navijačem, za katere upamo, da nam ostanejo 
zvesti tudi v prihodnje!

Člani

Kadeti U17A

Pionirji U15

Poletni košarkarski kamp 2019

Pionirke U15 Mlajši pionirji U13

Kadeti U17B

Mladinci U19
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Prispevek: trenerke Nina Golob, Špela Andric, Gordana Filipić
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ODBOJKARSKA ŠOLA DRAVOGRAD
V Odbojkarski šoli Dravograd nam ni nikoli dolgčas, saj poleg tega, da pridno treniramo, najdemo čas za smeh ter 
za druženje, ki nas kot ekipo še bolj povežeta. 

Po uspešnem »photoshooting-u«, ki smo ga imele v novembru 
(slike dodane :), več pa jih boste lahko videli ob izdaji koledarja 
za leto 2020), se zdaj pripravljamo na zaključno druženje ob 
koncu leta. trenutno izbiramo tudi puloverje za naš nov »look« 
in se občasno posladkamo/kršimo z domačimi dobrotami.

naša celotna zasedba nastopa v 4. kategorijah: mini odbojka, 
mala odbojka, starejše deklice in kadetinje, in sicer pod vod-
stvom treh trenerk. 

HITRI POLŽ – Mini in mala odbojka
Januarja prihodnje leto se bodo naša najmlajša dekleta (le-
tnik 2009 in mlajše) prvič predstavila na tekmah, saj se bomo 
udeležili turnirja »liga žoga miga«. Do takrat pa se nanje vneto 
pripravljamo, namreč državnega prvenstva za mini odbojko 
letos ni.

v kategoriji male odbojke za dekleta (letnik 2007 in mlajše) 
smo se omenjenih turnirjev »liga žoga miga« udeležile. v ne-
deljo, 24. 11. 2019, je v mislinji potekal zaključni turnir lige, na 
katerem so se naše odbojkarice dobro izkazale in ob zaključku 
dosegle 8. mesto. 
ekipa male odbojke je začela tudi z uradnim tekmovanjem v 
mali odbojki. Punce igrajo kvalifikacije za a ligo. 

SVOLLEY TEAM – Kadetinje in starejše deklice
Starejša dekleta letos tekmujejo v kategorijah starejših deklic 
in kadetinj. Kadetinje se v kvalifikacijah za 2. ligo borijo proti 
ekipam ŽoK Ptuj, murska Sobota II in formis III. odigrale so že 
dva turnirja na Ptuju in v murski Soboti, kjer so dosegle tudi 
svojo 1. zmago. tretji kvalifikacijski turnir je bil odigran 1. 12. 
2019 v Dravogradu. 

Starejše deklice bodo s tekmovanjem začele v januarju 2020.

vse kategorije bodo v letu 2020 vsaj en turnir odigrale tudi v 
Dravogradu, tako da vas lepo vabimo k navijanju.
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liBeliška kuharica
o gostoljubju v Libeliški kuharici, Da ne boš vočn od mize 
šou, Prehrambna kultura prebivalcev Libelič in okoli-
ce piše naslednje: »Preprosta oblika pogostitve in dobrodo-
šlica gostu sta rženi kruh in mošt. Posebno v osemdesetih 
letih se je razširila pogostitev s črno kavo in je postala celo 
prevladujoča. Moškim ponudijo štamperli (šilce) žganja. Go-
sta pogostijo z najboljšim, kar imajo: klobasami, salamami, 
povojenim (prekajenim) svinjskim mesom, skuto, kruhom in 
moštom. V zadnjih nekaj desetletjih ponudijo piškote in pe-
civo. Če jih obisk preseneti, gostu ponudijo to, kar imajo, na 
primer kislo mleko, mlečne murke in sir, kruh in mošt pa sta 
stalnici. Gostitelji hrano ponujajo. Splošno mnenje je, da je 
nevljudno ponujeno hrano zavrniti. »Da vam ne bom spanja 
odnesel,« pravijo in pokusijo ponujeno.«

Konec novembra smo v libeličah predstavili dopolnjeno iz-
dajo libeliške kuharice, ki je prvič izšla že leta 2001, doživela 
precej zanimanja in tri ponatise, zadnjega pred desetimi leti.   

libeliška kuharica ni kuharska knjiga v klasičnem pomenu, je 
poskus zapisa nesnovne prehranske dediščine prebivalcev 
libelič in okolice. v jeseni 1999 se je zbralo dvanajst kmeč-
kih gospodinj iz libelič in okolice v študijskem krožku Da ne 
boš vočn od mize šou, po katerem je kasneje dobila libeliška 
kuharica podnaslov. Prehrambno kulturo smo raziskovale te-
oretično z vprašalnicami in v pogovorih.
Prehrana libeličanov in prebivalcev okoliških zaselkov Gorč 
in tribeja ter libeliške Gore je bila v svojem bistvu zelo pre-
prosta, tako po sestavinah, ki so jih uporabljali, kot tudi po 
načinu priprave posameznih jedi. Prehrambno kulturo smo 
raziskali za obdobje preteklega stoletja, ki smo ga razdelili 
na: čas od začetka do konca 1. svetovne vojne, obdobje med 
vojnama, obdobje druge svetovne vojne do 50-ih let, obdo-
bje do leta 1970 dalje in obdobje do leta 2000. 
Kulturo prehranjevanja pojasnjujemo s primeri značilnih 
dnevnih obrokov, tedenskih jedilnikov, primeri jedilnikov ob 
izbranih kmečkih opravilih, s prazničnimi jedmi pa pojasnju-
jemo letni cikel hrane ob praznikih. Govorimo še o načinih 
prehranjevanja ter oskrbi z živili.   

S kmečkimi gospodinjami smo se lotile tudi praktičnega dela, 
kuhanja jedi. Zbrale smo veliko število receptov, nekaj manj 
jedi smo po njih skupaj pripravile. v knjigi si sledijo poglavja o 
vrstah hrane in receptih za Kruh, Žgance, Boljše kruhe, Druge 
močnate jedi, testenine, ostalo rastlinsko hrano, Zose, Župe, 
mleko in mlečne izdelke, meso in mesne izdelke, Začimbe, 
zdravilke rastline in sladila ter poglavje o Sadju. objavljamo 
izbrane recepte, ki smo jih zapisale v taki obliki, da je jedi 
mogoče ponovno skuhati na libeliški način. Kuhanje hrane v 
večjih količinah je bilo običajno še pred nekaj desetletji, zato 
so v objavljenih receptih količine posameznih sestavin pri-
lagojene kuhanju za deset oseb, kar pa omogoča preprosto 
preračunavanje količin za poljubno število oseb. Zagotovo 
pa lahko domače jedi po zapisanih receptih v kuharici pripra-
vljajo tako začetniki kot tudi napredni uporabniki.

Dopolnjeni izdaji knjige smo dodali nove vsebine. Danes go-
spodinje z vsakodnevno skrbjo za prehrano družine nadgra-
jujejo pridobljene kuharske izkušnje, ki so jim jih predajale 
njihove prednice pred generacijo ali dvema in jih bogatijo s 
sprejemanjem in uvajanjem novosti v kuhanje. Kot primer 
izpostavljamo grompavo trento.

tradicionalni libeliški trenti: bela (iz pšeničnega) in črna (iz 
rženega testa) sta pred dobrimi 18 leti dobili, če zapišemo 
v šali, še mlajšo sestro, trento z ocvirkovim nadevom. Gre 
preprosto za to, da so staro obliko nizkega kruha obložili z 
novim nadevom. Zanimanje za grompavo trento je preseglo 
pričakovanja.

Dopolnjena izdaja libeliške kuharice je ponudila priložnost 
za predstavitev najbolj znane vaške kuharice ane novak, p. d. 
Štefanove Ančke, ki bo drugo leto dopolnila častitljivih 90 
let. več kot petdesetih letih je predano kuhala za libeličane 
in libeliško skupnost. Bila je glavna kuharica na več kot 50 
sedminah in več kot 100 porokah v vasi ter na številnih kra-
jevnih dogodkih in proslavah. Za domačo lovsko družino je 
večkrat na leto ob različnih priložnostih kuhala lovski golaž. 
ančka ni bila šolana kuharica, osnovno znanje ji je predala 
mama. njeni kuharski nasveti, s katerimi smo dopolnili libeli-
ške recepte, odražajo njene osebne kuharske izkušnje in po-
svečenost kuhanju.
ančka je pri kuhanju veliko doživela, v knjigi smo objavili tri 
njene anekdote.

Župa ni zavreva
Pri kuhariji se pa vse sorte zgodi, včasih tuj kaj traca. Za eno okroglo 
libeliško obletnico je bva vejka proslava na letališču, taj se je tuj vejko 
rpičave župe nucavo. Pripelali so en velek kotel pa en mihin gorilc. 
Pol pa ni zavrevo že enkrat, tak da je že Ančko strah gratavo, če glih, 
da je tak umirjena. Še doro, da so meli vejko programa. Ko je bvo 
konc, je župa zavreva. Ko enkrat zavreje, je pa tuj kr hitro kuhana. Taj 
si je pa oddahnava. Pa mlade kuharce zrauno tuj.

Prispevek: Brigita Rajšter, Koroški pokrajinski muzej, foto: Tomo Jeseničnik

Libeliške trente
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libeliška kuharica navdihuje mlade gospodinje za učenje 
in prenašanje tradicionalnih prehranskih elementov v svoje 
vsakdanje kuhanje. to potrjujejo udeleženci kuharskih delav-
nic, namenjenih praktičnemu učenju pripravljanja tradicio-
nalne libeliške košte. Želja naučiti se pripravljati domače tra-
dicionalne jedi na krajevni način, je združila več kot dvajset 
udeležencev kuharskih delavnic, ki so jim preizkušene starej-
še gospodinje predajale znanja in veščine pripravljanja jedi.   

Prostor, v katerem se pripravlja hrana, je vselej pomemben 
del bivališč. najstarejši obliki kuhinj, ki ju starejši ljudje z ob-
močja libelič še pomnijo, sta bili dimnica in črna kuhinja, 
slednja se je ponekod obdržala še po drugi svetovni vojni.  
v letih 2000 in 2001 je muzej skupaj s konservatorji Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine, območne enote maribor vodil 
obnovo stare kuhinje v župnišču libeliče, ki predstavlja po-
sebnost med razvojnimi tipi kuhinj.

v knjigi objavljamo prispevek etnologinje konservatorke li-
lijane medved o zgodovinskem razvoju kuhinj s poudarkom 
na posebnostih stare kuhinje v libeličah. Prav v tej kuhinji 
smo že leta 2001 uredili s stalno razstavo, s katero ponazarja-
mo tradicionalno prehrambno kulturo. 
originalna oprema stare kuhinje se ni ohranila. vanjo smo 
umestili značilne predmete, različno lončeno in leseno 
posodje, opremljeno odprto ognjišče, pinje, »koduje« (za 
mesenje testa) in druge pripomočke za pripravo hrane.  
v dopolnjeni izdaji libeliške kuharice objavljamo zbirko več 
kot 160 kuhinjskih predmetov in pripomočkov, značilnih za 
kmečke kuhinje v obdobju od sredine 19. do sredine 20. sto-
letja. Pri izbranih predmetih smo dodali tudi fotografije. Do-
polnjena izdaja knjige je zanimiva zaradi nove zunanje po-
dobe, ki jo je zasnoval mlad oblikovalec domačin Jan marin. 
Predvsem pa knjigo krasijo izjemne fotografije jedi mojstra 
toma Jeseničnika, ki je prispeval tudi fotografije predmetov 
ter kot fotograf spremljal kuharske delavnice. 

v besedilu uporabljamo narečne izraze, ki jih pojasnjuje-
mo v dopolnjenem Seznamu narečnih besed, značilnih za 
področje kulinarike. objavili smo izbrane recepte, zapisane 

v podjunsko-mežiškem narečju, ki ga govorijo v libeličah. 
Zaradi narečnih zapisov smo ponovno objavili opombe k 
narečnim zapisom, ki jih je že za prvo izdajo pripravila prof. 
dr. Zinka Zorko.

o tem, da »Ne le vsaka vas, skoraj vsaka hiša ima svoje jedi 
…«, pa v predgovoru h knjigi razmišlja prof. dr. Janez Boga-
taj, ki dodaja: » … ta nova knjiga usmerja pogled, povedano 
prispodobno, pred hišni prag, kjer ležijo pričevanja, znanje, 
načini, ideje …«. 

vabljeni, da knjigo vzamete v roke in morda po njej tudi kaj 
skuhate. Ker pa je čas kislega zelja, za pokušino dodajamo 
recept iz knjige.

TINSTANO KISLO ZELE
1 čebula, 1 žlica masti, 1 kg kislega zelja, ocvirki

Čebulo sesekljajo in zlato opražijo na masti, dodajo kislo zelje 
in zmešajo s čebulo. Posodo pokrijejo s pokrovko in zelje na 
majhnem ognju dušijo do mehkega. ocvirke segrejejo in z 
njimi zabelijo zelje. Postrežejo s kakšno kuhano klobaso ali 
prtenimi klobasami in še s čim. Pa dober tek!

Prijetne božično-novoletne 

praznike z željo, da bomo 

drug drugemu lepšali 

življenje tudi v 2020!

2 0 2 0

Na kuharski delavnici, januar 2019
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Jošt, če se najprej dotakneva 
tvojega otroštva na Meži. Kako se ga 
spominjaš?
Spomini so izjemno lepi. ni bilo telefo-
nov, računalnikov. veliko je bilo otrok, 
blizu je bila narava, tako da smo večino 
časa preživeli zunaj v naravi, na igrišču, 
v gozdu.

Kdo te je navdušil za vreme? Že kot 
dijak si ustanovil spletno stran www.
pro-vreme.net.
Skozi okno v bloku sem imel zelo lep 
razgled na Košenjak. ta pogled me je 
navdušil sprva nad hribi in divjino. S ča-
soma pa me je ta pogled proti hribom 
vodil višje in višje in prevzela me je ta 
prekrasna dinamika ozračja. nenehno 
spreminjanje in veliko neznank. 

Si že od samega začetka vedel, da boš 
nekoč pilot? 
ne. Ko sem bil majhen 'poba', sem več-
krat obiskal letališče v libeličah, kjer je 
Damjan cehner organiziral prekrasna 
srečanja letalnikov vseh vrst. takrat še 
morda nisem imel cilja, da bom enkrat 
letel za kruh. Bil sem še mlad in z misli-
mi nekje drugje. vzporedno sem skušal 
svoje želje po letenju izpolnjevati v mo-
delarstvu. Brez mentorja je bila ta pot res 
mučna in težka. veliko razbitih modelov 
in veliko slabe volje. Potem pa je bilo ne-
kega dne govora, da na železniško po-
stajo prileti helikopter (po zraku seveda), 
ki bo izvajal nekakšno vajo z gasilci. to 
bo zagotovo zanimivo. Pa sva šla s pri-
jateljem pogledat in .... to je bilo to. od 
takrat naprej je moja ljubezen do heli-
kopterjev izjemna. 

Kako to, da si se odločil za helikopter 
SV in ne npr. Adriino letalo?
odločitev je bila zelo enostavna. ne gle-
de na to, da mora pilot helikopterja naj-
prej opraviti izpite za letenje na letalu, 
mi način letenja na potniških letalih ni bil 
tako zanimiv, kot je na helikopterjih. Po-
leg dinamike dela, letenja v gorah in niz-
ke stopnje avtomatizacije mi je vedno 
bil cilj pomagati ljudem. Pri takšnem 
delu pa je zadovoljstvo na najvišjem ni-

voju. Poleg naštetega pa te delo v vojski 
vedno sili, da si v stiku z naravo, mrzlim 
zrakom, vetrom, dežjem, neprespanimi 
nočmi in velikimi fizičnimi napori. to pa 
mi je bilo že od nekdaj všeč. 

Kakšne pogoje mora izpolnjevati pilot 
helikopterja?
Pilot helikopterja v Slovenski vojski mora 
končati fakulteto za strojništvo v ljublja-
ni in opraviti selekcijo za pilota, ki pote-
ka med študijem. na selekciji se poleg 
teorije in izpita nekaj ur leti na letalih. 
od osnov do akrobacij, kjer inštruktorji 
ocenjujejo odzive telesa na dinamiko v 
prostoru in obremenitve ter ključno sam 
napredek kandidatov za pilote. Če je se-
lekcija pozitivno opravljena, mora kandi-
dat za pilota iti skozi temeljit zdravniški 
pregled. Pred zaposlitvijo je treba opra-

viti tudi selekcijo za častnika. Prvi del se-
lekcije za častnika poteka v ljubljani, kjer 
se testirajo fizične sposobnosti, drugi 
del pa zajema vojaške lastnosti in poteka 
nekje globoko v kočevskih gozdovih. Če 
je vse pozitivno opravljeno, bodoči pilot 
dobi štipendijo za pilota. Po končanem 
študiju se zaposli v Slovenski vojski kot 
vojak in začne štirimesečno usposablja-
nje v vipavi. tukaj se pridobi osnovno 
vojaško znanje. Po osnovnem usposa-
bljanju pa nadaljuje enoletno usposa-
bljanje za častnika. Če ga uspešno upra-
vi, se začne usposabljati na helikopterju, 
kjer pa je po mojem mnenju tista konč-
na selekcija, kjer velik odstotek bodočih 
pilotov še dodatno odpade. Začne se 
triletno šolanje za pilota helikopterja. 
Po mojem mnenju je najbolj pomemb-
na volja in motivacija, saj je pot zelo dol-
gotrajna in včasih zelo naporna.

IntervJU

naše gore list – Jošt Laznik

Prispevek: Katja Čevnik, foto: osebni arhiv

Jošt Laznik, 33-letni Dravograjčan, zdaj z ženo in dvema otrokoma živeč v Novi Cerkvi 
pri Vojniku, je že od nekdaj kazal veselje do strojništva, računalnikov, športa in vremena. 

Zato niti ne preseneča, da je za študij izbral Fakulteto za strojništvo, smer Letalstvo, kjer je 
združil vse svoje strasti in postal eden izmed pilotov Slovenske vojske.
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Kako poteka tvoj dan v službi? Kaj 
počne pilot helikopterja SV?
Ker operiramo iz treh baz (cerklje, Brnik 
in letališče maribor), je lokacija dela zelo 
dinamična. običajno z delom začnemo 

ob 7:30 in končamo ob 15:30. Ko pa smo 
dežurni za reševanja, delamo od sonč-
nega vzhoda do zahoda. večkrat tudi 
dolgo v noč.
ob prihodu v službo najprej preverimo, 
kakšno je stanje helikopterjev, preveri-
mo vreme, zračni prostor (ali nas lahko 
kaj omejuje pri delovanju v zraku). Po-
tem preverimo in pripravimo helikopter-
je in naredimo posvet (briefing) z zdrav-
niško ekipo. nato smo v pripravljenosti. 
Ker je dinamika vremena v Sloveniji ve-
lika, moramo nenehno spremljati, kaj se 
dogaja, saj ob klicu na pomoč nimamo 
časa razmišljati, ali bomo na primer lah-
ko reševali na vrhu triglava zaradi nizkih 
oblakov oziroma pripeljali dojenčka v 
inkubatorju zaradi velike turbulence ali 
megle nekje na poti med bolnišnicami. 
Ko pa nismo dežurni za reševanje, se 

največkrat urimo za izredne postopke ali 
pa smo na raznih izobraževanjih v tujini, 
misijah ali vajah, kjer se usposabljamo. 
nekaj časa dnevno, če je to le možno, 
moramo nameniti tudi psiho-fizični pri-

pravi. Ko sem bil še inštruktor, pa je bil 
delovnik drugačen. Usposabljali smo 
mlade in nadobudne bodoče pilote.

Pomagaš tudi ob nujnih prevozih 
obolelih oseb v bolnišnico, v eni 
izmed reševalnih akcij konec avgusta 
si s helikopterjem pristal na stadionu 
v Dravogradu in od tam v 15 minutah 
obolelega pripeljal v mariborski 
UKC. Kakšni so občutki ob reševalnih 
akcijah? Je kaj drugače, ko je 'akcija' v 
tvojem kraju? 
Ko dobiš klic in slišiš kraj lokacije Dra-
vograd, te doleti en kup vprašanj. Koga 
bomo reševali? ali ga poznam? Kaj se je 
zgodilo? ... Drugače kot druge akcije. na 
koncu pa, ko priletiš nad Dravograd, vi-
diš reševalce in gasilce, jih prepoznaš … 
teh občutkov ne znam opisati ... res so 
posebni. 

Kako usklajuješ družino in službo, kjer 
imaš včasih tudi nepredvidljiv urnik?
Z ženo evo imava oba nepredvidljivo 
delo. 'Bice' in 'dediji' so daleč, ampak 
radi priskočijo na pomoč. tu pa tam pa 
pomagajo prijatelji. ampak takšnih situ-
acij ni veliko. 

Kaj sicer rad počneš v prostem času, v 
kolikor ga sploh kaj ostane?
ob delu, ki ga opravljam, je pomembno, 

da najdeš načine sprostitve in načine, 
kako očistiti glavo stvari, ki po službi tja 
ne sodijo več. Če tega nisi sposoben, 
lahko dolgoročno nastanejo psihični 
problemi ali druge stiske. Proti temu se 
je najboljše boriti z gibanjem v naravi. 
Bodisi tek, kolesarjenje, preživljanje časa 
v gozdu z otroki, letenjem s padalom 
ali pa se samo usesti in umiriti misli. Že 
nekaj let pa me pomirjajo tudi moje če-
belice.

Preselil si se bližje kraju dela, se rad 
vračaš v Dravograd?
Zelo rad. Spomini so neverjetni, narava 
je čudovita, ljudje so prijazni. Z veseljem 
bi se, če bi mi to omogočala služba, vrnil 
v ta prekrasen kraj.

Kje vidiš pluse in kje minuse naše 
občine?
mogoče veliko ljudi danes ne ceni več, 
kakšni biseri narave so okoli Dravogra-
da. veliko hodim po svetu, kjer mi ljudje 
pravijo, da radi prihajajo v naše kraje, 
in sicer prav zaradi tega, ker še nismo 
uničili ali skazili te izjemne dediščine. 
Ko spremljam, kako v avstriji ali nemčiji 
spreminjajo krajino s postavljanjem ve-
trnih elektrarn, me skrbi, kaj bo, če bo 
samo ena takšna skulptura postavljena 
v okolici Košenjaka. vsega tega miru in 
lepote bo kaj hitro konec. Žal smo ljudje 
čudna bitja in nas vodi kapital, ki pa žal 
večkrat prepriča ljudi, ki o tem odločajo, 
in ne spokojnost, narava in še kaj lepega, 
ki se tam zgoraj najde. Kar nam bo dala 
ena ali tri vetrnice v primerjavi s tem, kar 
nam bo(do) vzele, je nepredstavljivo. 
Upam, da se ljudje, ki imajo kaj besede, 
tega zavedajo. 

Kaj bi za konec sporočil bralcem 
Informatorja?
Za dosego ciljev sta pomembna volja in 
motivacija. cilj pa nam ne sme nikoli biti 
cilj, ampak pot do tja. naj bo posebna in 
polna doživetij.
 

naŠe Gore lISt



70 Informator  •  december 2019

30 LET KEGLJAŠKEGA KLUBA DRAVOGRAD , 7. 6. 2019
ODPRTJE LETNE RAZSTAVE DRUŠTVA 
KOROŠKIH LIKOVNIKOV, 4. 6. 2019

16. SREČANJE PRAPORŠČAKOV IN ZASTAVONOŠ, 8. 6. 2019

15 LET DRUŠTVA KLEKLJARIC KOROŠKE SO KLEKLJARICE 
OBELEŽILE V DVORCU BUKOVJE, 19. 6. 2019

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU 
DRŽAVNOSTI V DRAVOGRADU, 21. 6. 2019

27. MEDNARODNI FESTIVAL MALIH SESTAVOV 
DRAVOGRAD - SUHA, 14. 6. 2019

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

JUNIJ 2019–DECEMBER 2019

Dogodilo se je . . .

PROSAVA OB 50-LETNICI DRUŠTVA INVALIDOV 
DRAVOGRAD, 22. 6. 2019 OBMOČNA LIKOVNA RAZSTAVA V DRAVOGRADU, 27. 6. 2019
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ODPRTJE RAZSTAVE ROČNIH DEL JASNE IN FLORIJANA 
PŠENIČNIK – IZDELKI ZA SRCE IN DUŠO, 1. 8. 2019

DRAVOGRAJSKA NOČ, 6. 7. 2019

DVORNI GLASBENI VEČER V DVORCU 
BUKOVJE Z JAZZVO, 12. 7. 2019

DRUGI DVORNI GLASBENI VEČER PRED DVORCEM BUKOVJE – 
VEČER DALMATINSKIH PESMI, 3. 8. 2019

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DRAVOGRAD 
S PODELITIVIJO PRIZNANJ IN NAGRADE, 4. 7. 2019

ODPRTJE RAZSTAVE 
LIKOVNIH DEL FRANJA 
MAROŠKA, 2. 9. 2019

DAN ODPRTIH VRAT KOROŠKE RIBIŠKE DRUŽINE, 6. 7. 2019

ODPRTJE RAZSTAVE GRAFIK AVSTRIJSKE 
ZVEZE XyLON, 5. 9. 2019

12. DRŽAVNI FESTIVAL MALIH 
INŠTRUMENTALNIH SKUPIN, 6. 7. 2019

TEKMOVANJE ZA CARJA KOROŠKE 
RIBIŠKE DRUŽINE 2019, 31. 8. 2019
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ODPRTJE REGIJSKE LIKOVNE RAZSTAVE, 19. 9. 2019

40 LET OOZ DRAVOGRAD, 13. 9. 2019

KARITAS KONCERT, 27. 9. 2019 PRIREDITEV OB 20. SVETOVNEM DNEVU SRCA, 28. 9. 2019

ZADNJI VEČER JESENSKIH SERENAD 
V DVORCU BUKOVJE, 26. 9. 2019

V DRAVOGRADU SE JE 
ODVILO ŽE 26. LIKOVNO 
SREČANJE EX TEMPORE, 
3.‒6. 10. 2019

DRUGI VEČER JESENSKIH SERENAD, 12. 9. 2019

KULINARIČNA PRIREDITEV KNEDL ZA CMOK, 15. 9. 2019

TRETJI VEČER JESENSKIH SERENAD V DVORCU 
BUKOVJE – VOZI ME VLAK…, 22. 9. 2019

SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIH IN 
INVALIDOV V ČRNEČAH, 1. 10. 2019
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VRAČANJE K REKI – PREDSTAVITEV KNJIGE 
JANEZA JURIČA-VANČYA, 18. 10. 2019

ZLATA JESEN DRAVOGRADA 2019, 6. 10. 2019

MESEC POŽARNE VARNOSTI ‒ LIBELIČE, 18. 10. 2019

LIBELIŠKI PRAZNIK, 6. 10. 2019

PREBUJANJE 
GLOBIN ‒ 
ODPRTJE 
RAZSTAVE 
LIKOVNIH DEL 
JANJE MAVRIN, 
21. 10. 2019

PROSLAVA 
OB DNEVU 
REFORMACIJE V 
DRAVOGRADU, 
28. 10. 2019

ODPRTJE RAZSTAVE STEKLENIH SKULPTUR 
MATIJAŽA GOSTEČNIKA, 16. 10. 2019

KOMEMORACIJA OB DNEVU MRTVIH V SPOMIN 
PADLIM BORCEM, 30. 10. 2019

JUDO ZVEZA KOROŠKE ‒ LIBELIČE, 9. 10. 2019

ODPRTJE KOMETROVEGA KABINETA – NOVEGA SALONA 
V DVORCU BUKOVJE, 25. 10. 2019
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REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 
OD CELJA DO KOROŠKE, 17. 11. 2019

ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE 
MARJANA VESONIKA, 08. 11. 2019

VANDRANJA ‒ KONCERT DRAVOGRAJSKEGA 
SEKSTETA, 30. 11. 2019 BENEDIKTOV POHOD, 01. 12. 2019

ODPRTJE RAZSTAVE ROČNIH DEL LOTKE NENADIĆ 
IN LENKE TONIJ, 25. 11. 2019

TRADICIONALNI SHOD ČAROVNIC, 31. 10. 2019

20 PESNIŠKA OLIMPIJADA, 10. 11. 2019

15 LET DELOVANJA FOLKORNE SKUPINE DRAVCA, 23. 11. 2019
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POLITIK

MIKOJAN

REKA NA J.
TIROLSKEM

ŠPANSKI 
TENISAČ
(RAFAEL)

BIVŠI
LITOVSKI

KOŠARKAR
SABONIS

RUSKO ME-
STO, IME-
NOVANO

PO IT. KO-
MUNISTU

RUSKI
PESNIK

(AFANASIJ)

JEMENSKA
LUKA (IZ

ČRK: NEDA)

100

IZOLIRANA
ETNIČNA 
SKUPINA

LASULJA
PRIPOVED-

NA PES-
NITEV

(DALJŠA 
OBLIKA)

5 DEL KOLE-
SARSKE
DIRKE
OBOD 
SLIKE

7 UBITI IT.
POLITIK
(ALDO)

FR. PISEC
ZOLA

9

EDEN OD
DIOSKU-

ROV 
(? IN 

POLUKS)

2 ZVEZDA
V LABODU

NAČRT

VLADIMIR
LEVSTIK

KOSITER

Infor-
mator

VTEKANJE

KONICA,
BODICA

19 ENOCELIČNI
MIGETAL-

KAR
PIANIST

BERTONCELJ

22

ATA
IT. IGRALKA

(ALIDA)

D, ?, C, ?, A

GRŠKA 
BOGINJA
MAVRICE
OLIVER
TWIST

SENČKA

8 14 ODNOS 
MED LAST-

NIKOM
ZEMLJE IN 
KOLONOM

18

TONE
KUNTNER

GRM Z 
JAGODAMI

ZA DŽIN

OČKA,
OČI,
ATI

3

SILICIJ
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nagradna križanka št. 31

Geslo križanke pošljite do 15. januarja 2020 na naslov: občina Dravograd, trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.  v nagradni križanki ne smejo sodelovati osebe, zaposlene na občini 
Dravograd, kakor tudi ne njihovi ožji družinski člani. 

NAGRAJENCI NAGRADNE KRIŽANKE – INFORMATOR, ŠT. 30
med reševalci nagradne križanke iz prejšnje številke so bili izžrebani trije nagrajenci, ki bodo po pošti prejeli nagrado, knjigo »Dravograd: 
na stičišču poti«. nagrajencem iskreno čestitamo!

rešitev križanke iz Informatorja, št. 30: VODORAVNO: GorIŠKI vrH, arIStoKrat, SlaK, vraZ, talar, atom, rn, lIKvIDa, oDIn, veČer, 
novInec, tK, ZlatKo, aKer, oJe, narKoman, KUPlet, avIatIKa, olaJ, Čf, noJ, oDra, eDI, KaBIna, rUIna, eH, aran, SlaStnoSt, tat, Kelt, 
area, ate, lava, nonet, DerČ, KonDom, HIP, arIana, SUSaK, nl, naJStnIK, troJKa, anat, tla, alKan.   Geslo: SVETI PETER NA KRONSKI GORI.

NAVODILO: končno geslo križanke je sestavljeno iz štirih besed (5–2–8-8), dobite pa ga tako, da izpišete črke na poljih, označenih s številkami od 1 do 23.




