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pogled v preteklost
Prispevek: Zgodovinarsko društvo Dravograd

pogled v preteklost
Stare fotografije iz zbirke Dr. Ljube Dornik Šubelj

Dr. Ljuba Dornik Šubelj izhaja iz znane dravograjske družine Pirtovškovih in je ena najbolj znanih slovenskih
zgodovinark. Fotografije so iz albuma Marine Pirtovšek por. Dornik (1. 10. 1919–17. 12. 2004).

Proslava za 1. maj 1947 v Dravogradu

Proslava v Sokolskem domu
v Dravogradu 1946

Babi Mojca v osnovni šoli – prva na desni, 1926. leta

Nastop v Sokolskem domu
v Dravogradu 1946

Dravograjska dekleta v času nemške okupacije
Pirtovšek Timika v drugi vrsti druga od leve
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pozdrav

spoštovane občanke in občani!
V času, ko
pišem uvodnik za naš
Informator, je
zunaj že skoraj pravo poletje. Sonce
močno pripeka, temperatura je precej visoka za
ta čas in se še
dviguje, vse
kaže na to,
da bo danes krasen, čeprav nekoliko prevroč spomladanski dan in le upamo lahko,
da mu ne bo sledilo deževno popoldne.
Če bi bil dež v teh časih to, kar je bil nekoč, bi se z veliko hvaležnostjo zahvaljevali
zanj, a kaj, ko smo imeli v zadnjem času že
kar nekaj hudih nalivov, ki so poškodovali
mnoge ceste, sprožili številne plazove, z
vodo zalili mnoge objekte in hiše ter poškodovali številne vrtove in poljščine.
Prav gotovo so ti vremenski pojavi odgovor na to, kakšen imamo odnos do okolja.
Zagotovo nismo dovolj dobri gospodarji
narave in le upamo lahko, da se nam ne
bo le-ta še huje maščevala. Morda pa je
zdaj zadnji čas, če ni že prepozno, da resnično vsi razmišljamo, na kakšen način ji
lahko tudi v vsakdanjem življenju pomagamo in poskrbimo za to, da bo življenje
na Zemlji mogoče tudi v prihodnje, za
naše zanamce.
Vesela sem, da v trgovinah ni več brezplačnih vrečk iz plastičnih mas, saj je tako
omogočena izdelava le-teh iz drugih materialov, ki so okolju prijaznejši. Upajmo, da
bo plastike vse manj in da se bo ta dobra
praksa prenesla tudi na druga področja
življenja.
Naj bo dovolj o tem. Vsekakor je prav, da
se čim prej zavemo svoje odgovornosti do
okolja in ga skušamo skupaj ohraniti v čim
večji meri. Prav vsi.
Letošnje leto se je začelo povsem drugače,
kot smo ga vajeni. Prineslo je novo, popolnoma neznano obdobje koronavirusa in z
njo bolezen Covid-19, razširjeno po vsem
svetu. Ni nam bilo lahko.
Povedano nam je bilo, da od razglasitve
naše neodvisnosti in od vojne za Slovenijo še nikoli nismo bili v težjem položaju,
kajti koronavirus je sovražnik človeštva, ki
predstavlja hujšo nevarnost, kot nam je
poznana v klasični vojni, razen če je v njej
uporabljeno biološko orožje, in dokler ne
bomo imeli na voljo cepiva, je naša edina
možnost preživetja upočasnitev širjenja
virusa.
Opazovali smo dogajanje v severni Italiji
in nismo verjeli, da lahko virus od tam prej
pride k nam kot do Rima ali Sicilije. A prišel
je k nam, in to kaj kmalu.
Vlada je bila v težkem položaju, saj za
spopad z epidemijo ni imela pripravljenih
ukrepov, ne kratkoročnih in ne dolgoroč-

nih, tako finančne kot gospodarske narave. Ni bilo dovolj zaščitne opreme, mask,
razkužil, aparatur v pomoč zdravljenju
in drugega materiala, a se je nemudoma
našla prava in učinkovita rešitev iz neugodne situacije. V veliko pomoč so bile ekipe
Civilne zaščite v občinah in vsi ostali, ki so
jim pomagali. Tudi pri nas je bilo tako. Člani občinske CZ so se zelo hitro konstituirali in začeli delati v polnem teku. Takoj so
priskrbeli razkužila, zaščitne maske in ostali
potrebni material za zaščito.
Njihova hitra in kvalitetna odzivnost je
zagotovo temeljila na vsakoletni praksi
zaščite ljudi pred naravnimi nesrečami. Na
žalost smo imeli in še imamo v naši občini takih nesreč veliko, od poplav, plazov,
žledoloma, vetroloma … In vedno smo se
morali več ali manj sami rešiti iz katastrofalnih situacij. Iz teh smo se veliko naučili.
Iskrena hvala poveljniku občinske CZ g.
Bojanu Zavcu in podžupanu g. Tonetu
Preksavcu, ki sta pri reševanju nastale neugodne situacije zagotovo naredila največ.
Hvala tudi vsem, ki ste z njima sodelovali,
od strokovnih delavcev na občini do šivilj,
ki so šivale zaščitne maske iz blaga, kakor
tudi članicam občinskega Rdečega križa in
številnim drugim prostovoljcem. Posebej
se zahvaljujemo vam, spoštovane občanke in občani, za strpnost in sodelovanje
pri izvajanju ukrepov ter za vašo pozitivno
naravnanost, da je treba to biološko ogroženost zajeziti in čim prej odpraviti.
Ponosni smo na uspešno in hitro zaustavitev širjenja bolezni, saj že od 28. marca
2020 nismo imeli pozitivnega primera
okužbe. In tako je tudi danes. Niti pomisliti
ne smemo, kaj bi lahko bilo, če bi se stanju
ne posvetili dovolj in bi bolezen podivjala.
Posebno vlogo je v tem času odigralo naše
zdravstveno osebje, ki je bilo med najbolj
obremenjenimi in požrtvovalnimi, zato se
jim iskreno zahvaljujemo. Ponosni smo
tudi na dobro organiziranost zaščite pred
boleznijo v Koroškem domu za starostnike
Črneče in v Domu svete Eme v Šentjanžu,
kjer se jim je uspelo popolnoma izogniti
temu virusu, kljub temu da so bili ravno
domovi za ostarele najbolj na udaru. Kdor
zna, ta zna, bi rekli. Hvala.
O pandemiji bomo še govorili, zato naj zaključim, da je bila človeška solidarnost na
veliki preizkušnji in zelo smo lahko veseli,
saj vidimo, da je zmagala.
Zagotovo je ta pandemija spremenila svet.
Že danes je marsikaj drugače, kot smo bili
navajeni, jutri bo ta razlika še večja.
Časa krize ni mogoče izmeriti, vendar smo
prepričani, da bomo skupaj, vsi, vsak po
svojih močeh, naredili vse, kar je treba, da
bomo to nevarnost dokončno uspešno
premagali za normalno življenje naprej.
Bliža se čas praznovanja občinskega praznika, 4. julij. Letos ga ne bo moč praznovati, kot smo ga do zdaj, a v njegovo
čast bomo vseeno priredili nekaj obeležij.

Praznovali ga bomo skupaj z državnim
praznikom, dnevom državnosti, in sicer
na prostem v parku dvorca Bukovje. Prav
tako se bomo poklonili v čast padlim sokrajankam in sokrajanom pred spomeniki
v občini in na slavnostni seji občinskega
sveta občine podelili nagrado, priznanja
in grbe vsem tistim, ki so z delom na določenem področju še posebej zaznamovali življenje v občini. Posebnih druženj
z glasbo in plesom pa žal v tem času ne
moremo prirejati.
Ob prazniku občine se spomnimo tudi
posameznih uspehov pri delu na različnih
področjih. Tako smo letos še posebej ponosni na novo pridobitev za naše najmlajše, na moderni vrtec v Šentjanžu.
Naj vas z nekaj besedami spomnimo na
potek tega projekta: za to obsežno in finančno visoko investicijo smo se odločili iz
razloga večletnega velikega pomanjkanja
prostora za varstvo naših malčkov. Sprva je
bilo načrtovano, da mora biti vrtec dograjen predvidoma do konca maja 2020. Ta
datum se je zaradi koronavirusa podaljšal
na konec avgusta 2020. Izvajalec investicije je bilo podjetje SGP Pokeržnik d.o.o.
iz Dravograda, izbrano v postopku javno
zasebnega partnerstva na javnem razpisu.
Vložek podjetja je bilo zemljišče, izdelana projektna dokumentacija, dograditev
objekta in njegovo upravljanje za dobo
15 let. Investicija je znašala 2.798.400,00 €.
Občina bo vrtec odplačala skozi mesečno
uporabnino v obdobju 15 let. Plačevati se
bo začela z dnem prenosa objekta v uporabo. Sredstva za odplačilo bodo zagotovljena v vsakoletnem proračunu Občine
Dravograd. Vrtec ima šest oddelkov, dve
enoti za prvo starostno skupino ter štiri
enote za drugo starostno skupino, kuhinjo, pisarniški del in spremljajoče prostore
v skupni površini 1050 m2. Prostore za delovanje dosedanjega vrtca je omogočala
OŠ Šentjanž, ki bo s prevzemom novega
vrtca v uporabo le-te preuredila za izvajanje lastne dejavnosti.
Ob prazniku pa se veselimo tudi skorajšnjega zaključka zelo obsežnega projekta
vodooskrbe v naši in v sosednjih štirih občinah, imenovanega »Oskrba s pitno vodo
v porečju Drave − 3. sklop«, vrednega slabih 50 milijonov €, s 85-% sofinanciranjem
EU, ki bo prinesel večjo dostopnost do zadostne in kvalitetne pitne vode večjemu
številu občank in občanov.
Spoštovane in spoštovani, iskrene čestitke tako ob občinskem prazniku kot tudi
ob dnevu državnosti, s povabilom na prireditev, ki bo v sredo, 24. junija, ob 19. uri
v parku dvorca Bukovje. Vzemite si čas ta
večer in se pridite poveselit. Praznujmo
skupaj in bodimo vsaj malo ponosni na
to, da imamo svojo občino in s tem možnost samostojnega ustvarjanja.
Županja Marijana Cigala
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INFORMACIJE občinske uprave
Partnerstvo
za Pohorje kot
priložnost za
preboj Pohorja

Občina Dravograd ena izmed 22
ustanovnih partnerjev
»Združeni v Partnerstvo za Pohorje bomo
začeli usklajevati cilje in projekte ter ustvarjati zeleno destinacijo z evropsko uveljavljeno tržno znamko. Prav tako se bomo
trudili ohraniti naravne in kulturne danosti
ter spodbuditi skladen gospodarski in turistični razvoj s poudarkom na trajnostni
rabi naravnih virov«, je zaveza članov Partnerstva za Pohorje, ki so jo potrdili s slavnostnim podpisom 12. decembra 2019 na
Poti med krošnjami na Rogli.
Mariborska razvojna agencija je prevzela vlogo koordinatorja partnerstva in si
skupaj s partnerji zastavila nekaj začetnih
projektnih aktivnosti. O ključnem namenu partnerstva in projektnih aktivnosti
direktor Mariborske razvojne agencije
(MRA), Uroš Rozman: »Člani, povezani v
Partnerstvo za Pohorje, bomo lahko začeli
usklajevati cilje in vsebine, izvajati projekte
ter tako ustvarili zeleno destinacijo z evropsko uveljavljeno tržno znamko. S sodelovanjem tudi drugih deležnikov na nacionalnem nivoju pa bomo lahko izboljšali ter
pospešili razvoj potrebne infrastrukture, ki
bo Pohorje kot zeleno destinacijo približali
drugim podobnih destinacijam v razviti
Evropi.«
V prvi fazi je priprava »Strategija razvoja
Pohorja«, v kateri bomo določili, kakšne
so potrebe občine in ostalih deležnikov
na Pohorju. Pri tem bomo za izhodišče
uporabili že narejene strategije in študije
za območje Pohorja. Končen dokument
bo vseboval potrebne finančne vire za
realizacijo projektov ter bo osnova za
izvedbo aktivnosti v nadaljevanju. Verjamemo, da bomo z dokumentom, ki
ga bodo podprli vsi člani Partnerstva za
Pohorje, močnejši tudi pri pridobivanju
sredstev s strani ministrstev in evropskih
razpisov.
Pomembno je omeniti, da smo skupaj šestimi LAS-i (TOTI LAS, LAS Lastovica, LAS
Drava, LAS Dobro za nas, LAS »Od Pohorja
do Bohorja«, LAS Mislinjske in Dravske doline), ki delujejo na območju Partnerstva
za Pohorje, 28. 2. 2020 oddali vlogo na 5.
javni razpis za podukrep 19.3 – Priprava in
izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne
akcijske skupine ter prijavili projekt z naslovom »Razvoj in promocija potencialov
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V Partnerstvo za Pohorje je vključenih 19 občin: Dravograd, HočeSlivnica, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Mislinja, Muta, Oplotnica,
Podvelka, Rače-Fram, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše,
Selnica ob Dravi, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice,
Vitanje, Vuzenica in Zreče), trije ključni nosilci turistične ponudbe
(Unitur, Marprom in Vabo) ter šest ostalih članov (MRA, RRA Koroška,
Razvojna agencija Savinjske regije, RIC Slovenska Bistrica, LTO Rogla –
Zreče, GIZ in Zavod za turizem Maribor – Pohorje).
Pohorja ter dvig njegove prepoznavnosti
kot turistične destinacije« (akronim: »Destinacija Pohorje 365«). Če bo projekt potrjen, aktivnosti začnemo septembra.
Občina Dravograd v okviru Partnerstva
za Pohorje pričakuje oziroma bo aktivna
glede reaktiviranja ali saniranja zapuščenih in neizkoriščenih podeželskih območij, spodbujanja finančnih vlaganj v
operacije, ki varujejo okolje in ohranjajo
naravo na podeželju, izvajanja aktivnosti,
ki vplivajo na varstvo okolja in ohranjanje
narave na podeželju ter ustvarjanja doprinosa k uspešnemu izvajanju operacij
varstva okolja in narave, je izpostavila županja, Marijana Cigala.
Občina Dravograd je v svoji viziji zapisala, da jo odlikuje visoka kakovost življenja
občanov, ki se odraža v različnih možnostih športnih aktivnosti ter s kvalitetnimi
gostinskimi in prenočitvenimi zmogljivostmi, zato je treba dati poudarek tudi k
razvoju turističnih dejavnosti in turistični
ponudbi.
Prav zaradi usklajene promocije ponudbe
na območju Partnerstva za Pohorje so se
na pobudo Mariborske razvojne agencije
povezale vse vodilne destinacijske organizacije (RRA Koroška, LTO Rogla-Zreče,

GIZ, Zavod za turizem Maribor-Pohorje)
in turistične agencije območja ter oblikovale turistične pakete, s katerimi vabimo
vse, ki si želite oddiha v neokrnjeni naravi
»našega hriba«. Kdaj, če ne zdaj, je čas, da
obiščete, doživite in spoznate »Pohorje
365«.
V okviru Partnerstva za Pohorje vas vabimo, da nas spremljate tudi na spletni
strani (http://www.mra.si/partnerstvoza-pohorje.html) in FB (https://www.
facebook.com/mariborska.raz vojnaagencija/), kjer bomo redno poročali o
projektnih aktivnostih. V rubriki »Ponosni
na Pohorje« (http://www.mra.si/ponosni-na-pohorje.html) bomo vsak teden
k razmišljanju o Pohorju povabili vse, ki
nam ga bodo skozi svoj pogled in misli
še bolj približali.
Iskreno se veselimo sodelovanja z vsemi,
ki si želite skupaj z nami pisati uspešno
zgodbo o Pohorju. Svoje pobude, pomisleke in vprašanja posredujte na klavdija.
gornik@mra.si in potrudili se bomo poiskati odgovore.
Za več informacij je za vas dosegljiva:
Klavdija Gornik, koordinatorica Partnerstva za Pohorje (klavdija.gornik@mra.si)

Županja Občine Dravograd, Marijana Cigala, podpisuje slavnostno plaketo v okviru Partnerstva za
Pohorje (12. december 2019, Pot med krošnjami, Rogla). Foto: Grega Bohinc Toporiš

občinska uprava

Dravske elektrarne
Maribor na poti k
brezogljični družbi

Dravske elektrarne Maribor upravljamo z
osmimi velikimi hidroelektrarnami na reki
Dravi, petimi malimi hidroelektrarnami
in štirimi sončnimi elektrarnami ter tako
povprečno letno proizvedemo 2.800 GWh
električne energije, kar predstavlja dobro
četrtino vse proizvedene električne energije v državi in 80 odstotkov vse električne
energije iz obnovljivih virov. K odločnim
korakom na poti do brezogljične družbe
nas spodbuja tudi dejstvo, da smo podjetje v posredni državni lasti, kar pomeni,
da smo dolžni slediti zavezam države pri
proizvodnji energije, ki gredo v smeri povečanja deleža proizvedene energije iz
obnovljivih virov, kar je država zapisala v
vseh strateških razvojnih dokumentih.
Zato smo pred časom opravili meritve
vetrnega potenciala na področju severovzhodne Slovenije, ki so med drugim
pokazale, da je na območju Košenjaka
nad naseljem Ojstrica nad Dravogradom
ugoden veter, izkoristljiv za proizvodnjo
električne energije. Ta dejstva so botrovala k pripravi projekta Vetrna elektrarna
Ojstrica.
Ključni cilj izgradnje vetrne elektrarne na
omenjenem območju je prispevati k povečanju domače proizvodnje električne
energije iz obnovljivih virov. Vetrne elektrarne bodo namreč v prihodnje predstavljale nezanemarljiv del v mozaiku
energetske neodvisnosti Slovenije, saj so
vetrne elektrarne različnih investitorjev
načrtovane tudi na Senožeških brdih, na
Zajčici, v Dolenji vasi, v Mislinji, na Paškem
Kozjaku, v Rogatcu in na Plešivcu.

Vetrna elektrarna
Ojstrica

Leta 2014 smo Dravske elektrarne Maribor začele izvajati meritve vetra, ki so
potekale eno leto, saj brez vsaj enoletnih
meritev na konkretnih lokacijah ocena
vetrnega potenciala ni možna. Analiza
zbranih podatkov je pokazala, da je lokacija za energetsko izrabo vetra ugodna,
zato smo pripravili pobudo za umeščanje vetrnih elektrarn v prostor. Hkrati,
ob pripravi tehnične in ekonomske dokumentacije, je bil naročen tudi monitoring splošno razširjenih vrst ptic, kot del
tako imenovane okoljske predpresoje, ki
je pokazal, da obstajajo omejitve glede
obsega oziroma števila vetrnih agregatov na območju. Zato smo se odločili, da
bomo namesto prvotno predlaganih
osmih vetrnih agregatov načrtovali tri
s spremljajočo infrastrukturo. Vetrna
elektrarna bi letno proizvedla približno

20 GWh električne energije, kar je dvakrat
toliko, kot jo potrebujejo vsa dravograjska
gospodinjstva v letu dni.
Mikrolokacije vetrnih agregatov še niso
določene in bodo opredeljene v postopku priprave državnega prostorskega načrta. Vetrni agregati bodo med seboj povezani z 20 kV kablovodom in priključeni
na srednje napetostne 20 kV zbiralnice v
razdelilni transformatorski postaji 110/20
kV Dravograd.
Do zdaj izvedene aktivnosti
Postopek umeščanja Vetrne elektrarne
Ojstrica v prostor poteka v skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2). Maja
2016 je bila na Ministrstvo za infrastrukturo poslana Pobuda za umeščanje v
prostor – Državni prostorski načrt za Vetrno elektrarno Ojstrica. Pobuda je bila na
zahtevo Ministrstva za okolje in prostor in
Ministrstva za Infrastrukturo dopolnjena
septembra 2016 ter medresorsko usklajena. Februarja 2017 je bila na spletni strani
Ministrstva za okolje in prostor objavljena
Pobuda za pričetek postopka državnega
prostorskega načrta Vetrne elektrarne
Ojstrica. Istočasno je bil z Ministrstva za
okolje in prostor poslan poziv za smernice nosilcem urejanja prostora. Smernice
pomenijo pogoje, pod katerimi bi se lahko Vetrno elektrarno Ojstrica umestilo v
prostor in okolje. Nosilci urejanja prostora
so do junija 2017 podali svoje smernice.
Analiza smernic je bila izdelana konec
septembra 2017 ter posredovana na Ministrstvo za okolje in prostor v nadaljnji
postopek za začetek državnega prostorskega načrta. Hkrati je bil na Vlado Republike Slovenije poslan predlog, da sprejme Sklep za pričetek postopka državnega
prostorskega načrta, ki ga je le-ta sprejela
8. marca 2018, s čimer je Dravskim elektrarnam Maribor prižgala prvo zeleno luč
za temeljit pregled in analizo prostora z
vseh vidikov.
Dosledno upoštevanje zakonodaje
Vsi postopki potekajo v skladu s slovensko veljavno zakonodajo in jih vodi Ministrstvo za okolje in prostor. Opažamo,
da je v Sloveniji zaznati pozitiven odnos
do povečane proizvodnje električne
energije iz obnovljivih virov. V Dravskih
elektrarnah Maribor smo prepričani, da
moramo v sodelovanju in z dialogom v
lokalnih skupnostih izkoristiti še neizkoriščene obnovljive vire v državi. Samo tako
bo mogoče doseči ter nato tudi ohraniti
energetsko neodvisnost. Slovenija je sorazmerno bogata z naravnimi viri, a moramo jih preudarno uporabiti in povečati
izrabo vode, sonca in vetra ter pogumno
stopati po poti do samozadostne brezogljične družbe.

Potek umeščanja lokacij vetrnih
agregatov v prostor
Na podlagi pobude za umeščanje Vetrne
elektrarne Ojstrica s tremi vetrnimi agregati v prostor so nosilci urejanja prostora
podali svoja mnenja k predlogu projekta.
Šele na osnovi preučitve prejetih mnenj
in usmeritev ter nadaljnjih analiz, ki
bodo kot strokovne podlage dale potrebne odgovore glede posegov v prostor, bo sprejeta odločitev, ali so ti trije
vetrni agregati na predlagani lokaciji
sprejemljivi ali ne.
Pregled pomembnejših vplivov
potencialnega projekta v prostor
V okviru izdelave tako imenovanega
Okoljskega poročila bodo poleg zbranih
podatkov za namene opredelitve obstoječega stanja in nadaljnje presoje uporabljeni tudi vsi javno dostopni podatki,
rezultati monitoringov, druge objavljene
domače in tuje znanstvene študije ter izdelane dodatne strokovne študije, med
katerimi v tem članku navajamo najpomembnejše vplive – torej področja, ki
bodo še posebej pozorno in skrbno
obdelana:
• Obravnava hrupa, ki ga povzročajo
vetrnice. Obravnavane bodo vse oblike hrupa, ki ga povzročajo delujoče
vetrnice.
• Analiza površinskih voda in podtalnice, na katere bi sama izgradnja lahko
vplivala. Obravnavani bodo tako posegi na sami lokaciji postavitve vetrnice
(pri čemer je treba omeniti, da so temelji vetrnice zgolj v velikosti povprečne
stanovanjske hiše – okrog sto kvadratnih metrov) kot tudi za dostopne poti
(le-te v glavnem potekajo po obstoječih cestah in gozdnih poteh).
• Analiza kulturne dediščine območja ter vpliv posega na gozdarstvo
in kmetijska zemljišča. Obravnavani
bodo vplivi na gozd in kmetijska zemljišča ob izgradnji ter kasneje. Zavedati se je treba, da lahko sama izgradnje predstavlja poseg v gozd, kar pa
se po postavitvi agregatov ponovno
zagozdi ali zatravi.
• Preveritev elementov krajine. Izdelani bodo prikazi vidnosti vetrnice z
različnih lokacij.
Obravnavali in analizirali bomo tudi vse
druge vplive, ki se ob umeščanju objektov v
prostor, ob njihovi gradnji ter v času obratovanja pojavijo – vsaj tako skrbno, kot mora
to narediti vsak med nami, ki se odloči za
gradnjo hiše, v kateri kasneje biva.
V Dravskih elektrarnah Maribor zagotavljamo, da bodo vse analize in študije izvajali najvišje strokovno usposobljeni kadri priznanih slovenskih institucij, ki bodo

junij 2020

• Informator

5

Občinska uprava / rekordi

na področjih upoštevali tudi vsa tuja priporočila in usmeritve. Rezultate opravljenih študij bomo delili z lokalno skupnostjo in vsemi zainteresiranimi javnostmi.
V lokalno okolje smo vstopili odprti za
konstruktiven dialog ter skupaj z vami
v dialogu iskali najprimernejše rešitve.
Naj ob tem še dodamo, da so v zasnovi
projekta in pri pripravi pobude za umestitev vetrne elektrarne v prostor že bili
upoštevani zaključki monitoringa divjega petelina, ki domuje tudi na pobočjih
Košenjaka – prav zaradi tega je prišlo do
zmanjšanja predvidenega števila vetrnih
agregatov z osem na tri – vetrni potencial
bi omogočal postavitev osmih agregatov,
upoštevanje življenjskega prostora divjega petelina pa omogoča postavitev treh.
V Dravskih elektrarnah Maribor se zavezujemo, da bodo v primeru postavitve
vetrnih agregatov uporabljene najmodernejše in najnovejše tehnologije, tako
imenovan BAT (Best Available Tecnology). Razvoj je namreč tudi na področju

vetrnih agregatov in izkoriščanja vetrne
energije šel skokovito naprej; predvsem v
smeri povečanja izkoristka − kar posledično pomeni zmanjševanje hrupa − novih
materialov in zmogljivosti.

nistrstvo za okolje in prostor, v njem pa
bodo upoštevani vsi potrebni in obvezni
strokovni elementi okoljskega dela umeščanja ter tudi vključevanje in obveščanje
lokalne skupnosti o poteku projekta.

Prihodnji koraki
Opisani postopki od podane pobude do
umestitve objektov v prostor so v Sloveniji dolgi. V vmesnem času je bila sprejeta odločitev o postopku celovite presoje
vplivov na okolje za potencialni projekt
Vetrne elektrarne Ostrica, kar pomeni, da
bomo še posebej natančno in temeljito
obravnavali vplive na okolje v postopku umeščanja vetrnih agregatov v prostor, nosilci urejanja okolja pa nas bodo
temeljito nadzorovali. Glede na predvidene roke za izvedbo vseh strokovnih
podlag in pripravo državnega prostorskega načrta lahko predvidimo, da bo
v naslednjem letu jasno, ali so objekti
sprejemljivi za prostor in ali lahko nadaljujemo z zbiranjem potrebne dokumentacije za začetek gradnje. Terminski
načrt za omenjene faze bo pripravilo Mi-

Zaveza
Dravske elektrarne Maribor želimo v času
pomembnega projekta tvorno sodelovati z lokalno skupnostjo. Transparentno
bomo opravili vse postopke in skupaj
s pristojnimi institucijami sprejeli odločitev o izvedljivosti projekta. O vseh
prihodnjih korakih bomo lokalne skupnosti obveščali.
V skladu s politiko družbe Dravske elektrarne Maribor in danimi zavezami lokalni
skupnosti na predhodnih srečanjih pa
smo in bomo tudi v prihodnje odprti za
konstruktiven in argumentiran dialog z
vsemi deležniki. Oglasite se nam na e-naslov info@dem.si, veseli bomo vsakega
odziva, pobude ali razprave.
Majna Šilih, vodja Službe komuniciranja DEM

Korošici tudi uradno v Guinnessovi knjigi rekordov
Zdaj je uradno! Anita Kac iz Šentjanža pri Dravogradu in Jadranka Smiljić iz Slovenj Gradca sta s strani Guinnessove komisije prejeli dobro novico in se z 28-urnim neprestanim kvačkanjem tudi uradno vpisali v Guinnessovo
knjigo rekordov.
Anita Kac in Jadranka Smiljić, ki sta z 28-urnim maratonom
v neprestanem kvačkanju začeli 6. februarja, sta si oddahnili.
Trije meseci intenzivnih priprav niso bili zaman. Svetovni rekord je tudi uradno dosežen. "Presrečna sem. Vsem bi se še
enkrat zahvalila. Ekipi, družini in vsem, ki ste naju podpirali.
Zelo sem hvaležna. Hvaležna in vesela. 16. ali 17. avgusta lani
sem naju prijavila, 24. marca pa sva tudi uradno Guinnessovi rekorderki," so bile prve besede Jadranke, ki
jo je nad knjigo rekordov navdušil sin Kosta.
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V 28 urah neprestanega kvačkanja sta izkoristili 125 minut
odmorov, najdaljša dva sta bila dolga po 15 minut. Med
podvigom nista spali, oči pa niso zatisnili niti Zdravko Kac,
Tjaša Rogina in Ernest Knez, trije najožji člani ekipe. Končni
seštevek je pokazal, da sta porabili štiri kilograme in pol volne, kar znese približno 13.500 metrov. "Jeklena volja je potrebna za kaj takega," je podvig takrat opisala Anita.
Tekst in foto: Nejc Strojnik, Večer Koroška

investicije
Prispevek: Miran Breg, vodja projektov

investicije
VZGOJNO INTERPRETACIJSKA VODNA
UČNA POT »BOBRČEK« IN INFO CENTER
GEOPARKA KARAVANKE
Občina Dravograd si je uspešno pridobila evropska sredstva za ureditev info centra Geoparka 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, ki so bila končana
pozimi 2020. Obnovljeni prostori so namenjeni predstavitvi
Geoparka Karavanke in stalnim razstavam o reki Dravi in življenja ob njej. Trenutno poteka opremljanje info centra ter
oblikovanje vsebin razstav. Prostor bo hkrati primeren tudi
za razne seminarje in izobraževanja. Do jeseni 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. Tudi za ta projekt si je občina že zagotovila sofinanciranje z EU sredstvi iz sklada ESRR.

KANALIZACIJA ČRNEČE – faza A

KOLESARSKA STEZA – POLIGON RELAX

Občina Dravograd bo v letu 2020 izvedla projekt rekonstrukcije kanalizacijskega sistema v Črnečah. V mesecu
maju je bila podpisna gradbena pogodba z izvajalcem,
ki je bil kot ponudnik z ekonomsko najugodnejšo ponudbo izbran na javnem razpisu, to je podjetje VGP DRAVA
Ptuj, d.o.o. s Ptuja. Gradbeni nadzor bo izvajalo podjetje AREAL INVEST, d.o.o., ki ga bo na gradbišču zastopal Samo Izlakar iz Maribora. Investicija je ocenjena na
205.000,00 EUR brez DDV. Z izvedbo projekta bomo rešili
dolgo trajajoč problem z odvajanjem odpadne vode na
tem območju in s tem omogočili nemoteno obdelovanje
kmetijskih površin ter preprečili nadaljnje onesnaževanje
s fekalijami. Sredstva so zagotovljena v državnem proračunu, in sicer na podlagi Zakona o financiranju občin.

Občina Dravograd je spomladi 2020 dodatno razširila odsek kolesarske steze pri poligonu Relax, in sicer z namenom
varnosti pešcev in kolesarjev, saj imajo zdaj ločeno cestno
površino. S tem bo onemogočeno mešanje raznih udeležencev v prometu na tem območju. Izvedbo investicije
kolesarske povezave med Otiškim Vrhom in Dravogradom
je prevzela Direkcija RS za infrastrukturo, njena izvedba je
predvidena spomladi 2021, dokončanje pa v letu 2022.
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investicije

VRTEC v ŠENTJANŽu
Občina Dravograd je v letu 2019 uspešno izvedla postopek javno zasebnega partnerstva za izvedbo investicije izgradnje
vrtca v Šentjanžu. V postopku si je zagotovila zasebnega partnerja, ki je bil tudi edini ponudnik, to je podjetje SGP Pokeržnik
d.o.o. iz Dravograda. Zasebnik je v skladu z razpisnimi pogoji zagotovil zemljišče, izdelal projektno dokumentacijo, vrtec
zgradil ter ga upravljal 15 let, kolikor
znaša koncesijska
doba. Vrtec se je
začel graditi jeseni
2019 in je trenutno
v zaključni fazi. Vrtec bo dokončno
zgrajen do letošnjega poletja in
bo svojemu namenu predan septembra 2020.

Prispevek: Matjaž Sedeljšak

cesta na robindvor s pešpotjo

Gradnja pešpoti

Podporni zid pri garažah

Začetni del nove pešpoti

pešpot trbonje
V mesecu aprilu se je z izvajalcem gradbenih del − podjetjem SGP POKERŽNIK d.o.o. iz Dravograda sklenil Aneks št.
2 za podaljšanje pogodbenega roka do 30. 6. 2020, in sicer
zaradi neizpolnjenih obveznosti s strani Direkcije RS za infrastrukturo (obnova državne ceste).

Trasa pešpoti med objekti

Pločnik za kapelico
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Ozka kamnita ograja na opornem zidu

investicije

OBNOVA JAVNE POTI V LIBELIČAH

Obnovljeni del javne poti

Pripravljeno za asfaltažo

CESTA LAMBIZER
V mesecu maju smo z izvajalcem gradbenih del − podjetjem VOC CELJE d.o.o. iz Celja sklenili Aneks št. 2 za podaljšanje
pogodbenega roka do 15. 12. 2020, in sicer zaradi razlogov s strani Občine Dravograd.

Gradnja opornega zidu

Izveden oporni zid v dolžini okoli 84 m

PROTIPRAŠNA ZAŠČITA
GORIŠKI VRH (KRPAČ)
Pogodba z izvajalcem gradbenih del − podjetjem SGP POKERŽNIK d.o.o. iz Dravograda, ki je bilo izbrano na javnem
razpisu, je bila podpisana 12. 5. 2020, gradbeni nadzor pa
opravlja podjetje JANDOR d.o.o. iz Radelj ob Dravi.
Predmet javnega naročila je obnova odseka lokalne ceste

Podporni zid – kamnita obloga ob potoku

078011 Dravograd–Vič–Goriški Vrh–Logarnica in odseka javne poti JP 578101 Planinski dom–križišče v skupni dolžini
okoli 370 m, kar mora biti po sklenjeni gradbeni pogodbi
dokončano do 30. 11. 2020. Projekt bo na osnovi 21. člena
Zakona o financiranju občin delno sofinanciran s strani RS,
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

pešpot gorče

Nova pešpot pri odcepu za CŠOD Ajda

Nova pešpot z avtobusnima postajališčema, javno razsvetljavo
in obnovljeno državno cesto
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komunala
Prispevek: Mirko Štih

komunala JKP Dravograd
PITNA VODA

Javno komunalno podjetje Dravograd
d.o.o. s pitno vodo oskrbuje 4209 prebivalcev, vključno z varovanci Koroškega
doma starostnikov Črneče - Dravograd
in Doma sv. Eme v Šentjanžu, 164 pravnih oseb in 46 družbenih dejavnosti,
kar pomeni 47,92 % prebivalstva v občini Dravograd. Skupna letna količina
distribuirane vode je v letu 2019 znašala 230.551 m3, od tega je poraba v
gospodinjstvih znašala 163.669 m3 ter
v gospodarskih družbah in družbenih
dejavnostih 66.882 m3.
V upravljanju imamo dva vodooskrbna
sistema s skupno dolžino vodovodnega omrežja dimenzije nad DN 80 mm
45,746 km. Na sistemih imamo zgrajenih šest vodohranov, dve črpališči in tri
hidropostaje. Voda v vodovodnem sistemu Dravograd se zagotavlja z gravitacijskimi viri in enim črpališčem – vrtina
Črneče, vodovodni sistem Trbonje pa se
napaja izključno iz vrtine Trbonje.
Za zagotavljanje mikrobiološke ustreznosti pitne vode na sistemih izvajamo
stalno dezinfekcijo pitne vode s kloriranjem. Plinsko kloriranje pitne vode je
najpogosteje uporabljen postopek dezinfekcije in je hkrati z minimalnimi koncentracijami preostalega – rezidualnega
klora v pitni vodi tudi pokazatelj uspešnosti dezinfekcije in posredno dokaz,
da je voda mikrobiološko varna.
V letu 2019 so se vrednosti prostega klora gibale od 0,10 do 0,26 mg/l. Največja
dovoljena količina preostalega klora po
priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije znaša 5 mg/l.
Strokovno spremljanje kakovosti pitne
vode z jemanjem vzorcev in laboratorijsko preizkušanje pitne vode izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in
hrano iz Maribora.

ODPADKI

V mesecu aprilu 2019 je bila organizirana
spomladanska akcija zbiranja in odvoza
kosovnih odpadkov. Občani so zbrali
30.240 kg kosovnih odpadkov. V vsakoletni akciji čiščenja okolja, ki je bila organizirana s strani Občine Dravograd marca
2019, je bilo zbranih 3.520 kg odpadkov.
Ne glede na letno akcijo zbiranja kosovnih odpadkov vas želimo spomniti, da
lahko vse vrste odpadkov pripeljete na
Zbirni center Otiški Vrh kadarkoli v delovnem času (PO–ČE od 8.00 do 16.00,
v petek do 14.00, vsako prvo in tretjo
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Delež skladnih vzorcev pitne vode, odvzetih v notranjem nadzoru
PREISKAVE PITNE VODE

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

VZETI VZORCI

72

78

71

76

160

73

69

61

SKLADNI VZORCI

64

66

62

69

151

73

68

60

NESKLADNI VZORCI

8

15

9

7

9

0

1

1

SKLADNI VZORCI v %

88,88

84,6

87,32

90,79

94,375 100

98,57

98,36

Ustreznost pitne vode se v Sloveniji
spremlja na dva načina: v okviru notranjega nadzora na osnovi sistema HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point)
oz. ATKKT (Analiza tveganja kritičnih
kontrolnih točk) in preko državnega monitoringa pitnih vod.
V letu 2019 je bilo za osnovne kemijske
parametre (temperatura, elektroprevodnost, pH, barva, motnost, oksidativnost, amonij, nitriti, kloridi) odvzetih 17
vzorcev, ki so bili vsi skladni s Pravilnikom. Na razširjene kemijske preiskave
sta bila odvzeta dva vzorca za nitrate,
atrazin, kovine in indeks mineralnih olj.
Za trihalometane (THM) so bili odvzeti
trije vzorci in za skupno trdoto so bili
odvzeti trije vzorci. Od vseh odvzetih
vzorcev na razširjene kemijske parametre je zahteve Pravilnika o pitni vodi glede skladnosti izpolnjevalo devet vzorcev
ali 100 %. Vsi so bili skladni s Pravilnikom
o pitni vodi. Na osnovne mikrobiološke
parametre je bilo odvzetih 61 vzorcev,
od katerih en vzorec ni bil skladen s
Pravilnikom o pitni vodi. Presežen je bil
parameter Enterokoki pri 44 °C, ki je posledica notranje inštalacije objekta, kar
smo rešili z dezinfekcijo notranjega razvoda in ponovnim odvzemom vzorca, ki
je bil skladen.
V okviru državnega monitoringa pitnih
vod je bilo na omenjenih vodovodnih
sistemih odvzetih sedem vzorcev za
osnovne kemijske in mikrobiološke
soboto v mesecu od 8.00 do 12.00).
V letu 2019 je bilo na območju občine
Dravograd skupaj zbranih 2.546.514,80
tone odpadkov, kar predstavlja prevzem

parametre. Na razširjene kemijske preiskave je bil za nitrate odvzet en vzorec,
prav tako za kovine, arzen in trihalometane (THM) en vzorec. Vsi vzorci so bili
skladni.
Podatki o rezultatih laboratorijskih preizkušanj pitne vode, pridobljenih v okviru
notranjega nadzora, so javni in v celoti
mesečno objavljeni na spletni strani
podjetja: www.jkp-dravograd.si. Rezultati državnega monitoringa in inšpekcijskega nadzora so javni in na vpogled pri
upravljavcu. V letu 2019 ni bilo inšpekcijskega nadzora na vodovodnem sistemu. Glede na rezultate analiz vzorcev
vode je bila voda v letu 2019 primerne
kakovosti za pitje in uporabo v gospodinjstvih, tveganja za zdravje uporabnikov pa ni bilo.
V primeru odstopanj in omejitev uporabe pitne vode iz javnega vodovodnega
omrežja bomo uporabnike pitne vode
obveščali na podlagi Načrta o načinu
obveščanja uporabnikov pitne vode na
vodovodnih sistemih v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Dravograd
d.o.o., in sicer preko: a) Koroški radio,
http://www.koroski-radio.si; b) Spletna
stran upravljavca http://www.jkp-dravograd.si/; c) KTV Dravograd; d) Občinsko glasilo INFORMATOR Občine Dravograd; e) Lokalni časopisi – Informator
JKP Dravograd – v poštni nabiralnik; f)
Aplikacija http://www.npv.si/(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH).

odpadkov od 8.563 oseb, 42 družbenih
dejavnosti in 165 gospodarstev. Občani
zbirajo odpadke v gospodinjstvih, na
EKO otokih in Zbirnem centru Otiški Vrh.
KOLIČINA (t)

KOCEROD mešani komunalni odpadki, BIO in kosovni odpadki, 1.916,53
zeleni odrez
ZBIRNI CENTER (odpadna električna in elektronska oprema, sve- 629,98
če, gume, tonerji, gradbeni material, azbestno cementni materiali, jedilno in strojno odpadno olje, zdravila, baterije, spreji, pesticidi, olje, barve, papir, steklo, plastika
SKUPAJ ZBRANI VSI ODPADKI V LETU 2019

2.546,51

komunala

Zaradi koronavirusa smo v letu 2020
prestavili akcijo zbiranja kosovnih odpadkov, ki je bila prvotno načrtovana
za teden pred velikonočnimi prazniki, in
sicer na datum 1. 6. 2020.
PRAVILNO LOČEVANJE ODPADKOV
1. Papirja, papirne in kartonske embalaže NE ODLAGAMO med odpadno komunalno embalažo. Ves papir, vključno
s papirno in kartonsko embalažo, odlagamo izključno na ekoloških otokih in/
ali na zbirnem centru za odpadke v Otiškem Vrhu. Lokacije ekoloških otokov in
zbirnega centra ter abecednik ločevanja
odpadkov so objavljeni na naši spletni
strani www.jkp-dravograd.si.
2. Stekleno embalažo odlagamo le na
ekoloških otokih in/ali na zbirnem centru za odpadke.
3. Odpadno plastično in kovinsko embalažo ter embalažo iz sestavljenih materialov moramo popolnoma izprazniti
ter odložiti med odpadno komunalno
embalažo v domači posodi oz. vrečki.
Ostanke hrane moramo kompostirati v
hišnih kompostnikih oz. jih odložiti v zabojnik za biološko razgradljive odpadke.
4. V zabojnik za mešane komunalne odpadke ne smemo odlagati odpadne komunalne embalaže, nevarnih odpadkov,
kosovnih odpadkov, gradbenega materiala in BIO odpadkov.
ZBIRANJE ODPADNE EMBALAŽE NA
EKO OTOKIH
Na eko otokih ostajajo posode za
zbiranje papirja, kartona, papirne in
kartonske embalaže ter steklene embalaže. Poudarjamo, da so eko otoki
namenjeni le fizičnim osebam za odlaganje papirja, kartona in papirne ter
kartonske embalaže ter steklene embalaže. Ostalo plastično, kovinsko in
sestavljeno embalažo odlagajte doma
v posodo za odpadno komunalno embalažo. Ostali odpadki na eko otoke ne
sodijo, odpeljati jih moramo na zbirni
center. Odpadke je prepovedano odlagati na pokrove posod ali poleg posod.
Pred odlaganjem papirne in kartonske
embalaže je treba škatle raztrgati in s
tem zmanjšati volumen odpadka. Steklo in kozarce za vlaganje pa je treba
dobro izprazniti in odstraniti zamaške.
V letu 2019 smo nadaljevali kontrolo
pravilno ločenih odpadkov v posodah in vrečkah, kontrola ni bila tako
intenzivna kot prejšnje leto. Izvajala se

SLIKA POSOD ZA PAPIR NA EKO OTOKIH: Nepravilno odlaganje odpadkov (med papirjem smo našli
večjo količino svinjske masti in ocvirkov, ki so zaudarjali tako močno, da je prevzemnik papirja zavrnil celo smetarsko vozilo z okoli dvema tonama papirja).

je predvsem na mestih, za katera smo
pričakovali, da bodo problematična.
Občane smo nekajkrat tudi samo opozorili brez izdaje pisnega opozorila, in
sicer v izogib težav zaradi prijav nepravilnega ločevanja na Medobčinski
inšpektorat.
Izdanih je bilo 32 vseh opozoril o neustreznem ločevanju odpadkov. Izdali smo tudi dve opozorili lastnikom
nepremičnin, ki odpadke odlagajo v
vrečke. To so občani, ki živijo na območjih, ki so redkeje poseljena in se
jim odvoz vrši po sistemu pobiranja
vreč z logotipom EMBALAŽA, MEŠANI
KOMUNALNI ODPADKI.
Kontrole smo izvajali tudi na EKO otokih, ki so na različnih lokacijah znotraj
občine Dravograd. Kontrolo smo izvajali vizualno. Ko smo ugotovili, da
so odpadki nepravilno odloženi, smo
le-te detajlno pregledali. Pregled nepravilno odloženih odpadkov na EKO
otokih smo izvedli 28-krat. Glede na ta
pregled smo izdali 10 prijav na Medobčinski inšpektorat v Dravogradu.
Ugotavljamo, da nekateri občani še
vedno ne upoštevajo navodil in smernic, kaj odlagati na EKO otok in tja nepravilno odvržejo mešane komunalne
odpadke in kosovne odpadke.

je prinesla rezultate. Občani so v večini
sprejeli navodila in steklo ločujejo posebej ter ga odlagajo na EKO otokih
oziroma ga odpeljejo na Zbirni center
Otiški Vrh. Tako se nam je v letu 2019,
že drugo leto zapored, precej povečala ločeno zbrana in oddana steklena
embalaža.
ZBRANA IN ODDANA STEKLENA
EMBALAŽA (po letih):
Leto 2017 - 71,59 t
Leto 2018 - 129,77 t
Leto 2019 - 152,68 t
RAVNANJE Z ELEKTRIČNO IN
ELEKTRONSKO OPREMO
Leta 2019 smo na Javnem komunalnem podjetju Dravograd d.o.o. zbrali
in oddali 54.10 t odpadkov elektronske
in električne opreme, kar je 25 % manj
kot leto prej, v katerem smo zbrali kar
72,25 t.
V uličnih zbiralnikih, ki jih imamo v občini Dravograd postavljene v strnjenih
naseljih Meže, Robindvora in Šentjanža, smo v letu 2019 zbrali 1,92 t odpadne elektronske in električne opreme.

Pozornost, ki smo jo usmerili ob kontroli ter obveščanju občanov za izločitev stekla iz obeh posod oziroma vreč,
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ODVAJANJE IN ČIŠČENJE
KOMUNALNE ODPADNE
VODE

V letu 2019 je bilo na javni kanalizacijski sistem priklopljenih 4265 oseb, 114
pravnih oseb in 42 družbenih dejavnosti, kar pomeni 49,75-% priključenost
na javno kanalizacijsko omrežje. Odvedene in očiščene komunalne odpadne
vode na vseh čistilnih napravah je bilo
244.844,29 m3. V občini Dravograd
imamo štiri sisteme kanalizacijskega
omrežja s čistilno napravo: ČN Dravograd, MČN Libeliče, Jedert in Selovec.
Poleg navedenih čistilnih naprav imajo
občani Dravograda vgrajenih 57 malih
komunalnih čistilnih naprav do 50 PE,
kar predstavlja približno 322 oseb. Na
podlagi načrta praznjenja greznic in
čiščenja grezničnih muljev in blata iz
MKČN smo v letu 2019 izvedli 212 črpanj.
Javno Komunalno podjetje Dravograd
d.o.o. o praznjenju in prevzemanju blata uporabnike javnih storitev črpanja
greznic obvešča individualno, s pisnim
pozivom 14 dni pred črpanjem.
Vsa vprašanja lahko uporabniki pošljejo
tudi na elektronski naslov komunala@
jkp-dravograd.si. Vse informacije v zvezi s črpanjem in čiščenjem grezničnih
gošč in gošč iz MKČN so objavljene
na spletni strani JKP Dravograd d.o.o.:
http://www.jkp-dravograd.si/obvestila/praznjenje-greznic-in-odvoz-blatamkcn.

Črpanje posamezne greznice izvajamo enkrat v treh letih po vnaprej pripravljenem načrtu. V letu 2019 so bile
izpraznjene vse greznice na območju
občine. Na podlagi praznjenj smo konec leta pripravili seznam vseh greznic
in seznam tistih objektov, ki odvajanja
in čiščenja odpadnih fekalnih vod iz
objektov nimajo urejenega skladno z
veljavno zakonodajo.
Zamašitve na črpališčih
kanalizacijskega javnega sistema
V občini Dravograd imamo kar nekaj
odcepov kanalizacijskega sistema, kjer
imamo vgrajen tlačni cevovod in kar
devet črpališč za prečrpavanje blata.
Vsa ta črpališča pomenijo veliko tveganje za prečrpavanje odpadne vode, ki
vsebuje odpadke, ki ne sodijo v kanal.
Kljub prošnjam in pisnim navodilom se
vedno znova dogajajo zamašitve na črpališčih. Vse uporabnike javnega kanalizacijskega sistema Dravograd, Libeliče
in Sv. Jedert opozarjamo in prosimo,
da v odtok in kanalizacijski sistem ne
spuščajo:
• trdnih odpadkov, kot so nogavice,
čistilna volna, kosi tekstila, perje, dlaka, pepel, žagovina, drobni plastični
predmeti, papir, embalaža, britvice,
osvežilni robčki vseh vrst, palčke za
čiščenje ušes, higienski ženski vložki
in plenice, saj pri obratovanju črpališč povzročajo mehanske poškodbe;
• organskih odpadkov, kot so ostanki
hrane, pokošena trava, plevel z vrtov;

•
•
•

barv, topil, dezinfekcijskih sredstev,
kislin, lugov, fitofarmacevtskih sredstev in zdravil;
gradbenih odpadkov (deli lesa, betona, peska ...);
odpadnih olj in naftnih derivatov in
vseh mogočih odpadkov, ki jih najdemo v kanalizacijskem sistemu.

Največji problem na črpališču predstavljajo vlažilni robčki in vatiranci
za ušesa, ki ne sodijo v straniščno
školjko, ampak v posodo za mešane
komunalne odpadke.
V črpališču najdemo celo vrečke od sesalcev, spodnje perilo, najlon nogavice
in še ogromno odpadkov, ki ne sodijo
v kanal. S temi odpadki je na črpalkah
povzročena velika finančna škoda, črpalke niso prilagojene za mletje in rezanje odpadkov, ampak samo za črpanje
blata.
Pomembno dejstvo, ki bistveno vpliva na delovanje čistilne naprave in
celotnega kanalizacijskega sistema, je
odnos uporabnikov in zavest, da je čistilna naprava živ in občutljiv sistem, ki
razgraja organsko onesnaženje le v optimalnih pogojih delovanja.
Vse uporabnike pozivamo in prosimo,
da dosledno upoštevajo zgoraj navedena navodila in tako skupaj omogočimo, da bo čistilna naprava služila
namenu, za katerega je bila zgrajena –
varstvu ter ohranjanju našega skupnega bivalnega prostora.
V primeru okvare na javnem vodovodnem ali kanalizacijskem sistemu,
težav pri oddaji komunalnih odpadkov, potrebe po praznjenju greznice,
v primeru smrtnega primera ali drugih
vprašanj v zvezi z izvajanjem javne komunalne službe, pokličite na dežurno
številko 041 600-735.

Novi primeri zamašitev črpalk in jaškov na črpališčih Jedert in Dravograd
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krajevne skupnosti Občine Dravograd
KS DRAVOGRAD

V prvem polletju leta 2020 smo v Krajevni skupnosti Dravograd, ki šteje 4388 krajank in krajanov, in je največja
KS v Občini Dravograd, naredili veliko, imeli smo tudi
načrte za boljše počutje in bivanje v Dravogradu, vendar
nas je presenetil COVID-19. Ne samo nas, celo Slovenijo
in cel svet. Vendar smo kljub temu naredili nekaj za KS
in seveda po prekinitvi epidemije takoj zavihali rokave
in bomo poskušali v drugi polovici leta nadoknaditi vsaj
večino stvari po načrtu Sveta KS Dravograd.
Ob pripravi proračuna Občine Dravograd za leto 2020 se je
vodstvo občine odločilo, da prebivalcem občine omogoči,
da za manjši del proračuna sami predlagajo, kaj naj se postori po občini (participativen proračun). Poraba sredstev v
višini 100.000,00 EUR je bila razdeljena po krajevnih skupnostih glede na število prebivalcev. KS Dravograd je tako dobila
možnost, da je za ta sredstva v višini 30.000,00 EUR prisluhnila željam prebivalcev KS Dravograd in jih poskusila strniti v manjše projekte 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 strokovne službe Občine Dravograd te projekte
vnesle v proračun 2020, člani OS so ga potrdili, izvedba leteh pa bo v letu 2020.
KS Dravograd se je tudi letošnje leto z ekipo, ki jo je vodil
Miran Kaiser, podpredsednik sveta KS, udeležila 11. ČREŠNIKOVEGA MEMORIALA. Ekipno smo dosegli 2. mesto, po
posameznih kategorijah pa: 4. mesto Jon Vinšek, 5. mesto
Til Vinšek, 1. mesto Miran Kadiš, 5. mesto Anton Jevšnik, 6.
mesto (najstarejši udeleženec) Franček Veršnik, 1. mesto Antonija Ločičnik, 2. mesto Ivana Vinšek, 5. mesto Nadja Sep,
6. mesto Jožica Pušnik, 2. mesto Ivan Kotnik, 3. mesto Janko
Lorber, 4. mesto Vinko Krajnc, 7. mesto Jožef Kladnik, 4. mesto
Gorazd Pušnik, 5. mesto Miran Kaiser, 1. mesto Kočnik Uroš,
9. mesto Dejan Antolič in 7. mesto Tilen Čeru. Prijavil se je še

Zoran Vinšek, ki je končal v snegu, Ferdo Abraham je zaradi
poškodbe odpovedal nastop, Jan Pušnik pa se je opravičil.
KS Dravograd se vsem udeležencem iz KS Dravograd zahvaljuje za udeležbo in pošilja lep športni pozdrav.
KS Dravograd se je v času koronavirusa na pobudo štaba CZ
in podžupana vključila, da smo skupaj z gasilci PGD Dravograd postavili začasni šotor, ki ga ima KS Dravograd in ga dali
v uporabo policistom PP Dravograd, ki so po uredbi vlade
opravljali in še opravljajo mejno kontrolo na MP Vič. KS s svojimi člani v svetu vedno rada priskoči na pomoč in postori kaj
dobrega za skupno dobro ljudi v Dravogradu.

V času pusta smo v KS Dravograd skupaj z Društvom diabetikov Dravograd Polžki organizirali manjšo pustno povorko.
Tradicija ne sme iti v pozabo, smo rekli in zavihali rokave.
Društvo diabetikov Dravograd Polžki, hvala za podporo in
sodelovanje.

Na območju volilne enote Pod gradom smo skupaj s predstavnikom v svetu KS in krajani zabeležili naslednje:
Pomladansko dogajanje v naselju Pod gradom
Tudi v naselju Pod gradom smo občutili posledice pandemije virusa COVID-19, zato so bila prej pestra dogajanja v našem
naselju v tem času prestavljena v ožje družinske skupine. S
sosedi smo si pomahali skozi okna, se na hitro pozdravili z
varne razdalje (ob upoštevanju varnostnih priporočil) ter več
komunicirali preko raznoraznih komunikacijskih kanalov in
socialnih omrežij. Za vse, ki so se trudili za našo varnost ter
zagotavljanje zdravja, smo tudi pri nas na balkonih večkrat
zaploskali in s tem izkazali zahvalo ter spoštovanje do teh
skupin ljudi in OSTALI DOMA.
Da pa smo to težko obdobje lažje preživeli, nam je nekoliko
pomagal tudi Štab Civilne zaščite Občine Dravograd, ki je
poskrbel, da je vsako gospodinjstvo v KS prejelo po eno pralno zaščitno masko, namenjeno za osebno zaščito krajanov.
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Zahvala in čestitke za skrb, ki jo namenjate prebivalcem Občine
Dravograd.

Bilo je težko obdobje, ki pa se glede na trenutno situacijo počasi končuje. Sonček je spet posijal v naše naselje in s sosedi
si že upamo, čeprav še vedno na varni razdalji, pokramljati in
se vsaj nekoliko družiti. Takoj ko smo nekoliko na stran dali
problematiko pandemije, je tema pogovora spet postala
lokalna problematika in vprašanja prebivalcev, ki se v večini
primerov začnejo z vprašalnico KDAJ?

•
•
•
•

KDAJ se bodo začele aktivnosti in dela na cesti s pešpotjo
do naselja Pod gradom?
KDAJ bo sanirana in zaključena škarpa nasproti bloka v
Podgradu, za katero so bila zagotovljena sredstva v participativnem delu proračuna Občine Dravograd za leto 2020?
KDAJ in KJE v naselju Pod gradom bodo tudi malčki našega naselja dobili svoj kos zelenice z vsaj nekaj igrali, da ne
bodo več prepuščeni igri na cestiščih v naselju?
KDAJ bodo sanirane tudi ostale asfaltne vozne poti v našem naselju, ki so zelo uničene in nujno potrebne vsaj
adaptacije, če že ne celovite preplastitve?

V upanju, da bo naše poletno in jesensko obdobje bolj pestro in z več druženji prebivalcev KS Dravograd, vas lepo pozdravljam. OSTANITE ZDRAVI!
Zvone Burja

V času od januarja do junija je imel svet KS tri redne in dve
dopisni seji, na katerih smo sprejeli nekaj odločitev, ki pozitivno vplivajo na delovanje in počutje krajanov in krajank v
KS Dravograd.
V nadaljevanju leta se bomo potrudili, da nadoknadimo vse,
kar je bilo upočasnjeno v času virusa COVID-19, posebej pa
vse tiste prireditve, ki bodo in so odpadle v prvi polovici leta
in v mesecu juniju.
Svet KS si bo še naprej prizadeval in poskušal pridobiti še več
predlogov in mnenj krajank in krajanov za boljše delovanje
in izboljšanje bivanja v lokalni skupnosti.
Prav tako pa krajani in krajanke vabljeni v prostore KS Dravograd, Meža 10, kjer imamo že od preklica epidemije COVID-19 vsako prvo sredo v mesecu uradne ure med 9. in 11.
uro ter vsako tretjo sredo v mesecu 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 skupnimi
močmi bomo pripomogli k boljšemu bivanju in življenju v
ožjem delu lokalne skupnosti KS Dravograd.

Ker pa gre čas naprej in bo treba stvari, ki smo jih predvideli
za začetek junija, prestaviti v krajšo prihodnost, se člani Sveta
KS Dravograd dogovarjamo, da bi letošnje tradicionalno druženje prebivalcev KS Dravograd v počastitev praznika Občine Dravograd na Grajski bajti, predvideno za mesec junij,
prestavili na jesenski čas, ko se bomo lahko spet bolj varno
družili in skupaj poveselili.
Odpadla je tudi letošnja spomladanska občinska čistilna
akcija, v kateri smo prebivalci KS Dravograd vedno aktivno
sodelovali, zato predlagam, da prebivalci sami (v manjših
skupinah) očistimo morebitne smeti v svojih bivalnih okoljih, in sicer s sloganom: »Naj bo Dravograd, čisto in zdravo
življenjsko okolje.«
Ker pa prebivalci našega naselja spremljamo tudi aktivnosti
izven svojega ožjega bivalnega okolja, se nas veliko pridružuje aktivnostim v organizaciji Mladinske iniciative za 3. razvojno os pod sloganom: Korošci HOČMO CESTO
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V imenu članov Sveta KS Dravograd naj v času praznovanja
občinskega praznika in praznika, ki ga obeležuje naša Slovenija, vsem zaželim naslednje:
Spoštovane krajanke in krajani KS Dravograd, občani in občanke
Občine Dravograd!
Najpomembnejše premoženje vsake skupnosti so njeni ljudje in
boljši, kot so ljudje, boljša je KS in ne nazadnje tudi občina. Le s
skupnimi močmi, enotnostjo, razumevanjem in strpnostjo bomo
kos novim nalogam in izzivom prihodnosti. Z željo, da bi tudi v
prihodnje skupaj ustvarjali sodobno in odprto KS in občino, se
vam zahvaljujemo za prizadevnost in sodelovanje ter vam iskreno čestitamo ob našem skupnem prazniku Občine Dravograd.
Obenem pa vam čestitamo tudi ob 25. juniju, dnevu državnosti
Republike Slovenije.
PREMAGALI SMO COVID-19, SKUPAJ LAHKO ŠE MARSIKAJ!
OSTANITE ZDRAVI!
Ferdo Abraham

krajevne skupnosti

KS črneče

V letu 2020 se je Svet KS Črneče sestal na eni redni seji in
izvedel eno dopisno sejo. Skupaj z Občino Dravograd pa
je bil organiziran zbor krajanov za ožji del Črneč, kjer se
bo izvajala izgradnja kanalizacije – faza A.
Na prvo redno sejo 2020 smo povabili novo vodjo POŠ Črneče, go. Heleno Uduč Pepevnik. Dogovorili smo se za nadaljnje
dobro sodelovanje otrok POŠ Črneče na prireditvah, ki jih organizira KS Črneče. Na tej seji smo se dogovorili tudi o vseh
planiranih dogodkih v prvi polovici leta 2020, ki pa so zaradi
pandemije odpadli. Dogovorili smo se tudi o pridobivanju soglasij za izgradnjo kanalizacije v vasi Črneče – faza A.
Na izredni seji pa smo potrdili spremembo proračuna KS Črneče zaradi novih navodil Občine Dravograd o delitvi finančne
pomoči društvom.
Na zboru krajanov za ožji del vasi Črneče je bila že drugič prikazana izvedba izgradnje kanalizacije − faza A. Na tem zboru
krajanov so krajani tudi podpisovali soglasja za izgradnjo kanalizacije. Kot predsednik Sveta KS Črneče sem se na povabilo Civilne iniciative Črneče udeležil njihovega sestanka, na katerem
so naju z g. podžupanom seznanili z njihovimi aktivnostmi.
Komunalno
podjetje
Dravograd je uredilo
notranjost in okolico
poslovilne vežice v Črnečah, žal pa gradbišče
Črneškega gaja sameva.
V Podklancu je že v teku
priklop gospodinjstev
na novo kanalizacijo.
Sredi nove vasi Črneče
je spet postavljen merilec hitrosti, ki pomembno pripomore k umirjanju prometa skozi vas.
Od načrtovanih dogodkov se je pred pandemijo izvedlo le
tekmovanje v veleslalomu za 11. Črešnikov memorial na smučišču Bukovnik.
Naši stalni in zvesti smučarji iz KS Črneče so ekipno osvojili 3.
mesto, posamezniki pa so dosegli naslednje izvrstne rezultate:
- dve prvi mesti: Zala Knez in Peter Prikeržnik,
- drugo mesto: Ivo Grabner,
- dve tretji mesti: Silva Skutnik in Dominika Knez.
- v kategoriji družin je 3. mesto osvojila družina Skutnik (Rok,
Silva in Andrej).
V zimskih mesecih, dokler je bilo še dovoljeno, so se naši mlajši
pod vodstvom Grege Štelcerja srečevali pri igranju namiznega
tenisa v večnamenski dvorani Gasilskega doma Črneče.
V mesecu maju je Občina Dravograd v sodelovanju s KS Črneče aktivno pristopila k izvajanju projektov iz participativnega
dela proračuna Občine Dravograd, ki se nanaša na KS Črneče:
- obnova oglasnih desk v KS Črneče,
- obnova ograje – igrišče Sveti Križ,
- izgradnja javnih sanitarij v gasilskem domu na Dobrovi,
- postavitev zaščitne ograje – igrišče Črneče,
- postavite javne razsvetljave na križišču Podklanc-Dobrova,
- nabava stolov za večnamensko dvorano Gasilskega doma
Črneče.

akcija in srečanje krajanov pod vaško lipo. Smo pa ob dnevu žena in materinskem dnevu poslali voščila v vsa gospodinjstva KS Črneče.
Marko Kogelnik

Kulturne dejavnosti
Že četrto leto zapored KD Črneče v zimskih mesecih organizira
abonma ljubiteljskih gledaliških skupin. Zaradi nastale situacije
prepovedi druženja je odpadla zadnja abonmajska predstava
v mesecu aprilu, ki bo nadomeščena v novi sezoni.
Predstave v abonmaju so zelo dobro obiskane, k ogledu le-teh
pa je KD Črneče povabila tudi stanovalce skupnosti SONČEK iz
Dravograda, ki se jih z veseljem udeležujejo.
Gledališka skupina Črneče pod vodstvom in režijo Mire Mori
Hribar je na začetku marca uspešno izvedla premiero nove
gledališke predstave ŠENTORITA. Predstava je avtorsko delo
Mire Mori Hribar.

Odigrana je bila še ena predstava v Šentilju pri Mislinji, naslednje dogovorjene predstave pa so bile že odpovedane.
Druga gledališka skupina pod vodstvom in režijo Francija Kotnika pa pripravlja Burko o jezičnem dohtarju, premiere pa zaradi situacije s koronavirusom še ne morejo napovedati.

MePZ Črneče se je udeležil Občinske revije odraslih pevskih
zborov v dvorcu Bukovje. Upam, da se kulturno in družabno
življenje čim prej spet vrne na stare tire.
Valerija Skutnik

Aktivnosti PGD Črneče v letu 2020
V času koronavirusa smo bili tudi člani PGD Črneče bolj malo
aktivni. Vse spomladanske aktivnosti so se predstavile na jesen
ali celo v naslednje leto.

Zaradi pandemije in prepovedi druženja ljudi pa ni bilo mogoče izvesti načrtovanih dogodkov: materinski dan, čistilna
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Aktivnosti:
- 18. 1. 2020: občni zbor PGD Črneče in podelitev priznanj in
odlikovanj zaslužnim članicam in članom;
- 7. 2. 2020: smučanje oz. veleslalom gasilcev koroške regije na
Kopah (udeležilo se ga je 8 članic in članov, doseženi so bili
dobri rezultati);
- 7. 3. 2020: priprava 17. kviza gasilske mladine GZ Dravograd, ki
je potekal v Gasilskem domu Črneče.
Kviza so se udeležile štiri ekipe pionirjev, štiri ekipe mladincev
in ena ekipa pripravnikov. Rezultati:
Pionirji:
Ekipa ČRNEČE 1 − 3. mesto
ČRNEČE 2 − 1. mesto
ČRNEČE 3 − 5. mesto
ČRNEČE 4 − 7. mesto
Mladinci:
Ekipa ČRNEČE
ČRNEČE 1
ČRNEČE 2
ČRNEČE 3

Vsem tekmovalcem in mentorjem iskrene čestitke in veliko
uspehov na regijskem tekmovanju.
Vse aktivnosti ob praznovanju zavetnika gasilcev sv. Florjana
(obisk svete maše) in ob praznovanju prvega maja (postavitev
mlaja) so letos odpadle.
Vsa športna tekmovanja v gasilsko-športnih disciplinah so se
prestavila na jesenski čas. Državno tekmovanje pa se je prestavilo v naslednje leto, v leto 2021.
Kljub vsem ukrepom v času pandemije nalezljivega koronavirusa smo bili v gasilskem društvu še vedno pripravljeni za pomoč krajanom in bili na dveh intervencijah – travniški požar.
Tatjana Golob

− 2. mesto
− 7. mesto
− 1. mesto
− 3. mesto

Pripravniki:
Ekipa ČRNEČE − 1. mesto
Skupaj 3x 1. mesto
1x 2. mesto
2x 3. mesto
1x 5. mesto
2x 7. mesto

KS ŠENTJANŽ

EPIDEMIJA, ČAS SPREMEMB
Letošnja epidemija nas vse postavlja
v poseben položaj. Vsi naši načrti so
naenkrat vredni toliko kot lanski sneg.
Spremeniti moramo svoje male rutine
(zjutraj ne morem v 'kafič' na kavo, ne v
trgovino in ne v cerkev) in svoje življenje (načrt za delovanje društva, obveznosti v KS, ki smo si jih zadali v mesecu
februarju, je treba temeljito prenoviti,
ustaviti). Ne moremo v pisarno ali knjižnico, kar oteži naše delo. A vse to ni
nič v primerjavi z milijoni ljudi, katerih
življenje dobesedno visi na nitki.
Smo v času, ko se zaradi koronavirusa
dogaja veliko sprememb, s kakršnimi
se nismo soočili še nikoli doslej. Med
najbolj občutnimi je omejitev gibanja.
Preživljanje časa doma, v skrbeh za
zdravje in preživetje, za nikogar ni enostavno. Prazne ulice, nič druženj, otroci
so sredi šolskega leta doma, podjetja in
podjetniki ne vedo, kako bodo preživeli.
Znašli smo se v negotovosti, več je trenj
v družinah. Kako v času epidemije živeti
in ne "znoreti"?
Situacija nas lahko vodi v razmislek
o tem, kaj je resnično pomembno v
življenju. Kaj so naše temeljne vrednote
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in poslanstvo. Razmere kličejo tudi po
povečani skrbi tako zase kot za druge.
Ljudje v sodobni družbi smo pretirano
aktivni in zaposleni z dejavnostmi, pogosto se ne znamo ustaviti, ne znamo
prisluhniti. Menim, da je trenutna situacija priložnost, da se ustavimo in najdemo stik s sabo.
Upam, da bo v nas prebudila svetlo plat,
več razumevanja, strpnosti in sočutja.
Vsekakor upam, da bomo iz tega prišli
z več modrosti in bolje opremljeni za
podobne situacije v prihodnosti.
In če je koronavirus res tako smrtonosen, kot nekateri pravijo, bomo doživeli
že davno pozabljeno srečo: vsako jutro,
ko bomo odprli oči, bomo preprosto
srečni. Ne zato, ker bi morali kaj imeti
ali ker bi morali kaj biti ali celo zato, ker
bi morali kaj doseči. Preprosto bomo
srečni, ker smo živi in ker je pred nami
nov dan. Mogoče pa smo prav to potrebovali.
Milena Dobnik

Čas pred epidemijo pa je bil pester in
poln dogajanj. Vse je težko napisati in
prikazati na papirju, pa vendar bi vam
radi prikazali nekaj utrinkov dogajanj
v naši krajevni skupnosti. Pestro dogajanje se je začelo v mesecu decembru
2019 z naslednjimi dogodki:

MIKLAVŽEVANJE
V četrtek, 5. 12. 2019, nas je v cerkvi sv.
Janeza v Šentjanžu obiskal sv. Miklavž.
Veroučni učenci so pripravili kratek
program, nato pa je prišel sv. Miklavž s
parklji, ki je z majhnimi pozornostmi obdaril vse pridne otroke.

PRIHOD BOŽIČKA
Vsi vemo, da se praznikov najbolj veselijo naši otroci in zato smo, tako kot vsako
leto, 19. 12. 2019 pripravili že tradicionalno prireditev »Prihod Božička«. Prireditev je bila namenjena vsem otrokom KS
Šentjanž, obdarjeni pa so bili vsi otroci
do 7. leta starosti. Najprej smo pred Domom Borcev okrasili božično drevesce
in postavili Snežno vas. Otroke, starše,
stare starše in druge krajane smo pogostili s toplim čajem in pecivom, ki smo
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ga pripravili s skupnimi močmi. Nato
smo v dvorani doma za otroke pripravili gledališko predstavo z naslovom
»Pod prazničnim dežnikom« v izvedbi
gledališke skupine KUKUC iz Beltincev.
Po predstavi pa smo poklicali Božička,
ki je otroke razveselil z darili. Veseli smo,
da smo našim najmlajšim spet pričarali
nepozabne božične praznike in da so
uživali tako otroci kot tudi njihovi starši.

STAND UP KOMEDIJI
Tudi na starejšo populacijo nismo pozabili, zato smo zanje v Dom Borcev
Šentjanž pri Dravogradu prvič povabili
priznane stand up komike.
V soboto, 7. 12. 2019, smo uživali ob
predstavi z naslovom »Profesor Kuzman
mlajši« v izvedbi Uroša Kuzmana.
V soboto, 28. 12. 2019, pa so nas na Prednovoletnem stand upu nasmejali Ervin

Šišić, Gašper Bergant in Perica Jerković.
Odziv krajanov in drugih obiskovalcev
je bil zelo navdušujoč, saj je bila dvorana napolnjena do zadnjega kotička. Vsi
udeleženci predstav so podali pozitivne
pohvale in izražali željo, da bi se takšne
prireditve lahko dogajale večkrat.
KONCERT PIHALNEGA
ORKESTRA ŠENTJANŽ
26. 12. 2019 je bilo dogajanje že tradicionalno namenjeno Božično-novoletnemu koncertu Godbe na pihala Šentjanž,
hkrati pa na ta dan obeležujemo tudi
dan samostojnosti in enotnosti, ki jo je
tokrat popestril slavnostni govornik g.
Peter Zakrajšek.
Priča smo bili odlično pripravljenemu in
odigranemu koncertu naših godbenic
in godbenikov. Vsako leto v pripravo

Šentjanž, Dravograd, Trbonje, Libeliče in Črneče.
Udeležba je bila zelo dobra.

božično-novoletnega koncerta vlagajo
veliko truda in prostovoljno vloženega
časa, kar se je videlo tudi tokrat. Program so popestrili učenci OŠ Šentjanž,
MPZ Štefan Goršek Čaki, posebna gosta
pa sta bila Majda in Marjan Petan.
SPOMINSKA SVEČANOST
PRI MEDVEDU
1. 2. 2020 smo v sodelovanju s člani
Društva za napredek in razvoj organizirali že tradicionalen pohod na kmetijo
Medved, kjer smo s spominsko slovesnostjo obeležili 75. obletnico tamkajšnjih pobojev. Na proslavi so sodelovali
MPZ Goršek Štefan Čaki, Godba na pihala Šentjanž in učenci OŠ Šentjanž.

PUSTOVANJE
V ŠENTJANŽU
Pustni karneval je letos
v sodelovanju z Javnim
zavodom Dravit iz Dravograda potekal 22. 2. 2020.
Bilo je izredno pestro in
zanimivo. Zbor mask je bil
na igrišču pri OŠ Šentjanž,
nato je sledila povorka
skozi vas v spremstvu
Godbe na pihala Šentjanž.
Ob prihodu na prizorišče
pred Domom Borcev Šentjanž pri Dravogradu se
je začelo pustno rajanje
in predstavitev mask. Za
pustno vzdušje so poskrbeli kurenti in domača glasbena gostja
Dunja Vrhovnik. Posladkali smo se s slastnimi krofi, čajem in obloženimi kruhki

z domačimi »grumpi«.
Prireditve konec lanskega leta ter januarja in februarja 2020 so bile lepo obiskane. Obisk udeležencev pa je seveda
zahvala za vložen trud.
Poleg vseh omenjenih dogodkov, pri
katerih smo v KS Šentjanž tudi finančno pomagali, se nenehno trudimo in
aktivno vključujemo v boljše delovanje
lokalne skupnosti in pomagamo posameznim društvom.

Udeležba te spominske slovesnosti je iz
leta v leto številnejša. Obiskovalci s tem
dokazujejo in izkazujejo hvaležnost za
vse, kar so padli borci storili za nas, da
živimo v dokaj mirnih razmerah.
Po proslavi je sledilo druženje s klepetom in pogostitvijo vseh obiskovalcev.
ČREŠNIKOV MEMORIAL
V nedeljo, 16. 2. 2020, je na smučišču
Bukovnik potekal tradicionalni Črešnikov memorial. Udeležili so se ga občani občine Dravograd, kjer so tekmovali
po posameznih krajevnih skupnostih:

Krajanke in krajane KS Šentjanž obveščamo, da lahko z nami kontaktirate preko elektronske pošte
ks.sentjanzpridravogradu@gmail.com
ali preko Facebook strani: Krajevna
skupnost Šentjanž, kjer vas bomo obveščali o vseh aktivnostih in novostih.
Veseli bomo in smo vaših predlogov in
pobud, saj le skupaj zmoremo še več za
boljše delovanje KS Šentjanž.
O uradnih urah v prostorih KS Šentjanž
pa vas bomo še obvestili.
Irena Vrhovnik
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KS libeliče

V Krajevni skupnosti Libeliče se je kljub omejitvam ob
pandemiji koronavirusa marsikaj dogajalo. V krajevnem
glasilu smo dogodke povzeli in o tem zapisali naslednje
prispevke. Zajemamo obdobje od januarja do maja letošnjega leta.
Kot že tolikokrat so tudi letos pridne roke uredile naše
»trikotno« krožišče. Vsakokrat je motiv posvečen aktualnim dogodkom. Letos je zajčke pripravil Ivan, izgled
pa je delo družine Rapuc. Aranžma, kot vedno, izvedejo
stalne urejevalke dobrodošlice v Libeliče. Hvala vsem!

Živeti ob meji – pripovedni večer v Žvabeku
V petek, 31. 1. 2020, je od 19. do 21. ure v Hiši kulture v Žvabeku
ob 100. obletnici plebiscita na Koroškem potekal zanimiv večer
pripovedovalcev, ki so ga organizirali predstavniki KPD Drava
iz Žvabeka. Povezovalec programa je bil prof. Jokej Logar. K sodelovanju sta bila povabljena tudi predstavnika Libelič – Franc
Perovnik in Adrijan Zalesnik. Prisluhnili smo pripovedovalcem
z obeh strani meje, ki so obujali spomine na življenje ob meji
nekoč in danes.
Prireditev je del evropskega projekta Carinthija 2020 in je bila
zelo dobro obiskana. Poslušali smo o ljubezenskih srečanjih,
švercanju, strogih graničarjih in pogumnih libeliških pobih, ki
so po plebiscitu leta 1920 s pomočjo vaške inteligence (župnik Anton Vogrinec, učitelja Rudi Mencin in Janko Gačnik) in
s pritiski na slovensko vlado v Ljubljani in Beogradu dosegli
ponovno štetje glasov in premik meje. Tako je večji del Libelič
leta 1922 pripadel Kraljevini SHS, manjši del (Leifling) ter Potoče pa so ostale v Republiki Avstriji. Libeličani so bili tako nekaj
časa gospodarsko odrezani od sveta. O tem 100-letnem dogajanju v tem prostoru sta nam na začetku programa pripovedovala prof. Štefan Pinter in Adrijan Zalesnik, kako pa so vse to
doživljali ljudje ob meji, so nam povedali pripovedovalci obeh
strani meje s svojimi osebnimi izpovedmi.

Najstarejši med njimi je bil Franc Perovnik, ki je povedal o prvih
spominih na mejo in življenju ob njej. Na koncu je dodal, da
je v zadnjih letih, ko lahko prosto prečkamo mejo, vendarle
najlepši čas. Ljudje lahko ponovno svobodno obiščejo sorodnike, prosto prečkajo mejo in se neomejeno gibljejo na obeh
straneh oz. na ozemlju obeh držav. Mogoče mejo nekaterim
starejšim predstavlja jezik, saj so zaradi strogega političnega
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sistema le redki avstrijski koroški Slovenci v družinah ohranili
slovenski jezik in so dvojezični, v Jugoslaviji pa se nemščine v
šolah (še posebej trdo ob meji) nekaj časa po drugi svetovni
vojni sploh niso učili, saj so v šoli poučevali le ruščino in srbohrvaščino.
Starejšim pripovedovalcem je meja nekoč predstavljala strah,
težko jo je bilo prečkati zaradi strogega varovanja. V mladosti
so jih starši svarili pred graničarji in strogimi ukrepi, zato so se
je izogibali. Kljub temu je bilo tudi veliko ubežnikov, ki so šli po
svetu za boljšim zaslužkom in tam ostali, v domovino pa so se
vračali le na družinske obiske.
Pripovedovalci, rojeni po letu 1945, so mejo doživljali drugače,
enostavno je bila tam, del njihovega življenja, bilo jo je tudi
enostavneje prečkati. Po letu 1960 se je meja sprostila, slovenski Korošci so veliko zahajali čez mejo v trgovine, ker se v
Jugoslaviji določenih stvari ni dalo kupiti. Nekaterim trgovcem
v Avstriji je takrat posel cvetel, torej je meja predstavljala tudi
priložnost za dober zaslužek. S tem pa je povezano tudi »švercanje« – o tej iznajdljivosti smo prisluhnili zanimivim dogodivščinam o skrivanju aparatov, kave …
Ljudje ob meji so živeli v sožitju, eni so ostali v Avstriji, drugi
v Jugoslaviji in kasneje v Sloveniji. Nekako jim je uspelo ohranjati sorodstvene in prijateljske vezi, nekatere domačije so
kasneje postale točke srečanj sorodnikov z vseh vetrov, zato
je mag. Štefan Kramer, ki ima korenine v Libeličah, na koncu
poudaril pomen večjezičnosti in medkulturnosti. Zanimiva je
tudi zgodba potoških gasilcev, ko so marca leta 1975, ko je bila
v Libeličah sprožena gasilska sirena, takoj prihiteli na pomoč.
Zagorelo je pri Lužniku, bila je že noč, meja je bila ponoči zaprta z »rampo«, a potoški gasilci so enostavno zlomili rampo
in prihiteli na pomoč.
Po dveh urah zanimivega pripovedovanja lahko strnem, da je
bila to odlična priložnost za druženje in obujanje spominov,
kjer smo pozabili na politiko in prisluhnili osebnim, včasih že
intimnim zgodbam naših pripovedovalcev.
Po uradnem delu smo si vzeli čas za druženje in obujanje spominov. To je dokaz, da človek najde pot do človeka kljub preprekam, ki jih predstavlja politična oblast. Srce vedno najde
pot do srca.
Simona Jerčič Pšeničnik; foto: Karl Pölz

Korajža je v Libeličah doma X
Jubilejna, 10. prireditev Korajža je v Libeličah doma je spet navdušila polno dvorano obiskovalcev. Pred desetimi leti je Jožica
Srebotnik Zalesnik prvič organizirala to prireditev, ki so jo posvetili praznovanju slovenskega kulturnega praznika. Skozi vsa
leta so tudi na tak način poudarjali pomen kulture svojega naroda in to kulturo iskali med preprostimi in domačimi ljudmi. Z
leti je bilo videti, da interes sodelujočih pada ter da bo morda
ravno jubilejna prireditev zadnja. Glede na letošnjo prireditev
temu ne moremo pritrditi. Režijo je imela predsednica KPD Libeliče Simona Jerčič Pšeničnik. Domači talenti so s svojimi
točkami naredili zabavno in raznoliko kulturno prireditev. Polna dvorana obiskovalcev je dokaz, da je takšna pot oživljanja
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kulture in življenja z njo le prava.
Preprosto, vendar
srčno oblikovan
program naredi
libeliške prireditve
gledljive, zabavne
in ljudske.
S slovensko himno je program
začel Mešani pevski zbor Libeliče,
ki je imel v svojem
programu tudi komični vložek, kako
poteka nastop, če
ni prave pevovodkinje. Mlada voditelja prireditve
Lana Stolnik in
Nej Konečnik sta
na oder povabila
Elin
Pšeničnik,
ki je na klavir zaigrala dve skladbi,
nakar je Adrijan
Zalesnik v različnih narečjih deklamiral pesem
Toneta Pavčka. Program sta nadaljevala Marko Prevolčič in
Tadej Kobovc s harmoniko, sledil mu je brat Borut s trobento.
Čarovniške veščine je pokazala Alja Kos. Najbolj pa je gledalce
navdušil Nej Konečnik s prijateljem Gašperjem Plešivčnikom,
ko sta izvedla imitacijo znanega slovenskega reperja. Z video
filmom so se predstavili mladi judoisti iz Libelič, ki jih trenira
Nuša Perovnik, ter povedali, da judo le ni samo borilni šport,
ampak tudi način postati dober in pošten človek. Tia Grubelnik je pokazala svoje pevske sposobnosti, Mira in Jože Pšeničnik pa sta uprizorila skeč »Gostilna«, v katerem so zaigrali
tudi njuni vnuki. Z njimi pa je zapelo tudi občinstvo v dvorani.
Ob “Korajži“ še razstava “Šport v Libeličah
nekoč in danes”
Že kar nekaj let vzporedno s »Korajžo« v prostorih kmetije
Buč potekajo razstave, ki imajo namen ohraniti tudi tisti del
kulturne dediščine, ki včasih neopažen gre mimo nas. Dragica Perovnik, ki je organizatorka teh razstav, s svojim delom
spodbuja in ohranja zavest ljudi o preteklosti. Tokrat je bila
tema razstave »Šport v Libeličah«. Na razstavi je sodelovalo kar
precej starejših razstavljavcev in veliko mladih, ki zadnjih nekaj
let zaznamujejo to panogo in preko nje tudi prenašajo ime
domačega kraja v širši prostor. Dragica je povedala, da so letos
sodelovale štiri družine z družinskimi priznanji, osem aktivnih
mladih športnikov, športno društvo HIT Gorče ter ostalih 12

rekreativnih športnih navdušencev. Razstavljenih je bilo okoli 1000 kolajn, pokalov in priznanj. Veseli so bili tudi arhivskih
dokumentov, ki jih hranijo posamezniki o športnem dogajanju
v Libeličah.
Višinske priprave MePZ KPD Libeliče
V zgodnjem sobotnem jutru se kolona avtomobilov vzpenja
v strmine nad Dravsko dolino. Ustavi se pri planinskem domu,
potniki 'poskačejo' iz avtomobilov, zajamejo gorski zrak v pljuča ter se v krogu brž začnejo razgibavati. Nihče ne bi uganil,
ampak to so člani libeliškega pevskega zbora, ki so prišli na
dvodnevne intenzivne vaje v planinski dom na Košenjaku.
In v resnici je bilo precej intenzivno. Točno ob deveti uri so se
že razlegli prvi akordi in niso potihnili do pozne noči. No, nekaj
pavz za prehranjevanje je le bilo potrebnih. Ampak v resnici je
bilo tudi slednje ob izvrstni kuhi v domu kar intenzivno. Ostale
ure pa se je prepevalo, nekaj časa ločeno po glasovih, nato vsi
skupaj, melodije pa so zvenele vse bolj ubrano. Le tam nekje
pred večerjo je zbranost na trenutke popuščala, kar smo veselo izkoristili za trening smejalnih mišic. Po odlični večerji smo
se naužili gorskega zraka in pretegnili 'tačke'.

Sledilo je veselo druženje ob praznovanju Mitjevega rojstnega dne, kjer je za presenečenje poskrbela Bernardina slastna
torta. Tudi tu brez petja ni šlo, suvereno smo obdelali vse, od
Fredijevih evergrinov do lastnih uspešnic, kot je Pridi nazaj. In
še pred polnočjo smo utrujeni legli k počitku. Tudi nedelja ni
bila od muh. Slastnemu zajtrku je že sledilo upevanje. Nato pa
spet najprej ločeno piljenje not, za konec pa še skupno ubrano petje vseh novih pesmi tega vikenda. Tudi dirigentka je bila
zelo zadovoljna z nami. Še kosilo, med katerim so ugotavljali,
da so takšne višinske priprave silno koristne za naš zbor in takšno druženje zelo prijetno. Ob slovesu smo si bili enotni, da
tako izvrstnemu dogodku pritiče, da postane tradicionalen.
Besedilo in foto: Vanja Gleščič

Libeliška pustnija 2020
Ob dveh popoldan, na pustno soboto, smo bili povabljeni na
veliko parkirišče sredi Libelič. V maskah ali pa kot gledalci. Obakrat bi dokazali, da nam je do ohranjanja tradicije in ljudskih
običajev. Kar pust zagotovo je. In res smo se začeli zbirati blizu
parkirišča, sredi vasi in na glavni cesti. Le na parkirišče se je
bilo težko premakniti (?). No, pa smo tudi to počasi premagali.
S prihodom skupinskih in posamičnih mask na prostor se je
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tudi glavnina (ni jih bilo preveč) gledalcev približala dogajanju. Izvirne skupinske maske so prikazovale aktualno stanje v
naši državi, ki je že nekaj časa res pust(n)o. Libeliška varda je
opozorila na resnost trenutka. Poveljnik je opozoril, da so si Libeličani usodo krojili že pred stotimi leti in oni, varda, so tokrat
tu zato, da zaščitijo krajane pred ponovnimi vplivi od zunaj ali
od znotraj. Res so vzbujali »strah«, ki je pripomogel k temu,
da ob povorki po vasi še nikoli ni bilo toliko gledalcev. Vedno
več in več jih je bilo! Na pogosta vprašanja poveljujočega: »Za
koga?« je bil glasen odgovor vseh vardistov: »Za Libeliče!«
Najštevilčnejša skupina je bila družina ovčke Jona. Sicer risanka prikazuje, da vse ovčke le niso tako »ovčaste«, ampak boljše. Po mojem političnem gledanju je skupinska maska hotela
prikazati splošno stanje v državi, ki nas ima vse za nekakšne
ovčke. Za idejo in sodelovanje je treba čestitati malčkom iz
vrtca ter njihovim staršem in vzgojiteljicam.
Potapljači in reševalci so demonstrirali reševanje utopljenca.
Zanimivo je bilo to, da so imeli svoje »kisikove bombe« neprestano v uporabi. Preveč »frišnega in čistega lufta« iz jeklenke
je lahko včasih tudi nezdravo. Napredek pri svetovnem in državnem zdravstvu je dosegla raziskovalna skupina, ki si šteje
v čast, da so ravno v Libeličah na pustno soboto prvi odkrili
cepivo proti COVID-19. Dodobra so dezinficirali vse prisotne.
Voditelj pustne prireditve je civilno komisijo oblikoval med
gledalci, ki so morali oceniti maske. Ni pozabil povedati, da
bodo imeli težko delo, saj idej za maske v Libeličah ne zmanjka. Posamezniki so namreč poskrbeli, da je bila libeliška pustnija tudi tokrat zelo pisana.
Sporočilo tega časa je, da se odžene zima (kadar je) in se na
široko odpre vrata prihajajoči pomladi. Moderator je zbrane
opomnil, da živimo v najlepšem okolju, ki mu je prizaneseno
najhujše. Razne hude ure vetra, žleda, povodenj in še kaj bi
lahko rekli, nas bolj redko obiščejo. Tudi županje že dolgo ni
bilo v Libeličah, je zaključil. Komisija je opravila delo ter sklenila, da so vse maske najboljše in naj se darila razdelijo med vse.
To so storili in neuradni del nadaljevali še pozno v popoldan.
Dvajsetletne želje se uresničujejo
Cesta Libeliče–Gorče (in obratno) je dobila novo podobo.
Kdaj so se v KS odločili za izgradnjo pločnika Libeliče–Gorče?
Prvič so postavko v program dela KS vnesli leta 1999. Kar dvajset let je bilo potrebnih, da se je želja krajanov uresničila.
Zdaj obe naselji povezuje obnovljena cesta s pločnikom in
javno razsvetljavo, avtobusni postajališči sta dobili hišici z dodanim košem za smeti. Posebej lep pa je pogled ob praznikih,
ko se na svetilke izobesijo zastave.

Občina Dravograd je prisluhnila zahtevi po popravilu dela
lokalne ceste do hišne številke 40. Po skoraj petletnem pozivanju in prošnjah so obnovili okoli 30 m dotrajane lokalne ceste.
Uporabniki se za storjeno iskreno zahvaljujemo.
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Obvestilo o kresovanju
Letošnje kresovanje pred prvomajskimi prazniki je odpadlo.
Prostor, na katerem smo kar precej let pridno zbirali material
za grmado, je v lasti kmetije »Pri Jaklnu«. Sporočajo pa, da v
prihodnje ne bodo več dovolili kresovanja na njihovi parceli
in s tem nakazali, da bomo morali odpadno vejevje in ostale
naravne gorljive odpadke odstranjevati drugače. Ena od možnosti je, da najdemo drugega lastnika, ki bo to dovolil, druga
pa komunalno podjetje.
Dejavnosti v kraju
Športniki, kakor tudi večina prebivalcev, komaj čakajo, da se
življenje normalizira, obžalujejo, da se v lepem vremenu ne
morejo ukvarjati s športom. So
pa takoj ob umiku odloka o prepovedi športnih aktivnosti na
igrišču postavili mreže za tenis
in badminton. Travnato igrišče
(ki je tudi v zemljiški knjigi vpisano kot last občine) so redno
kosili, fantje pa so z zemljo izravnali nastale vdolbine. Je pa ŠD
v zimskem času organiziralo vse
svoje aktivnosti, ki jih izvajajo v
zaprtih prostorih.
PGD Libeliče je edino društvo,
ki je še pred uvedbo omejevalnih ukrepov proti širitvi koronavirusa izvedlo svoj redni občni
zbor. Ukrepi jih niso omejili pri tradicionalnem opravilu ob
prazniku dela, 1. maju. Simbol tega praznika so z upoštevanjem vseh zaščitnih predpisov postavili ob igrišču v Gorčah.
Poročila in program dela za leto 2020, ki je bil sprejet na občnem zboru, bomo objavili na libeliški internetni strani.
Aktivnosti KS Libeliče
Ukrepi zaradi pandemije koronavirusa so ohromili tudi dejavnosti v organih KS. Najbolj nejevoljni so, ker ne morejo in ne
smejo nadaljevati s projektom skupnega objekta na igrišču.
Takoj, ko bo mogoče, bodo skupaj s ŠD, PGD in KPD nadaljevali aktivnosti. Podrli bodo stari objekt, odpeljali kontejner,
zabetonirali osnovno ploščo za sanitarije in pripravili točkovne
temelje za montažni leseni del.
Strokovna služba na Občini Dravograd je obljubila, da bodo
hkrati z meritvami na terenu za odmero pločnika uredili tudi
izmero parcele (igrišče). S tem bodo omogočili tudi točno lokacijo objekta.
O pločniku pišemo v enem od člankov. Kdaj bo otvoritev, pa
zaradi stanja v državi ni določeno. Predsednik Sveta KS Libeliče, Jože Pšeničnik, je povedal, da zahteve in prošnje krajanov
o reševanju njihovih problemov naslavljajo neposredno na
občino ali na KS (elektronska pošta: krajevnaskupnost@libelice.si). Manjše probleme sprotno rešujejo, večje pa predajo v
reševanje občine. Dogovarjajo se, da bi KS sama organizirala
čistilno akcijo, ki bi trajala en teden (vrečke bi dobili pred gasilskim domom, se vpisali v seznam in napisali, kje boste čistili).
Vrečke s smetmi bi odlagali na za to določena mesta. S podrobnostmi vas bodo pravočasno seznanili.
Naslednja seja Sveta KS Libeliče je predvidena za konec meseca maja ali takoj, ko bo to dovoljeno.
V kakšnem okolju živimo?
Res je, da smo različni. Različnih nazorov in tudi različni pri
dojemanju nekaterih predpisov ali navad. Na to razmišljanje
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me je spodbudil nekulturen,
n e p r i s to j e n ,
nenormalen
odnos do lastne okolice in
širšega naravnega okolja.
Odlaganje
smeti in ravnanje z njimi si
(nam) je javno komunalno podjetje kar dobro zastavilo. Organizirali so odvoz odpadkov iz gospodinjstev, ki zajema kar nekaj postavk. Kaj konkretno, si preberite na njihovi spletni strani.
Osredotočil se bom le na nekaj od teh, in sicer na odpadke »za
v kante« in odpadke za možnost lastnega kompostiranja.
Že pred časom smo morali dati podatek, ali imamo možnost
kompostiranja ali ne v lastnem kompostniku. Celo podpisati
smo morali ta dokument. In prav je tako. Zavezali smo se, da
bomo te odpadke primerno odlagali na lastnem zemljišču. Ali
to počnemo to vsi? Ne! Nekateri namesto kompostnika uporabljajo kar potoke, gozdne jase in druge z grmovjem porasle
predele naše okolice. »Saj bo zgnilo, saj bo odnesla voda, saj
bo prerasla trava« so najpogostejši odgovori ali razmišljanja.
Nesramnost je prva beseda, ki mi pride na misel. Ali pa z obžalovanjem pomislim na te ljudi, ki niso zmožni dojeti, da življenje v skupnosti pomeni tudi spoštovanje nekaterih norm,

ki jih ne bi bilo treba zapisati, če bi se vsi dovolj zavedali, da
je narava trenutno naša, pozneje pa bo od naših potomcev.
Ali jim res privoščimo, da bodo živeli v ostankih, odpadkih in
nesnagi, ki jo mi odmetavamo, kjer se nam pač zdi. Ja, res se
nekaterim to tako tudi zdi.
Lepo okolje ne pomeni le zgledno urejenega lastnega dvorišča, zelenice ali vrta. Pomembno je tudi, v kakšno okolje je
vse to postavljeno. Le pogled na širšo okolico daje pravo sliko,
kje in kako živimo. Ali nam je res vseeno, kako je videti potok,
ob katerem se sprehajamo, kako je videti gozd, skozi katerega tečemo … Dodati moram še vse pogostejšo jezo lastnikov
gozdov in poljskih parcel. Ne dovoljujejo, da se v ali na njihovo
lastnino posega brez njihovega dovoljenja. To se nanaša na
odlaganje odpadnega materiala v gozdovih in vedno pogostejše sprehajanje sprehajalcev in vožnjo mopedistov izven
poti, puščanje pasjih iztrebkov, ki na koncu pristanejo v krmi
za živali. Pravijo, da želijo, da se s tem preneha, kajti osebna
lastnina ni javno odlagališče ali sprehajališče. Kljub trudu nekaterih, da so v naravi uredili tudi prijetne kotičke z razgledom
in možnostjo počitka sprehajalcev, ima grenak priokus. Lepo
urejen prostor ne opravičuje posega v lastnino brez vprašanja.
Je pa dobrodošla ideja, ki se lahko izvede še kje drugje, seveda
s soglasjem lastnikov zemljišč.
Moje razmišljanje je dobronamerno, namenjeno tistim, ki se
v napisanem prepoznajo. Upam, da bo vsaj malo pomagalo.
Besedilo in foto: Adrijan Zalesnik

KS trbonje

Po končanem veselem decembru, ki smo ga v Trbonjah
obeležili z dvema odličnima dogodkoma, in sicer s koncertoma »S SLOVENSKO - DALMATINSKO GLASBO" in
"BOŽIČNIM KONCERTOM", je bil v mesecu januarju 2020
načrtovan počitek. V februarju nam je uspelo pripraviti
kurentovanje in pustovanje, nakar je sledilo nenačrtovano mirovanje zaradi razglašene pandemije kot posledice
bolezni COVID-19. Vse načrtovane aktivnosti so bile odpovedane in žal tudi v bližnji prihodnosti nimamo prav
veliko upanja na skupna druženja ob tradicionalnih dogodkih. Kljub temu smo v mesecu marcu izvedli čistilno
akcijo v prav posebni obliki, ki je predstavljena v nadaljevanju. Ob tem vsem krajankam in krajanom želimo, da
ostanejo veseli in predvsem zdravi.
PUSTNI KARNEVAL
Pustna nedelja, 23. 2.
2020, je bila
rezer virana za maske, ki so se
popoldne
zbrale pred
gasilskim
domom v
Tr b o n j a h .
Komisija je imela pri »izboru« tudi tokrat težko delo, vendar na
koncu ni bilo razočaranj, saj je bilo dovolj daril in nagrad. Za
vse, tudi za »nemaske« pa je bilo dovolj čaja, krofov in še kaj se
je našlo za pod zob.

ČISTILNI POHOD
V času pandemije so veljale
omejitve gibanja in druženja,
kljub temu pa so se lahko ljudje gibali in sprehajali v bližini svojega doma oz. v okviru
občinskih meja. Ker smo v Trbonjah vsako leto v mesecu
marcu sodelovali na občinski
čistilni akciji, smo se odločili, da
kraj očistimo tudi letos. Tokrat
se žal nismo mogli zbrati skupaj, zato smo se odločili, da lahko sami posamezno ali v krogu
družinskih članov očistimo svoj kraj v času sprehoda in tako
združimo prijetno s koristnim.
"Čistilni sprehod" je potekal tako, da smo od 17. 4. 2020 do 24. 4.
2020 na vhodu v dvorano gasilskega doma pod nadstrešnico
postavili mizo, na kateri so si lahko krajani vzeli vrečke za odpadke, hkrati pa so vpisali tudi lokacijo pobiranja odpadkov in
se kot udeleženec po želji tudi vpisali. Čez vikend se je nabral
kar lep kup smeti oz. natančneje rečeno − pločevink. Razglabljati o tem sploh nima smisla, saj fotografije povedo več kot
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besede. Žalostni smo, da med nami živijo ljudje brez osnovnih
manir in brez spoštovanja narave, takšno odmetavanje pločevink pa veliko pove tudi o spoštovanju do sokrajanov.
OSNOVNA ŠOLA TRBONJE
MOJ DAN V TEM POSEBNEM ČASU

»Bil je sončen dan. Mama je pripravila bivališče za zajčka, na
skrivaj. Zajčka je pripeljala teta Zdenka in stric Rajko. Zajček
mi je bil takoj zelo všeč. Dal sem ga takoj v njegovo kletko. Z
mamo sva mu dala seno, pšenico in vodo. Hitro je začel piti
vodo in grizljati pšenico.
Kletko imam blizu trampolina. Vsak dan mu za
družbo prinesem Čipija.
Vsak dan moram počistiti
kletko. Ime sem mu dal
Tomi. Zelo ga imam rad.«

gradili z nakupom malih ritmičnih in melodičnih instrumentov.
Tega smo se zelo razveselili in že komaj čakali, da bomo lahko
ustvarjali različne glasbene motive in nove melodije. Na dan, ko
smo v vrtec dobili škatlo z instrumenti, sta nas še posebej presenetili tudi sestri Jezernik, ki sta nam podrobneje predstavili
instrumente in za nas pripravili prav poseben program ter nekaj
skladb zaigrali na mali bobenček. Vzgojiteljici Katja in Janja
KD BROD
Kulturno
društvo
Brod Trbonje je v
marcu 2020 uprizorilo komedijo Poštar
JAKEC in jo ob dnevu žena že tradicionalno
posvetilo
vsem ženam.

Aljaž Pečovnik, 2. razred

DOMA ZARADI KORONAVIRUSA
»Nekoč je prišel koronavirus. Šole so se zaprle. Doma smo. Pogrešam sošolce. Doma pomagam v hlevu. In pasemo telice. Z Blažem
jih paziva, da ne pobegnejo. Pogrešam igro s sošolci. Naredim nalogo in grem jest. Ko se najem, grem telice past. Imam novo kolo.
Komaj čakam, da grem v šolo.« Zala Božič, 3. razred

Peter Rudolf, 2. razred		

Anja Nabernik, 1. razred

Zala Božič, 3. razred

JULIJA GRACEJ GRÖGL, 1. razred

GODBA NA PIHALA TRBONJE NAS OBDARI
Kot vsako leto smo se tudi decembra odzvali povabilu godbe
na pihala Trbonje. Povabili so nas na svoj tradicionalni koncert,
ki vsako leto s svojim pestrim repertoarjem skladb in gostov privabi veliko število poslušalcev. Tudi v vrtcu Trbonje smo se odločili, da s kratkim programom dodamo svoj delček in tako popestrimo koncert. Takoj smo začeli s pripravami in se naučili nekaj
pesmic ter deklamacij, ki smo jih
z velikim ponosom predstavili
sokrajanom. Na
naše presenečenje je predsednik
godbe na koncu
koncerta oznanil,
da nas bodo na-
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRBONJE
Tako kot v vseh društvih je tudi naše delovanje onemogočila pandemija COVID-19. V PGD Trbonje smo pred ukrepom
prepovedi druženja opravili nekaj aktivnosti. Leto 2019 smo
zaključili z božično delavnico, ki smo jo pripravili za naše najmlajše. Potekala je v nedeljo, 15. decembra, na njej pa so izdelovali različne okraske, s katerimi so okrasili božično drevo in
dvorano gasilskega doma. Za presenečenje je na koncu delavnice poskrbel še Božiček, ki je naše mlade ustvarjalce obdaril s
skromnim darilom.

Začetek leta je bil namenjen zborom članov, kjer smo se družili
s člani sosednjih ter prijateljskih društev. 29. februarja je potekal
zbor članov PGD Trbonje, na katerem smo priznanja za uspešno
opravljen tečaj za gasilca pripravnika podelili osmim članom, en
član pa je opravil tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata. Na
zboru so bile podeljene plakete za gasilskega veterana ter značke
za dolgoletno delo v gasilski organizaciji in za delo v operativi.
7. marca je v Črnečah potekal kviz gasilske mladine GZ Dravograd.
Sodelovali smo z dvema ekipama mladincev in eno ekipo pionirjev. Ekipi mladincev sta dosegli 4. in 6. mesto. Ekipa pionirjev je
dosegla 2. mesto in se uvrstila na regijsko tekmovanje, ki pa je bilo
kasneje odpovedano.
Tako kot marsikje po Sloveniji smo za 1. maj, praznik dela, gasilci
priskočili na pomoč godbi na pihala Trbonje, da so lahko s pomočjo gasilskega
avtomobila izvedli tradicionalno
prvomajsko budnico.
Kljub prepovedi
druženja skrbimo,
da sta orodje in oprema brezhibna in pripravljena za primer
posredovanja ob morebitnih intervencijah, skrbimo pa tudi za
varnost kraja, za kar se trudimo že dobrih 55 let. Magda Kadiš
Bogdan Brezovnik

knjižnica
Prispevek: Jerneja Ban

Knjižnica Dravograd
Priporočamo vam:
Knjige za mlade
1. Ogrizek, Maša: LJUBO DOMA
2. Mansour, Haifaa Al: ZELENO KOLO
3. Sokolov, Cvetka: BO RES VSE V REDU?
4. Walliams, David: ATI V ZAGATI
5. Pennac, Daniel: ERNEST IN CELESTINA
6. Lagercrantz, Rose: MOJE SREČNO ŽIVLJENJE
7. Aerts, Jef: MODRA KRILA
8. Mitchelhill, Barbara: ERIK IN ČRTASTA GROZA
9. Moderndorfer, Vinko: BABICA ZA LAHKO NOČ
10. Stark, Ulf: GOSPOD GROM
11. Ludwig, Trudy: NEVIDNI FANT
12. Stepančič, Damijan: SVETILNIK

Poletni obratovalni čas (julij, avgust)
Ponedeljek in sreda od 9.00 do 18.00
Torek, četrtek in petek od 8.00 do 15.00

dogodki v knjižnici dravograd
PREMAGAJ ANKSIOZNOST IN NAJDI PRAVI MIR TER
ZADOVOLJSTVO, Andrej Pešec
Andrej Pešec je univ. dipl. politolog, deluje pa kot celostni psiholog, pedagog, trener in strokovnjak za odnose
ter osebni razvoj. Vodil je že več kot 1400 predavanj, webinarjev in izobraževanj, za katere so značilni nenavadni
praktični primeri, sinteza sodobnih celostnih znanj, modrosti in motivacijske filozofije. Njegove zgodbe lahko
spremljate na socialnih omrežjih in spletni strani Znanje
za življenje https://www.znanjezazivljenje.si/.

Knjige za odrasle
1. Osojnik, Iztok: NEWYORŠKA TRILOGIJA
2. Rezman, Peter: MESTO NA VODI
3. Kočan, Kristina: DIVJAD
4. Vukšić, Goroslav – Gogo: NORCI POMORCI
5. Radmilovič, Marko: KOLESAR
6. Vrbič, Vlado: PRESTRELJENE SANJE
7. Zusak, Markus: FANT, KI JE POSTAL MOST
8. Handke, Peter: ŽALOST ONKRAJ SANJ
9. Karahasan, Dževad: TOLAŽBA NOČNEGA NEBA
10. Čander, Mitja: SLEPEC
11. Zajc, Lenart: DELCI SVETLOBE
12. Rooney, Sally: NORMALNI LJUDJE

Novitete
1.

Sapolsky, Robert M.: OBNAŠAJ SE!

2.

Holiday, Ryan: OVIRA JE POT

3.

Duckworth, Angela: PREDANOST

4.

Sinek, Simon: VODITELJI JEDO ZADNJI

5.

Dolinšek, Janez: DALEČ OD BLIZU

6.

Spitzer, Manfred: OSAMLJENOST

7.

Radinger, Elli H.: MODROST STARIH PSOV

8.

Hočevar, Tone: SKUŠNJAVE

9.

Saunders, Cicely: ČUJTE Z MENOJ

10. Barbu, Petre: VELIKA ZABAVA
11. Gorny, Grzegorz: VATIKANSKI TAJNI ARHIV
12. Pahor, Boris: TAKO MISLIM

Andrej Pešec, 6. januar 2020

Obisk slepih in slabovidnih uporabnikov,
20. januar 2020
V Dravogradu se že nekaj let srečuje skupina slepih in
slabovidnih ljudi, ki prihajajo iz različnih koroških krajev.
Srečujejo se v prostorih Obrtne zbornice Dravograd, za
njihova srečanja pa skrbi Andreja Božnik. V preteklih letih smo se nekajkrat udeležili njihovih srečanj in jim kaj
zabavnega prebrali. Tokrat pa smo jih povabili v naše
prostore in jim predstavili, kaj vse knjižnica nudi uporabnikom s posebnimi potrebami.

V knjižnici imajo brezplačno članstvo in si lahko izposodijo knjige z velikim tiskom, zvočne knjige, povečevalne
lupe. Ker imamo urejen dostop do naših prostorov, lahko obiščejo naše dejavnosti in prireditve. Seveda pa se
prilagajamo njihovim specifičnim potrebam in prisluhnemo njihovim željam.

junij 2020

• Informator

23

knjižnica

ČAROBNA AFRIKA – potopisno predavanje
Marinke Dretnik, Suzane Planšak,
Jasmine Popič
Že nekaj let zapored gostimo pogumne Korošice, ki se
vsako leto podajo na novo avanturo. Tokrat so obiskale
čarobno Afriko. Po Namibiji in Bocvani so dobre tri tedne
potovale z avtomobilom, spale pod zvezdami med divjimi živalmi.

Literarni večer s pisateljico in pesnico
Antico Marijanac
Antica Marijanac je predstavila avtobiografski roman
Razsuti cvetovi, v katerem je opisano njeno življenje, posvečeno učiteljskemu poklicu. Prva leta poučevanja jo je
pot zanesla tudi v Dravograd, kjer je nekaj let poučevala
na OŠ Neznanih talcev. Med obiskovalci se je Antice marsikdo spomnil kot sodelavke ali učiteljice.
Ob slovenskem kulturnem prazniku je v knjižnici predstavila
svoje življenje in delo ter se vrnila v čas po 2. svetovni vojni.

ČAROBNA AFRIKA – potopisno predavanje Marinke Dretnik, Suzane
Planšak, Jasmine Popič, 22. januar 2020

DEMENCI PRIJAZNA TOČKA
Dom Hmelina, dom za starejše občane in Spominčica,
slovensko združenje za pomoč pri demenci sta v Društvu
upokojencev in Knjižnici Dravograd odprla DEMENCI PRIJAZNI TOČKI. Točka je namenjena osebam z demenco,
njihovim svojcem in vsakemu, ki želi pridobiti informacije
o bolezni in o tem, kam se obrniti po pomoč in nasvet.

Otvoritev »Demenci prijazne točke«, 27. januar 2020

PROJEKT DOLGOTRAJNE OSKRBE
Koroški dom starostnikov izvaja pilotni projekt dolgotrajne oskrbe, ki bo izhodišče za dokončno ureditev sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe. Med partnerji sta tudi Občina Dravograd in Društvo upokojencev
Dravograd s prostovoljci, izvajalci programa Starejši za
starejše.
V naši knjižnici potekajo usposabljanja za prostovoljce,
prav tako pa so vsak drugi teden potekala predavanja za
širšo javnost z različnimi tematikami: prehrana starostnika, prva pomoč, paliativna oskrba, nasilje v družini, osebna higiena, komunikacija z osebami z demenco. V letu
2020 so bila izpeljana štiri predavanja, najmanj toliko je
bilo planiranih še do junija, vendar jih žal nismo mogli
izpeljati.
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Literarni večer z Antico Marijanac, 5. februar 2020

PROJEKTI, KI JIH ZARADI EPIDEMIJE COVID-19
NISMO USPELI ZAKLJUČITI
12. sezona bralne značke za odrasle
»Korošci pa bukve beremo«
Letošnjo sezono je bralno značko spet osvojilo več kot 100
bralcev, natančneje 108. Zaključno prireditev, načrtovano
15. aprila, smo morali zaradi epidemije Covid-19 odpovedati. Kljub temu pa smo se našim zvestim bralcem za
sodelovanje zahvalili s knjižnim darilom, ki so ga prejeli v
maju, ko smo ponovno odprli vrata knjižnice.
Branje ob kavi
Tudi na branju ob kavi smo se letos družili samo nekajkrat.
V mesecu februarju smo obiskali Knjižnico Radlje ob Dravi,
ki se je pred nekaj leti preselila v večje in primernejše prostore. Zelo lepo nas je sprejela direktorica Slavica Potnik, ki
nas je popeljala skozi njihovo delovanje, nam predstavila
dejavnosti in projekte. Prijetna druženja ob kavi bomo nadaljevali v septembru.

Knjižnica / naši najmlajši

Pravljične ure
Otroke, ki so redno obiskovali pravljične ure, smo nagradili s
slikanico. Prejeli so jo v maju, ko smo ponovno odprli knjižnico. Žal tudi zanje nismo mogli izpeljati načrtovane zaključne
prireditve. Veselimo se ponovnega druženja v oktobru.
POLETNO BRANJE IN PAKETI PRESENEČENJA
za odrasle in otroke
Že v mesecu juniju smo za vas pripravili poletne pakete
presenečenja za odrasle in otroke, ki v tem času še olajšajo
izbor gradiva. V paketih boste našli počitniško literaturo za
brezskrbne dopustniške dni na plaži, v objemu planin ali
na domačem ležalniku. Za otroke smo pripravili poletne
pravljične pakete s knjigami o toplem poletju in počitniških dogodivščinah. V paketu boste našli nagradni kupon,
izpolnjenega oddali v skrinjico v knjižnici in sodelovali v
nagradnem žrebanju, ki bo 11. septembra 2020.

Za otroke in mladino smo pripravili tudi počitniški kotiček,
v katerem so razstavljene pustolovske, ljubezenske, počitniške knjige po starostnih stopnjah.

naši najmlajši
VRTEC libeliče
Mmm, kako diši!

Otroci v vrtcu Libeliče imajo zelo radi,
če jih nekdo obišče – pa naj so to gasilci, babice ali dedki … vedno se jih razveselijo in z njimi uživajo. Vsako leto nas
v vrtcu obišče dedek Branko in skupaj
z otroki speče najbolj slastne palačinke.
Tudi v tem šolskem letu nas je obiskal
in pogostil s pečenjem palačink. Ob
prihodu dedka so se otroci izkazali za
izvrstne gostitelje, saj so dedka sprejeli
izjemno prijazno. Skupaj smo si pogledali, katere sestavine potrebujemo za
peko, jih poimenovali, naštevali … Z
zanimanjem so pomagali pri mešanju

Dan pred »korono«
V vrtcu ni nikoli dolgčas, vedno se kaj
dogaja, ustvarja … Vedno imamo načrte in ideje za delo in igro. Tako smo se
tudi v tednu pred »korono« odpravili na
sprehod čez mali most nad reko Dravo.
Razigrani, veseli smo premagovali pot,
še vedno pa imeli čas za opazovanje
okolice. Otroci so opozarjali na stvari,
ki so jih pritegnile: avtomobili, hiše …
pozdravljali so ljudi, ki smo jih srečevali … V reki Dravi smo opazili račke, se

in pripravi. Med peko pa smo z dedkom prijetno kramljali, mu peli pesmice, rime in zastavljali uganke. Palačinke
smo namazali z marmelado in čokolado. Sledila je prava pojedina, slastna
marmelada in slastne palačinke, juhuhu … Prijeten vonj po palačinkah pa je
privabil tudi šolske otroke, ki so se nam
kasneje pridružili in skupaj smo preživeli prijetno dopoldne. Z dedkom smo
se dogovorili, da nas spomladi spet
obišče. A žal smo se znašli v situaciji, ko
smo bili vsi doma in komaj čakamo, da
se stanje normalizira in da lahko z našim delom nadaljujemo.
Monika Rus

o njih pogovarjali, jih opisovali ter se
dogovorili, da bo to tema za naše delo
in dejavnosti v naslednjih tednih. Med
opazovanjem me je za rokav pocukal otrok in mi rekel: »Lej, kk se Drava
premika.« Polni vtisov smo se vrnili v
igralnico, takrat pa so 'udarile' novice o
ukrepih ob pojavu koronavirusa. Z otroki smo se o tem pogovorili. Ob pesmici smo se naučili pravilno in zadostno
umivati roke, skupno smo odstranili vse
plišaste igrače, prav tako smo se dogo-

vorili, da otroci v vrtec ne prinašajo svojih igrač. Malo so me začudeno gledali,
a se z menoj strinjali. Naslednje jutro je
prišel v vrtec fant, ki je vsak dan prinašal blazino za spanje. Z žalostnimi očmi,
vendar z razumevanjem, mi je rekel: »Al,
ko bo ta bolezen minva, bom pa spt
lahko prneso pojšt.« Tako vsi čakamo,
da to mine in se vrnemo v vrtec, kjer se
bomo spet družili, igrali in delali načrte
za …
Anica Vindiš
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VRTEC dravograd
Akcija Srčna pisma
za male borce

V sodelovanju z Društvom Viljem Julijan smo se akcije Srčna pisma za male
borce lotili z uvodnim pogovorom o
resnejših boleznih (o boleznih, ki nam v
vrtcu niso najbolj poznane; o boleznih,
ki so veliko težje, kot so gripa, prehlad,
angina …). Pogovarjali smo se o tem,
kaj pomeni, če si dolgotrajno bolan.
Nekateri otroci iz oddelka že imajo nekaj znanja o tem, saj imajo omenjene
bolezni in posledice le-teh možnost
občutiti in spremljati pri ljudeh, ki jih
poznajo. Začeli so razmišljati, kako se
počutijo predvsem otroci, ki so dalj
časa v bolnišnici ali jim bolezen preprečuje vsakodnevne aktivnosti (so žalostni, ker se ne morejo igrati doma; za
praznike pridejo drugi k njim, a bi mogoče raje oni obiskali sorodnike; pogrešajo prijatelje iz vrtca …). Popolnoma
spontano se je hitro oglasilo sočutje.
Otroci so izrazili željo, da jim narišemo
nekaj veselega, živahnega, pozitivnega, kar jim bo polepšalo dneve (v večini
je bila to zaradi aktualno obravnavane

teme mavrica). Med risanjem sva jih s
sodelavko spodbujali, da so z besedami izrazili, kaj želijo sporočiti otrokom,
ki so jim namenjena srčna pisma – naj
čim prej ozdravijo, naj bodo srečni, naj
se imajo lepo. Risbice smo nalepili na

Doroteja Majcen

skim letom. Komisija za sprejem otrok
v vrtec zato ni bila potrebna. Vsem že
vključenim otrokom smo lahko omogočili tudi želene premestitve v druge
oddelke oziroma enote. Slednje nam
je seveda omogočila gradnja novega
vrtca v Šentjanžu, ki se ga vsi že neizmerno veselimo. To lahko potrdim kot
svetovalna delavka, predsednica sveta
zavoda ter kot mamica dveletnemu
sinu, ki prav tako obiskuje vrtec.
V letošnjem šolskem letu je bilo za
vključitev v enoto Šentjanž zainteresiranih kar 50 staršev otrok novincev, kar

zagotovo potrjuje in opravičuje našo
dolgoletno željo in potrebo po gradnji
novega vrtca.
Na tem mestu je zato prav, da se v imenu strokovnih delavcev in staršev zahvalim Občini Dravograd za posluh in
financiranje projekta ter investitorju za
izvedbo gradnje novega vrtca.
Kot kaže trenutna analiza, bo prostorom novega vrtca s septembrom življenje dalo nekaj več kot sto otrok, do
konca leta pa še nekaj več.
Saj veste: Hiša dobi življenje šele, ko so v
njej otroci. Janja Kerbler, svetovalna delavka

velika srca, ki se prepogibajo v kuverto … Tako bodo male borce, ko bodo
kuverte odprli, presenetile napisane in
narisane lepe želje prav IZ SRCA, ki jim z
naše strani sporočijo največ.

VRTEC Šentjanž

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK
V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO
2020/2021 IN GRADNJA
NOVEGA VRTCA V ŠENTJANŽU
V letošnjem šolskem letu je vpis prvič
potekal strnjenih 14 dni, in sicer od 2.
3. do 13. 3. 2020. Tako smo lahko večini
staršev omogočili, da so lahko vlogo za
vpis v vrtec za svojega otroka osebno
oddali na upravi Vrtca Dravograd, kjer
so prejeli tudi še druge ključne informacije. Na srečo smo z vpisom zaključili
ravno na petek, 13. 3., zadnji dan, ko je
bil vrtec še odprt, preden smo ga morali do nadaljnjega zapreti zaradi epidemije. Zaključitev vpisa nam je omogočila, da smo lahko podatke analizirali tudi
po zaprtju vrtca, oblikovali predvidene
oddelke za novo šolsko leto, pripravili
dopise in starše z obvestili razveselili o
premestitvah in sprejetju v vrtec.
V rednem roku je bilo v vrtec vpisanih
kar 130 otrok, od tega jih 18 v septembru še ne bo izpolnilo starostnega
pogoja, ki je 11 mesecev. Štirje otroci
so bili v vrtec vpisani po roku. Analiza
podatkov je pokazala, da bomo lahko v
šolskem letu 2020/2021 prvič po petih
letih v vrtec sprejeli vse vpisane otroke,
nekaj mest pa bo ostalo še za otroke, ki
bodo starostni pogoj izpolnili med šol-
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šola, oh, ta šola ...
oš Neznanih talcev Dravograd

Pouk na daljavo. Ne, kaj takšnega se v celotni zgodovini šolstva zagotovo še nikoli ni zgodilo. Mimogrede pa naj
omenim, da letošnje leto v Dravogradu obeležujemo kar 200 let šolstva in prvič so šolske klopi sredi aprila prazne.
Vsi že dva meseca sedimo doma za računalniki in se učimo na daljavo. Na neki način je to celo zabavno, po drugi
strani pa zelo naporno, saj nimamo nobenega osebnega stika med seboj. Tu in tam se vidimo na daljavo preko videokonferenc in se kaj pogovorimo, vendar to ni tisto pravo, zato nas večina že težko pričakuje, da se bomo vrnili v
šolo in vsaj zaključili šolsko leto tako, kot se spodobi, vendar smo za zdaj še vedno v negotovosti.
Pa vendarle, na prvem mestu je zdravje in tudi to nenavadno šolsko leto bo minilo. Le še ocene pridobimo, potem
pa na zaslužene počitnice, ki so tako rekoč že pred vrati in se po malem že veselimo počitniških dogodivščin.
Pazite nase in ostanite zdravi!
Učiteljica Irena Kašman
COVID-19 − PRILOŽNOST IN IZZIV
Ko smo na začetku šolskega leta vstopili v šolske prostore, si nihče izmed nas
ni znal predstavljati, da se bo naš učni
proces kmalu obrnil na glavo. Kaj nam
je pouk na daljavo prinesel dobrega
in zakaj smo bili prikrajšani, verjetno v
popolnosti ne bomo vedeli nikoli. Nekateri so se v tej situaciji znašli bolje kot
v šoli, spet drugi so tarnali, da to ni dobro za nikogar. Kolikor je bilo slabega,
je bilo verjetno tudi dobrega. Če gledamo z optimizmom, smo se marsikaj
novega naučili in sprejemali odločitve,
ki jih drugače ne bi. Vsekakor pa smo
se po svojih najboljših močeh trudili
vsi, starši, otroci, učitelji, vodstvo šole in
še marsikdo, ki nam je pri zagotavljanju
ustrezne opreme za učence priskočil na
pomoč. Vsekakor je Covid-19 za vse nas
hkrati predstavljal priložnost in izziv.
Petnajstim učencem smo za nemoteno
delo na domu priskrbeli računalnike
ali tablice, nekaterim pa smo zagotovili povišano hitrost interneta, da so
lahko svoje delo opravljali kar najbolj
učinkovito. Spoznali smo nova spletna
orodja, spremenile so se metode dela.
Prepoznali smo številna znanja, veščine
in hobije, ki jih pri običajnem pouku pri
posameznikih ne bi opazili.
Kljub izrednim razmeram, ki so povzročile, da smo 16. 3. 2020 zaprli šole, bomo
šolsko leto pripeljali do konca. Zelo veseli smo, ker smo 18. maja 2020, le nekaj
dni po dnevu šole in 200-letnici šolstva
v občini, lahko v šole sprejeli naše najmlajše. Pri pripravi varnega okolja smo
upoštevali vsa priporočila NIJZ in MIZŠ.
Organizacijsko in kadrovsko zahteven
proces. Zaradi številnih omejitev smo
namreč na pomoč poklicali in dobili
dva učitelja CŠOD. V šolo se je tako vrnilo 194 učencev 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja (18 skupin), le 2 odstotka
otrok pa je ostalo doma.
25. maja 2020 so se nam v šolskih prostorih pridružili tudi vsi devetošolci (3
skupine). Veseli smo dejstva, da so prišli

v šolo vsi in da so bili vsi dobro razpoloženi in predvsem zdravi. Kljub temu
da so bili prikrajšani za izvedbo NPZ,
bomo poskrbeli, da se bodo lahko ob
vseh omejitvah ustrezno in slovesno
poslovili od osnovnošolskega izobraževanja. Skupaj z razredniki in učitelji
bomo poskrbeli, da bo njihovo slovo
pustilo sled na ostalih generacijah.
Naj na koncu dodam zahvalo vsem, ki so
se v tej izredni situaciji potrudili izstopiti
iz okvirjev in s predanim delom poskrbeli za premagovanje neznanih ovir.
Hvala CZ Občine Dravograd, ki je skrbno spremljala in bdela nad dogajanjem
in nam glede na potrebe priskočila na
pomoč.
Ravnateljica OŠ Neznanih talcev Dravograd,
Danijela Ledinek

šeš, je to tako, kot da bi dvakrat prebral.
Učenci naše šole so ta teden sodelovali
pri projektu Teden pisanja z roko 2020,
katerega osrednja tema je bila »V naši
družini radi pišemo z roko«. Učenci so
pisali prijazna in spodbudna sporočila,
k pisanju pa so povabili tudi ostale družinske člane, učitelje na šoli in učence 1.
razredov. Nastali so zanimivi izdelki, ki
smo jih nekaj razstavili tudi v avli šole.

OSTAL BOM DOMA

Učiteljica 5. razreda, Tatjana Pšeničnik

Ostal bom doma, 			
ostal bom doma, 			
ker tako pravijo vsi 		
še Peter Prevc
take nasvete deli.

LEDENO KRALJESTVO −
GRADOVI KRALJA MATJAŽA 2020
Naša šola se je že drugo leto zapored
udeležila gradnje gradov kralja Matjaža. Skulpture v čast junaka iz povesti,
katerega legenda bo še dolgo ostala
v našem spominu, so nekaj let poprej
ustvarjali pod goro Peco, kjer vladar
počiva. Zdaj pa dogodek poteka v Črni
na Koroškem, zato je del njega tudi
lokalna šola, ki tako kot dravograjska
spada med UNESCO šole. Vsako leto
konec januarja priredijo tabor in povabijo še druge predstavnice projekta,
da bi ustvarjale z njimi. V ta namen sestavijo program, namenjen odkrivanju

Učiteljica Lina za
delo na daljavo skrbi,
mi pa jo z veseljem			
ubogamo vsi, 			
dokler se situacija ne umiri.
Jakob Jeseničnik, 5.a

TEDEN PISANJA Z ROKO – januar 2020
“Quod scribit bis legit,” pravi latinski
pregovor. Pomeni pa, da če nekaj zapi-
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kraja, spoznavanju novih vrstnikov in
ohranjanju črnjanske kulturne dediščine. Udeleženci lahko pokažemo svojo
ustvarjalnost in izvirnost, predvsem pa
spoznamo veliko novega.
Pod vodstvom gospe ravnateljice in
učitelja likovne vzgoje smo se torej tudi
letos januarja odpravili v Črno poustvarit snežno skulpturo, vredno Matjaževega imena. Po koncu petkovega pouka
smo krenili na pot, da bi kar se da hitro
prispeli na cilj. Tamkajšnji predstavniki so nas ob prihodu toplo sprejeli. Za
nas udeležence so pripravili kratek program, potem pa smo se lahko nastanili.
Pozno popoldne so sledile ustvarjalne
delavnice, skozi katere je bilo mogoče
spoznati naše likovne in ustvarjalne
sposobnosti.
Sledil je kratek ogled kraja. Ko smo stopili ven skozi vhodna vrata, smo bili vsi
še prav posebej navdušeni, kajti v Dravogradu snega do tega dneva še nismo
ugledali, ker smo bili priča milejši zimi
kot po navadi. V središču trga so nam
naznanili, da se podajamo na lov za
zakladom kralja Matjaža. Prijetno doživetje in končno obilo snega sta nam
kar lepo polepšala večer. Navdihnjeni in
polni novih idej smo malce kasneje poustvarili skico gradu, katerega gradnja
se je začela naslednji dan.
Mislim, da smo se vsi, sicer malce zaspani, a z dobro voljo, odpravili na »kraj
zločina«. Ko se je legenda naše zgodbe
s padalom spustila s hriba, smo začeli
graditi. S sošolci smo prikazali ogromno
sodelovanja in pridnih rok, kajti skulpturo smo uspešno zaključili še pravočasno. Četudi so nam na koncu oznanili,
da smo vsi zmagovalci in je bilo čutiti
rahlo razočaranje v našem »klanu«, ker
smo bili prepričani v naše prvo mesto,
in kljub temu da nam je sneg pošteno
premrazil roke, smo zaradi dobrega
programa preživeli nekaj res krasnih
trenutkov, ki jih ni moč pozabiti.
28
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Pa še nagrajeni strip našega šestošolca
Tiana Rudolfa.
BADMINTON − ŠOLSKO
TEKMOVANJE KOROŠKE REGIJE
23. 1. 2020 je v dvorani Špic D potekalo
Področno posamično tekmovanje OŠ v
badmintonu koroške regije, ki so se ga
udeležili tudi učenci naše šole. Kar nekaj učencev naše šole je prejelo medalje. Zadovoljni obrazi nagrajencev nam
povedo vse.

samostojno sejali vrtnine in se naučili
skrbeti zanje.
Velik korak naprej nam je uspel tudi v
mesecu januarju in februarju, ko smo
izvedli kolegialne hospitacije v obliki
učnega sprehoda. V okviru projekta si
poleg dodatnih dejavnosti želimo, da
učenci razvijajo kompetence podjetnosti tudi pri samih učnih urah in to
smo storili s kolegialnimi hospitacijami.
Vsi učitelji na šoli so pripravili dve učni
uri s poudarkom na eni od petnajstih
kompetenc podjetnosti, kot so npr. sodelovanje, obvladovanje negotovosti,
dvoumnosti in tveganje, motivacija in
vztrajnost … Januarja smo v hospitacijah sodelovali samo učitelji na šoli, v
mesecu februarju pa so nas obiskali in z
nami sodelovali tudi ravnatelji in učitelji iz štirih koroških šol, ki so vključene v
projekt kot implementacijske šole. Odziv na kolegialne hospitacije je bil zelo
pozitiven. Nad njimi so bili navdušeni
tako učitelji kot tudi učenci, ki so doživeli prav posebne šolske ure.
Ana Mrdavšič, učiteljica in vodja tima POGUM

Učenci 3. razreda, ki so pri uri glasbene
umetnosti razvijali kompetenco »vključevanje virov«.

Vodstvo šole čestita vsem učencem, ki
so sodelovali na tekmovanju, prav tako
pa so čestitke namenjene tudi njihovim
mentorjem.
KOLEGIALNE HOSPITACIJE PRI
PROJEKTU POGUM
V letošnjem šolskem letu nam je v okviru projekta POGUM uspelo realizirati
kar nekaj zastavljenih ciljev. Ustvarili
smo knjižico Od semena do semena,
velik korak naprej smo naredili pri postavitvi učilnice na prostem in razvijali
veščino pridelave hrane. Nekatere dejavnosti smo morali odpovedati zaradi
koronavirusa, vendar so učenci doma

ZA ŠESTOŠOLCE ZIMSKA ŠOLA V
NARAVI ŠE PRED KARANTENO
Iz Zalinega dnevnika: Četrtek, 6. 2. 2020 –
predzadnji dan na Treh kraljih
»Učitelji so nas prišli zbudit že ob sedmih. Oblekli smo se in odšli na zajtrk.
Zelo smo bili nestrpni, saj nas je danes
čakala tekma. Po zajtrku smo se oblekli
v smučarsko opremo in odšli na smučišče. Tam smo najprej še malo vadili
za tekmo. Med smučanjem je prišel na
smučišče neki kuža, in to ravno, ko sem
se spustila po strmini. Tekel je za menoj
kot neumen. Ko smo končali s smučanjem, smo se vrnili v hotel in se malo
odpočili, potem pa odšli na kosilo na
dunajski zrezek. Vsem nam je zelo prijal,
saj smo bili lačni od napornega treninga. Po kosilu smo odšli v sobe in se družili. Moja prijateljica je imela beležko z
vprašanji, ki smo si jih postavljale druga
drugi in se pri tem pošteno nasmejale.
Čakale pa so nas še priprave na Prešer-
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novo proslavo. Jaz sem bila zadolžena
za pesem Od železne ceste. Po počitku
pa je šlo zares. Ponovno smo odšli na
smučišče, saj smo imeli tekmo. Proga
je bila ledena, zato mi smučanje ni šlo
preveč dobro. Na srečo smo po tekmi
spet malo počivali, hkrati pa smo izvedeli še za zmagovalca tekme, vendar to
žal nisem bila jaz. Komaj smo čakali na
večerjo, saj je bila pica. Za dodatek je
nastala dolga vrsta. Po večerji pa smo
imeli proslavo. Ko sva jaz in moj sopevec Dominik stopila na oder, mi je šepnil, da je pozabil besedilo. Zavladala je
tišina. Le kaj je lahko še hujšega. Začetek pesmi sem mu prišepnila na uho in
bila prepričana, da se je zdaj le spomnil
besedila in mu namignila, naj že enkrat
začne. A se še vedno ni spomnil in ni
začel peti. Vsi so se pričeli smejati, nakar
je na oder stopila učiteljica in rekla, da
bomo kar skupaj zapeli. Tedaj pa se je
besedila spomnil tudi Dominik in pričel s petjem. Na koncu se je vse srečno
končalo in prav lepo sva zapela. Čakala nas je še podelitev nagrad. Tedaj pa
je v prostor vstopila učiteljica Nachbar
in nas lepo presenetila. To je bila naša
učiteljica v petem razredu, letos pa je
odšla v zasluženo upokojitev. Vsi smo
je bili zelo veseli. Prejeli smo nagrade in
čokolade. Sledila pa je še zabava, ki je
trajala do desetih zvečer. Ta dan je bil
zares zelo zabaven. Zaspali pa smo v
mislih na naslednji dan, ko smo odpotovali domov.«

Po lastni izbiri so se povezali v manjše
skupine in se dogovorili, katero lutkovno predstavo bodo zaigrali. Doma so
sešili obleko za svojo lutko, v šoli pa
so jo potem dokončali (prišili gumbe
in druge dodatke). Glavo lutke smo že
prej naredili s kaširanjem, v šoli so jo le
pobarvali s tempera barvami in narisali
obraz.
Učenci so v skupini napisali besedilo
predstave, pripravili odrsko sceno in
po pripravi svojo lutkovno predstavo
zaigrali sošolcem. Nastale so zanimive
predstave, v katerih smo vsi zelo uživali.
Tatjana Pšeničnik, učiteljica 5. b
LIKOVNO USTVARJANJE
NA DALJAVO
Pouk na daljavo je potekal tudi pri pouku likovne umetnosti. Učenci so morali
namreč s prostorskim oblikovanjem oz.
arhitekturo ter odkrivanjem različnih
vrst prostorov (odprti, zaprti, polodprti
itd.) ustvariti grajsko poslopje. In uspelo jim je. Učitelj Igor Vitrih pa je bil zelo
zadovoljen.
Nekateri učenci OŠ Neznanih talcev
Dravograd so bili tudi v »času korone«
zelo dejavni. Poleg šolskega dela so se
udeleževali raznih literarnih natečajev
in tako ali drugače ustvarjali. Predsta-

vljamo vam nekaj njihovih pesmi, ki so
nastajale v času izolacije pod mentorstvom učiteljice Darje Lesnik.
KORONA
Tiho v deželo je prišla,
korona iz neba,
zaprla v domove nas je vse,
kjer pridno razkužujemo se.
Šola zaprla vrata je,
otroci smo veselili se.
A sedaj predolgo traja že vse,
saj naveličali smo se.
Vsi bi radi spet na igrišče,
kjer naše otroško je stičišče.
Vsi bi radi sedli v šolske klopi,
ker nas to najbolj veseli.
Zdaj prihaja poletni čas,
ki vsem nam je najlepši čas.
Radi zunaj bi ga preživeli,
ne pa samo v hiši čepeli.
Znanstveniki na pomoč!
Hitro najdite zdravilo,
ki pregnalo to korona bo strašilo!
Obljubimo, da pridno navodila bomo
spoštovali in vsak dan sproti se razkuževali!

Taja Garmuš, 7. a

Zala Črešnik, 6. b

IZDELAVA LUTK
Učenci 5. razredov so imeli 12. 3. 2020
tehniški dan, ki je bil namenjen gledališki dejavnosti.
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O korona, o korona!
O korona, o korona!
Zakaj vzela moj najljubši si kotiček?
To zelo me žalosti zaradi tvoje neodgovornosti.
Sedaj igrišče prazno je in to ne more
spremeniti prav nihče.
Jaz sedaj doma sedim in v zvezke le strmim.
Koncentracijo težko držim, ker po
žogi hrepenim.
O korona, o korona! Sedaj že vsi nestrpno
čakamo, da izgine tvoja moč, da vsi mi
zaživimo kot nekoč.

Kljub temu življenje vedno zid teman prebije,
da vsa njegova energija svetu se razkrije.
Dan poslabšata strah in negativnost,
a ga obarvata sreča, pozitivnost.
Čeprav brezupna se sedanjost zdi,
ozrimo se na tiste pozitivnejše stvari.
Življenje izven družbe svet je ohromilo,
vendar ni vse črno, marsikaj se je
na dobro obrnilo.
Zmanjšala je raba se nafte in goriv,
od dimov in nesnage manj naš zrak je siv.

Tim Smrečnik, 6. c
IZOLACIJA
Ljudje smo družabna bitja,
všeč nam je družbe čar,
smo tudi sočutna bitja,
saj nam za druge je mar.
Rad bi bil brezskrben, družil se z ljudmi,
vendar ne bi rad, da zato nekdo trpi.
Bilo nam je samoumevno iti v trg in trgovino,
celo učiti se v šoli glasbo, nemščino in
zgodovino.
Zdaj gremo redko v trgovino, malokdo
po trgu roma,
pouka ni več v šoli, ker učimo se od doma.
Širijo se zgodbe, polne strahu, polne laži,
vsa ta negativnost studenec nam življenja skali.

Kar nekaj časa je minilo, spet nazaj bi stari svet,
želim si ga z vso silo.
Res je, da je težko, vendar enkrat,
kot vse, bo tudi to minilo.

Tilen Kralj, 8. b

KORONAVIRUS IN
ŠOLA NA DALJAVO
Od razglasitve epidemije dalje se je tudi
naše šolanje precej spremenilo. Pouk na
daljavo nam je na začetku povzročil kar
nekaj težav. Nekateri učenci niso imeli ne
računalnika in ne dostopa do interneta.
Hitro smo se morali prilagoditi na nove
razmere. Kljub temu da zelo radi delamo
z računalnikom, so se iz dneva v dan pojavljali novi zapleti. Učitelji so nam učno
vsebino naložili v spletno učilnico. Teža-

ve smo imeli že pri vnosu gesla. V spletni
učilnici so nas čakale razlage snovi ter naloge, ki smo jih morali reševati. Navodila
smo učenci različno razumeli. Naslednja
težava pa je bila pri oddaji nalog. Nekatere naloge smo morali oddati v spletno
učilnico, druge pa učiteljem na elektronsko pošto. Na računalnik smo si morali namestiti različne programe in se jih naučiti
uporabljati. Ker smo imeli pri tem težave,
smo se morali obrniti tudi na starše in učitelje. Seveda so nam z veseljem pomagali. Na pomoč pa nam oboji priskočijo tudi
pri razlagi snovi ali nerazumljivi nalogi.
Med seboj pa si pomagamo tudi učenci.
Večkrat se pokličemo preko video klica,
kjer skupaj rešimo kakšno nalogo. Tudi z
učitelji imamo pouk preko Zooma − aplikacije za videokonference. Učitelji nam
vedno posredujejo povratno informacijo
o delu. Po dveh mesecih dela na daljavo
smo se na takšen način dela že privadili.
V prihodnje pa nas čaka še ocenjevanje
na daljavo.
Epidemija nam je res postavila življenje na
glavo. Pogrešam že sošolce, predvsem zaradi druženja in učitelje zaradi razlage snovi. Za vse nas je to nova izkušnja in prepričana sem, da nam bo s skupnimi močmi
uspelo prebroditi ta čas.
Vita Merc, 7. a

KORONAVIRUS – COVID 19
O koronavirusu govorijo prav vsi,
zato nobenega miru zdaj več ni.
Celo učitelji so dali nam nalogo,
da napišemo pesem za to nadlogo.
Včasih vse mirno je bilo,
a zdaj mediji še samo o tem pišejo.
Kitajska predolgo tiho je bila
in zmedo po celem svetu povzročila.
Tam se je začelo govoriti, da prišla
je bolezen, ki ne da se je ukrotiti.
Zajela je države vse,
prišla je tudi do naše Slovenije.
Nekateri so padli v paniko in obup,
za starejše pa je to pravi strup.
Otroci zdaj od doma delamo
ter si kadarkoli počitek vzamemo.
Učenci pa brez skrbi,
se z nalogami spopadamo.
Koronavirus že skoraj je povsod,
o njem kroži veliko zmot,
kamorkoli prileti,
veliko katastrofo povzroči.
Vendar zdaj najbolje bo,
če doma v karanteni ostajamo,
ampak mi vseeno pozitivni smo,
saj verjamemo,
da nam na tem svetu enkrat bolje bo.

NELI PŠENIČNIK, 7. c

Šestošolec Janik Senica
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Prispevke za OŠ Neznanih talcev Dravograd
zbrala in uredila Irena Kašman
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odlični učenci v naši občini
UČENCI, KI SO BILI ODLIČNI OZiroma
ZNAŠA POVPREČJE OCEN 4,5 in VEČ VSEH 9 LET
Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd
Ravnateljica šole: Danijela LEDINEK

Metka REMIC
Vita LEBIČ
Filip JESENIČNIK
Tine ROTOVNIK
Nik ČEDE
Aiša KASAMI

Lea PEŠL
Nejc SLATINŠEK
Maja BRAČIČ
Jošt KADIŠ
Timotej OTTO

OŠ Šentjanž pri Dravogradu
Ravnateljica šole: Dragica JURJEC

Aljaž JELENKO GABERŠEK
Lara KOTNIK
Lana KRAJNC
Klavdija VRBAČ

UČENCI, KI SO V ŠESTIH LETIH GLASBENEGA
IZOBRAŽEVANJA oz. DOKONČANA GLASBENA
ŠOLA DOSEGLI ODLIČEN USPEH
Glasbena šola Ravne na Koroškem
Ravnatelj glasbene šole: mag. Aleksander KOTNIK

Maja RAVNIKAR
Matic ROŽIČ
Glasbena šola Radlje ob Dravi
Ravnatelj glasbene šole: Matej Švab, mag. prof.

Ula Krenk, klavir
Ana Mozgan, kitara

Glasbena šola Ravne na Koroškem vabi k vpisu v program glasbene in plesne
pripravnice za šolsko leto 2020/2021.
Otroci za program GLASBENE PRIPRAVNICE (starost 6 let) in PLESNE PRIPRAVNICE
(starost 6/7/8 let) opravijo samo evidentiranje preko spletnega obrazca na naslednji povezavi: www.eglasbenasola.si/applications_api/application/41.
Po opravljenem evidentiranju bodo kandidati prejeli nadaljnje informacije za vpis.
Več informacij na spletni strani Glasbene šole Ravne na Koroškem (www.gsravne.si).
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delovanje centra za krepitev zdravja Koroška
v času epidemije
Epidemija koronavirusa Covid-19 je situacija, s katero se soočamo prvič. Medtem ko aktualni dogodki nekaterim
ljudem ne predstavljajo grožnje in ne doživljajo posebnih stisk, so za druge trenutne razmere lahko zelo obremenilne. Marsikdo se tako sooča z občutki nemoči, obupa in napetosti, s socialno izolacijo in strahom pred neznanim
in nejasno prihodnostjo.
V času epidemije je moral Center za krepitev zdravja (CKZ) Koroška za nekaj časa
žal zapreti svoja vrata. Vendar smo se
strokovne delavke CKZ Koroška organizirale na drugačen način in ljudem kljub
vsemu predajamo svoja znanja v okviru
svojih strokovnih kompetenc in znanj.
Medicinske sestre smo v tem času delale
na različne načine. Nekatere neposredno s pacienti v ambulantah, nekatere po telefonu ali elektronski pošti od
doma. Vsak način dela je izjemno pomemben. Trudile smo se po svojih najboljših močeh, da bi vsi dobili pomoč, ki
jo potrebujejo.
Vseskozi smo delovale zdravstveno
vzgojno in preventivno. V ta namen smo
pripravili razne prispevke za različne starostne skupine ljudi in različne potrebe
po krepitvi zdravja, kljub in še posebej v
tej težki situaciji. Prispevke dnevno objavljamo na naši spletni strani https://
krepimozdravje.si/, na Facebook strani
Krepimo zdravje ter na spletnih straneh
Zdravstvenega doma Slovenj Gradec in
Zdravstvenega doma Dravograd. Prav
tako poskušamo doseči čim širši krog
populacije s prispevki in aktivnostmi na
lokalni televiziji, lokalnem radiju in v časopisu.
Kineziologinja je v teh tednih pripravila
aktiven odmor, ki je primeren za vse, ki v
trenutni situaciji delajo od doma, pa tudi
za vse druge ljudi brez težav v mišičnoskeletnem sistemu. Prikazala je tudi varno vadbo, ki je namenjena predvsem
zdravim nosečnicam. Oboje je posneto
in objavljeno na naši spletni in Facebook
strani. Tam boste našli tudi priporočila v
primeru bolečin v križu, ki jih je pripravila naša fizioterapevtka.
Dietetičarka pripravlja zanimiva in aktualna priporočila glede prehranjevanja. Tako lahko izveste, na kakšen način
sestaviti uravnotežen krožnik z vsemi
potrebnimi hranili, našli pa boste tudi
nasvete, kako preprečiti prenajedanje v
tem obdobju, ko smo večinoma doma
in smo tako bolj izpostavljeni zalogam
hrane. Pripravili smo nakupovalni listek
po hranilih (ogljikovi hidrati, beljakovine,
maščobe), ki vam lahko pomaga obliko32
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vati seznam, da se v nakupovalni košarici ne znajdejo samo ogljikovi hidrati
(moka, testenine, sladkor). Prav tako si
lahko preberete, kako lahko s prehranskimi odločitvami podpremo delovanje
imunskega sistema ter zakaj v stresnem
obdobju posegamo po visoko kalorični
hrani. Objavili smo tudi recepte za pripravo puhastega 'šmorna' in kruha brez
kvasa.
Ves čas trajanja epidemije smo v občasnem stiku z našimi udeleženci nekaterih dolgih delavnic (primer delavnica
Zdravo hujšanje). Tako delno nadomestimo srečanje v zdravstvenem domu,
ki v trenutni situaciji ni mogoče. Preko
telefona ali elektronske pošte smo jim
na voljo ob morebitnih dilemah in vprašanjih ter za spodbudo in motivacijo.
Ker Priprava na porod in starševstvo
žal ne more potekati v zdravstvenem
domu, smo na naši spletni in Facebook
strani delili povezave, kjer si lahko preko
kanala YouTube ogledate osnovne informacije, ki jih kot bodoči starši morate
poznati.
Prav tako nismo pozabili na naše otroke
in mladostnike. Otroci in njihove družine na naših straneh najdejo ideje, kako
oziroma na kakšen način se gibati in pri
tem upoštevati vse nasvete in priporočila države glede na nastalo situacijo
(poligon po hiši ali stanovanju, štafetne
igre s starši pred hišo, sprehodi, družabne igre z dodatkom gibalnih nalog …).
Medicinske sestre, ki izvajajo zobozdravstveno vzgojo in vzgojo za zdravje
otrok in mladostnikov, pripravljajo razne
aktualne prispevke za otroke in mladino,
ki so vezani na aktualno tematiko ali so
del rednih vsebin. Ob sodelovanju z učitelji in svetovalnimi delavkami osnovnih
in srednjih šol ter vrtcev v naši regiji posredujemo gradivo čim večjemu številu
otrok in dijakov. Psihologinji sta pisali o
načinu, kako otroku pojasniti čas v karanteni, pripravili sta pesmico o virusu z
imenom Korona, napotke za kvalitetno
učenje, pismo velikonočnega zajčka ob
morebitni zamudi pisanke, družabno
igro za vso družino in obrazec pisanja
dnevnika.

Psihologinji in diplomirana medicinska
sestra s specialnim znanjem v tem obdobju dnevno izvajajo pogovore ob
soočanju s stresom, strahovi ali skrbmi,
povezanimi s koronavirusom, tako imenovano psihosocialno pomoč.
Vsi občani Dravograda in pacienti
Zdravstvenega doma Dravograd, ki
imate vprašanja ali težave, ki se nanašajo na krepitev zdravja, izvedbo
delavnic, sladkorno bolezen, psihosocialno stisko … in potrebujete pomoč,
lahko pokličete na telefon 02 87 23
449 ali pišete na lea.rebernik@zd-dravograd.si.

V tem težkem obdobju smo se vsi skupaj ponovno spomnili, kako pomembna
vrednota je zdravje. Zelo pomembno
je, da ga krepimo vse življenje. Strokovne delavke CKZ Koroška imamo znanja
in kompetence, da vam lahko pri tem
pomagamo. V oporo smo vam lahko z
nasveti, ki so strokovni in najsodobnejši.
Tudi v tem obdobju, ko ne moremo biti
z vami fizično, ne pozabite, da mislimo
na vas in na vaše zdravje. Zato dnevno
pripravljamo priporočila, članke, navodila, snemamo posnetke, pripravljamo
igre, pesmice, recepte in še veliko več.
Spremljajte naše delo na spletni strani
https://krepimozdravje.si/ in Facebooku
in mogoče vam bo kakšen nasvet pomagal premagati vašo trenutno stisko.
Ko pa bodo razmere dopuščale, da se
lahko spet srečamo, vas bomo o tem
obvestili. Že zdaj se veselimo srečanja z
vami. Do takrat pa ostanite zdravi, ostanite doma in z nami preko spleta.

zdravje
Prispevek: Sonja Vošner, mag. farm.

Lekarna Dravograd svetuje
Novi koronavirus − SARS-CoV-2

Že od lanskega decembra, vse pogosteje pa na začetku letošnjega leta, so iz tujine prihajali skrb vzbujajoči posnetki iz nekaterih azijskih mest, ki so se znašla v popolni karanteni, po celem svetu pa se je krepil strah, povezan
z novim koronavirusom. Glavna vzroka tega strahu sta bila hitro in nenadzorovano širjenje COVID-19 po celem
svetu ter mnogo neznank v zvezi z boleznijo COVID-19, ki jo novi koronavirus povzroča.
COVID-19 se je najprej pojavil v mestu
Vuhan v provinci Hubej na Kitajskem,
kjer so zaznali več primerov pljučnic
oz. respiratornih okužb. Izključili so številne običajne povzročitelje in potrdili
okužbo z novim koronavirusom, ki so
ga poimenovali SARS-CoV-2, bolezen
pa COVID-19. Virus spada med zoonoze,
kar pomeni, da se preko živali prenaša
na ljudi. Ker gre za nov virus, še vedno
obstajajo določene neznanke, ki so povezane zlasti s trajanjem inkubacijske
dobe, kužnostjo, načinom prenosa, deležem težko potekajočih okužb ipd.

mani medicini za zagotavljanje preskrbe
z zdravili v daljšem obdobju, tako da
smo izdajali zdravila na recept v količini,
ki ustreza zdravljenju bolnika za obdobje enega meseca, zdravila brez recepta
pa v količini enega pakiranja na osebo.
Ti ukrepi za ljudi niso bili najbolj prijazni,
a kljub temu jih je bilo treba spoštovati. Kot verjetno povsod drugod, je bilo
največ negodovanja nad vrstami pred
izdajnim okencem. Toda žal drugače v
danih razmerah ni šlo, saj smo imeli potrjene okužbe s COVID-19 tudi v občini
Dravograd.

V januarju 2020 so prve primere zaznali tudi drugje na Kitajskem, posamezne
primere pa še v državah Jugovzhodne
Azije, Avstralije, ZDA, Francije in Nemčije. Možnost prenosa in okužbe se je
eksponentno povečevala in 4. marca
2020 smo v Sloveniji zabeležili prvi potrjen primer okužbe s COVID-19. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je
izbruh SARS-CoV-2 razglasila za pandemijo, kar pomeni, da se je nevarnost za
zdravje ljudi praktično razširila po vsem
svetu.

Že takoj po prvih informacijah o nevarnosti novega koronavirusa in njegovega
izredno hitrega širjenja znotraj skupnosti se je v lekarnah izredno povečalo
povpraševanje po razkužilih in zaščitnih
maskah. Kljub ustreznim zalogam, ki
smo jih deloma vnaprej načrtovali, so
le-te v tednu dni popolnoma pošle. V
Koroški lekarni smo veliko naporov vlagali v lastno izdelavo razkužil in nabavo
surovin zanje. Z velikim zadovoljstvom
lahko povem, da nam je uspelo v tem
obdobju zagotavljati solidno preskrbo z
razkužili za uporabnike in mnoga podjetja, ki so v tistih dneh ohranjala proizvodnjo. Seveda pa smo morali izdajo
v najbolj kritičnem obdobju omejiti na
manjše količine, da smo minimalno količino razkužila lahko zagotovili čim širšemu krogu ljudi. Bistveno več težav je
bilo z maskami, saj smo skoraj dva tedna
ostali brez njih.

Z negotovo in popolnoma neznano situacijo smo se soočili tudi v Sloveniji, in
sicer tako v svojem delovnem kot tudi
domačem okolju. Veliko je bilo neznank
in ugibanj, kako pravilno ravnati, saj je
bilo na začetku zelo malo konkretnih navodil, ukrepati pa je bilo treba takoj.
V Koroški lekarni smo vsak dan skrbeli za
redno razkuževanje vseh površin, ki bi
lahko predstavljale tveganje za kontaktni prenos okužbe COVID-19, prav tako
smo namestili razkužila, ki so jih lahko
naši uporabniki ob prihodu v lekarno
uporabili. Iz preventivnih razlogov smo
izdelali še posebno izdajno okence, ki ga
do zdaj v naši lekarni v Dravogradu nismo imeli, s čimer smo v prvi vrsti poskrbeli tako za varnost naših strank kot tudi
za varnost vseh naših zaposlenih.
13. marca je začela veljati odredba o
omejitvi izdaje zdravil za uporabo v hu-

Veseli me, da se epidemiološka slika v
Sloveniji v zadnjem obdobju izboljšuje,
kar dokazuje, da so bili na ravni države
sprejeti pravilni ukrepi, ki so se jih ljudje
tudi dejansko držali. Smo v obdobju
zmernega optimizma, ko se preventivni
ukrepi postopno odpravljajo, kljub temu
pa nekateri epidemiologi že opozarjajo na neizbežnost drugega vala okužb.
Iz tega razloga je pomembno, da se še
vedno zavedamo resnosti situacije in na
vsakem koraku skrbimo, da preprečimo
ponovni izbruh okužb COVID-19 v Sloveniji.

Splošni nasveti in pravila za zaščito
pred okužbo s COVID-19 so enaki kot
pri gripi in ostalih boleznih dihal:
• Skrbimo za higieno rok (temeljito
umivanje rok s toplo vodo in milom,
če tega ni, si roke razkužimo);
• Kašljamo in kihamo v robec ali rokav;
• Ohranjamo minimalno varnostno razdaljo (vsaj 1,5 m);
• Izogibamo se dotikanju oči, nosu in
ust;
• Izogibamo se zaprtim prostorom z večjo gostoto ljudi;
• Izogibamo se stikom z bolnimi osebami;
• Skrbimo za redno čiščenje in dezinfekcijo površin, ki se jih pogosto dotikamo;
• Izogibamo se uživanju surovega ali
slabo termično obdelanega mesa;
• Skrbimo za redno zračenje prostorov;
• Uporaba zaščitnih mask, ki pokrivajo
nos in usta, je smiselna pri osebah,
ki imajo simptome akutnega obolenja dihalnih poti, v vsakem primeru
pa je trenutno obvezna v vseh javnih zaprtih prostorih. Stroka uporabo
zaščitnih mask priporoča tudi v vseh
drugih primerih, ko ohranjanje minimalne varnostne razdalje (vsaj 1,5 m)
ni mogoče;
• V primeru simptomov (slabo počutje,
povišana telesna temperatura, kašelj
ipd.) OSTANITE DOMA in POKLIČITE
svojega osebnega zdravnika.
Naj v zaključku izkoristim priložnost in
se vsem uporabnikom naše lekarne
zahvalim za dosedanje sodelovanje,
dosledno upoštevanje sprejetih preventivnih ukrepov in zlasti za razumevanje
ter strpnost, ki sta v teh težkih trenutkih
še toliko pomembnejša. Prav vsakomur
pa svetujem, da upošteva zgoraj navedene preproste preventivne ukrepe, saj
lahko z njimi tako kot posamezniki in kot
družba naredimo največ, da preprečimo
morebiten ponoven izbruh okužb COVID-19.
Ostanite zdravi!
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DRAVOGRAD
Prikaz Zdravje v občini 2020 je namenjen pregledu
ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem.
Okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno
vpliva na njihovo zdravje. S prikazom zdravstvenega
stanja želimo spodbuditi deležnike na lokalni ravni, zlasti odločevalce, pri njihovih aktivnostih za promocijo
in krepitev zdravja svojih prebivalcev.
Podatke za vse slovenske občine, dodatne grafične
prikaze in definicije kazalnikov najdete na spletni strani
http://obcine.nijz.si.
Več podatkov o zdravju pa lahko najdete na spletni
strani https://podatki.nijz.si.

NEKAJ DEJSTEV O ZDRAVJU V OBČINI
Zdravstveno stanje in umrljivost
 Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala
povprečno 22,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4
dni.
 Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega
krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za
sladkorno bolezen prav tako.
 Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9
na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih
obravnav zaradi zlomov kolka 5,4 na 1000, v Sloveniji pa
6,5.
 Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu
slovenskemu povprečju.

Slika 1: Odstotek uporabnikov konoplje (marihuane, hašiša) kadarkoli v življenju, Slovenija, 2018

Izdal: Nacionalni Inštitut za javno zdravje
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
E-mail: info@nijz.si
Slike: Barbara Ploštajner, Roman Bor, Victoria Zakrajšek
Datum: april 2020 (četrtek, 02.04.2020 @ 07:48:33)
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Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na
100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v
transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v
Sloveniji pa 1,4.
 Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je
bil nižji od slovenskega povprečja.
 Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega
črevesa in danke je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka
materničnega vratu je bila 75,4 %, v Sloveniji pa 71,7 %.


Slika 2: Umrljivost po stalnem bivališču na 100.000 prebivalcev starostno standardizirana, povprečje 2014–18

ZDRAVJE V OBČINI 2020
Kazalniki zdravja v občini: Dravograd
Prikazane so izbrane vrednosti kazalnikov zdravja za občino v primerjavi z upravno enoto, statistično regijo in Slovenijo. Graf kaže primerjavo kazalnikov na ravni
občine z državnim povprečjem. Kazalniki so testirani na statistično značilnost. V majhnih občinah zaradi majhnega števila dogodkov lahko pričakujemo večja
nihanja vrednosti kazalnikov med posameznimi leti. Definicije, dodatni podatki in grafični prikazi so dostopni na NIJZ spletni strani ▸.

 ▲ ∎ ▼ Položaj občine glede na povprečje Slovenije (|) in glede na razpon vrednosti po občinah od najnižje do najvišje (∎∎). Pri kazalnikih, kjer ni oznake, v
opazovanem časovnem obdobju ni bilo pojava (n ).

Barve in oblike oznak pomenijo:
▲ Zelena – občina je statistično značilno boljša od povprečja preostale Slovenije.
∎ Modra – občina je statistično značilno različna od povprečja preostale Slovenije, želenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti.
▼ Rdeča – občina je statistično značilno slabša od povprečja preostale Slovenije.
 Rumena – občina se statistično značilno ne razlikuje od povprečja preostale Slovenije.
Bela – vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva.

Umrljivost*

Zdravstveno stanje

Preventiva

Dejavniki tveganja

Prebivalci in skupnost

○

Kazalnik

Občina

UE

Regija

SLO

Enota

1.1 Razvitost občine

1,02

/

/

1,00

indeks

1.2 Prirast prebivalstva

-1,8

-1,8

0,5

6,8



1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)

6,4

6,4

5,0

5,3

1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)

14,4

14,4

15,0

14,4

%

1.5 Stopnja delovne aktivnosti

60,6

60,6 60,8 64,4

%

Več od povprečja

●

%

2.1 Telesni fitnes otrok

46,7

46,7

51,3

52,3

indeks

2.2 Prekomerna prehranjenost otrok

24,8

24,8

27,4

24,5

%

2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah

1,7

1,7

1,7

1,4

sss/1000

2.6 Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji

5,9

5,9

8,5

9,1

%

12,9m

12,9

12,3

20,7

%

2.11 Konoplja (marihuana, hašiš)

Manj od povprečja

3.1 Odzivnost v Program Svit

67,8

67,8

65,2

64,6

%

3.2 Presejanost v Programu Zora

75,4

75,4

76,7

71,7

%

3.4 Presejanost v Programu DORA

76,8

76,8

74,4

76,2

%

4.2 Bolniška odsotnost

22,2

22,2

24,0

16,4

dnevi

4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)

0,7

0,7

0,9

1,0

sss/1000

4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)

1,4

1,4

1,8

1,9

sss/1000

4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni

4,6

4,6

4,9

5,2

sss/100

4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka

21,4

21,4

23,3 23,0

sss/100

4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi

10,4

10,4

11,5

11,9

sss/100

4.8 Srčna kap (35-74 let)

1,9

1,9

2,9

2,1

sss/1000

4.9 Možganska kap (35-84 let)

4,3

4,3

3,2

2,6

sss/1000

4.10 Novi primeri raka

523

523

552

563

sss/100.000

4.15 Novi primeri raka debelega črevesa in danke

73

73

70

70

sss/100.000

4.16 Novi primeri raka pljuč

53

53

75

67

sss/100.000

4.17 Novi primeri raka dojke

88

88

104

121

sss/100.000

4.18 Novi primeri malignega melanoma

17

17

20

26

sss/100.000

4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)

5,4

5,4

6,4

6,5

sss/1000

4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj

13,2

13,2

15,4

14,7

sss/100

4.13 Pomoč na domu

1,9

1,9

1,1

1,7

%

4.14 Klopni meningoencefalitis

20,2

20,2

23,5

9,2

sss/100.000

5.1 Umrljivost po stalnem bivališču

937

937

955

916

sss/100.000

5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)

85

85

84

77

sss/100.000

5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)

145

145

164

162

sss/100.000

5.6 Umrljivost zaradi raka pljuč (0-74 let)

31

31

46

41

sss/100.000

5.7 Umrljivost zaradi samomora

24

24

21

19

sss/100.000

●

●
●
●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●

Legenda: /: kazalnik na tej administrativni ravni ni smiseln; sss: starostno standardizirana stopnja na 100, 1.000 ali 100.000 prebivalcev, na slovensko populacijo 1.7.2014. *: spremenjen izračun po stalnem bivališču namesto
po običajnem je pojasnjen v "Opisi kazalnikov" v dokumentu "Metodološka pojasnila" na spletni strani.
m
: Podatki temeljijo na statističnem modelu.

Pojasnilo h kazalnikom:

Prebivalci in skupnost: 1.1: leto 2018; 1.2: leto 2018; 1.3: leto 2018, stari 80 let in več; 1.4: leto 2018, stari 25-64 let; 1.5: leto 2018, stari 15-64 let. Dejavniki tveganja za zdravje: 2.1: leto 2018, otroci in mladostniki, stari 6-14
let; 2.2: leto 2018, otroci in mladostniki, stari 6-14 let; 2.5: povprečje 2013-2017; 2.6: povprečje 2013-2017; 2.11: leto 2018. Preventiva: 3.1: leto 2018; 3.2: povprečje 1.7.2015 – 30.6.2018, ženske, stare 20-64 let; 3.4: 1.1.2018 –
31.10.2019, ženske, stare 50-69 let. Zdravstveno stanje: 4.2: leto 2018, zaposleni prebivalci; 4.3: povprečje 2014-2018, bolnišnične obravnave, stari 0-19 let; 4.4: povprečje 2014-2018, bolnišnične obravnave, starejši od 15 let;
4.5: leto 2018; 4.6: leto 2018; 4.7: leto 2018; 4.8: povprečje 2014-2018, bolnišnične obravnave, stari 35-74 let; 4.9: povprečje 2014-2018, bolnišnične obravnave, stari 35-84 let; 4.10: povprečje 2012-2016, novo odkriti raki razen
nemelanomskega; 4.11: povprečje 2014-2018, bolnišnične obravnave, stari 65 let in več; 4.12: leto 2018; 4.13: leto 2018, stari 65 let in več; 4.14: povprečje 2009-2018; 4.15: povprečje 2012-2016; 4.16: povprečje 2012-2016; 4.17:
povprečje 2012-2016; 4.18: povprečje 2012-2016. Umrljivost: 5.1: povprečje 2014-2018; 5.2: povprečje 2014-2018, stari 0-74 let; 5.3: povprečje 2014-2018, stari 0-74 let; 5.6: povprečje 2014-2018, stari 0-74 let; 5.7: povprečje
2014-2018.

Viri podatkov:

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Fakulteta za šport (UL), Register raka, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo:
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KAJ JE KONOPLJA?
Konoplja je do šest metrov visoka rastlina, v kateri se
nahaja več kot 400 različnih kemičnih snovi, med katerimi sta najbolj znani aktivni substanci kanabinoida
THC (delta-9-tetrahidrokanabinol) in CBD (kanabidiol).
Medtem ko CBD nima psihoaktivnih učinkov, je THC
psihoaktivna snov, ki lahko povzroča zasvojenost in
druga tveganja za zdravje ljudi. V Sloveniji je psihoaktivno konopljo in pripravke iz nje (hašiš, hašiševo olje
in marihuana) kaznivo gojiti in prodajati, posredovati
ali omogočati njeno uporabo, medtem ko se posest
manjše količine za enkratno lastno uporabo obravnava
kot prekršek, kar pomeni, da v Sloveniji posest manjše
količine psihoaktivne konoplje za enkratno lastno uporabo pravno formalno ni kaznivo dejanje. Izjema je
konoplja, ki jo je dovoljeno gojiti in uporabljati v industrijske in prehranske namene in za katero je v državah EU dovoljena koncentracija THC pod 0,2 % v suhi
snovi rastline in se uporablja za izdelovanje vrvi, blaga,
moke, olja, kozmetične pripravke itd.
Ali konoplja* lahko povzroči zasvojenost?
Psihoaktivne snovi v konoplji (THC) delujejo na možganski center za ugodje, kjer se razvije mehanizem
zasvojenosti. Tako kot pri drugih psihoaktivnih snoveh
se po dlje trajajoči uporabi razvije toleranca - to pomeni, da mora uporabnik za isti učinek uporabiti večjo
količino psihoaktivne snovi, razvije pa se lahko tudi zasvojenost. Znano je, da se zasvojenost v višjem deležu
razvije pri ljudeh, ki so začeli uporabljati konopljo* že
v mladosti.
Kakšne so posledice rabe konoplje pri otrocih in
mladostnikih?
Uporaba konoplje je škodljiva, še zlasti v obdobju
mladostništva. V času odraščanja so človeški možgani
zelo občutljivi na zunanje vplive. Raziskave so pokazale, da kanabinoidi pri otrocih in mladostnikih vplivajo
na razvoj tistega dela možganov, ki je zadolžen za obdelavo sprejetih podatkov in za miselne procese, ki
na koncu pripeljejo do reševanja problemov in sprejemanja odločitev (npr. pri računanju). Pri redni uporabi
se te sposobnosti zmanjšajo, še posebej pri tistih, ki
so začeli uporabljati to drogo pred 18. letom starosti.
Uporabo konoplje pri otrocih in mladostnikih nekatere
raziskave povezujejo tudi s slabšim učnim uspehom in
predčasno opustitvijo šolanja. Poveča se tudi tveganje
za uporabo drugih drog in zasvojenosti.
Stanje v Sloveniji
Konoplja (marihuana in hašiš) je najbolj razširjena prepovedana droga med prebivalci Slovenije. V zadnjih
letih vsebnost THC v konoplji narašča, kar med upo-

rabniki dodatno povečuje tveganje za zdravje.
Mladostniki
Tipično obdobje za pričetek uporabe konoplje sega v
obdobje pozne adolescence in doseže vrh v zgodnji
odraslosti. Po podatkih raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju iz leta 2018 je vsak
peti (21 %) 15-letnik in skoraj vsak drugi 17-letnik (42
%) že kdaj v življenju uporabil konopljo, dnevno** pa
konopljo uporablja skoraj 3 % 15-letnikov in skoraj 4 %
17-letnikov (Slika 3).

Slika 3: Dnevna** uporaba konoplje pri 15 in 17-letnikih

Skoraj polovica 15-letnikov (48 %) in 62 % 17-letnikov
meni, da bi zelo lahko ali lahko dobili konopljo v naslednjih 24 urah, kar pomeni, da je konoplja v Sloveniji
zelo lahko dostopna droga.
Odrasli
Uporaba konoplje lahko povzroča škodljive zdravstvene posledice, tako akutne kot kronične. Med
akutnimi učinki je ena najresnejših posledic povečano
tveganje za udeležbo v prometnih nezgodah. Kronični
učinki vključujejo nastanek zasvojenosti, bolezni dihal
in razvoj psihotičnih simptomov. Bolj ogroženi so tisti,
ki pogosto uporabljajo kanabinoide, in tisti, ki so začeli
z uporabo v mladosti.
V zadnjem desetletju je v Sloveniji število zastrupitev s THC naraslo. Tako so bili med leti 2014 in 2017
kanabinoidi najpogostejše prepovedane droge, ki so
jih odkrili pri odraslih zastrupljencih z drogami v UKC
Ljubljana.
Po podatkih Nacionalne raziskave o uporabi tobaka,
alkohola in drugih drog med prebivalci Slovenije, ki
jo je v letu 2018 izvedel Nacionalni inštitut za javno
zdravje, je konopljo že kdaj v življenju uporabilo 21 %
prebivalcev Slovenije v starosti 15–64 let, med njimi
so jo najpogosteje uporabili moški, stari med 25 in 34
let (40 %).

* tukaj in v nadaljevanju je pod konopljo mišljena psihoaktivna konoplja in pripravki iz nje (marihuana, hašiš, hašiševo olje)
** dnevna uporaba pomeni uporabo konoplje 20 ali več dni v zadnjih 30 dneh
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ZDRAVJE V OBČINI 2020

Primerjava podatkov raziskave iz leta 2018 s podatki iz
raziskave 2011-2012 kaže, da je prišlo do zvišanja uporabe konoplje, in sicer pri obeh spolih in skoraj vseh
starostnih skupinah (Slika 4).

uradni medicini, saj ti pripravki ne morejo zagotavljati
učinkovitosti in varnosti.

Slika 6: Najpogostejše zdravstvene težave, zaradi katerih so uporabili konopljo

Slika 4: Uporaba konoplje kadarkoli v življenju po starostnih skupinah, 2011/2012 in 2018

Uporaba konoplje v medicinske namene
S spremembo Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog
je v Sloveniji od leta 2014 dalje omogočeno, da lahko
zdravnik, skladno s strokovnimi smernicami in predpisi,
predpiše zdravila na osnovi naravnih ali umetnih kanabinoidov in od leta 2016 dalje medicinsko konopljo
(THC).
Po podatkih Nacionalne raziskave o uporabi tobaka,
alkohola in drugih drog med prebivalci Slovenije iz leta
2018 je 8 % Slovencev že kdaj uporabilo konopljo v
različne zdravstvene namene. Med njimi je višji delež
žensk. Med osebami, ki konoplje v zdravstvene namene še niso uporabili, jih 14 % razmišlja o tem, da bi
jo uporabili v prihodnje (Slika 5).

Slika 5: Uporaba konoplje v medicinske namene po spolu in starostnih skupinah

Le 2 % uporabnikov konoplje v zdravstvene namene
je prejelo konopljo na zdravniški recept. Večina jo je
kupila od znanca, v specializirani prodajalni ali preko
spleta. Uporabili so jo zaradi različnih zdravstvenih
težav, največkrat zaradi akutne ali kronične bolečine,
zaradi težav s spanjem in različnih kožnih obolenj (Slika
6). Potrebno je poudariti, da marihuana, hašiš in hašiševo olje, ki se ponujajo na črnem trgu, niso registrirana zdravila in se ne uporabljajo za zdravljenje v

Konoplja in vožnja
Vožnja pod vplivom katerekoli psihoaktivne snovi, tudi
konoplje, je prepovedana. Poleg alkohola postaja konoplja čedalje pogostejše zaznana snov pri voznikih
in pomembno vpliva na področje prometne varnosti.
Študije kažejo, da se tveganje za prometno nezgodo
pri voznikih, ki vozijo pod vplivom konoplje poveča za
najmanj dvakrat. Tveganje se še dodatno poveča ob
kombinaciji THC z alkoholom ali drugimi psihoaktivnimi snovmi. Rezultati raziskave o uporabi drog med
slovenskimi vozniki, ki jo je izvedla Agencija za varnost
prometa v letu 2016 so pokazale, da je 8 % vprašanih
že sedlo za volan pod vplivom prepovedanih drog,
med katerimi je bila najpogostejša konoplja. Zaradi
navedenega policija vse več pozornosti namenja tudi
preverjanju prisotnosti drog pri voznikih v cestnem
prometu (poseben postopek in preizkus z napravo za
hitro ugotavljanje drog).
Preventiva
Pri učinkovitem preprečevanju rabe drog so pri mladostnikih ključni varovalni dejavniki, med katerimi je
na prvem mestu podporno ožje družinsko okolje in
dobri odnosi v družini. Otroci, ki jim starši nudijo dovolj opore in varne navezanosti, se redkeje zatekajo
v družbo vrstnikov, ki uživajo psihoaktivne snovi, prav
tako je verjetnost rabe drog med mladimi, ki preživijo veliko kvalitetnega časa s starši, oziroma družino,
manjša.
Velik vpliv ima tudi pozitivno šolsko okolje in ustrezni ukrepi lokalnih skupnosti oziroma politik na lokalni
ravni. Vloga slednjih je predvsem omogočanje, nudenje in financiranje prostorov in dejavnosti, pri katerih
se lahko mladi združujejo in preživljajo čas v obliki
različnih aktivnosti, s pomočjo katerih se lahko mladostniki na zdrav način povezujejo z vrstniki. Vse več
raziskav namreč potrjuje pomen organizacije prostočasnih mladinskih aktivnosti in vrstniških skupin na
zgodnje oblikovanje življenjskega sloga. Zelo malo
mladostnikov, katerih prijatelji ne uživajo drog, namreč
poroča, da so droge kdaj poizkusili sami. Na lokalnem
nivoju pa so zelo pomembni tudi ukrepi, ki vplivajo
na zmanjševanje dostopnosti psihoaktivnih snovi in
ustvarjanje zdravih okolij.

* tukaj in v nadaljevanju je pod konopljo mišljena psihoaktivna konoplja in pripravki iz nje (marihuana, hašiš, hašiševo olje)
** dnevna uporaba pomeni uporabo konoplje 20 ali več dni v zadnjih 30 dneh
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zavod slokva
Prispevek: Metka Pajer, strokovna delavka

Katera pa je tvoja supermoč?
ZAKLJUČUJE SE PRVA IZVEDBA SOCIALNE AKTIVACIJE

Vam je že kdo rekel, da v sebi skrivate nekaj posebnega, pa mu niste verjeli? Če vam ni, vam jaz čisto iskreno in z
velikim zaupanjem pravim zdaj: »V sebi skrivate potencial.« Morda trenutno tega še ne veste ali pa si ne dovolite
biti ponosni na svoj dar, znanje, veščino. Podobno so čutili tudi udeleženci socialne aktivacije, ko sem jim 23. oktobra lani, na prvem srečanju, v premislek podala isti stavek. Zdaj, ko se program za 1. skupino počasi izteka, pa na
njihovih izrazih vidim, da verjamejo vase.

Socialna aktivacija je pilotni projekt,
usmerjen v višanje osebnih, socialnih in
funkcionalnih kompetenc ter podporo
na področju kariernega razvoja oseb
iz ranljivih ciljnih skupin. Za območje
koroške regije ga od septembra 2019
do jeseni leta 2022 izvaja Zavod Slokva,
so. p., prvo socialno podjetje na Koroškem. Projekt, ki smo ga naslovili »Izkoristi svoj potencial«, izvajamo na dveh
lokacijah – v Slovenj Gradcu in Radljah
ob Dravi. Ob poslavljanju prve skupine
je prav, da v »svet tam zunaj« pošljemo
tudi informacije o tem, kaj smo skupaj
dosegli …
V prvo skupino v Radljah ob Dravi (ki
pokriva občine Dravograd, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Radlje ob
Dravi in Podvelka) je bilo vključenih 15
oseb. Do skorajšnjega zaključka programa (ki bo 24. 6. 2020) smo priča odličnim rezultatom. Trenutno se srečujemo
s sedmimi udeleženci, osem jih je predčasno zaključilo program: trije so izstopili zaradi osebnih razlogov, tri osebe
so se zaposlile, ena oseba se je vključila
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v program javnih del, en udeleženec pa
je odprl svoj s. p. (in to celo v času t.
i. korona krize, ko je trg dela ohromel).
Zdaj pa naj še kdo reče, da se ne da!
Najpomembnejše pa je, da pri vseh
opažamo vidne spremembe v samopodobi in samozavesti, v spremembi
perspektive, motivaciji za spremembe
in odločnosti, da vzamejo življenje v
svoje roke.
Strokovni delavki, vodja projekta ter
koordinatorke socialne aktivacije smo
neverjetno ponosne na prav vsakega
izmed njih. Še prav posebej pa na vse,
ki so z lastno voljo (in kančkom naše
pomoči) aktivno stopili na trg dela.
Če je tudi vas zamikalo, da se nam
pridružite, odklikajte na našo spletno
stran slokva.si, kjer najdete več informacij, lahko pa nas tudi pokličete ali
pocukate za rokav (v Radljah se nahajamo v prostorih stare policijske postaje v
stavbi upravne enote).
In ne pozabite – verjemite vase!

šola zdravja
Prispevek: Aleksandra Gantar

Jutranja telovadba v dežju ali med cvetjem
1000 gibov za zdrav življenjski slog

Z gibanjem v nov dan / Znani latinski izrek »zdrav duh v zdravem telesu« imamo na jeziku zlasti, kadar govorimo

o zdravju v povezavi z gibanjem. Ponavljanje, kako pomembna je redna telesna vadba v vseh obdobjih človeškega
življenja, lahko postane kaj kmalu utrujajoče in prazno, če temu in podobnim rekom ne sledijo dejanja. Zato vas
bom pobližje seznanila z dejavnostjo vse bolj priljubljene vadbe 1000 gibov Šole zdravja.

Rana ura zlata ura
Jutranje vaje, ki jih v Podružnični šoli
zdravja Dravograd izvajamo na več lokacijah v Dravogradu, z začetkom ob
pol osmih zjutraj, so zlasti v mrzlih decembrskih jutrih tik pred božično-novoletnimi prazniki najboljši pokazatelj
resnosti članic. Le-te se ob tej zgodnji
jutranji uri, ko se decembra šele komaj
zdani, navdušene in razposajene zberejo v krogu in brez obotavljanja začnejo
telovaditi.
Vaje se vedno začnejo s tekom za ogrevanje, ki mu sledijo natančno zastavljene telesne vaje, prilagojene celovitosti
človeškega organizma, saj ga povežejo
od prstov na rokah, preko glave in udov
do stopal. Tako se stimulira več poglavitnih sistemov v telesu – limfni, arterijski,
venski in živčni, kar pripomore k splošnemu boljšemu počutju. Vsaka skupina ima izbranega vodjo – mentorja, ki
ima opravljen tečaj vaditelja in zbranim
kaže vaje, vadba pa traja dobre pol ure.
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Fotografije: Redno mesečno srečanje skupin šole zdravja Dravograd v športnem centru Dravograd

Udeleženke se strinjajo, da je jutranji
čas idealen za tovrstno dejavnost, saj
je treba dan začeti pozitivno in organizirano ter si ga na ta način optimalno
zapolniti. Tako tudi druge dnevne obveznosti in zaposlitve stečejo brez večjih ovir. To, da se telovadi v vseh letnih
časih, je, kot povedo, najboljši način,
kako vadbo preprosto vključiti v vsakdanje življenje. Menijo, da je predvsem
pozimi tako tudi manj možnosti za različne akutne okužbe, stik z naravo pa je
vedno dobrodošel.

Pridružite se nam lahko vsak
delovni dan: od 7:30 do 8:00

Vabimo vas, da se nam pridružite pri telovadbi ali si organizirate skupinico Šole
zdravja v svojem okolju (Črneče, Libeliče, Trbonje, Šentjanž itd.)

Robindvor igrišče
Elektrarniško naselje
Tenis igrišče Meža
Podgrad
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Za udeležbo na telovadbi ne potrebujete predhodne kondicijske pripravljenosti, drage športne opreme ali polne
denarnice. Vaje so preproste in primerne za vsakogar, izvajate jih po svojih
zmožnostih. Vadba je brezplačna. Pridružite se nam lahko kadarkoli.
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dom starostnikov črneče
Prispevek: Maša Mlačnik

čas negotovosti v Domu starostnikov Črneče
Na začetku marca se je začel čas negotovosti za naše zaposlene, stanovalce in njihove sorodnike. Ob izbruhu
virusa Covid-19 smo v KDS Črneče - Dravograd sicer imeli nekaj zaščitnih sredstev, kar pa je bilo bistveno premalo.
Navodila, ki smo jih dobivali iz več virov, so si bila pogosto nasprotujoča, zaradi premalo opreme, pomanjkanja
kadra oz. neustreznih kadrovskih normativov pa tudi neizvedljiva. Sami smo se takoj zelo potrudili in nabavili
nekaj zaščitne opreme pri Koroški kmetijsko gozdarski zadrugi Dravograd, Preventu, Zaščiti Ptuj, Merkurju v
Slovenj Gradcu, Koroških lekarnah, predvsem pa v Medikemu na Ravnah, ki se je izkazalo kot zelo kooperativno in
čuteče podjetje.
Že zgodaj smo reagirali na epidemijo koronavirusa, tj. na
začetku marca. Hišo smo za obiske zaprli, začeli nositi maske,
si razkuževati roke, čeprav smo si morali vso opremo nabaviti
sami. Prvih štirinajst dni so prihajali različni nasveti, pogosto
kontradiktorni in z navodili, ki se jih ni dalo izvajati. Zasnovali
smo ustrezno varnostno shemo, ki so jo hitro osvojili vsi
zaposleni. Vsakega je bilo namreč strah, da bi v hišo prinesel
virus. Med zaposlenimi je bilo veliko negotovosti, skrbi za
lastno zdravje in za zdravje stanovalcev. A stopili smo skupaj
in prevzeli odgovornost za nadaljnje delo, čeprav bi morala
za marsikaj poskrbeti slovenska vlada, ne pa domovi za
starostnike sami.
Domovi za starostnike namreč ne moremo postati
bolnišnice, ker smo kadrovsko podhranjeni, krivdo za to
pa nosijo vse vlade v zadnjih dvajsetih letih. Na to smo
opozarjali in izkazalo se je, da imamo prav. Naša vlada in
njeni politiki se na žalost ne zavedajo problemov, ki jih s
seboj prinašajo starejša leta, kar ni dopustno in razumljivo.
Še manj razumljivo pa je, da se omenjeni posamezniki o tem
ne dajo podučiti in da so za potrebe in predloge domov
za starejše slepi, gluhi in brezbrižni. Začudeni in razočarani
smo nad prizadevanji odgovornih, ki socialnovarstvene
zavode brez pogojev za izvajanje izolacije, kadrov in opreme
spreminjajo v zasilne ustanove za zdravljenje starostnikov s
koronavirusno boleznijo ob hkratnih javnih zagotovilih, da
zmogljivosti v bolnišnicah niso zapolnjene. To predstavlja
neenako obravnavo slovenskih državljanov in kršitev njihovih
temeljnih človekovih pravic, izrinjenost na družbeni rob, na
kar so vseskozi opozarjali na Skupnosti socialnih zavodov
Slovenije. Starostniki niso drugorazredni državljani. Skrb
države zanje pa je slaba in nezadostna. Delo zaposlenih v
domovih za starejše je premalo cenjeno in prenizko plačano.
V vmesnem času smo imeli kar precej težav z nekaterimi
svojci, ki niso razumeli, da Covid-19 ogroža predvsem starejše,
torej naše stanovalce, pri katerih je tveganje za neugoden
razplet bolezni dokazano. Prvih štirinajst dni je bilo za nas
resnično težkih, polnih negotovosti. Na srečo in ob veliki
angažiranosti sodelavcev nam je uspelo življenje v domu
oblikovati na nov način, ki so ga tudi stanovalci sprejeli s
strpnim razumevanjem. V zadnjem tednu se je stanje zaščitne
opreme bistveno izboljšalo, od Civilne zaščite smo prejeli
nekaj tisoč kirurških mask, nekaj razkužila in zaščitnih rokavic,
1500 mask pa smo naredili sami v enoti Slovenj Gradec. Na
tem mestu se je treba zahvaliti tudi donatorjem, ki na nas v
težkih trenutkih niso pozabili. Tako nam je Lek podaril 200
litrov razkužila, Šiviljstvo Knez 120 mask, Jože Paar 30 mask,
Gradbeno podjetje Rudolf pa razkužilo za površine. Vsem se
za donacijo najlepše in iskreno zahvaljujemo. Njihova pomoč
je bila za nas dragocena.
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Danes je situacija bistveno boljša in obvladljiva, zahvaljujoč
se pravočasnosti ukrepov, predvsem pa veliki angažiranosti
sodelavcev, ki so se z vsemi svojimi močni trudili, da so se naši
stanovalci počutili varne, da jim je bila zagotovljena potrebna
oskrba ter prilagojene dejavnosti in aktivnosti, s katerimi smo
jim zapolnjevali dolge ure v izolaciji. Z veseljem in s ponosom
lahko povemo, da v Koroškem domu starostnikov Črneče Dravograd nismo imeli okuženih s Covid-19. Tudi sodelovanje
z inštitucijami se je gibalo v pravo smer, mislimo predvsem na
MDDSZ, NIJZ, koordinatorje, CZ in mnoge druge, s katerimi
smo v dnevnem stiku.
Vsem sodelavcem, zdravstvenemu in nezdravstvenemu
osebju se je treba zahvaliti za požrtvovalnost, trud in vse
napore, ki so jih vlagali in jih vlagajo v to, da smo virus zajezili,
ostali zdravi, obenem pa lepšali dneve stanovalcem, ki so
bili med epidemijo prikrajšani za mnogo socialnih stikov.
Veseli smo, da sta nasmeh na obrazu in vedrina v srcu vsemu
navkljub še vedno prisotna pri vseh nas. Naj tako tudi ostane.

dom starejših sv. ema
Prispevek: Nataša Verhovnik

Najmanjši, a zelo srčen
Dom sv. Eme je najmanjši dom v Sloveniji, a kljub temu zelo srčen in poln različnih dogajanj. 6. marca smo morali
zaradi zloveščega virusa COVID-19 zapreti vrata doma za zunanje obiskovalce. A kljub vsemu temu se življenje pri
nas ni ustavilo.
Še vedno smo, sicer veliko bolj previdno, z upoštevanjem
ukrepov in priporočil, izvajali vse dosedanje aktivnosti:
pevske vaje, telovadba, delovne terapije, branje in drugo.
Stanovalcem smo omogočili, da so stike s svojimi najbližjimi
ohranjali preko video klicev. Takšna komunikacija je bila zanje
sicer nenavadna, saj so navajeni osebnih stikov, vendar jim je
bila v veliko tolažbo.
Ustaljeno življenje stanovalcev v domu se vrača. Ob lepem
vremenu smo skupaj z njimi na svežem zraku in urejamo
okolico. Nova pridobitev sta dve zeliščni gredici, na kateri so
naši stanovalci še posebej ponosni.
Vsi v domu smo bili zelo pridni in vestni, zato nam virus
ni mogel do živega. V imenu vodstva doma izrekam
iskreno zahvalo stanovalcem in njihovim svojcem ter vsem
zaposlenim.

rk slovenije Območno združenje Dravograd
Vsi naši napori so usmerjeni v en sam cilj – pomagati najbolj ranljivim skupinam ljudi,
predvsem na področju socialnih programov, pomoči starejšim in bolnim na terenu. Kljub
omejenim zmožnostim nam je v organizaciji uspelo nuditi pomoč vsem, ki so zanjo prosili
in bili do nje upravičeni.
Naša temeljna načela so nas vodila tudi v letu 2020, pri čemer
smo s skupnimi napori in močmi izpeljali veliko večino naših
skupnih ciljev in nalog v času epidemije koronavirusa.
Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Dravograd deluje
po naslednjih temeljnih načelih združenja:
HUMANOST
Mednarodno gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca, rojeno iz želje, da bi brez razlikovanja pomagalo ranjencem na bojišču, si v mednarodnem in nacionalnem okviru
prizadeva preprečevati in lajšati človeško trpljenje, kjerkoli
naleti nanj. Varovati želi življenje in zdravje ter zagotavljati
spoštovanje človeškega bitja. Spodbuja medsebojno razu-

mevanje, prijateljstvo, sodelovanje in trajen mir med vsemi
narodi.
NEPRISTRANSKOST
Gibanje ne razlikuje ljudi po narodnosti, rasi, verskem prepričanju, družbenem razredu ali političnem mnenju. Prizadeva
si, da bi blažilo trpljenje posameznikov, pri čemer ga vodijo
potrebe prizadetih ljudi, med katerimi prednost daje najnujnejšim primerom nesreče.
NEVTRALNOST
Da bi ohranilo zaupanje vseh, se gibanje nikoli ne sme niti postaviti na nobeno od sovražnih si strani niti zaplesti v politična,
rasna, verska ali ideološka nasprotja.
junij 2020
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rdeči križ

bolezni so se krvodajalske akcije izvajale po
posebnih postopkih. Krvodajalce smo vabili
preko SMS sporočil ter jih prosili za povratni
klic za dogovor o uri prihoda in preverjanju
pogojev za darovanje. Krvodajalcev in krvodajalk se je udeležilo 166. Krvodajalcem se
zahvaljujemo za odvzem, razumevanje ter
upoštevanje vseh preventivnih zaščitnih
ukrepov v času epidemije COVID-19.

NEODVISNOST
Združenje je neodvisno. Nacionalna društva, ki sicer pomagajo človekoljubnim službam svojih vlad vselej v skladu z zakoni
svojih držav, morajo vedno ohraniti tudi svojo samostojnost,
tako da lahko v vsakem trenutku ukrepajo po načelih gibanja.
PROSTOVOLJNOST
Združenje je prostovoljno gibanje za pomoč in solidarnost, ki
ga ne žene želja po dobičku.
ENOTNOST
V vsaki državi je lahko le en sam Rdeči križ ali Rdeči polmesec,
ki pa mora biti odprt za vse. Njegova človekoljubna dejavnost
mora obsegati celotno državno ozemlje.
UNIVERZALNOST
Mednarodno gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca, v
katerem imajo vsa društva enak status, enake odgovornosti in
dolžnosti ter si vzajemno pomagajo, je razširjeno po vsem svetu.
V OZRK Dravograd smo si s sprejetjem programa za leto
2020 ponovno zadali številne in raznovrstne naloge, katerih cilj je spodbujati humanitarnost in solidarnost med ljudmi. Pri opravljanju zadanih nalog si prizadevamo, da jih ne
bi opravili zgolj na birokratski in neoseben način, temveč s
humanim in spoštljivim odnosom do oseb in družin v stiski,
ki jim nudimo pomoč.
Krvodajalstvo
Organiziranje krvodajalskih akcij je ena izmed glavnih dejavnosti Rdečega križa Slovenije. Cilj krvodajalstva je zagotavljati
samozadostno oskrbo krvi v Sloveniji. Krvodajalstvo je človekoljubna in humanitarna dejavnost, ki se izvaja po načelih
prostovoljnosti, brezplačnosti in anonimnosti. Darovanje krvi
še vedno velja za eno izmed najbolj humanitarnih in solidarnih
dejanj posameznika, saj vsaka oddana kri pripomore k rešitvi
življenja osebe, ki jo potrebuje.
V prvih petih mesecih letošnjega leta smo organizirali tri krvodajalske akcije, od 13. 3. 2020, po razglasitvi epidemije koronavirusa, pa smo transfuzijskemu oddelku Bolnišnice Slovenj
Gradec pomagali klicati krvodajalce na klic. Zaradi zaščite krvodajalcev, zaposlenih ter preprečevanja možnosti prenosov
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Socialni program
Socialni program, nudenje pomoči najbolj
ogroženim posameznikom in družinam, je
ena izmed temeljnih in najobsežnejših nalog OZRK Dravograd. Z nudenjem materialne pomoči OZRK Dravograd pomaga lajšati
socialno stisko brezposelnih, starostnikov,
bolnih, osamljenih in drugih pomoči potrebnih. To se je dokazalo tudi v času epidemije COVID-19.
Upoštevali smo navodila MDDSZ in pakete namenili osebam,
ki so bile v karanteni ali izolaciji in so bile brez socialnih stikov
ter brez možnosti, da si zagotovijo osnovne in nujne potrebščine. Hrana iz sklada se je tako namenila tudi tistim, ki do zdaj
niso bili prejemniki pomoči, vendar so jo potrebovali. Od januarja do februarja smo razdelili 122 paketov FIHO, od aprila do
konca maja pa 160 paketov intervencijske hrane. Pri razdeljevanju hrane nam je pomagalo 12 mladih prostovoljcev, ki so bili
pripravljeni pomagati pri delitvi hrane na domu. V času epidemije smo posameznikom v izolaciji dostavljali tudi zdravila
iz lekarne. Starejšim osebam smo dnevno nudili psihosocialno
pomoč.
Ekipa prve pomoči OZRK Dravograd
V mesecu marcu in aprilu, v času razglasitve epidemije COVID-19, sta dva člana ekipe na mejnem prehodu Vič in Holmec
pomagala meriti temperaturo osebam, ki so prestopili mejni
prehod.
Letovaje socialno ogroženih otrok na Debelem rtiču
V času zimskih počitnic smo sedmim otokom iz socialno ogroženih družin iz občine Dravograd omogočili brezplačno letovanje na morju, v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega
križa Slovenije na Debelem rtiču.
Pomoč pri zbiranju sredstev za Lovra
Območno združenje Rdečega križa Dravograd je skupaj s
Koroškimi novicami organiziralo zbirno akcijo z naslovom
»10-mesečni Lovro iz Dravograda nujno potrebuje pomoč«.
Akcijo smo začeli novembra 2018 in jo končali marca 2019. Z
nakazili je bilo zbranih 34.619,27 €, z zbiranjem zamaškov pa
751 €. V letu 2019 smo za Lovra plačali račune v skupnem znesku 8.933,21 €, od 1. 1. do 30. 5. 2020 pa v skupnem znesku
2.936,03 €. Stanje humanitarnega zneska na našem računu na
dan 30. 5. 2020 znaša 23.081,09 €. Vsa denarna sredstva so bila
namenjena izključno za Lovra. S tem denarjem smo že nabavili
didaktične pripomočke, plačali terapije, sredstva pa se mesečno pokrivajo tudi za nakup bio hrane in zdravil. Vsa humanitarna sredstva za Lovra se vodijo transparentno.
Irena Gostenčnik, sekretarka OZRK Dravograd

društvo upokojencev

PREGLED DELA v Društvu upokojencev Dravograd
PROGRAM
STAREJŠI ZA STAREJŠE

Že peto leto zapored v Društvu upokojencev Dravograd izvajamo program ZDUS Starejši za starejše – za višjo kakovost
življenja doma.
S tem programom se društva upokojencev odpiramo navzven
v svoje okolje, saj v svoje aktivnosti in v organizacijo pomoči
vključujemo vse starejše in pomoči potrebne, ki to želijo, ne
glede na to, ali so člani društva upokojencev ali ne. Obiske na
domu opravlja 26 prostovoljcev, dva prostovoljca pa vnašata
podatke oz. vprašalnike in pomoči. Lani je bilo v naši občini
okoli 1350 starejših nad 69 let. Naši prostovoljci so v teh letih
delovanja programa opravili 5828 prostovoljskih ur. Pomoči, ki
jih izvajamo na obisku, so naslednje: druženje, prevozi, obveščanje, sprehodi, dostava iz trgovine, dostava humanitarnih
paketov, igranje družabnih iger ... V letu 2019 smo naredili velik
premik na področju obveščanja. Že dolgo smo ugotavljali, da
pomembne informacije starejših ne dosežejo. Zbrali smo pomembne telefonske številke (društvo, zdravje, sociala, domovi
za starejše), prostovoljci pa so jih odnesli starejšim na dom in
se z njimi pogovorili. Starejšim smo predstavili, kakšna je pot
do varstvenega dodatka, pomen E-oskrbe pilotnega projekta
dolgotrajne oskrbe in druge pomoči na domu. Iz naslova pilotnega projekta dolgotrajne oskrbe smo bili deležni strokovnih
in zanimivih predavanj. Kar sedem jih je bilo. Prispevala so k
drugačnim, boljšim pristopom ter k razumevanju in ustreznej-

ši komunikaciji s starejšimi. Vsak ponedeljek dopoldne imamo
čas za prostovoljce, ki je namenjen osebnim pogovorom in
poročanju s terena. Ta stik je neprecenljive vrednosti za naše
uspešno delo. Najpomembnejša pomoč starejšim v naši občini pa so vsekakor brezplačni prevozi. Brezplačne prevoze za
starejše v občini Dravograd v Društvu upokojencev Dravograd
izvajamo že dve leti. Zasnovali smo ga v okviru programa Starejši za starejše. Izvaja ga 11 usposobljenih voznikov prostovoljcev. Klice za prevoz sprejemamo na posebnem telefonu
040 548 474 od 8. do 15. ure, od ponedeljka do petka. V naši
bazi podatkov je 92 starejših oseb, ki redno koristijo brezplačen
prevoz.
Mag. Ivanka Mori, podpredsednica Društva upokojencev Dravograd

Prevoz starejših (foto: Jože Verdinek)

DELO KOMISIJE ZA SOCIALNA
VPRAŠANJA

Komisija za socialna vprašanja pri DU ima v letu 2020 štiri člane. Sodelujemo v programu Starejši za starejše. Naše
člane obiskujemo tudi ob njihovih jubilejih (80, 85, 90, 95
... let). Naših jubilantov je v tem letu 74. Te jubilante tudi
skromno obdarujemo. Obiskujemo tudi naše člane v domovih za starejše. Obiščemo tudi tiste, ki se dlje časa zdravijo v
bolnišnici ali doma. Člane, ki so stari nad 80 let, vabimo na
srečanja oziroma piknike, za starejše od 85 let pa je piknik
tudi brezplačen. Sodelujemo tudi pri prevozih starejših z
našim avtom.
Ob novem letu člane z najnižjimi pokojninami skromno obdarimo. Vključujemo se tudi v razne medgeneracijske dejavnosti, pohode …
Odzovemo pa se tudi na vabilo k sodelovanju na natečajih
ustvarjalnosti (oblikovanje voščilnic, čipke, fotografije …).
Mirjana Cvijić, predsednica komisije za socialna vprašanja
Obisk pri Barici Ambrož za njen 98. rojstni dan (foto: Željko Kljajić)

IZOBRAŽEVANJE

Že peto leto zapored smo pod okriljem Ljudske univerze Ravne na Koroškem organizirali tečaje angleščine in nemščine ter
študijski krožek nemščine za vse krajane Dravograda. Tečaj računalništva pa je že četrto leto zapored zelo uspešno potekal
pod okriljem SIMBIOZE na OŠ ŠENTJANŽ, ki ga vodi odličen
pedagog Marko Havle. Vse leto, tudi med letnimi počitnicami,

pa so potekale miselne delavnice pod vodstvom Neže Cigler.
V jesenskem času je potekal tečaj kaligrafije ali lepopisja, ki ga
je vodila Nada Medved.
V društvu pa smo se odločili, da za ozaveščanje o demenci poskrbimo tudi tako, da odpremo info točko o demenci. Odprli
smo jo s pomočjo koordinatorke društva Spominčica iz Doma
Hmelina. Info točka je na steni pred vhodnimi vrati v naše dru-
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štvo, kjer lahko občani dobijo pomembne informacije v zvezi
s to zahrbtno boleznijo.
Področje izobraževanja je za nas starejše velikega pomena. Poleg
druženja, ki nam prinaša obilo osebnega zadovoljstva, je zagotovo učenje novih vsebin tisto, ki nam ohranja možganske funkcije
v zdravem delovanju. V načrtu imamo širjenje področij izobraževalnih tečajev na osnovi interesov naših članov. Vabljeni, da
se nam pridružite.
Mag. Ivanka Mori, podpredsednica Društva upokojencev Dravograd

UPOKOJENCI SMO TUDI KULTURNIKI

Upokojenci smo tudi kulturniki oziroma se vsaj zanimamo
za kulturne dogodke, jih spremljamo in v njih sodelujemo.
V letu 2019 smo nadaljevali že utečene aktivnosti, pa tudi kaj
novega smo dodali.
Naša SREČANJA OB KNJIGAH IN BRANJA OB KAVICI so postala kar stalnica − vsak tretji četrtek v mesecu se nas ob 10.
uri 10 do 16 zbere v Knjižnici Dravograd. Skupaj s knjižničarko
Jernejo se dogovarjamo o vsebini srečanj, seznanja pa nas tudi
s knjižnimi novostmi. Tudi letos so naši pogovori tekli o knjigah
iz seznama za bralno značko za odrasle. Veseli smo, da je lani
bralno značko osvojilo okrog 70 naših članov in članic. Pogovori so večkrat namenjeni tudi spominskim dnevom. Aprila
nas je Fajči povabil na ogled Bukvarne v Bukovje, srečanje pa
smo nadaljevali v kavarni v dvorcu. Naš član Janez Jurič nam
je v novembru predstavil svojo knjigo Vračanje k reki. Vsako
srečanje začnemo z mislijo oziroma citatom o knjigah in branju, ki je napisan tudi na vabilu. V decembru je bila to misel H.
Millerja »Knjiga ni samo prijateljica, ampak vam prijatelje tudi
najde«. To so res prava prijateljska srečanja, kar desetkrat smo
se že zbrali.

Učenje dela z računalnikom (foto: Ivanka Mori)

Pevci MoPZ DU Dravograd so lani obeležili 20-letnico delovanja. Ob jubilejnem letu so pevci konec maja pripravili
slavnostni koncert v cerkvi sv. Vida, ki je bila napolnjena do zadnjega kotička. Vsem obiskovalcem so podarili zbornik 20 LET
MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA DRUŠTVA UPOKOJENCEV DRAVOGRAD, ki so ga izdali ob tej priložnosti. Zboru je za uspešno
20-letno delovanje plaketo podelila tudi Zveza društev upokojencev Slovenije. Posebno ponosni pa so pevci MoPZ DU Dravograd na to, da so letos prejeli nagrado Občine Dravograd ZA
IZJEMNE USPEHE NA POSAMEZNIH PODROČJIH ŽIVLJENJA IN
DELA, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU IN UGLEDU OBČINE.
Na KLUBSKI VEČER smo decembra povabili zanimivega sogovorca, Dravograjčana dr. Ferda Blaznika, poznavalca prava,
zgodovine, filma …

Klubski večer s Ferdom Blaznikom (foto: Ivanka Mori)

Branje ob kavici (foto: Ivanka Mori)

Nadaljevali smo tudi s PLESNIMI SREČANJI. Plesali smo vsako
tretjo nedeljo v mesecu od 17. do 20. ure. V spomladanskem
delu smo plesali v Hotelu Dravograd, ki je bil tudi soorganizator. Po zaprtju hotela smo iskali novo lokacijo in od oktobra se
na plesih srečujemo v dvorani ŠPIC D (poleg bara). Dravit, ki
je tudi soorganizator, nam lepo pripravi prostor, v živo pa še
vedno igra Jože Praper. Med plesalci so se razvila prav prijetna
prijateljstva in ob rojstnih dnevih si tudi nazdravimo.
Krajevna proslava ob dnevu žena je bila v organizaciji občine,
Dravita in DU Dravograd v jedilnici šole. Tokrat smo na ogled ponudili komedijo VSAKEMU SVOJE v izvedbi Kulturnega društva
Kapla. O in ob prazniku je spregovoril Željko Kljajić, predsednik
DU Dravograd. Prireditev je bila dobro obiskana, žal pa ni bilo
ozvočenja in je bila slišnost zato zelo slaba. Po predstavi smo se
družili in klepetali ob prigrizkih, ki so jih pripravile naše članice.
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Naši člani so aktivni na mnogih področjih. Kar nekaj jih sodeluje v Likovni sekciji Dravograd. Predstavijo se na skupinskih in
tudi samostojnih razstavah. Še vedno je njihov mentor Srečko
Frühauf. S samostojno razstavo se je letos predstavil Marjan
Vesonik, svoja ročna dela sta razstavila tudi Florijan in Jasna
Pšeničnik, prav tako tudi Lotka Nenadić (velika noč, novo leto).
Precej naših članic je tudi klekljaric, le-te so svoje umetnine
predstavile na razstavi Klekljane čipke v okviru Društva klekljaric
Koroške, sekcija Sotočje Dravograd. Vsi dogodki so bili v Info pisarni Dravograd v organizaciji JSKD, vodil jih je Robert Preglau in
vedno so bili popestreni z glasbenimi točkami. Vse prireditve so
bile dobro obiskane, obiskovalci pa predvsem upokojenci.
Posebej moram poudariti tudi dejavnost našega člana, častnega občana Srečka Frühaufa, ki je imel poleg dveh samostojnih
razstav (na Prevaljah v Galeriji Karinta in v Koroškem domu starostnikov v Črnečah) še pet skupinskih razstav v različnih krajih po
Sloveniji, sodeloval pa je tudi v dvanajstih kolonijah po Sloveniji.
Spet pa naj poudarim, da so naši člani najpogosteje obiskovalci vseh prireditev v kraju, saj vemo, da ljudje potrebujemo
kulturo zato, da nahranimo dušo.
Krista Ločičnik, predsednica komisije za kulturo
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ŠPORTNE AKTIVNOSTI DRUŠTVA
UPOKOJENCEV DRAVOGRAD

Redno telesno udejstvovanje in ukvarjanje z rekreativnim
športom danes uvrščamo med pomembne sestavine zdravega življenjskega sloga starejših ljudi. Tudi v DU Dravograd se
zavedamo, da je mogoče v starosti z redno telesno vadbo in z
druženjem doseči pozitivne spremembe v organizmu, upočasniti proces staranja in tako ohraniti neodvisnost starejših oseb
ter s tem kakovost našega življenja. V našem društvu je bilo za
leto 2020 načrtovanih veliko športnih aktivnosti in tekmovanj.
Izbira je bila velika: smučanje, pohodništvo, telovadba, šah, pikado, kegljanje, namizni tenis in še bi lahko našteval.
Začelo se je čudovito leto z lepim vremenom in milo zimo.
Lahko bi rekli, da idealno za rekreativne in športne aktivnosti
na prostem. Dvakrat tedensko se je v vsakem vremenu starejša
skupina pohodnikov udeleževala pohodov v okolici Dravograda. V sodelovanju s PD Dravograd smo začeli s planinskimi pohodi v okolici Dravograda, in sicer vsak drugi torek v mesecu. V
januarju je bil pohod na Šteharski vrh, februarja smo se napotili
na Sv. Danijel nad Trbonjami, marca pa k Trem križem na Goriški vrh. Za organizacijo in vodenje vseh pohodov gre zahvala
našemu novemu članu DU Jožetu Kladniku.

Pohod k Trem križem (foto: Janko Lorber)

V četrtek, 30. januarja, je naše društvo skupaj s SK Iverka na
smučišču pri Bukovniku organiziralo regijsko tekmovanje v
veleslalomu za upokojence. Tekmovanja se je udeležilo 122
upokojencev iz 15 društev, od tega 18 članov našega društva.
Tekmovanje je potekalo v devetih kategorijah, in sicer ženske
v štirih in moški v petih kategorijah. Ekipno moški in ženske je
1. mesto osvojilo DU Črna, 2. mesto DU Ravne, 3. mesto DU
Slovenj Gradec in 4. mesto DU Dravograd. Dravograd je bil
najuspešnejši pri ženskah v kategoriji l. 1950 in starejše, kjer je
Antonija Ločičnik osvojila 1. mesto in Ivana Vinšek 2. mesto.
Uspešni smo bili tudi pri moških v kategoriji l. 1960 in mlajši,
kjer je Jože Laznik osvojil 3. mesto. Najstarejši udeleženec tekmovanja je bil g. Franc Veršnik (l. 1933) iz DU Dravograd. Zahvaljujemo se SK Iverka za organizacijo tekmovanja in za odlično
pripravljeno progo. Vse je bilo brezhibno. Služilo nam je tudi
vreme. Zahvaljujemo se Javnemu zavodu Dravit, Športni zvezi

DELO DRUŠTVA UPOKOJENCEV
V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

V času epidemije smo imeli vrata prostorov zaprta, pa vendar
se življenje ni ustavilo. S člani smo v stiku ostali preko klicev
in sporočil po telefonu, sporočil preko elektronske pošte in
spletne strani na FB, kjer je aktivnost in sledljivost narasla na
1074 virtualnih prijateljev. Povezali smo se s Civilno zaščito
Dravograd, ki je bila v tem času zelo odzivna in se ji še enkrat
lepo zahvaljujemo.
Pošiljali smo obvestila o stanju v našem kraju in priporočila
o načinu zaščite pred virusom. Jože Praper je redno snemal
pesmi in jih objavljal na svoji spletni strani FB. Neža Cigler,

Tekmovanje v veleslalomu (foto: Janko Lorber)

Dravograd za pomoč pri organizaciji tekmovanja in tudi vsem
članom DU Dravograd za udeležbo.
Drugo smučarsko tekmovanje na smučišču pri Bukovniku pa je
bilo v mesecu februarju, in sicer 11. Črešnikov memorial, ki ga
vsako leto organizira Krajevna skupnost Dravograd v sodelovanju s SK Iverka. To je tekmovanje v veleslalomu med krajevnimi skupnostmi v občini Dravograd. Tudi tega tekmovanja se
je udeležilo veliko število članov našega društva, ki so tekmovali za svoje krajevne skupnosti in z vožnjami v okviru svojih
zmožnosti in v različnih starostnih kategorijah prispevali k čim
boljšim uvrstitvam svojih sokrajanov.
Kegljači so bili pozimi med najaktivnejšimi. Ob vadbi, ki je potekala vsak ponedeljek na kegljišču v ŠC Dravograd, so tekmovali v občinski ligi in v desetčlanski Koroški ligi za upokojence,
ki se je zaradi pandemije koronavirusa v sredini marca prekinila
in se po sklepu vodstva tekmovanja ne bo nadaljevala.
Šahisti so se v mesecu februarju udeležil prvenstva Koroške pokrajinske zveze društev upokojencev v hitropoteznem šahu za
posameznike. Organiziralo ga je DU Muta. Tekmovanja se je udeležilo šest naših članov. Zmagovalec je bil naš šahist Božo Jeromel,
4. mesto je osvojil Rudolf Krajnc in 8. mesto Janez Poberžnik.
Vse do sredine marca je v dvorani »ŠPIC D«, ko je pandemija
koronavirusa ohromila naše vsakdanje življenje in prekinila vse
naše športne aktivnosti, dvakrat tedensko potekala tudi telovadba in enkrat tedensko namizni tenis.
Zaradi pandemije novega koronavirusa, ki nas je v svoji nepredvidljivosti za zdaj še za nedoločen čas vrgel iz vsakdanjih
rutin, še ne vemo, kako bo potekalo naše nadaljnje druženje,
rekreacija, tekmovanja. V upanju, da bodo naše športne dejavnosti kmalu prišle na ustaljene tire, bodite aktivni v okviru
svojih zmožnosti in ostanite zdravi.
Janko Lorber, predsednik komisije za šport

mentorica miselnih delavnic Korenina s. p., je vsem članom
svoje skupine pošiljala naloge in jih spodbujala k aktivnostim.
Bili so zelo uspešni. Naši prostovoljci iz programa Starejši za
starejše so bili s starejšimi v stiku preko telefona. Posebno na
začetku karantene se je pokazalo, da so jim naši pogovori
pomagali premostiti marsikatero zagato in strah pred novimi
okoliščinami tako pri starejših kot tudi pri ogroženih skupinah.
S prvim junijem pa spet začnemo sprejemati v pisarni, seveda
pod samozaščitnimi pogoji, ki jih predpisujejo zdravstvene
organizacije. Življenje se je spremenilo in nam nakazalo nove
poti in načine druženja ter dela.
Mag. Ivanka Mori, podpredsednica Društva upokojencev Dravograd
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civilna zaščita
Prispevek: Anton Preksavec, podžupan

epidemija koronavirusa
Spoštovane občanke, spoštovani občani Občine Dravograd!
Za nami je dobrih deset tednov, odkar se je naše življenje obrnilo na glavo. Doletela nas je pandemija, katere razsežnosti si ni znal predstavljati nihče in ji tudi ni primera v novejši zgodovini Evrope. Zgodila se je epidemija koronavirusa SARS-CoV-2, o kateri smo pred tem poslušali, da divja tam nekje daleč, na Kitajskem, v mestu Wuhan in
nato tudi pri naših sosedih, v Italiji.
Naši prvi sestanki z odgovornimi osebami
naših javnih zavodov so se odvili že 4. 3.
2020, ko v naši državi še ni bilo potrjenega
primera okužbe s SARS-CoV-2. Dogovorili
smo se za prve ukrepe in začeli aktivnosti. Nato je sledil stampedo. Prve okužbe.
Stopili smo na področje, polno neznank,
kjer ni bilo enoznačnih odgovorov, kaj
šele rešitev. Samostojno smo sprejeli prve
ukrepe. Zaprtje športnih dvoran in javnih
objektov, odpoved prireditev, spremembe
pogrebnih slovesnosti, poziv gostincem,
da zaprejo lokale itd.
Kmalu so sledili rigorozni, a nujni ukrepi
Vlade RS: zaprtje lokalov, šol in vrtcev, ukinitev javnega prevoza, omejitev gibanja ...
Sprva
šok, nato odločenost, da v tej bitki
Pralne zaščitne maske
Pralne zaščitne maske
Datum
Nabavljena zaščitna oprema – občina
24. 3. 2020 Pralne maske
Datum
Nabavljena
zaščitna oprema – občina
27. 3. 2020 Pralne
maske
24. 3. 2020 Pralne maske
27.
Pralne maske
27. 3. 2020 Donirane
pralne maske obeh šivilj
27. 5.
3. 2020 Pralne maske
11.
27.
3. 2020 Pralne
Donirane
pralne maske obeh šivilj
5. 6.
maske
11. 5. 2020 Skupaj
Pralne maske
5. 6. 2020 Izdano
Pralne maske
Skupaj
Izdano

zmagamo. Prve težave glede zaščitnih
sredstev smo premagali s pomočjo donatorjev. Steklarstvo Kristal Adam nam je
odstopilo etanol, iz katerega smo izdelali
razkužilo, ki smo ga razdelili različnim institucijam v naši občini. Izvedli smo prva
naročila mask, razkužil in zaščitnih oblek.

vig v času, ko so drugje še mrzlično iskali
blago in šivilje. Štab CZ je dnevno reševal
različne težave naših občanov, podjetij in
ustanov. Vzpostavili smo tudi komunikacijski most z vsemi zavodi, kot so zdravstveni
dom, Koroški dom starostnikov Črneče,
Dom sv. Eme, Sonček ...

Ker je na trgu vladalo veliko pomanjkanje,
cene pa so bile enormne, smo se odločili
in zaščitne pralne maske naročili pri dveh
lokalnih podjetnicah, šiviljah Evi Ravlan in
Majdi Laznik, ki sta okoli 4000 mask sešili v
rekordnem času. Podjetje Baja iz Črneč je
poskrbelo za pakiranje, Pošta Slovenije pa
za dostavo v gospodinjstva. Prve pralne
zaščitne maske ste prejeli že 30. 3. 2020. Bili
smo ponosni, da nam je uspel takšen pod-

Vsem smo pomagali s tistim, kar smo
imeli. Zaposlenim v teh ustanovah gre
velika zahvala, da so zdržali in preprečili
najhujše scenarije. Hkrati smo se zavedali,
da je nujna in potrebna tudi celovita informacija za naše občane. Dnevno smo
vas preko FB in spletne strani Občine
Dravograd ter z objavami na Koroškem
radiu obveščali o vseh novostih, zahtevah
in številu okuženih. Dosegljivi smo bili

Količina
(kos)
500
Količina
(kos)
2000
500
1500
2000
200
1500
500
200
3500
500
8200
3500
4201
8200
4201

Kirurške zaščitne maske
Količina
Kirurške zaščitne maske
Datum
Nabavljena zaščitna oprema − občina (kos)
17. 3.
Količina
2020
Kirurške
maske
Datum
Nabavljena
zaščitna oprema − občina (kos) 250
6.17.
4. 2020
Kirurške maske
1000
3.
2020
Kirurške maske
250
14.
4.
2000
6.2020
4. 2020 Kirurške maske
1000
Skupaj
3250
14. 4.
2020
Kirurške
2000
Izdano maske
3050
Skupaj
3250
Izdano
3050
Prejeta zaščitna oprema −
Količina
Datum Steklarstvo Adam
(kos)
17. 3.
Prejeta zaščitna oprema −
Količina
2020
Kirurške
maske
Datum
Steklarstvo
Adam
(kos) 50
Izdano
50
17. 3.
2020
Kirurške maske
50
Izdano
50
Prejeta zaščitna oprema −
Količina
Datum URSZR
(kos)
18. 3. 2020 Kirurške
maske oprema −
Prejeta zaščitna
Količina 50
(kos) 150
27.Datum
3. 2020 URSZR
Kirurške maske
18.
2020 Kirurške maske
50
3. 4.3.2020
3000
27.
150
14. 3.
4. 2020 Kirurške maske
2300
3. 4.4.2020
Kirurške4-slojna
maske papirna airlaid**
3000
14.
2020 Maska
2.300
14.
2300
22. 4. 2020 Kirurške maske
2200
14. 4. 2020 Kirurške
Maska 4-slojna
2.300
28.
maske papirna airlaid**
4600
22. 4. 2020 Kirurške
2200
Skupaj maske
12300
28. 4. 2020 Izdano
Kirurške maske
4600
200
Skupaj
12300
** 4-slojne papirne maske smo reklamirali in 22. 4. 2020
Izdano
200
prejeli nadomestne kirurške maske.
** 4-slojne papirne maske smo reklamirali in 22. 4. 2020
prejeli nadomestne kirurške maske.
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Razkužila
Razkužila
Datum
Datum
7. 4. 2020
7.29.
4. 2020
5.
29.
5.
2020
2020

Datum
Datum
17. 3.
17.
3.
2020
2020

Datum
27.Datum
3. 2020
27.
2020
3. 4.3.2020
3. 4.
14.
4.2020
2020
14. 4. 2020

Količina
Količina
Nabavljena zaščitna oprema − občina (kos)
Nabavljena
Dezinko
1 l zaščitna oprema − občina (kos) 20
20
Dezinko 1 l
Dezinko 1 l
50
Dezinko 1 l
50
Skupaj
70
Skupaj
70
Izdano
17
Izdano
17
Prejeta zaščitna oprema −
Prejeta zaščitna
Steklarstvo
Adamoprema −
Steklarstvo Adam
Etanol 96 %
Etanol 96 %
Izdano
Izdano

Količina
Količina
(kos)
(kos)

Prejeta zaščitna oprema −
Prejeta zaščitna oprema −
URSZR
URSZRderm ½ l
Deziki
Deziki derm
derm ½
½ ll
Deziki
Deziki derm
derm ½
½ ll
Deziki
Deziki derm ½ l
Skupaj
Skupaj
Izdano
Izdano

Količina
Količina
(kos)
(kos)
1
221
22
22
22
45
45
30
30

48
48
35
35

Zaščitne rokavice
Zaščitne rokavice
Datum
Datum
16. 3.
16.
3.
2020
2020
17.
3.
17.
3.
2020
4. 2020
6. 2020
4. 6. 2020

Datum
Datum
18. 3.
18.
3.
2020
2020
27.
3.
27.
3.
2020
2020
3. 4.
2020
3. 4. 2020

Količina
Količina
Nabavljena zaščitna oprema − občina (kos)
Nabavljena zaščitna oprema − občina (kos)
Zaščitne rokavice
1500
Zaščitne rokavice
1500
Zaščitne rokavice
600
Zaščitne rokavice
rokavice
600
Zaščitne
900
Zaščitne rokavice
900
Skupaj
3000
Skupaj
3000
Izdano
1700
Izdano
1700
Prejeta zaščitna oprema –
Prejeta zaščitna oprema –
URSZR
URSZR
Zaščitne rokavice
Zaščitne rokavice
Zaščitne rokavice
Zaščitne rokavice
rokavice
Zaščitne
Zaščitne rokavice
Skupaj
Skupaj
Izdano
Izdano

Količina
Količina
(kos)
(kos)
720
720
900
900
900
900
2520
2520
2520
2520

civilna zaščita

tudi preko dežurne telefonske številke.
Velika zahvala tudi naši lokalni televiziji
KTV Dravograd za ažurno in korektno poročanje. V takih razmerah se zaveš, kako
pomembno je imeti lokalni medij. Tako
kot je pomembno imeti svoje, lokalno
Javno komunalno podjetje, ki je v tem
času odigralo izjemno vlogo, in to brezhibno. Naš veliki poklon gre tudi vsem
otrokom in mladostnikom naše občine. Vi
ste pokazali izjemno mero odgovornosti
in strpnosti.

V drugi polovici meseca marca so v štab
CZ Dravograd začela prihajati prva zaščitna sredstva iz skladišča URSZR. Sprva v
zelo skromnih količinah, pa vendar. Sproti
smo jih razdeljevali različnim ustanovam.
Prejeli smo tudi t. i. papirne 4-slojne maske, ki smo jih reklamirali in 17. 4. 2020
vrnili v regijsko skladišče URSZR. Maske
so bile v celotni količini 22. 4. 2020 zamenjane z drugimi, certificiranimi kirurškimi
maskami. Trenutno stanje zaščitnih sredstev je zadovoljivo, razpolagamo z večjim
številom certificiranih kirurških mask, zaščitnih rokavic, oblek, razkužil ipd. Hvala
URSZR za korektno sodelovanje. Ne smemo pozabiti tudi na vse, ki ste se prijavili
kot prostovoljci in ponudili pomoč, pa naj
bo to za varstvo otrok, psihosocialno pomoč ali pomoč pri razvozu hrane in zdravil obolelim in starostnikom. Pokazali ste
veliko srce. HVALA.

Slogan »#ostanidoma« je imel za vas veliko večji pomen kot za marsikaterega
odraslega. Za vas je to pomenilo konec
pouka, druženj, igre, treningov, potovanj,
koncertov itd. Pomenilo je tudi začetek
izobraževanja na daljavo, ki ste ga skupaj s starši in učitelji izvrstno izpeljali.
Zelo nam je žal, da letos zaključni razredi
Osnovne šole NT Dravograd in Šentjanž
pri Dravogradu ne boste imeli valete.
Sprejmite naše opravičilo, ki ga izražamo
tudi v imenu odločevalcev, ki so takšno
odločitev zaradi zagotovitve zdravstvene
varnosti vseh nas morali sprejeli. Kljub
vsemu verjamemo, da boste skupaj z učitelji na ustrezen in primeren način obeležili konec osnovnošolskega izobraževanja. HVALA VAM.

Datum
24. 3. 2020
22. 4. 2020
23. 4. 2020
15. 5. 2020

Datum
18. 3.
2020
18. 3.
2020
18. 3.
2020
18. 3.
2020
27. 3.
2020
27. 3.
2020
3. 4. 2020

ZaščitnaZaščitna
maska PRO
MASK
filtroms in
vezir in vezir
maska
PROs MASK
filtrom

Nabavljena zaščitna oprema − občina

Količina
(kos)

Ecocid S 1 kg

10

Ecocid S 1 kg
Skupaj
Izdano

20
30
22

Količina
Nabavljena zaščitna oprema − občina (kos)
Pršilke za razkuževanje
3
Pršilke za razkuževanje
3
Pršilke za razkuževanje
10
Pršilke za razkuževanje
8
Skupaj
24
Izdano
16
Prejeta zaščitna oprema −
URSZR

V času epidemije je ožji del štaba CZ
Občine Dravograd deloval v sestavi:
• Bojan Zavec, poveljnik
• Anton Preksavec, podžupan in član
štaba
• Dominika Knez, strokovna delavka ZiR
Občine Dravograd
• Ostali člani štaba CZ so bili v
pripravljenosti in na razpolago, da v
primeru okužbe aktivnega člana štaba
CZ le-tega nadomestijo.

Za konec … Vse od začetka razglasitve
epidemije štab CZ Občine Dravograd
sprejema lastne odločitve in izvaja državne usmeritve. Začetek ni bil lahek, vendar
smo se oprli na lastno znanje in izkušnje.
Vsi ti uspehi pa ne bi bili mogoči brez vas,
spoštovane občanke in občani. Pokazali
Spoštovani! Ta zapis je narejen iz razloga
ste izjemno odgovornost in striktno spozaokrožitve dogajanj in ravnanj štaba CZ
štovanje vseh ukrepov. V ogromni večini.
Občine Dravograd v času
epidemije
CO-− Tyvek
Zaščitna
Zaščitna
obleka −obleka
Tyvek
In zaradi tega lahko danes rečemo, da
VID-19, katere konec je vlada RS razglasila
smo uspeli. HVALA
VAM!
Ponosni smo, da
Količina
Količina
15. 5. 2020. Skladno z Odlokom Vlade RS
imamo
odgovorne
soobčane. Skupaj
Datum DatumNabavljena
Nabavljena
zaščitna
zaščitna
oprematako
oprema
− občina
− občina
(kos) (kos)
je bil sprejet Sklep o preklicu Sklepa o aksmo dokazali, da Dravograd
zmore in zna!
16. 3. 2020
16. 3.Tyvek
2020 Tyvek
100
100
tiviranju Državnega načrta zaščite in reše1. 4. 2020
1. 4.Tyvek
2020 Tyvek
100
100
Ostanimo zdravi!
vanja ob pojavu epidemije oziroma panSkupaj Skupaj
200
200
demije nalezljive bolezni pri ljudeh
zaradi
Izdano Izdano
46
46

Ekocid S in pršilka
Datum
24. 3.
2020
22. 4.
2020

COVID-19, ki je začel veljati 30. 5. 2020 ob
19. uri, ko je tudi ožji del Štaba CZ Občine
Dravograd prenehal delovati.

Količina
(kos)

KoličinaKoličina
Datum DatumNabavljena
Nabavljena
zaščitnazaščitna
opremaoprema
− občina− občina
(kos) (kos)
16. 3. 2020
16. 3.Pro
2020
mask
Pro mask
15
15
1. 4. 2020
1. 4.Zaščitni
2020 Zaščitni
vezirji ***
vezirji ***
50
50
4. 6. 2020
4. 6.Zaščitna
2020 Zaščitna
očala očala
20
20
*** Izdanih
*** Izdanih
je bilo 10
je zaščitnih
bilo 10 zaščitnih
vezirjev.vezirjev.

Datum Datum ZaščitnaZaščitna
opremaoprema KoličinaKoličina
Prejemnik
Prejemnik
13. 5. 2020
13. 5. 2020
KirurškeKirurške
maske maske 1200

1200OŠ NT Dravograd
OŠ NT Dravograd

27. 5. 2020
27. 5. 2020
KirurškeKirurške
maske maske 1200

1200OŠ NT Dravograd
OŠ NT Dravograd

Skupaj Skupaj

2400

2400OŠ NT Dravograd
OŠ NT Dravograd

Izdano Izdano

2400

2400OŠ NT Dravograd
OŠ NT Dravograd

Datum Datum ZaščitnaZaščitna
opremaoprema KoličinaKoličina
Prejemnik
Prejemnik

Tyvek

10

13. 5. 2020
13. 5. 2020
KirurškeKirurške
maske maske 440

440 OŠ Šentjanž
OŠ Šentjanž

FFP1

12

27. 5. 2020
27. 5. 2020
KirurškeKirurške
maske maske 440

440 OŠ Šentjanž
OŠ Šentjanž

FFP3

2

Skupaj Skupaj

880

880 OŠ Šentjanž
OŠ Šentjanž

Očala

2

Izdano Izdano

880

880 OŠ Šentjanž
OŠ Šentjanž

Voda 0,5 l x 12

6

Ecocid S (1 kg)
Ecocid S (1 kg)

3
2

Zaščitna obleka − Tyvek
Količina
Datum
Nabavljena zaščitna oprema − občina (kos)
16. 3. 2020 Tyvek
100
1. 4. 2020 Tyvek
100
Skupaj
200
Izdano
46

Datum Datum ZaščitnaZaščitna
opremaoprema KoličinaKoličina
Prejemnik
Prejemnik
13. 5. 2020
13. 5. 2020
KirurškeKirurške
maske maske 1360

1360VVZ Vrtec
VVZDravograd
Vrtec Dravograd

27. 5. 2020
27. 5. 2020
KirurškeKirurške
maske maske 1360

1360VVZ Vrtec
VVZDravograd
Vrtec Dravograd

Skupaj Skupaj

2720

2720VVZ Vrtec
VVZDravograd
Vrtec Dravograd

Izdano Izdano

2720

2720VVZ Vrtec
VVZDravograd
Vrtec Dravograd

Zaščitna maska PRO MASK s filtrom in vezir
Datum
16. 3. 2020
1. 4. 2020
4. 6. 2020

Količina
Nabavljena zaščitna oprema − občina (kos)
Pro mask
15
Zaščitni vezirji ***
50
Zaščitna očala
20

junij 2020

• Informator

47

policijska postaja dravograd svetuje
Prispevek: Robert Vetrih, komandir policijske postaje, policijski inšpektor I

Varnost voznikov enoslednih vozil
Varnost kolesarjev

Kolesarjenje je zdrav, okolju prijazen in poceni način prevoza. Policija
in ostale institucije v luči trajnostne mobilnosti spodbujajo vsakodnevno kolesarjenje na delo, v šolo in po opravkih, saj bomo le tako
zmanjšali nepotrebne poti z osebnimi avtomobili, ki predstavljajo velik okoljski in zdravstveni problem. Več ljudi na kolesih pa pomeni tudi
večjo varnost kolesarjev – poveča se povpraševanje po boljši infrastrukturi, kolesarji pa so bolj opazni s strani voznikov motornih vozil.
Kot vozniki avtomobilov in drugih motornih vozil moramo kolesarje
sprejeti kot del prometa in se jim prilagoditi. Kolesarji namreč niso zaščiteni z jeklenim oklepom in so tako zelo ranljiva skupina udeležencev. Med njimi najbolj izstopajo starejši od 45 let in otroci ter mladi.
Otroci lahko v prometu s kolesom samostojno sodelujejo šele, ko dopolnijo 8 let in uspešno zaključijo program usposabljanja za vožnjo kolesa. Po navadi osnovne šole kolesarske izpite izvajajo v 4. ali 5. razredu.
Do takrat oz. do dopolnjenega 14. leta starosti jih morajo na njihovih
kolesarskih poteh spremljati odrasli. Če živimo v naselju z dobro urejeno kolesarsko infrastrukturo, smo lahko otroku zgled in se skupaj z njim
s kolesi odpravimo do šole, v trgovino, na izlet. Tako povečamo verjetnost, da bo naš otrok kolesaril tudi, ko bo odrasel. Ker je sodelovanje s
kolesom v prometu zelo zahtevno za otroka, velja načelo “čim prej na
kolo in čim kasneje v promet”. Otroci do 6. leta pa morajo po zakonu
voziti po površinah za pešce in še ne smejo na cesto.

Svojo varnost lahko kolesarji povečajo, če:

• vozijo tehnično brezhibno kolo,
• dosledno upoštevajo prometne predpise (vožnja po kolesarski stezi,
upoštevanje prednosti, prečkanje ceste na označenih prehodih za
pešce, vožnja ob robu cestišča itd.),
• uporabljajo zaščitno kolesarsko čelado,
• uporabljajo odsevne predmete in luči za boljšo opaznost na cesti,
• ravnajo previdno in preudarno ter predvidevajo ravnanje
drugih udeležencev v prometu,
• prilagodijo hitrost še
ranljivejšim pešcem.

Vzpostavitev kontrolne točke na
meji z Avstrijo na Viču

25. 3. 2020 smo na podlagi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za
preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih
na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije,
tudi v Dravogradu oz. na Viču, vzpostavili kontrolno točko na vstopu
v Slovenijo.
Na kontrolni točki, ki je odprta med 5. in 23. uro, policisti kontrolo opravljajo z namenom preprečitve vstopa osebam, ki jim ne bi bil dovoljen
vstop na ozemlje sosednje države in bi posledično ostale na območju
Slovenije in z namenom preprečitve nadaljnjega širjenja nalezljive bolezni. Seveda pa policisti na kontrolni točki opravljajo tudi vsa ostala
policijska dela.
Za nemoteno delo na kontrolni točki je ves promet iz Avstrije preusmerjen na parkirni prostor, kjer sta postavljena šotor in pisarniški kontejner, kjer policisti kontrolirajo upravičenost vstopa v Slovenijo.
Odlok v zvezi dela na kontrolni točki izvzema dnevne migrante oz.
državljane Slovenije, ki dnevno potujejo na delo v Avstrijo in nazaj,
osebam, ki opravljajo gospodarsko, kmetijsko in gozdarsko dejavnost,
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Varnost motoristov

Vozniki se konec tedna in v prostem času pogosto prelevijo v motoriste
ter si tako privoščijo užitke. Motivi vožnje pri motoristih so preživljanje
prostega časa, druženje, turistični ogledi ter preizkušnja lastnih sposobnosti in užitkov v tveganju.
Zaradi tega je ogroženost motoristov veliko večja in spadajo med ranljivejše udeležence v cestnem prometu. Poudariti je treba, da so zaradi
značilnosti motorja motoristi slabše vidni in opazni ter pogosto vozijo
prehitro ali pa jih drugi vozniki spregledajo in jim odvzamejo prednost.

Nasveti za večjo varnost motoristov:

• pred vsako vožnjo preverite brezhibnost motorja ter pnevmatik,
• nikoli ne vozite pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc,
• vedno uporabljajte zaščitno čelado in ostalo opremo, kot so ščitniki,
jakna, rokavice (tudi pri vožnji z mopedom ali kolesom s pomožnim
motorjem do 25 km/h),
• ne vozite prehitro, saj hitrost povečuje verjetnost padca, krajša zavorno pot, hkrati pa vas vozniki ne pričakujejo,
• vedno vozite s prižganimi lučmi ter si nadenite odsevni telovnik, da
boste bolje vidni in prej opazni, saj je vidnost ključna v prometu,
• posebej bodite pozorni na vozila, ki zavijajo, da vas ne spregledajo
ter na tovorna vozila, da se jim ne znajdete v nevidnem polju,
• pri zavijanju in vožnji skozi ovinek bodite pozorni na to, da s celotnim
telesom ne prečkate vmesne črte,
• raje kot sami se na pot odpravite v družbi več motoristov, da boste
bolj opazni ter da boste skrbeli drug za drugega, nikakor pa ne tekmujte med seboj,
• bodite pozorni na razne neravnine, pesek ali mokro in spolzko cestišče ter znižajte hitrost,
• preizkušanje motorja, polaganje ovinkov ter preizkušanje lastnih
sposobnosti raje izvajajte na kakšnem varnem poligonu kot na cesti,
kjer so situacije težko predvidljive.
Z rednim vzdrževanjem ter
vizualnim pregledom
motorja lahko pred vsako
uporabo prav tako rešimo
marsikatero neljubo situacijo.
Ob lepih sočnih dneh vam
želimo obilo užitkov in
varno vožnjo tako
s kolesom kot tudi
z motorjem.

dvojnim lastnikom zemljišč in osebam v tranzitu – tovorni promet.
29. 5. 2020 je bilo delno spremenjeno tolmačenje veljavnega Odloka o
odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečevanje nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na
notranjih mejah Republike Slovenije. Tako se zdaj državljanom Republike Slovenije in tujcem s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji ob vstopu v državo ne odredi karantene, ne glede na to, iz
katere države prihajajo.
Z delom na kontrolni točki bomo nadaljevali vse do preklica aktivnosti.

muzejske zgodbe
Prispevek: JZ Dravit in Aleksandra Čas, KPM

NOVO UREJEN Kometrov kabinet
Dvorec Bukovje je od lanske jeseni bogatejši za še eno pridobitev − urejen je bil »Kometrov kabinet«, delovna soba
barona Hansa Kometra. Plemiška rodbina Kometer je bila zadnja v zgodovini gospostva Pukštajn (1817−1932) in
dvorca Bukovje. O njej ni veliko zapisov, a je slovensko kulturno dediščino obogatila veliko bolj od marsikaterega
drugega, uglednejšega in bolj prepoznavnega rodu svojega časa.
Zadnji baron Hans Kometer (1850−1925)
je na dvorcu Bukovje gospodoval kot
zadnji moški predstavnik svoje rodbine.
Zanimanje za zgodovino ga je vodilo v
obsežno prenovo dvorca, užival je ugled
dobrega poznavalca in zbiralca starin. S
sistematičnim pridobivanjem raznovrstnega gradiva, zlasti starega orožja in
bojne opreme, je Hans ustvaril eno najpomembnejših zasebnih zbirk svojega časa
na Slovenskem. Kot pravi starinoslovec
svoje dobe si je prizadeval zbirko na Pukštajnu obogatiti s kakovostnimi primerki
iz vse Evrope, deloma tudi z Balkana oziroma Bližnjega vzhoda in celo Afrike. V celoti
je Kometrova zbirka orožja konec leta 1932
štela približno 100 samostojnih enot, med
drugim verižno srajco, čelade, ščite, meče,
helebarde, sulice, bodala, lovske nože, več
rogov za smodnik, pištole, puške, »lok, bogato tolčen s figurami« (v resnici luksuzni
lovski samostrel) in nekaj orientalskega
orožja. Žal se je potomstvo rodbine, ki je
z generacijami gospodovala dvorcu, zaradi spleta okoliščin prekmalu končalo in z
usodno zgodbo privedlo tudi do razprodaje premoženja, torej večine premične
dediščine.
A nekaj drobcev iz življenja barona Hansa

Kometra so delavci Dravita, ob pomoči nekaterih darovalcev, uspeli ponazoriti v novo
urejenem kabinetu. Tam lahko vidite lovske
trofeje (Hans je bil tudi strasten lovec), knjige tedanjega časa, testament, listine, minerale in tudi portret družine Kometer in
podobno. Eksponate so prispevali družina
Kogelnik, Bukvarna Ciproš Maribor, Turistični rudnik in muzej Mežica, Jože Murkovič in
Javni zavod Dravit.
Kot pravijo v Koroškem pokrajinskem muze-

ju, dvorec Bukovje ni le 'bivša kasarna', pač
pa v svoji zlati dobi predvsem dom rodni
plemiški rodbini, ki jo je po smrti zadnjega
barona doletela tragična usoda in zaznamovala tudi njihovo bogato zbirko starin in
umetnin, kar dokazuje tudi sodobna muzejska postavitev stalne razstave o rodbini
Kometer, ki vključuje tudi nekaj originalnih
predmetov Kometrove zbirke, danes v lasti
Narodnega muzeja Slovenije in Narodne
galerije. Vabljeni na obisk!

z družino spoznajte Kometrovo rodbino
Za nami je obdobje, ko smo z družino preživeli večino časa, kar je v sodobnem načinu življenja lahko pravi privilegij. Še nedolgo nazaj je način družinskega življenja
veleval, da je družina večino svojega časa
preživela skupaj. Tudi v muzejih radi preživljamo čas s svojimi obiskovalci, da jim približamo zgodbe preteklosti, ki še posebej
zaživijo, kadar jih lahko delimo z različnimi
generacijami.
Zato vas srčno vabimo na Poletno muzejsko noč, ki jo v Muzeju Dravograd tokrat

namenjamo predvsem družinam. Na sobotni večer, 20. junija 2020, vas vljudno
vabimo v našo družbo v dvorec Bukovje, kjer bomo skupaj s člani vaše družine
odkrivali življenje zadnjih lastnikov dvorca,
baronov Kometrov. Vašega obiska se še
posebej veseli naš radovedni Popek, ki je
pripravil muzejske uganke, s pomočjo katerih boste spoznali tudi zgodbo o zgodovini dvorca in kraja. Poskrbeli bomo, da bo
naše druženje prilagojeno trenutnim razmeram, zato prosimo, da se predčasno pri-

javite in za svojo družino izberete ustrezno
uro obiska: ob 18., 18.30, 19. ali 19.30 uri.
Vstop je prost, potrebne so le predhodne
najave, ki nam jih sporočite do 19. 6. 2020
na elektronski naslov: aleksandra.cas@
kpm.si ali na telefon 041 496 844. Na ogled
stalne razstave o baronih Kometrih vljudno vabljeni tudi posamezni obiskovalci
(največ trije naenkrat), saj bomo ta večer z
vami vse do 22. ure. Dostop je omogočen
tudi gibalno oviranim osebam. Veselimo
se vašega obiska.
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DVOREC BUKOVJE
Dobrodošli na dvor
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PRIJAZNO

VABLJENI!

INFORMACIJE IN NAJAVE: tel.: 02 8710 285, 02 8723 583, e-mail: ticdravograd@dravit.si, dvorecbukovje@dravit.si

Foto: Tomo Jeseničnik
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dvorec bukovje
Prispevek: JZ Dravit, foto: FB Theresie Hommersand

NA POTI OKROG SVETA postanek v dvorcu Bukovje
Na začetku februarja se je skoraj neopazno s kolesom skozi naše kraje peljala Theresie Hommersand. Preprosto
34-letno dekle z Norveške se je pred osmimi leti odločilo, da ne bo več potovalo z letali. Takrat je živela v Južni Afriki.
Leta študija in nato tudi dela v tej afriški državi so se počasi iztekla in napočil je čas vrnitve v domovino. Kako, če
polet ni opcija?
Norvežanka se je tako na kolesarsko popotovanje brez predhodnih kolesarskih izkušenj in treninga podala junija 2017
in potovanje domov spremenila v okoljevarstveno misijo,
ki jo je poimenovala Cape to Kapp in se bo po skoraj treh
letih končala letos poleti. S svojim kolesarskim podvigom
od Rta Agulhas, najjužnejše točke v Afriki, do Severnega rta
(Nordkapp), najsevernejše točke v Evropi, želi tako zmanjšati svoj ogljični odtis ter obenem opozarjati na podnebne
spremembe in ljudi spodbuditi k bolj aktivnemu boju proti
tem spremembam. Prečkala bo 24 držav, ustavila se je tudi
v Sloveniji in jo prekolesarila v dveh tednih.
Na njeni 20.000 kilometrov dolgi poti nevarnosti in izzivov
ni manjkalo. Hommersandova je med drugim pri 50 stopinjah Celzija kolesarila skozi saharsko puščavo, bežala pred
slonom in trepetala pred hijeno, prečkala je največje soline
na svetu ter na vrhu gore Kenija, na 5000 metrih nadmorske
višine praznovala božič. Plavala je tudi v Mrtvem morju in
v Hudičevem bazenu na robu Viktorijinih slapov, stala na
robu aktivnega vulkana na najtoplejši točki na Zemlji v Danakilski depresiji in prekolesarila predor Sueškega prekopa,
za kar je morala pridobiti posebno dovoljenje.
Za nastanitev skoraj nikoli ne plačuje. Na svoji dolgi poti je
tako spala tudi že pod zvezdami v sudanski puščavi in ob
obali Malavijskega jezera v družbi Masajev. Spala je tudi v
zaklonišču v Palestini, na številnih policijskih in bencinskih
postajah, pa tudi sredi neokrnjene narave ter v beduinski
jami v mestu Petra v Jordaniji.
Prenočišče je po spletu naključij Theresie našla tudi v Dravogradu. Med kolesarjenjem po našem mestu je ustavila
sprehajalca in ju povprašala o tem, kje lahko postavi svoj
šotor. Po klepetu sta jo Tanja in Boštjan povabila k sebi na
večerjo, nato pa skupaj z zaposlenimi v Javnem zavodu Dravit za Theresie pripravila posebno presenečenje – nočitev v
Dvorcu Bukovje. Z navdušenjem je sprejela povabilo in se
vsaj za eno noč počutila kot prava dvorna dama. Po krepčilnem spancu jo je pričakal še bogat zajtrk, za popotnico pa
ji je Boštjan dal še nekaj denarja, da je lažje nadaljevala pot.
Mlada Norvežanka je polna novih doživetij in skrivnostnih
zgodb grajskih zidov zapustila Dravograd, o tem vzhičena
zapisala tudi na družbenih omrežjih in se podala novim dogodivščinam naproti. Še enkrat se je izkazalo, kako malo je
potrebno, da ponesemo glas o prijaznosti in gostoljubnosti
Dravograjčanov po svetu.
Theresie lahko spremljate na njenem Facebook in Instagram profilu, od koder so tudi pričujoče fotografije.
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Prispevek: Artur Švarc

Raimund Kalcher (1889–1959)
Neznani koroški akademski slikar iz Dravograda

Eden najbolj znanih slikarjev 20. stoletja na avstrijskem Koroškem je odraščal v Dravogradu in pustil spomin na kraj ob stičišču treh dolin tudi v
mnogih svojih slikah, kamor se je vračal vse življenje.
Raimund Adolf Kalcher se je rodil 19.
decembra 1889 v Beljaku. Oče Rudolf je
bil gozdar, mama Maria Anna, rojena Mischou, je izvirala iz znane gostilničarske
družine, njen ded pa je v Beljak prišel in
ostal kot Napoleonov vojak. Prav francoski občutek za estetiko naj bi po mnenju
kritikov zaznamoval tudi življenjsko pot
slikarja Raimunda Kalcherja. Ta je imel še
pet let starejšega brata, Rudolfa Arthurja, ki je prav tako povezan z Dravogradom in je tu tudi umrl.
Še v Raimundovem zgodnjem otroštvu
je oče Rudolf sprejel novo službo in postal gozdarski mojster pri podjetju Ujlaky,
Hirschler & Sohn iz ogrskega Alsodomboruja, danes Donje Dubrave ob Dravi
na madžarsko hrvaški meji. Podjetje je
imelo na našem območju 2200 hektarjev
površin in tri gozdne revirje, prvenstveno
pa so se ukvarjali z vzgojo drevesnih sadik in gozdarstvom. Verjetno zdaj že vsak
Dravograjčan ve, kje je to podjetje imelo
sedež. Vila, zgrajena leta 1882, stoji na
Podgradu in je kljub propadanju ena od
dravograjskih znamenitosti.
Kasneje so ji dozidali še gospodarsko
poslopje, za njo je še danes velik vrt. Če
še vedno ne veste, forštauz ali forsthaus,
gozdarska hiša pod Lajto. Podjetje je imelo za vzgojo sadik, pretežno iglavcev, posebno gojišče, ki ga poznamo kot »flanzgartl«. Semena iz storžev jelk, smrek in
borov so sušili v stolpu vile na Podgradu
in s tem je pojasnjen tudi »turn« ob tej
zgradbi.

Kakorkoli, ker je oče Rudolf zelo redko
videl svojo družino, se je Maria Anna odločila preseliti se v Unter Drauburg, kot se
je takrat imenoval naš kraj. Kalcherjevi so
stanovali v vili na Podgradu kot še nekaj
družin uslužbencev podjetja. Tako starejši
brat Rudolf Arthur kot Raimund sta obiskovala šolo v Dravogradu. A družino je
prav v letu, ko je Raimund začel šolanje,
doletela tragedija – leta 1896 je umrla
mama Anna, stara 39 let, nekaj mesecev
pozneje pa še njegov ded v Beljaku, urar
Paul Kalcher. Oče Rudofl je po letu in pol
žalovanja v Beljaku 16. februarja 1898 poročil sestro svoje žene, Mario Mischou, ki v
Dravogradu ni skrbela le za gospodinjstvo,
pač pa tudi za svoja posvojena nečaka.
Raimund Kalcher je leta 1901 končal
osnovno šolo v Dravogradu in se vpisal
na državno gimnazijo v Beljaku. V tem
času je Beljačan začel risati različne ornamente in skicirati na koščke papirja, ki
jih je imel v svoji torbi, kar je opazil tudi
njegov učitelj Viktor Mytteis in ga navdušil za slikarstvo. Proti koncu srednje šole
se je Kalcher odločil, da želi postati slikar.
Maturo je s slabimi ocenami opravil julija
1910 in se vpisal na dunajsko akademijo.
Poletje je lahko končno preživel z družino
v Dravogradu, kjer je bil tudi njegov brat
Rudolf Arthur, ki je v Gradcu doštudiral
pravo in končeval doktorat. Čeprav sta si
bila z bratom zelo različna, sta oba oboževala mali kraj ob Dravi in dom na Podgradu, kar je Raimund pozneje v življenju
večkrat omenil – najlepša leta življenja je
preživel prav tu.

Forštauz skriva mnoge zgodbe in je zagotovo ena najbolj
znanih (in tudi še neraziskanih) stavb in zgodb iz našega
kraja. Povezavo s Kalcherjem smo v društvu lani našli
povsem po naključju.

Knjiga o Kalcherju, izdana leta 2009
pri založbi Heyn v Celovcu.

Raimund Kalcher, avstrijski koroški akademski
slikar iz Beljaka, je svojo mladost preživel v vili
na Podgradu in je Dravograjčanom popolnoma neznan.

Na akademiji ga je 1914 zatekla prva svetovna vojna. Kot je pozneje pisal v spominih, je vedno manj kolegov prihajalo
na predavanja, ki so bila vedno redkejša,
eden za drugim so odhajali v vojsko. Spomladi 1915 je bil vpoklican tudi sam in bil
dodeljen v 8. bataljon poljskih lovcev, ki
se je namestil v Šmohorju nad Beljakom
ob italijanski meji. Ko je 23. maja Italija
napovedala vojno Avstro-Ogrski, se je Raimund znašel na sami bojni liniji. Časa za
slikanje in risbe je bilo malo, vendarle pa
je mladi slikar ovekovečil nekaj dogajanja
njihove čete in koroške krajine. Oktobra
1917 se je po znameniti soški bitki za Koroško italijanska grožnja končala, Kalcherja pa so premestili v Kraljevo v Srbijo.

Akvarel, ki ga je Kalcher narisal med
obiskom Dravograda leta 1943 s
spodnjega dela Flancgartla.
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8. enota poljskih lovcev se je v zadnjem
letu vojne spet znašla na italijanski fronti,
kjer so jih tik pred koncem zajeli Italijani.
Takoj po kapitulaciji Avstro-Ogrske 1. novembra 1918 se je Kalcher odpravil proti
domu v Dravograd. Že v naslednjih dneh
in tednih je Dravograd zasedla slovenska
vojska in nemško govoreče prebivalstvo
je padlo v nemilost. Spomladi 1919 so
očeta Rudolfa in Raimunda, ki je bil za povrh še vojak avstro-ogrske vojske, kot interniranca odpeljali v taborišče v Ljubljano. Po petih mesecih jima je uspelo zapustiti taborišče in se preko Karavank vrniti
v Beljak in od tam nazaj v Dravograd. A
po pogodbi iz St. Germaina je Dravograd
jeseni 1919 pripadel novi državi Srbov,
Hrvatov in Slovencev in zgodba družine
Kalcher v Dravogradu je bila s selitvijo nazaj v Beljak končana.

Raimund Kalcher se je 1921 poročil (poročen je bil potem še dvakrat), 1923 je
dobil edinega otroka, sina Rudolfa (umrl
15. februarja 1943 pri Stalingradu), v naslednjem desetletju je prepotoval velik
del Evrope, od Rima do Pariza in pustil velik pečat v koroškem slikarstvu. Kritiki so
ga pogosto označevali kot romantičnega
modernista, risal in slikal pa je marsikaj –
podpisan je tudi na mnogih propagandnih letakih ob koroškem plebiscitu, ki so
govorili proti glasovanju za Jugoslavijo.
Njegovo pot je v knjigi zapisala umetnostna zgodovinarka Dr. Ilse Spielvogel-Bodo
iz Beljaka, kjer je tudi katalog njegovih del,
vendar ne vseh. V njegovih delih je kar nekaj upodobitev Dravograda – prva je iz leta
1911, ko je naslikal dvorec na Robindvoru,
pa slika ponovne gradnje železniškega

mostu za elektrarno leta 1942 in trga v
Dravogradu leta 1943, ki je naslikan iz smeri Bukovja. Med izginulimi deli po razstavi
leta 1949 na Dunaju so tudi slika Viča in
akvarel iz leta 1911, naslikan v flanzgartlu
ter znamenita panorama iz leta 1924 iznad
Dobrave. Njegova zadnja, prav tako izginula slika je nastala leta 1947, ko je zadnjič
obiskal Dravograd. Na njej je upodobljen
sejem na trgu. Leta 1913 je v Dravogradu
po kratki bolezni umrl njegov brat, doktor
prava, Rudolf Kalcher, oče Rudolf starejši,
gozdarski vodja, je umrl oktobra 1928 v Beljaku, mačeha Marija pa leta 1948.
Leta 1949 je Kalcherju predsednik Avstrije podelil naziv profesor, Beljak pa ga je
imenoval za častnega meščana. Leta 1955
so mu diagnosticirali raka na debelem
črevesu, z boleznijo pa se je boril vse do
svoje smrti, 15. oktobra 1959.
Zgodovinarsko društvo Dravograd bo
še naprej raziskovalo Raimunda Kalcherja, prav tako je še vedno neraziskana zapisana zgodba o gozdarski vili na
Podgradu. Skušamo se povezati z avtorico knjige, preko založnika v Celovcu,
prav tako z lastnikom ene od izgubljenih slik na Dunaju. Vse, ki vas zanima
zgodovina Dravograda in bi radi kaj
pustili tudi zanamcem, pa vabimo, da
nas obiščete na spletni strani društva
(zdd.dravograd.net) ali nam pišete na
zgodovinarsko.drustvo@dravograd.net.

Raimund Mundi Kalcher je bil aktiven tudi pri
grafikah za plebiscit. Jugoslavijo je preziral,
saj je moral zaradi nje zapustiti svoj dom v
Dravogradu.

Oče Rudolf Kalcher je bil gozdarski vodja
madžarskega podjetja Ujlaky, Hirschler & Sohn,
ki je pisalo gozdarsko zgodovino Dravograda.
(Naslikano leta 1914 v Dravogradu.)
Edina dostopna podoba Kalcherjeve
panorame Dravograda iz leta 1924, ki velja
za izgubljeno od leta 1949. Upamo, da bomo
kmalu stopili v stik z lastnikom na Dunaju in
dobili kakovostno fotografijo.

Gradnja nadomestnega železniškega mostu za elektrarno, 1942.
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Kalcherjeva najstarejša znana slika iz
Dravograda, Robindvor, 1911.

in memoriam

Zapisali ste v slovo
Barbari, Barici Ambrož
1921−2020

Barica Ambrož se
je rodila pred skoraj sto leti v takratni mladi Kraljevini
SHS, v revščini, ki
jo je za sabo pustila prva svetovna
vojna. V družini je
bilo več bratov in
sester, ena izmed
njih je bila tudi Barica. In kot je bilo včasih v
navadi, so se vsi srečno poročili, imeli svoje otroke in le-ti zopet svoje otroke. Tako je
imela Barica pri skoraj dopolnjenem stoletju
življenja nekaj mladih, ki so jo klicali mama,
nekaj več otrok, ki so jo klicali stara mama,
prababica in številne sorodnike, ki so jo klicali
teta Barica.
Teta Barica pa je v svoji bogati življenjski zgodbi pustila velik pečat na različnih področjih
življenja. Rojstvo na Ozarah pri Slovenj Gradcu na majhni kmetiji ji je dalo dovolj vsega,
da pomanjkanja v življenju ni nikoli občutila.
Osnovno šolo je obiskovala v Rotenturnu v

ŽLOF FELIKS 9. 5. 1927 – 2. 3. 2020

2. marca smo se
na dravograjskem
pokopališču
za
vedno poslovili od
zadnjega soudeleženca VDV (vojske
državne varnosti),
člana skupine Koroškega bataljona,
ki je bil udeležen v
silovitem spopadu
v noči na 24. julij
1944 na Sabodinovi domačiji. Posledica spopada sta bila požig in pomor na Libeliški Gori.
Feliksa je mama Jerica, iberžnica, v zibko
položila 9. maja 1927 v Šentanelu nad Prevaljami, pri kmetu Oplazu. Rano mladost je
doživljal z dvema sestrama in bratoma. Očeta
niso poznali. Revščina je mamo prisilila, da se
je preživljala z dninami, tavrhi na celkih, otroci
pa so šli služit na okoliške kmetije. Feliksa je
dala za pastirja kmetu Smrečniku na Strojni.
Od njega je hodil v osnovno šolo v Šentanel.
Kmalu se je preselil h kmetu Šumniku. Šibak
je spoznaval strojanske razgone in brazde,
zare in pašnike ter gnojvože, na katerih ga je
poleti žgalo sonce in močil dež, pozimi pa
stiskal mraz. Bil je pastir, delavec pri raznih
delih in nazadnje hlapec. V nedeljo, 23. julija
1944, je bil dogovorjen s starejšo sestro Marijo, bivajočo pri kmetu Šusterju, da se dobita
pri kmetu Utku. Proti večeru je h kmetu na
počitek prišla skupina koroških partizanov,
namenjenih na orožniško postajo v Libeličah,
da si pridobi hrano in tobak.
Naslednji dan so Feliksa in sestro nagovorili,
da se jim pridružita. Med njimi sta bila tudi
dva Dravograjčana. Proti večeru so se odpravili na Libeliško Goro proti kmetu Sabodinu,
kjer so se nastanili. Med potjo so bili izdani.
Proti polnoči jih je presenetila skupina gestapovcev in orožnikov. V trenutku so zaropotale
strojnice, vnel se je hud boj. Partizani so se
razbežali, Nemci pa požgali hišo in skedenj s
hlevom, domače pa pomorili. Sedemnajstletni Feliks se je sklonjen in prestrašen v temi

Slovenj Gradcu, nato pa končala še višjo narodno šolo. Tik pred začetkom 2. svetovne vojne,
leta 1938, so kmetijo prodali in se preselili na
Vič pri Dravogradu, kjer je spoznala Mihaela, s
katerim sta si ustvarila družino. Delo v pekarni, ki jo je vodil Mihael, je bilo zahtevno, saj so
takrat delovale kar štiri pekarne − Garmuževa,
Katrašnikova, Jelenova in Ambroževa. Delo v
pekarni ji je dalo mnoge življenjske izkušnje
in vrednote. Vrednote, poštenost, družabno
življenje, ljubezen do otrok in družine, sožitje z
naravo, dobrota in nesebičnost, odgovornost,
prijateljstvo, prostovoljstvo, tovarištvo in solidarnost so jo kasneje krasilne na njeni dolgi in
prelepi življenjski poti.
V Dravogradu so jo hitro opazili mladi gasilci, ki so jo povabili v svoje vrste, v katerih je
bila celih 74 let. V tem času pa je znotraj društva opravljala različne naloge. Za svoje delo
je prejela številna odlikovanja in priznanja:
značke za dolgoletno delo, Plaketo gasilskega veterana, Društveno priznanje, Gasilsko
priznanje I. in II. stopnje ter Značko za dolgoletno aktivno delo − 70 let.
Življenjska pot Barice pa je zaznamovala tudi
pot na področju pomoči ljudem. Njen občutek za sočloveka, predvsem za ranljive skupine
– invalide, je bil izjemen. Na začetku 70 let je

postala prva predsednica Društva invalidov
Dravograd, ki je bilo združeno v Medobčinsko
zvezo s sedežem na Ravnah na Koroškem. Za
svoje dolgoletno delo je prejela številna priznanja in postala častna članica in častna predsednica Društva invalidov Dravograd.
Svoj prosti čas je namenila družini in sprehodom v naravo. Bila je aktivna članica Planinskega društva Dravograd, s člani je prehodila
mnogo planinskih poti in obiskovala koroške vrhove. Njena neizmerna želja, da osvoji
»očaka« Triglav, je ostala neizpolnjena. Planinsko društvo Dravograd ji je za aktivno delo in
udejstvovanje podelilo naziv Častna članica
Planinskega društva Dravograd.
Zelo rada je prihajala v prostore Društva upokojencev Dravograd, kjer se je s članicami družila ob ročnem delu in branju. Bila je redna obiskovalka dravograjske knjižnice. Lahko smo jo
opazili zgodaj zjutraj, kako je s knjigo pod roko
odhajala po nove knjige in se na poti pogovarjala s sokrajani. Krasila sta jo dobra volja in
nasmeh, ki ju je v pogovorih delila s sokrajani.
Ob številnih priznanjih, ki jih je prejela za
svojo aktivno vlogo v družbenem življenju,
je dobila tudi Občinsko priznanje občine Dravograd. Počivaj v miru, teta Barica!
Željko Kljajić

z vsemi močmi pognal po strmini navzgor
proti vrhu, sestra pa navzdol. Zasopel se je
ustavil na vrhu ter prestrašen poslušal, če
bo prišel še kdo. Čez čas se mu je pridružilo
nekaj utrujenih borcev. Po premisleku so se
namenili mimo Uršlje gore v Savinjsko dolino,
v Solčavo, kjer se je namestila 10. Ljubljanska
brigada. Po zaslišanju so morali dati izjavo:
»Prisegam pred ljudstvom in partijo, da se
bom zvesto boril za domovino in zanjo, če
bo treba, dal tudi življenje!« Vključen je bil v
enega od njenih oddelkov.
Po mesecu dni je brigada odšla v Belo krajino.
Utaborili so se v neznani vasi. Neko noč so jih
napadli domobranci. V hudi bitki se je Feliks,
navajen hlevov, skril med kravami. Ko je zjutraj v miru prišel iz hleva, so ga domobranci
zaslišali in še z dvanajstimi partizani peljali v
ljubljanski gestapovski zapor, po nekaj dneh
zasliševanj pa v barakarsko taborišče Begunje. Dva meseca je lačen vsak dan doživljal
maltretiranja, zasliševanja in dnevna obvezna
zastraševanja ter skozi okna barak gledal, kako
so klečeče taboriščnike z rokami, zvezanimi na
hrbtu, Nemci streljali v glave nad tilnikom. V
mrazu, proti božiču leta 1944, je bil v transportu živinskih vagonov prepeljan v taborišče Neumühle blizu Dachaua.
Na pomlad 1945 so Angleži taborišče osvobodili, vse popisali in Jugoslovane z vlaki pripeljali
na Jesenice, nato pa so jih z avtobusi partizani
prepeljali v Škofjo Loko, od tam pa na Prevalje.
Feliks je bil eno leto zaposlen pri zidarskem
mojstru Krenkerju. Medtem je spoznal vdovo
Ivanko Ebner in se z njo poročil. Rodila sta se
jima sin Srečko in hčerka Milena. V zakonu ni
imel sreče. Drugo leto je bil vpoklican na dvoletno služenje vojaškega roka. Po odsluženem
roku se je zaposlil v topilnici svinca v Žerjavu.
Ker strupa ob peči ni prenašal, so ga zaposlili
za kopača rude v rudniku Mežica. To delo je
bilo zanj pretežko. Delo si je poiskal na pripravi
vložka v Železarni Ravne. Pri odbiranju za jeklo
škodljivih materialov je odkril, da je v mornariških torpedih cink. Delovodja mu je dovolil,
da je lahko v popoldanskem času torpeda
podkurjeval in tekoči cink vlival v pripravljena

rebra, preseka palic za lotanje. Te je lahko nosil
domov in jih prodajal dvema kleparskima delavnicama, v Dravogradu in na Muti, denar pa
nalagal za poznejši čas. Kmalu si je našel zaposlitev v skladišču Železnine na Meži v Dravogradu. Nazadnje pa je opravljal steklarska dela
pri Kristalu v Dravogradu in se ob izpolnjenih
pogojih upokojil.
Življenjska pot ga je vodila na Goriški Vrh − Vič,
kjer je spoznal domačine male Gnamuševe
kmetije: očima Munkovega Jožeta, borca Franja
Malgaja in ženo Jero ter hčerko Micko. Z Micko
sta se leta 1956 poročila in si ustvarila srečen
dom. Rodila sta se jima sinova Vido in Iztok. Ker
je bilo polje preveč oddaljeno, sta v času zaposlitve ob njem zgradila novo hišo z gospodarskim poslopjem. Na posestvu z lepim poljem,
travnikom, urejenim sadovnjakom in dvema
kravama, svinjama in številnimi kokošmi sta z
ženo skrbno in zgledno gospodarila.
Feliks je bil velik ljubitelj in vzreditelj izbranih
vrst ptic, fazanov, golobov in zajcev. K njemu
so radi prihajali drugi gojitelji malih živali, jih
medsebojno izmenjavali ter razstavljali na
sejmih po Koroškem.
Feliks je bil dober in skrben gospodar ter vljudno ustrežljiv najstarejšima članoma družine,
oba z ženo sta jima odgovorno in ljubeznivo
stregla ter poskrbela za njuni spoštljivi slovesi. Kakor je doživljal in prenašal hude življenjske udarce in jih na srečo preživel, je z globoko žalostjo in bolečino v srcu sprejel tudi
slovo sina Vida leta 2009 in pozneje, leta 2017,
še žene Micke. Po njeni smrti je zanj z ljubeznijo skrbel sin Iztok, vse dokler ni bil zadnje
mesece v paliativni oskrbi v Koroškem domu
starostnikov v Črnečah, kjer se je 28. februarja
poslovil od sveta.
V ponedeljek, 2. marca 2020, smo ga vsi, ki
smo ga poznali, v hvaležnosti za njegove dobrotljivosti, pripravljenosti pomagati potrebnim, družabnosti in ljubezni do družine in
domovine, pospremili k ženinemu grobu, na
božjo njivo. Zveza borcev se mu je zahvalila
s praporjem, častni dekan Igor Glasenčnik pa
je opravil slovesni, krščanski pokop.
Ferdinand Gnamuš, ing. str., u. d. oec.
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Dogodilo se je . . .
december 2019–februar 2020

Fotografije so prispevali: Javni zavod Dravit Dravograd, JSKD OI Dravograd, Franci Kotnik, arhivi društev

Koncert Ojstrica, 22. 12. 2019

Praznični trg v Dravogradu,
27.–29. 12. 2019

Osrednja občinska proslava
ob Kulturnem prazniku, 7. 2. 2020

Proslava ob dnevu samostojnosti, 26. 12. 2019

S smehom v novo leto, 28. 12. 2019

Kulturni sejem knjig, 8. 2. 2020

Osrednji občinski pustni karneval v Šentjanžu, 22. 2. 2020
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Odprtje razstave
likovnih del Zorana
Rožiča, 5. 2. 2020

Koncert Prifarskih
muzikantov, 14. 2. 2020

Osrednja občinska proslava ob
Kulturnem prazniku, 7. 2. 2020

nagradna križanka

nagradna križanka št. 32
AVTOR:
SIMON
BIZJAK
NASPROTJE
TEME

DRAG NAPOVEDOBREZMANJŠA
PRI- BARVEN
KAMEN VALKA
TRAVNATA OKOSTJE
ZELENE HODNOSTI,
PLIN,
POVRŠINA, GLAVE
PREROKOBARVE
ACETILEN
LIVADA
VALKA
16

OSEBNI
ZAIMEK

NAŠA
PEVKA
GLAVNO
ZABAVNE
MESTO
GLASBE JORDANIJE
(EVA)
12

3
TAKTOMER

VRSTA
KRIVULJE
DOHODEK 14
OD KAPITALA
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NEMŠKI
AVTOMOBIL
(NAŠA
PISAVA)

POLDRAG
SLOVENSKI KAMEN Z
SMUČAR BELIMI IN
FLISAR
ČRNIMI
PROGAMI

NEBESNO NEOKUSEN
TELO,
OKRASNI
MESEC
PREDMET

SILVO
TERŠEK

PLEMIŠKI
STREŽAJ

PASKAL

AFRIŠKI
VELETOK

1

RAČUNAL.
TIPKA
“SHIFT”
URNIK
DOGAJANJA

DOKTOR

17

BESEDNI
SRAMOTILNI NAPAD
NA KOGA
HRVAŠKO
LETOVIŠČE
PRI
OPATIJI
PRIMOŽ
SUHODOLČAN

PESEM V BIKOBORVZKLIK
POČASTI- SKIRDEČA
TEV KOGA
ALGA,
ALI ČESA KARAGEN

SLAB
(PISNI)
IZDELEK
VODJA SAMOSTANA

PLAVALNI
SLOG
SL. SOPRANISTKA OGNJANOVIĆ

PREBIVALEC
KAMBODŽE

KATARINA
SREBOTNIK

FR. PISEC
(JULES)

PETEK,
SOBOTA, ?

NEKDANJI
GENERALNI
SEKRETAR
OZN (KOFI)

GRENKA
ZDRAVILNA
RASTLINA
PETER
PREVC
2

PROTOTIP,
PRALIK
RIBJE
JAJČECE

PSIČEK,
PES (STAR.)
SL. PISEC
(JOSIP)
5

VELIK
SLAVNOSTNI OGENJ
NAZIV

TRAJNI
GLAGOL

ISAAC
NEWTON

LADJA
KRIŠTOFA
KOLUMBA
KONRAD
ADENAUER

ODTOČNI
KANAL

ŽIVAL Z
ROGOVI

13

VEČ NITI

ZANIMANJE
ZA KAJ

POZIV,
APEL

NUBUK ALI
SEMIŠ

VENEZUELSKI VODITEŽA
TELJ
EMBALAŽE (NICOLAS)
?, K, L, ?
6

ŠIITSKI
VERSKI
VODJA

11

SINOVA
ŽENA

AM. PLESALEC IN
IGRALEC
(FRED)
LOJZE
KOVAČIČ

AM. KANTAVTOR
(BILLY)
OBLAST
(STAR.)

SL. SKLAD.
KERSNIK

9

10

VOAJERJEV LOVRENC
IDEALNI
ARNIČ
PARTNER

7

IZUMRLI
KONJ IZ
TERCIARJA
SPOJ
GLAVE S
TRUPOM

BOBEN ALI
KSILOFON

STAR
SLOVAN

OBVODNA
ŽIVAL

ESKIMI
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OMAR
NABER

PREBI- MATERIAL
ZA
VALEC
KAPNIKE
ČAČKA ALI GR.
PEVEC,
LESKOVCA
AOJD

15

KORALNI
OTOK
ANGELA
MERKEL

IVAN
GROZNI
ALI
DUŠAN
SILNI

ŽE UMRLI
TV NOVINAR
(VLADO)

RAZKOŠJE,
SIJAJ

NORVEŠKA
GLASBENA
SKUPINA

STAROGRŠKE
BUTALE

DANSKA
IGRALKA
NIELSEN

ANG. GLAS.
PRODUC.
(BRIAN)
KRILO RIM.
KONJENICE

4

8

Geslo križanke pošljite do 15. avgusta 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.

NAVODILO: končno geslo križanke je sestavljeno iz treh besed (10-2-5), dobite pa ga tako, da izpišete črke na poljih, označenih s številkami od 1 do 17.

Nagrajenci nagradne križanke – Informator, št. 31

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. 31: VODORAVNO: ŠTEFANČIČ, PALESTINA, AREST, ST, GON, MOTEK, EK, SAPORO, TIBET, SAT, IRANISTKA,
ARAKS, CL, SUNIT, PIK, ŠTEHVANJE, GRAJA, KORIANDER, RUDAR, ANASTAS, ADIŽA, FET, ADEN, IZOLAT, EPOS, ETAPA, MORO, KASTOR, DENEB, VL,
VTOK, PARAMECIJ, OČE, VALLI, IRIDA, SENČICA, KOLONAT, TK, BRIN, ATEK, SI. Geslo: GREMO NA SMUČIŠČE BUKOVNIK.
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