
DECEMBER 2020, ŠtEvilka 33



2 Informator  •  december 2020

INFORMATOR, št. 33, ISSN 2536-3840

Izdajatelj: Občina Dravograd / Urednica: Katja Čevnik / Uredniški odbor: Dominika Knez, Bojana Flis, mag. Jerneja Ravnik / Lektorica: Tina Lorenčič  

Fotografije: arhiv Občine Dravograd, arhiv JZ Dravit, arhivi društev, arhiv RRA Koroška, naslovnica: Metka Jeromelj / Oblikovanje:  Eurograf, d.o.o. 

zanj Tomaž Smolčnik / Tisk: ZIP center, d.o.o., Ravne na Koroškem / Naklada: 3.200 izvodov / December 2020

pogled v preteklost
Ob prelomu v osemdeseta je Dravograd še vedno negoval vsakoletne stike s 
poobrateno občino Guča. Tako je na Lovskem domu v Libeličah potekal sprejem 
gostov iz Srbije.

Prispevek: Zgodovinarsko društvo Dravograd, foto: L. Pušnik

pogled v preteklost

Če imate tudi vi 

zanimive fotografije, 

primerne za delitev 

z ostalimi, nas 

kontaktirajte na 

Zgodovinarsko 

društvo Dravograd 

(zdd@dravograd.net).
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pozdrav

Še ni dolgo nazaj, kar smo z bleščečimi 
rjavo rdečimi barvami obarvan oktober 
pustili za seboj in zakorakali v siv no-
vember, poln nepredvidljivih dogajanj 
zaradi pandemije koronavirusa, izredno 
kontagioznega in neverjetno trpežnega 
agensa, ki je na različne načine preizku-
šal našo imunsko vzdržljivost in psihično 
stabilnost, in že smo v decembru. spomi-
na na neugodno zdravstveno situacijo, 
v kateri smo se znašli že drugič, si ne bi 
znali umisliti niti v najbolj morečih sanjah. 
kar naprej se nam je pojavljala letošnja 
popolnoma spremenjena pomlad, tako 
drugačna od tistih, ki smo jih bili do zdaj 
vajeni, ki se je mimogrede preoblekla v 
jesen ter povzročila vnovične križe in te-
žave. a spet je bilo vse drugače. ni šlo le 
za omejitve s strogimi zdravstvenimi in 
higienskimi pravili, temveč za veliko več. 
spremenili so se medsebojni odnosi, pre-
drugačili so se stiki med ljudmi, močno 
je začela upadati kakovost življenja zlasti 
tistih družin, kjer so starši izgubili zaposli-
tev in ne nazadnje se je spremenil način 
upravljanja države. 

zavedati se moramo, da nihče ne more 
mimo teh razmer. Življenje z virusom nas 
je, smo hoteli ali ne, močno spremilo. ena-
ko velja tudi za področje občinskih dejav-
nosti. soočamo se z novimi razmerami. 
društveno življenje se je upočasnilo, pri 
nekaterih se je celo popolnoma ustavilo. 
veseli smo bili vseh tistih družbeno kori-
stnih društev, ki so vztrajala, ohranjala tra-
dicijo in vrednote, še posebej na podro-
čju športa, da so uspela zadostiti vsem 
omejitvam in niso le preživela, ampak so 
se še bolj razživela. 

nič ne pomaga ozirati se nazaj na čas 
pred, med virozo in po njej ter tarnati, 
kako gre vse v pogubo. virus je bil za vse 

isti in je enak sovražnik vsem. treba ga je 
bilo premagati, skupno in disciplinirano, 
držati se je bilo treba pravil za preventivo, 
ki so bile že sto- in stokrat povedane in 
biti moramo ponosni, da živimo v državi, 
ki je dala prednost zdravju, torej življenju 
in ne golemu materializmu.

»korona« nas ni zlomila in nas tudi ne bo. 
pa se vrnimo k decembru, mesecu pri-
čakovanj, posebnih želja, sijočih otroških 
oči, obdobju pravljic in romantike, času 
prižganih prazničnih luči, ko si ob slad-
kih dobrotah, zakuhanem vinu in dišečih 
čajih pogrejemo roke, okrasimo božična 
drevesa ter se veselimo srečanja s soro-
dniki, prijatelji in znanci.  

ta čudoviti božični čas, ki ga dolgo ča-
kamo, bi moral biti tak. pa ni, letos ni. 
drugačen je. spremenjen, a še vedno 
prazničen. Čeprav ni pravega vzdušja za 
praznovanje, tudi ne veselja, a mislim, da 
še bo. zagotovo bo, samo potrpeti bo 
treba, preboleti to neprijetno virusno iz-
kušnjo in ponovno oživeti praznični čas. 
skupaj bo šlo. znamo si pomagati in tudi 
hočemo, kot smo že večkrat. tako je prav. 
Imejmo se radi, spoštujmo se, ker smo 
zato na svetu.   

zadnji mesec v letu je tudi najprimernejši 
čas za oceno in presojo vsega doseže-
nega ter je odskočna deska za izpeljavo 
novih načrtov. natančno analiziramo za-
ključene obveznosti, potrebe in želje, za-
črtamo si, kje smo, kaj še moramo storiti 
in kaj bo treba prenesti v novo obdobje. 
to velja tako za naše osebno življenje kot 
za službene obveznosti. zelo podobno 
lahko rečemo za občino, v kateri živimo, 
kjer skozi njene institucije uresničujemo 
svoje posamezne in skupne interese, s 
katerimi zagotavljamo blagostanje in ure-
jamo medsebojno sožitje. to nam omo-
goča optimistični pogled na prihodnost. 

kakšno je bilo leto 2020, s čim nas je obo-
gatelo in s čim osiromašilo, ve vsak najbo-
lje sam, a neke vrste splošna ocena tega 
obdobja je za nas in upam, da tudi za vas, 
spoštovane občanke in občani, kljub slabi 
zdravstveni podobi pozitivna in uspešna. 
poleg tekočega poslovanja občine na po-
dročju uprave, vzgoje in izobraževanja, 
sociale, društvenih dejavnosti in ostalega 
zakonsko obveznega smo kljub težavam 
s koronavirusom izvedli kar nekaj investi-
cij, predvsem tiste, kjer so izvajalci lahko 
zagotavljali varnost delavcev in hkrati 
niso imele možnosti ogrožanja občanov.   

Še vedno smo izvajali dela na največji na-
ložbi v dravski dolini, na projektu oskrbe 
s pitno vodo, sofinanciranem s strani eU 
in države, v bruto vrednosti okoli 50 mio 
€. smo na 93 odstotkih fizične izgradnje. 
odstotek poplačila sofinancerskega dela 
s strani eU preko države slovenije je nekaj 
čez 60 odstotkov.

Uspelo nam je pridobiti vso dokumenta-
cijo s projekti za ureditev manjkajočega 
kanalizacijskega sistema v dravogradu, t. 
i. aglomeracije vič, za cestno komunalno 
ureditev dela Industrijske cone pri zbir-
nem centru z novim mostom čez reko 
mislinjo ter zagnati izgradnjo kolesarske 
poti od kovtrovega krožnega križišča do 
kolesarskega mostu na meži ter nove ko-
lesarske poti med podklancem in ravna-
mi na koroškem. v navedenem govorimo 
o približni vrednosti 4 mio. € iz t. i. regi-
onalnih spodbud, financiranih iz skladov 
eU za finančno perspektivo 2013−2020. 
ostale investicije, ki smo jih izgrajevali, 
pa so: parkirišče pod občino, protiprašne 
zaščite na ojstrici, goriškem vrhu in viču, 
pločnika s cesto in razsvetljavo v trbonjah 
in gorčah, cesta sv. danijel−rečnik, cesta 
gvidan, cesta lambizer, cesta podklanc z 
novim in povečanim železniškim podvo-
zom, cesta robindvor s pločnikom in po-
ložitvijo vodovoda, kanalizacija Črneče, 
informacijska soba v Bukovju, kavarnica in 
apartma v Bukovju, večnamenski objekt 
na igrišču v libeličah, šolski prostori v oŠ 
Šentjanž. pridobili smo si celotno doku-
mentacijo za odprtje gramoznice v trbo-
njah ter za objekt na nekdanjem mejnem 
prehodu v libeličah z dokumentacijo za 
njegovo sanacijo. strokovno smo vzdrže-
vali vse lokalne ceste in javne poti glede 
na dane pogoje.

zagotovo pa je največja pridobitev v tem 
času vrteC kronICa v Šentjanžu. o pro-
jektih bi lahko še veliko govorili. vsak zase 
je zanimiv in vreden pozornosti, a za to 
številko glasila naj bo dovolj.  

spoštovane občanke in  
spoštovani občani! 

veselimo se dobrih stvari, na slabe čim 
prej pozabimo. naj bodo praznični dnevi 
mirni in tiho doživeti. svoja srca in duše 
napolnite s čarobnostjo prihajajočih dni, 
uživajte v krogu najdražjih in ne pozabite 
na tiste malenkosti, ki vas osrečujejo.

Županja Marijana Cigala

spoštovane občanke in občani!
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InFoRMaCIJe občinske uprave

Srečanje z Vlado rS
Srečanje z Vlado RS je na Občini 
Dravograd potekalo 7. 10. 2020. 
Občino Dravograd so s svojo ekipo 
obiskali minister za okolje in prostor 
Andrej Vizjak in minister za javno 
upravo Boštjan Koritnik, županja, ga. 
Marijana Cigala, dr. vet. med., pa se je 
srečala tudi z ministrom za obrambo 
Matejem Toninom.

prvi nas je obiskal g. andrej vizjak, mini-
ster za okolje in prostor. sestanka z mini-
strom se je poleg županje marijane Ciga-
la, dr. vet. med., in drugih predstavnikov 
občine dravograd udeležil tudi g. franc 
franjo golob, župan občine vuzenica in 
član državnega sveta rs.
prisotni so se pogovarjali in iskali rešitve 
glede problematike na skupnem medob-
činskem projektu oskrba s pitno vodo v 
porečju drave − 3. sklop, kjer imajo ob-
čine težave s sofinanciranjem projekta 
s strani države rs, saj posredniški organ 
mop, direktorat za vode in investicije, 
sektorja za kohezijo nerazumljivo dolgo 
preverja vsebino sklenjenih aneksov h 
gradbenim pogodbam, gradbene situ-
acije in posledično pogoje za sofinanci-
ranje s strani rs oziroma eU. posledično 
občine stroške projekta zalagajo s svojimi 
proračunskimi sredstvi, zato nemalokdaj 
prihaja do likvidnostnih težav.
minister je glede omenjene problemati-
ke poudaril, da je v takšnih situacijah po-
trebna kontrola investitorja nad glavnim 
inženirjem – nadzorom izvajanja del, ki 
nadzira pravilnost gradnje s strani izvajal-
ca. Hkrati je obljubil, da bo v najkrajšem 
možnem času organiziran sestanek na 
ministrstvu, in sicer med predstavniki ob-
čin, ki sodelujejo v projektu, in vodilnimi 
v posredniškem organu, direktoratu za 
vode in investicije, sektorju za kohezijo 
(g. Bojan dejak, vršilec dolžnosti gene-
ralnega direktorja direktorata za vode in 
investicije).

ga. županja je ministru omenila tudi željo 
občine po gradnji protipoplavnega zidu 
v dravogradu, in sicer ob reki dravi, na ri-
biški poti. samo stroški izdelave projektov 
za navedeno investicijo znašajo več kot 
100.000 eUr, medtem ko bi gradnja pro-
tipoplavnega zidu stala več kot 1 milijon 
evrov. dem d.o.o. so sicer nekaj pripravlje-
ne sofinancirati (izgradnjo betonskega 
temelja za protipoplavni zid), vendar brez 
pomoči države rs gradnja zidu ne bo 
možna. minister je pojasnil, da se je o mo-
rebitnem sofinanciranju takšne investici-

je treba najprej pogovoriti z g. romanom 
kramerjem, ki je direktor direkcije rs za 
vode. minister je hkrati obljubil, da bo po-
skrbel za sestanek med predstavniki ob-
čine dravograd in g. kramerjem. Hkrati 
je dejal, da bo o možnosti sofinanciranja 
treba govoriti tudi z dr. metko gorišek, dr-
žavno sekretarko na mop.

Županja marijana Cigala je kasneje, ob 
9.30, pozdravila člane vlade rs pred hote-
lom korošica, kjer so imeli delovni posvet 
oziroma sejo vlade rs. delovni posvet  
vlade rs je trajal do 11.30.

ostali predstavniki občine (g. Črtomir 
epšek, direktor občinske uprave; g. miran 
Breg, vodja referata za gospodarske de-
javnosti in urejanje prostora in g. klemen 
markota, vodja projekta oskrba s pitno 
vodo v porečju drave − 3. sklop) pa so 
se medtem sestali z dr. metko gorišek, 
državno sekretarko na mop, kjer so prav 
tako govorili o možnosti izgradnje pro-
tipoplavnega zidu na ribiški poti in mo-
žnosti nadgradnje vodohranov v okviru 
projekta oskrba s pitno vodo v porečju 
drave − 3. sklop v obstoječi finančni per-
spektivi (2014−2020).

dr. metka gorišek je povedala, da se 
bodo manjše zadeve glede gradenj pro-
tipoplavnih zidov lahko sofinancirale iz t. 
i. evropskega obrambnega sklada. večje 
zadeve se bodo lahko financirale iz ko-
hezijskega sklada eU v naslednji finančni 
perspektivi 2021−2027. v obstoječi fi-
nančni perspektivi je 31. 12. 2023 zadnji 
datum, ko se bodo lahko podpisovale 

pogodbe z izvajalci. glede protipoplav-
nega zidu je bila tudi ona mnenja, da se 
je v zvezi s tem treba sestati z direktorjem 
drsv, g. romanom kramerjem. poveda-
la je tudi, da mnogo evropskih sredstev 
še ni počrpanih v obstoječi finančni per-
spektivi, tako da je denarja še dovolj, ven-
dar bo treba najti ustrezne rešitve. zade-
ve glede preprečevanja naravnih nesreč 
bodo vključene v obnovitvenem skladu 
eU. predlagala je tudi, da se obrnemo na 
g. ervina vivodo, vodjo sektorja za zmanj-
ševanje posledic naravnih nesreč. 

občino dravograd je kasneje, ob 11.50, 
obiskal tudi minister za javno upravo 
Boštjan koritnik (skupaj s tomislavom 
Jurmanom, v. d. generalnega sekretarja 
na ministrstvu za javno upravo in nej-
cem Šporinom, svetovalcem ministra za 
odnose z javnostmi). z njim so se sestali 
predstavniki občine dravograd (županja, 
podžupan g. anton preksavec in direktor 
občinske uprave g. Črtomir epšek). mini-
ster je izrazil zadovoljstvo, da se je zvišala 
povprečnina, ki jo bodo občine prejela 
leta 2021, in sicer na 628,20 evra/občana 
(v letu 2020 je spremenjena povprečnina 
znašala 623,96 evra/občana). 
prisotni so se dotaknili aktualnih tem, in 
sicer glede:
•	 soočanja z virusom covid-19 v občini 

(enotne usmeritve glede npr. merje-
nja temperature, digitalizacije, dela na 
domu, sestankov na daljavo). minister 
je povedal, da se tudi na ministrstvu 
srečujejo s hudo problematiko glede 
pandemije covid-19. lokalne skupnosti 
so pri urejanju teh zadev samostojne 
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(ločene od države). država rs lahko ob-
činam poda zgolj določene neobvezne 
smernice. na ministrstvu pazijo, da je v 
pisarni zgolj en (1) zaposleni;

•	 skupnih občinskih uprav (sofinanci-
ranje, kraj dela uslužbencev na soU, 
zunanje enote soU). Županja je pove-
dala, da se ji zdi, da se pri soU v de-
janskem smislu pojavljajo zametki regij 
oziroma poskus uvedbe nekakšnih 
regij. direktor oU je izrazil mnenje, da 
sama sedanja ureditev, da bi morali vsi 
uslužbenci soU fizično delati na eni 
lokaciji, ni vedno smotrna. minister je 
povedal, da je zanj pomembno, da gre 
pri soU za deljenje več različnih znanj. 
fizična prisotnost zaposlenih na soU 
na eni lokaciji (centralizacija) zanj ni 
poglavitnega pomena; 

•	 kadrovske problematike (anomalije 
glede plačnih razredov županov glede 
na plačni sistem javnih uslužbencev; 
župan namreč v obstoječem sistemu 
nima nobenih bonitet (izplačilo nadur 
in podobno), prav tako se anomalije 
pojavljajo pri plačnih razredih JU in 
direktorjih oU, kjer mnogi javni usluž-
benci presežejo plačni razred župana 
in direktorjev, vodje posamezne orga-
nizacijske enote imajo položajni doda-
tek in druge bonitete, medtem ko ga 
župani in direktorji oU nimajo oziroma 
imajo le dodatke za delovno dobo);

•	 elektronskega podpisovanja, izdelave 
digitalnih, elektronskih podpisov na 
dokumentih (od mJU pričakujemo, 
da kot krovno ministrstvo prevzame 
usmeritve in vodenje digitalizacije na 
ravni države in tudi na ravni občin).

v nadaljevanju se je z nekaterimi pred-
stavniki občine ter gospodarstveniki s 
področja lesne tehnologije na sedežu 
občine srečal še g. simon zajc, državni 

sekretar ministrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo, kjer je bilo govora o 
možnosti vzpostavitve lesnega centra na 
lokaciji občine dravograd.
Županja se je istega dne na delovnem 
posvetu srečala še z ministrom za obram-
bo, g. matejem toninom, kjer sta se po-
govarjala o možnosti dodelitve statusa 
gasilske enote širšega pomena (geŠp) 
za področje reševanja na vodi in iz vode 
prostovoljnemu gasilskemu društvu 
dravograd. Županja je ministru v zvezi s 
tem pojasnila, da je delovna skupina za 
usklajevanje organiziranosti in delovanja 
geŠp iz Uprave rs za zaščito in reševa-
nje, ki spada pod resorno ministrstvo, na 
svoji 16. redni seji, 6. 6. 2019, obravnavala 
vlogo pgd dravograd za pristop k eno-
tam geŠp in sprejela sklep št. 3 (št. dok. 
023-23/2011-27– dgzr), s katerim je na-
vedeno vlogo pgd dravograd zavrnila, 
saj delovna skupina ocenjuje, da je po-
vodje drave ustrezno pokrito z enotami 
geŠp za reševanje iz vode (pgd vuhred, 
pgd maribor, pgd ptuj). enota pgd dra-
vograd se lahko organizira za reševanje 
na vodi in iz vode kot občinska enota, na 
podlagi 22. člena Uredbe o organiziranju, 
opremljanju in usposabljanju sil za zašči-
to, reševanje in pomoč (Uradni list rs, št. 
92/07, 54/09, 23/11 in 27/16; v nadaljeva-
nju: Uredba). 

kasneje je, na podlagi sestanka z bivšim 
ministrom za obrambo, g. karlom erjav-
cem, ki je 19. 11. 2019 potekal v prostorih 
pgd dravograd, 25. 11. 2019 vlogo za do-
delitev pgd dravograd kot enote geŠp 
podala tudi občina dravograd.
delovna skupina geŠp je vlogo občine 
(ponovno) obravnavala dne 13. 2. 2020 
in zavzela stališče, da je pokritost z geŠp 
na območju ustrezna. prav tako je bila 
mnenja, da 5. člen Uredbe ne predstavlja 

zakonske podlage za določitev gasilskih 
enot širšega pomena, kot je v vlogi nave-
deno, temveč govori o regijskih tehnično 
reševalnih enotah, ki se lahko organizira-
jo, slednje pa niso definirane kot geŠp. 
delovna skupina je na svoji 18. seji zavze-
la tudi stališče, da je treba preučiti situa-
cijo glede odzivnosti in usposobljenosti 
pgd vuhred, ki je pristojno za reševanje iz 
vode tudi za območje občine dravograd 
ter sprejela določene sklepe o izvedbi 
analize odzivnosti in usposobljenosti 
pgd vuhred. z rezultati analize bodo ob-
čino seznanili. 

Županja je ministru pojasnila, da pgd 
dravograd upravlja moderen čoln za re-
ševanje iz vode in da ima usposobljene 
posameznike, ki lahko izvajajo reševanje 
iz vode. pri reševanju iz vode pa je ključ-
nega pomena hiter odziv. glede na to, da 
je pgd vuhred vsaj 25 km oddaljeno od 
dravograda, kar predstavlja precejšnjo 
oddaljenost, ter da dravograd leži na po-
plavnem območju in sotočju treh rek, v 
praksi pri reševanju iz vode ni možno ča-
kati na pgd vuhred, zato reševanje orga-
niziramo preko pgd dravograd. minister 
in županja sta se strinjala, da bo treba o 
predmetni zadevi čim prej poiskati ustre-
zno rešitev.

Županja se je na ravnah na koroškem 
udeležila še srečanja z ministrom za infra-
strukturo, Jernejem vrtovcem ter zaključ-
nega dogodka obiska vlade rs, ki je ob 
18. uri potekal v športni dvorani v občini 
mežica, ki je gostila tudi javno tribuno mi-
nistrskega zbora in predsednika vlade rs, 
Janeza Janšo.

Črtomir EPŠEK, univ. dipl. prav., 
direktor občinske uprave 
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Občinska uprava Občine Dravograd se tako kot vse druge občinske uprave v Sloveniji v t. i. »drugem valu« epide-
mije koronavirusa spopada in izvaja aktivnosti glede ukrepov za preprečevanje širitve okužb s koronavirusom 
(Covid-19 – SARS-CoV-2).

InForMaCIja Glede PoSloVanja oBčInSKe UPraVe S STranKaMI (vlagatelji) Ter 
oBISKoValCI (izvajalci/dobavitelji) V zVezI z UKrePI za PrePrečeVanje ŠIrITVe 
oKUŽB S KoronaVIrUSoM (CoVId-19)

Z Odlokom o razglasitvi epidemije na-
lezljive bolezni COVID-19 na območju 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
146/2020 z dne 18. 10. 2020) je bila namreč 
na območju Republike Slovenije ponovno 
razglašena epidemija koronavirusa (Co-
vid-19), in sicer vključno od 19. 10. 2020 
do vključno 17. 11. 2020. Dne 16. 11. 2020 
je bil sprejet novi Odlok o razglasitvi epi-
demije nalezljive bolezni COVID-19 na ob-
močju Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 166/20), ki je začel veljati 18. 11. 2020 in 
velja do 17. 12. 2020. S tem je bila epide-
mija Covid-19 podaljšana do 17. 12. 2020 in 
zdaj torej traja od vključno 19. 10. 2020 do 
vključno 17. 12. 2020.
zaradi preprečitve širjenja okužb zaposleni 
na občinski upravi dosledno upoštevamo 
vsa priporočila in navodila nIJz, predvsem 
nošenje mask, fizično (socialno) razdaljo ter 
higieno rok in kašlja. 
vsak zaposleni je pred prihodom v službo zase 
dolžan presoditi, ali je zdrav, da ne bo ogrožal 
ostalih in kolektiva. zato je priporočljivo in za-
želeno, da si doma pred odhodom v službo 
vsak zaposleni izmeri telesno temperaturo. 
zaposleni se izogibamo zaprtih prostorov, v 
katerih se zadržuje veliko število ljudi. tako 

se malica do nadaljnjega izvaja v pisarnah.
skupne prostore uporabljamo posamično 
in/ali na minimalni medsebojni razdalji 2 m. 
velik pomen dajemo temu, da se zaposleni 
tudi v pisarnah držimo preventivnih ukre-
pov, predvsem medsebojne razdalje 2 m 
oziroma vsaj 1,5 m in nošenja mask, da ne 
pride do okužbe znotraj kolektiva. 
stranke v okviru poslovnega časa, ko ni ura-
dnih ur, splošne in druge informacije dobijo 
v vložišču, po telefonu ali e-pošti.
v času epidemije koronavirusa se sestanki s 
strankami (če niso nujno potrebni) v prosto-
rih občinske uprave ne organizirajo.
stranke in obiskovalci (izvajalci) so dolžni pri 
vstopu v prostore občine dravograd nositi 
zaščitno masko oziroma ruto ali šal, ki mora 
pokriti usta in nos. Hkrati je nujno potrebno 
upoštevati socialno varnostno razdaljo med 
ljudmi (priporočeno 2 m oziroma vsaj 1,5 m).
zaposleni, stranke in obiskovalci (izvajalci) so 
si pred vstopom v prostore oU in pred ure-
janjem zadev na občini dravograd dolžni 
razkužiti roke. 
delo naših zaposlenih na terenu je omejeno. 
zaposleni na teren hodijo le v nujnih in neod-
ložljivih primerih, z upoštevanjem vseh pripo-
ročil nIJz in ob predhodni odobritvi vodstva.

službene osebne avtomobile zaposleni po 
uporabi razkužijo.
Uslužbenci stranke praviloma sprejmejo 
pred vložiščem (v avli objekta).
ob nepredvidenih situacijah (ki se vedno 
zgodijo) se dogovarjamo sprotno.
zaposleni na občinski upravi pazimo in smo 
pozorni, da delujemo samozaščitno in od-
govorno, in sicer tako v javnem kot tudi v 
zasebnem življenju. predvsem pa pazimo na 
svoje zdravje in zdravje vseh ostalih in osta-
jamo pozitivnih misli.
nekaj okužb s koronavirusom smo sicer v upra-
vi že imeli, vendar to na srečo ni vplivalo na ne-
moteno delovanje oziroma izvajanje naših na-
log in obveznosti. poslužujemo se tudi dela na 
domu in s tem skrbimo, da je število prisotnih 
uslužbencev na občini čim manjše.
vsem strankam se za dosedanje razumeva-
nje in sodelovanje v teh kriznih časih iskre-
no zahvaljujemo ter prosimo, da še nadalje 
upoštevajo in spoštujejo vse ukrepe nIJz.
Hkrati vam želimo, da decembrske praznike 
preživite karseda mirno, pozitivno naravnani 
in v krogu svojih najbližjih (dovoljenih sti-
kov). ostanite karseda zdravi.

OBČINA DRAVOGRAD

Naj vam v prihajajočem letu

zdravje služi 
in sreča žari 
– vse dni !

VARNO / ISKRIVO / PRIJETNO / IGRIVO / ZDRAVO / UREJENO / USPEŠNO

2 0 2 1
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PlanIrane ProTIPoPlaVne UredITVe 
na MeŽI z MISlInjo na oBMočjU 
oTIŠKeGa Vrha
v sklopu operacije »zagotovitev poplavne varnosti porečja 
drave – območje meže z mislinjo«, s katero se v okviru ope-
rativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politi-
ke v obdobju 2014−2020 nadaljuje izvajanje protipoplavnih 
ukrepov na porečju drave, konkretno na območju meže z 
mislinjo. od skupno šestih predvidenih ukrepov je bila v 
letu 2020 zaključena izvedba ukrepov na prevaljah in rav-
nah, ukrep v pamečah pa bo zaključen na začetku leta 2021. 
na območju otiškega vrha, ki predstavlja naslednji aktualen 
ukrep, in kjer je sotočje obeh rek, je poplavna ogroženost 
še posebej velika. podobno kot na vseh drugih vodotokih 
prihaja tudi ob meži in mislinji do širitve poselitve in gospo-
darske infrastrukture v poplavni prostor, saj so doline tukaj 
zelo ozke in primanjkuje primernih zemljišč za ustrezen ra-
zvoj. obe reki sta bili v preteklosti že regulirani, vendar pa 
njuna prevodnost ne ustreza spremenjeni rabi prostora ter 
podnebnim spremembam v prihodnosti (slika 1). 

Investitor projekta je ministrstvo za okolje in prostor, di-
rekcija rs za vode, cilj projekta pa je zmanjšanje poplavne 
ogroženosti na območju otiškega vrha in zagotovili 100-le-
tno poplavno varnost pred poplavami za stanovanjske ter 
za nekatere industrijske objekte. 
za območje otiškega vrha so bile izdelane tri variante idej-
nih zasnov in projekt za gradbeno dovoljenje, ki ga je izde-
lalo projektantsko podjetje vgB d.o.o. iz maribora. osnova 
za projektne rešitve je hidravlično hidrološka študija, z iz-
delavo kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne 
nevarnosti. predmet obdelave meže je gorvodno od mostu 
na regionalni cesti v dolžini okoli 1223 m, predmet obdela-
ve mislinje pa v skupni dolžini okoli 1950 m. 

predvidene so naslednje vodnogospodarske ureditve:
•	 regulacija struge (poglobitve, razširitve, stabilizacija struge,  

drče ...) v dolžini okoli 3 km,
•	 izgradnja visokovodnih nasipov v dolžini okoli 2,3 km (slika 2),
•	 izgradnja visokovodnih zidov v dolžini okoli 1,2 km,
•	 izgradnja podpornih zidov v dolžini okoli 0,9 km.

vzdolž obeh strug so predvidene tudi ureditve, ki bodo 
omogočale ugodne pogoje za razvoj in življenje različnih 
vodnih in obvodnih organizmov. med drugim bo poskrblje-
no za ohranitev dreves, ki ne motijo ureditve, za zasaditev 
avtohtonih novih dreves in vrbovih potaknjencev, popestri-
tev vodnega toka s postavitvijo večjih kamnov v dno struge 
ter oblikovanje skalnih previsov pod vodno gladino in obli-
kovanje neenakomernega naklona dna. 

načrtovani ukrepi so zasnovani s ciljem čim večjega ohra-
njanja obstoječih poplavnih površin, kjer to dopušča pro-
stor in s tem zmanjšanje poplavne ogroženosti obstoječim 
objektom. na mislinji je predviden še zatok, ki bo povezan z 
vodotokom in bo aktiven tudi ob nizkih vodah. 
nekaj stanovanjskih objektov se bo reševalo z individual-
nimi ukrepi. prav tako je predvidena zamenjava mostu v 
industrijski coni na meži in zamenjava mostu pri skladišču 
lesa na mislinji. 

v času izdelave projektne dokumentacije so potekala uskla-
jevanja z drugimi aktualnimi projekti, ki se umeščajo v isti 
prostor, kot na primer tretja razvojna os slovenj gradec–
dravograd, poslovna cona otiški vrh, Ureditev glavne ceste 
g1-4 otiški vrh–slovenj gradec, kolesarske poti in plinovod 
m7 vič–podlog. 
za celovito delovanje protipoplavnih ukrepov na obravna-
vanem območju se morajo izgraditi še druge ureditve v na-
črtovanju, kot na primer sanacija mostu čez mislinjo na cesti 
g1-4 dravograd–slovenj gradec.

Investitor projekta ministrstvo za okolje in prostor, direkci-
ja rs za vode ima pred sabo naslednji pomemben korak, 
in sicer pridobivanje gradbenega dovoljenja, za katerega 
je potrebna zagotovitev potrebnih zemljišč za gradnjo. za 
pravočasno izvedbo operacije in uspešno črpanje že zago-
tovljenih sredstev je tako ključnega pomena pravočasno 
pridobivanje pravice graditi, pri čemer ima pomembno vlo-
go ozaveščenost lokalne skupnosti (tako lastnikov zemljišč 
kot celotne skupnosti) o pomenu izgradnje ukrepov za 
zmanjšanje poplavne ogroženosti otiškega vrha.

Petra Kralj Marhold, Direkcija Republike Slovenije za vode, Projektna pisar-
na Maribor, Glavni trg 19c, 2000 Maribor, https://www.porecje-drave.si/ 

Slika 2: Meža v Otiškem Vrhu – na desni strani vodotoka je predvidena 
izgradnja visokovodnih nasipov (Petra Kralj Marhold, DRSV, Projektna 
pisarna Maribor) 

Slika 1: Poplave na območju Otiškega Vrha v letu 2012 (Martin Pušnik, 
VGP Drava Ptuj d.o.o.)

InvestICIJe
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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 življenju ob njej. trenutno še vedno poteka opremljanje info centra ter oblikovanje vsebin razstav, ki se je zaradi 
razglašene epidemije malce zavleklo. prostor bo hkrati primeren tudi za razne seminarje in izobraževanja. do pomladi 2021 
je predvidena tudi ureditev tematske poti okrog črneškega zaliva, ki bo skupaj z info centrom v Bukovju predstavljala ce-
loto in s tem omogočala nov turistični produkt. v letu 2021 se predvideva še obnova gostinskega dela v dvorcu Bukovje in 
ureditev apartmaja, za kar si je občina že zagotovila sofinanciranje z eU sredstvi iz sklada esrr. prav tako pa se v letu 2021, 
ob uspešni prijavi na javni poziv las mdd, predvideva rekonstrukcija ledenice pri dvorcu Bukovje, ki predstavlja edinstven 
objekt v sloveniji.     

Prispevek: Miran Breg, vodja projektov

oSKrBa S PITno Vodo V PorečjU draVe
projekt »oskrba s pitno vodo v porečju drave − 3. sklop« je 
v zaključni fazi. Izvajalec riko d.o.o opravlja zaključna dela, 
in sicer prevezave na obstoječe vodovodne cevi, tlačne 
preizkuse in dezinfekcijo. projekt bo omogočil priklop na 
javni vodovod tudi na območjih, kjer tega do zdaj ni bilo, in 
sicer: selovec, del otiškega vrha, Šentjanž pri dravogradu, 
Bukovska vas, Št. Jedert, področje kronske gore, del tolste-
ga vrha pri ravnah na koroškem, sv. Boštjan in sv. danijel. 
v krajih, kjer je javni vodovod že obstajal, pa smo položili 
nove cevi večjega premera. s tem se bo izboljšala hidravli-
ka v krajih: dobrova pri dravogradu, podklanc, vič, center 
dravograda, trbonje in Črneče vse do naselja tribej. v sklo-
pu projekta smo zgradili in nadgradili vodovodne objekte 
(vodohrane, hidropostaje, prečrpališča, črpališča, jaške), ki 
bodo s telemetrijo povezani z nadzornim centrom. s slik 
je razvidna opremljenost hidropostaje na meži, v kateri so 
elektro omara s telemetrijo, razvod cevi ter dve manjši in 
ena večja črpalka za zagotavljanje požarne varnosti. tre-
nutno pridobivamo dokumentacijo za izdajo uporabnega 
dovoljenja po posameznih sklopih. po pridobitvi uporab-
nih dovoljenj bodo posamezni zaselki in objekti pridobili 
možnost za priključitev na javni vodovod. prve priključitve 
bodo možne spomladi prihodnje leto.
priključitev na javni vodovod bo možna na podlagi vloge 
za prIklop na JavnI vodovodnI sIstem, ki je na spletni 
strani Jkp dravograd, kjer vam bodo podali informacije, kje 
in pod kakšnimi pogoji je možen priklop.

Klemen Markota in Janja Hirtl
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VrTeC ŠenTjanŽ
občina dravograd je v letu 2019 uspešno izvedla postopek javno zasebnega partnerstva za izvedbo investicije izgradnje 
vrtca v Šentjanžu pri dravogradu. v postopku si je zagotovila zasebnega partnerja, ki je bil tudi edini ponudnik, to je podje-
tje sgp pokeržnik d.o.o. iz dravograda. zasebnik je v skladu z razpisnimi pogoji zagotovil zemljišče, izdelal projektno doku-
mentacijo, vrtec zgradil ter ga bo upravljal 15 let, kolikor znaša koncesijska doba. vrtec se je začel graditi jeseni 2019 in je bil 
končan avgusta 2020, ko je bil tudi predan svojemu namenu. vrednost investicije bo skozi 15-letno plačevanje uporabnine 
znašala 2.798.400 eUr. 

KanalIzaCIja črneče – Faza a
občina dravograd je od julija do novembra 2020 izvedla projekt rekonstrukcije kanalizacijskega sistema v Črnečah. v me-
secu 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. iz ptuja. gradbeni nadzor pa je izvajalo podjetje areal 
Invest, d.o.o., ki ga bo na gradbišču zastopal samo Izlakar iz maribora. Investicija je znašala 200.000 eUr brez ddv. 

z izvedbo projekta smo 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 bila zagotovljena 
v državnem proračunu, in sicer na podlagi zakona o financiranju občin, del pa je prispevala tudi občina. po prevzemu nove 
kanalizacije v upravljanje s strani Jkp dravograd bo le-to začelo tudi z izvedbo priklopov na nov sistem. Uporabniki bodo 
o tem obveščeni. 

oGraja oKolI VrTCa na roBIndVorU
v mesecu avgustu je občina izvedla tudi večjo inve-
sticijo pri vrtcu na robindvoru, in sicer smo zamenjali 
dotrajano ograjo okoli vrtca, skupaj z novimi vhodni-
mi vrati z daljinskim odpiranjem. ograjo je postavilo 
podjetje koČevar ograJe iz prebolda. v sklopu inve-
sticije se je odstranila tudi živa meja, ki je predstavljala 
nevarnost za zdravje otrok, saj je bila leglo različnih 
škodljivcev. 
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Prispevek: Matjaž Sedeljšak

kamnita obloga brežin ob potoku

varovalna ograja na opornem zidu

Utrjevanje tampona

varovalna ograja ob potoku

CeSTa laMBIzer
v mesecu decembru se je z izvajalcem gradbenih del - podjetjem voC CelJe d.o.o. iz Celja sklenil aneks št. 4 za podaljšanje 
pogodbenega roka do 31. 5. 2021, zaradi pojava pandemije sars-Cov-2 (CovId 19).

ParTICIPaTIVnI ProračUn
v letu 2020 smo prvič uspešno realizirali tudi manjše projekte, ki so jih posamezne krajevne skupnosti prelagale z uvrsti-
tvijo v participativni proračun za leto 2020. Iz tega naslova se je realiziralo 22 projektov v vrednosti 83.190,91 eUr. ta način 
neposrednega vpliva občanov na določitev projektov po posameznih krajevnih skupnostih se je izkazal za zelo dobrega in 
se bo izvajal tudi v letu 2021.

BrezPlačnI doSToP do 
InTerneTa WIFI4eU
evropska komisija želi s pobudo Wifi4eU omogočiti drža-
vljanom po vsej evropi brezžični dostop do interneta na 
javnih mestih, vključno s parki, trgi, javnimi zgradbami, knji-
žnicami, zdravstvenimi domovi in muzeji.
občina dravograd je na razpisu Wifi4eU uspešno kandidi-
rala in s strani evropske komisije prejela bon v višini 15.000 
eUr, ki je bil uporabljen za namestitev opreme za brezžični 
internet na javnih mestih v občini, kjer pred tem ni bilo na 
voljo brezplačne brezžične povezave. 
Brezžično omrežje Wifi4eU je javno odprto omrežje viso-
kih zmogljivosti. za vzpostavitev povezave z omrežjem ne 
zahteva kakršnih koli identifikacijskih podatkov oziroma re-
gistracije in uporabe gesla. omrežje je odprto in brezplač-
no. ko se uporabnik poveže z omrežjem Wifi4eU, se pokaže 
prestrezni portal. preden se lahko uporabnik poveže z inter-

netom, mora potrditi tipko »login«. povezavo lahko upora-
blja 24 ur, ne da bi se moral ponovno prijaviti. po tem času 
bo uporabnik ponovno preusmerjen na prestrezni portal. 
omrežje Wifi4eU je v občini dravograd vzpostavljeno na 
naslednjih lokacijah: dvorec Bukovje z okolico, okolica tpC 
meža, center trga 4. julija, Šentjanž pri dravogradu (parkiri-
šče pred domom borcev), dvorana Špic d z okolico, Športni 
center dravograd (stadion, tribune).

InvestICIJe



11  december 2020  •  Informator

ProTIPraŠna zaŠčITa GorIŠKI Vrh (KrPač)

Izdelava vtočne glave prepusta

Izvedena iztočna glava prepusta

asfaltiranje

asfaltiranje

polaganje drenažnih cevi na betonsko posteljico

Urejanje brežine

obnovljena cesta

Izvedena nosilna plast asfalta

CeSTa GVIdan
v mesecu novembru se je z izvajalcem gradbenih del − podjetjem sgp pokerŽnIk d.o.o. iz dravograda sklenil aneks št. 2 
za podaljšanje pogodbenega roka do 31. 5. 2021 zaradi pojava pandemije sars-Cov-2 (CovId-19).

InvestICIJe
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noVa jaVna razSVeTljaVa na KoleSarSKI STezI V draVoGradU

PeŠPoT TrBonje

PrePlaSTITeV loKalne CeSTe V TrBonjah

gradnja podpornega zidu

nova Jr ob kolesarski stezi

nova pešpot in obnovljena državna cesta

asfaltiranje

gradnja pešpoti proti robindvoru

nova Jr pod avtomobilskim mostom čez reko dravo

nova pešpot za kapelico in obnovljena državna cesta

Izvedena nosilna plast asfalta

CeSTa na roBIndVor S PeŠPoTjo
zaradi likvidnostnih težav podjetja kostmann d.o.o. iz slovenj gradca (po novem koste d.o.o.) smo v mesecu avgustu 
2020 nominirali podizvajalca gradbenih del, in sicer podjetje gHv gradnje d.o.o. iz ljubljane, ki bo do 15. 12. 2020 opravilo 
del obveznosti glavnega izvajalca iz javnega naročila.

InvestICIJe
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SanaCIja dela STrUGe hUdoUrnIKa 
nad doMoM SV. eMe
občina dravograd je v letu 2017 z namenom ureditve dela 
struge, kjer poteka kanalizacijski vod, ki je bil od neurja v 
letu 2016 odkrit, naročila projekt za pridobitev vodnega so-
glasja za sanacijo dela struge hudournika nad domom sv. 
eme v Šentjanžu.

sredstva za sanacijo so bila zagotovljena v proračunu za 
leto 2020, nrp št. 2006-33. Županja, ga. marijana Cigala, dr. 
vet. med., je 4. 9. 2020 podpisala tripartitno pogodbo o ure-
ditvi medsebojnih razmerij za sofinanciranja vzdrževalnih 

del na hudourniku nad domom sv. eme. skupna vrednost 
investicije je po pogodbi znašala 22.200 € z ddv, od tega 
je občina dravograd sofinancirala vzdrževalna dela v višini 
15.000 €. 

pri izvajanju investicije so se zaradi nestabilne zemljine po-
javili nenačrtovani, dodatni stroški v višini okoli 2.000 €, ki 
jih bo pokril upravljavec rs, ministrstvo za okolje in prostor, 
direkcija rs za vode. Izvajalec del je bil koncesionar vgp 
drava ptuj d.o.o., ki je planirana vzdrževalna dela po projek-
tu zaključil v mesecu novembru 2020.
Dominika Knez

oBnoVa loKalne CeSTe 
VIč–GorIŠKI Vrh
pogodba z izvajalcem gradbenih del − podjetjem sgp po-
kerŽnIk d.o.o. iz dravograda, ki je bilo izbrano na javnem 
razpisu, je bila podpisana 13. 10. 2020, gradbeni nadzor pa 
opravlja podjetje JoHan gradBeno svetovanJe In InŽe-
nIrIng, ladIslav selInŠek s. p. iz starš.

predmet javnega naročila je obnova odseka lokalne ceste 
078011 dravograd–vič–goriški vrh–logarnica v skupni dol-
žini okoli 405 m, kar mora biti po sklenjeni gradbeni po-
godbi dokončano do 30. 6. 2021. v mesecu novembru so 
se začela izvajati pripravljalna in zemeljska dela ter gradnja 
opornega zidu.

InvestICIJe
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rra koroŠka

Lega Občine Dravograd na nekoliko odmaknjenem sotočju treh rek je priložnost za turistični razvoj, a hkrati gro-
žnja, da postane prebivalcem neprijazno tranzitno območje. Občina se tega zaveda in želi s sprejetjem in izvaja-
njem Celostne prometne strategije Občine Dravograd izkoristiti priložnosti ter se izogniti pastem čezmerne moto-
rizacije. Kot so zapisali v tem strateškem dokumentu, želijo postati stičišče zdrave mobilnosti. 

tRaJnostna MobIlnost v Občini Dravograd

trajnostna mobilnost je način mobilnosti, ki upošteva vidi-
ke trajnostnega razvoja. prednost daje oblikam mobilnosti, 
kot so javni potniški promet, kolesarjenje in hoja. za njeno 
uresničevanje je potrebno zagotoviti čim boljšo dostopnost, 
kar lahko dosežemo z vzpostavitvijo ustrezne in povezane in-
frastrukture, optimizacijo javnega potniškega prometa, oza-
veščanjem z mehkimi ukrepi ter nenazadnje spremembami 
navad pri ljudeh. pomembnost tega področja pri realizaciji 
ciljev okoljske politike je prepoznala tudi država in v opera-
tivni program za izvajanje evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014-2020 uvrstila ukrepe za spodbujanje trajnostne 
mobilnosti, s čimer je v tekočem programskem obdobju med 
drugim zagotovljeno sofinanciranje za pripravo celostnih 
prometnih strategij, gradnjo površin za pešce in kolesarje ter 
izvajanje promocijskih aktivnosti.
rra koroška, ki že nekaj let na različne načine opravlja vlogo 
regijskega koordinatorja spodbujanja bolj trajnostnih oblik 
mobilnosti v regiji, je na podlagi tega skupaj s sodelujočimi 
koroškimi občinami pristopila k oblikovanju projektov »mre-
ža kolesarskih poti v regiji« ter »dravska kolesarska pot«, ki 
bosta zagotavljala celovitost in povezanost omrežja. tako 
bodo vzpostavljeni pogoji za razvoj dnevne mobilnosti, ra-
zvoj zelenega, kolesarskega turizma, čistejše okolje in številne 
druge sinergijske učinke. v občini dravograd se stikajo tri po-
membne koroške doline, zato se je tukaj razvilo pomembno 
prometno vozlišče. obstoječe in načrtovane kolesarske poti 
lahko zaradi reliefnih značilnosti potekajo v omejenih kori-
dorjih. koroška že premore priljubljeno kolesarsko pot Štre-
kna, ki poteka po nekdanji trasi železnice skozi mislinjsko do-
lino ter z novo zgrajenimi kolesarskimi površinami v otiškem 
vrhu sega že vse do krožišča pri tC Hofer. drugo pomembno 
kolesarsko os predstavlja dravska kolesarska pot, ki je, zaen-
krat deloma še po alternativni poti, že vzpostavljena in tako 
omogoča kolesarjenje vse od izvira reke drave v Italiji preko 
avstrije, slovenije in tudi Hrvaške. 
v dravogradu sta načrtovana dva pomembna odseka, oba 
v okviru mehanizma dogovor za razvoj koroške razvojne 
regije, ki se izvaja pod okriljem rra koroška. prvi poteka od 
konca novozgrajene kolesarske poti pod dravskim mostom 
do tC dipo, drugi pa od zaključka Štrekne do dobrij v so-
sednji občini ravne na koroškem. nosilec obeh projektov je 
direkcija republike slovenije za infrastrukturo, financirana pa 
bosta iz evropskih, državnih in občinskih sredstev. odsek od 
dravograda do tC dipo je ključen za varno povezavo obeh 
pomembnih obstoječih kolesarskih poti, saj morajo tukaj ko-
lesarji uporabiti glavno cesto, ki je zaradi tranzita precej ne-
varna. za izboljšanje varnosti v vmesnem času do izgradnje 
odseka je rra koroška koordinirala postavitev tabel »pozor, 
kolesarji!«, ki opozarja voznike motornih vozil, da so še bolj 
previdni. odsek je v zaključni fazi projektiranja ter priprave 
celotne potrebne projektne in investicijske dokumentacije, 
zato se nadejamo, da bo do začetka gradnje prišlo že v pri-
hajajočem letu. več težav je z odsekom med otiškim vrhom 
in dobrijami. zaradi zahtevnosti umeščanja trase in ker pro-
jektiranje tukaj sovpada z načrtovanjem posegov v okviru 3. 

razvojne osi, je proces nekoliko počasnejši in bo projektiranje 
potekalo še v prihodnjem letu. v želji, da je povezava med 
Štrekno in dravsko kolesarsko potjo vseeno zagotovljena, 
smo skupaj z občino dravograd dosegli dogovor z drsI o 
postavitvi načrtovane kolesarske brvi ob obstoječem ce-
stnem mostu iz drugega odseka vzporedno z gradnjo prve-
ga odseka. s tem bi bila zagotovljena tudi varna pot za pešce 
do tC Hofer, do katerega sedaj nimajo urejene poti.
v letih 2017–2020 je rra koroška vodila tudi projekt trans-
Borders, sofinanciran v okviru programa Interreg srednja 
evropa. v okviru slednjega je bil poseben poudarek na pove-
zovanju javnega potniškega prometa in kolesarjenja. Uspe-
šno je bila uvedena avtobusna povezava Štreknabus med 
velenjem in labotom (www.strekna.si) ter poletni kolesarski 
vlak na koroški progi med mariborom in pliberkom. rra koro-
ška je vzpostavila dobro delujoče sodelovanje med ključnimi 
akterji na državni ravni (ministrstvo za infrastrukturo, direkcija 
rs za ceste, sŽ-potniški promet d. o. o., nomago d. o. o.) in 
uveljavljala interese koroške regije. za obe pilotni aktivnosti 
se je dravograd izkazal kot domala najpomembnejše vozli-
šče, saj se tukaj stikata obe priljubljeni kolesarski poti, zaradi 

Štrekna bus

Poletni kolesarski vlak

Prispevek: Aleš Rupreht, m.i.a., strokovni sodelavec na RRA Koroška, foto: Aleš Rupreht in Uroš Rozman
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koMunala JKP Dravograd

Prispevek: Irena Peterlin

odPadKI
1. 1. 2021 se na podlagi sklepa koroških 
občin dejavnost zbiranja in prevoza od-
padkov prenese na podjetje kocerod, 
družbo za ravnanje z odpadki d. o. o., 
mislinjska dobrava 108 a, 2383 Šmartno 
pri slovenj gradcu.
Javno podjetje kocerod je bilo ustano-
vljeno leta 2012 z namenom, da zagoto-
vi celovito izvajanje javne službe ravna-
nja z odpadki v celotni koroški regiji.
koroški center za ravnanje z odpadki 
pokriva 12 občin, in sicer Črno na koro-
škem, dravograd, mežico, mislinjo, muto, 
podvelko, prevalje, radlje ob dravi, rav-
ne na koroškem, ribnico na pohorju, 
slovenj gradec in vuzenico.
komunalna podjetja bodo na podjetje 
kocerod prenesla celotno dejavnost 
zbiranja in prevoza odpadkov, skupaj z 
delavci in osnovnimi sredstvi.
o spremembah v zvezi z zbiranjem in 
odvozom odpadkov bodo občani pravo-
časno obveščeni s strani podjetja koce-
rod, do takrat pa ostane sistem zbiranja 
nespremenjen. storitve bodo še vedno 
zaračunane s strani Jkp dravograd.

GreznICe In Male 
KoMUnalne čISTIlne 
naPraVe − MKčn
v zvezi z vgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav je še vedno veliko vpra-
šanj in nejasnosti.
občani pogosto sprašujejo, kdaj bo treba 
obvezno vgraditi malo komunalno čistil-
no napravo, na katerih območjih in pod 
kakimi pogoji se čistilna naprava vpiše 

v državni register, do kdaj je dovoljeno 
obdržati troprekatne greznice in kdaj se 
priključiti na javni kanalizacijski sistem.

Do kdaj je treba greznice spremeni-
ti v male čistilne naprave?
po stari uredbi o odvajanju in čiščenju 
komunalnih voda so morali lastniki gre-
znic na območjih, kjer ni kanalizacije 
ali ta ni načrtovana, do konca leta 2017 
greznice zamenjati za male komunalne 
čistilne naprave. konec leta 2015 je bila 
nato sprejeta nova uredba, ki je roke ne-
koliko spremenila. med drugim določa, 
da je v primerih, ko je bila pretočna gre-
znica zgrajena po predpisih, veljavnih v 
času gradnje, čas za zamenjavo oziroma 
nadgradnjo greznice v malo komunalno 
čistilno napravo najpozneje ob prvi re-
konstrukciji objekta.
v primeru, ko odpadna voda iz objekta v 
okolje odteka brez vsakršnega čiščenja, ali 
pa greznica ni bila narejena po prepisih, je 
rok za zamenjavo do konca leta 2021.
Uredba je bila spremenjena, ker se je po-
kazalo, da večji del uporabnikov obsto-
ječih greznic do konca leta 2017, ko je bil 
prvotni rok, ne bo imel urejene ustrezne 
male komunalne čistilne naprave oziro-
ma da tega ne bo naredilo več kot 90 
odstotkov lastnikov greznic. 
na območjih, kjer je možnost priključi-
tve na javno kanalizacijsko infrastruktu-
ro, morajo lastniki stanovanjski objekt 
priključiti takoj, sicer pa v roku šestih 
mesecev od izgradnje javnega kanaliza-
cijskega omrežja.
greznico je treba izprazniti in očistiti ter jo 

opustiti, lahko pa lastniki greznico upora-
bijo na primer za zadrževalnik meteorne 
vode in jo uporabljajo za zalivanje vrtov, 
pranje avtomobilov in podobno. 
vsi lastniki objektov so dolžni meteorno 
vodo s svojih streh in dvorišč speljati v 
lastne ponikovalnice, razen tam, kjer je 
urejena meteorna kanalizacija. meteor-
na voda se sicer lahko odvaja in ponika 
tudi površinsko, vendar samo v primeru, 
če teče po lastnikovem zemljišču. Če 
voda s streh in utrjenih površin teče z 
vašega zemljišča na sosedovo, to že lah-
ko pomeni motenje posesti. to velja tudi 
za tiste žlebove, ki so s streh speljani kar 
na občinsko cesto.

Opis in razlika med pretočno 
greznico, nepretočno greznico in 
malo biološko čistilno napravo − 
MKČN
Pretočna greznica je bila element za 
čiščenje komunalnih odpadnih voda 
pred približno dvajsetimi leti. njene la-
stnosti in zmogljivost so določali pred-
pisi, veljavni pred letom 2002. v njej so 
praviloma trije ločeni prekati, ki zagota-
vljajo delno očiščenje vode, ki je pote-
kalo z mikroorganizmi v odpadni vodi 
po anaerobnem postopku, brez kisika, 
medtem ko biološka razgradnja v mkČn 
poteka z dovajanjem oziroma s pomo-
čjo zraka, aerobno. postopek čiščenja 
v greznici velja za manj učinkovitega 
v primerjavi z mkČn. prvi prekat, ki za-
vzema dve tretjini greznice, je name-
njen usedanju trdnih delcev in blata, ki 
nastaja pri anaerobni razgradnji, dva pa 

rra / komUnala

bližine glavne avtobusne in železniške postaje pa je omogo-
čen tudi enostaven prehod med različnimi načini mobilnosti, 
za kar radi uporabljamo izraz multimodalnost. navkljub vsem 
težavam, ko je bil javni potniški promet pred poletjem nekaj 
časa celo popolnoma zaprt, smo uspešno izpeljali drugo se-
zono storitve Štreknabus. kljub previdnosti uporabnikov na 
začetku sezone so v mesecu avgustu številke že dosegale 
nivo iz leta 2019, v septembru pa ga celo presegle. skupaj 
je bilo prepeljanih 805 potnikov in 651 koles. pri poletnem 
kolesarskem vlaku, kjer je bilo letos ob manjšem številu obra-
tovalnih dni prepeljanih 620 potnikov in 217 koles, je opaziti 
močan porast kolesarjev, ki so za svoje izhodišče kolesarjenja 
izbrali dravograd, pričakovan upad pa je bil seveda pri tistih, 
ki so se v preteklem letu popeljali vse do pliberka.
ob pregledu statistike se zdi, da lahko iz situacije z novim 
virusom vendarle izvlečemo tudi pozitivne zaključke. v oči 
bode podatek, kako hitro so ob letošnjem upadu kolesarjev 
iz sosednje avstrije le te nadomestili domači kolesarji, med 
katerimi je veliko tistih, ki so pogosteje začeli kolesariti šele 
v letošnjem letu. pokazalo se je torej, da so, sicer pod po-

sebnimi pogoji, mogoče tudi spremembe navad ljudi na raz-
meroma kratek rok. to je pomembno, saj nova infrastruktura 
sama po sebi ne bo prinesla sprememb in je lahko le del re-
šitve obravnavane problematike. spremembe bomo prine-
sli ljudje z zavedanjem, da lahko vsak prispeva k trajnostni 
mobilnosti in posredno k trajnostnemu razvoju družbe. vsa-
kič, ko se denimo v trgovino namesto z motornim vozilom 
odpravimo peš ali s kolesom, prispevamo. manjšim korakom 
lahko sledijo večji, kot recimo dnevna mobilnost v smislu ko-
lesarjenja v službo, kadar je to mogoče. s tem ne prispevamo 
samo k čistejšemu okolju, temveč tudi k lastnemu zdravju in 
boljšemu počutju. takšen način življenja lahko vodi do razvo-
ja še bolj prijetnega mesta, polnega uličnega vrveža, kjer so 
omogočeni naključni stiki ljudi, s čimer se krepi skupnost.
občina dravograd je na področju trajnostne mobilnosti v za-
dnjih letih že veliko postorila, pri tem pa dosledno sledi svoji 
zastavljeni viziji, zato se veselimo nadaljnjega sodelovanja 
tako na tem kot tudi vseh preostalih področjih, kjer se naše 
zgodbe prepletajo. 
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sta namenjena bistrenju vode do iztoka 
skozi ponikovalnico v podtalje ali nepo-
sredno v vodotok. na enak način je iztok 
urejen pri mkČn. Če je greznica pravilno 
dimenzionirana, iz zadnjega prekata iz-
teka razmeroma očiščena voda. 
mkČn spodbuja čistilne procese z do-
vajanjem zraka, bodisi z vpihovanjem ali 
naravnim vlekom zraka pri tistih, ki niso 
priključene na elektriko. tudi mkČn ima 
več delov, vsaj dva. prvi je usedalni, v 
katerem se zbirajo trdni delci, vanj pa se 
prečrpava tudi prirastek blata, ki nasta-
ja pri biološki razgradnji. reaktorski del 
vsebuje različne nosilce za mikroorga-
nizme, ki sodelujejo v teh procesih. Je pa 
treba blato tako iz pretočne greznice kot 
iz mkČn redno prazniti, kar opravi ko-
munalno podjetje. pri pravilno dimen-
zionirani pretočni greznici (za družinsko 
hišo naj bi imela skupno prostornino od 
15 do 20 kubičnih metrov) je praznjenje 
morda potrebno le enkrat na tri leta, ko-
likor je po uredbi minimum. enako velja 
za mkČn, vendar uredba določa tudi, da 
je treba napravo prazniti v skladu z na-
vodili proizvajalca. 

Nepretočna greznica je neprepusten 
zbiralnik za komunalno odpadno vodo, 
v katerem se voda zadrži in ne izteka v 
okolje. pri nepretočnih greznicah, ki naj bi 
bile izjema in zelo redke, se ne izčrpava in 
prazni blato, temveč vsa nastala odpadna 
voda. Če vemo, da povprečno ustvarimo 
120 litrov na dan na osebo, je praznjenje 
potrebno zelo pogosto, saj je nepretočna 
greznica povsem vodotesna.
seveda pa smejo biti tako v greznico kot 
v mkČn speljane le komunalne vode, 
ne pa vode iz obratov, v katerih nastaja 
industrijska odpadna voda in tudi ne-
meteorna voda. za tipske mkČn je pred-
pisan učinek čiščenja 80 odstotkov, ki se 
preverja po kpk (kemični potrebi vode 
po kisiku). dovoljena je vgradnja mkČn, 
pri katerih kpk na iztoku iz naprave do-
sega predpisane rezultate (mejna vre-
dnost kpk je 200 mg/l).  
pri izbiri mkČn je bistveno, da lastnik 
objekta ve, kolikšno zmogljivost potre-
buje. dobro je, da se pri proizvajalcu po-
zanima, ali si je mogoče ogledati kakšno 
že delujočo referenčno napravo pri upo-
rabnikih. pri izboru prave naprave mu 
mora pomagati prodajalec, saj natanč-
no pozna značilnosti posameznih tipov. 
najpogostejše težave in nepravilnosti 
pri namestitvi oziroma delovanju mkČn 
so, da ljudje kupijo napravo, potem pa 
se kljub certifikatom izkaže, da se ne 
vzpostavijo pričakovani načini čiščenja. 
svetujemo jim, da se v tem primeru obr-
nejo na proizvajalca in v sodelovanju z 
njim odpravijo težave. razlogi za nepra-

vilno delovanje so lahko, da je naprava 
neustrezne velikosti, kar je izraženo v pe, 
ali da stanovalci ne ustvarijo dovolj od-
padne vode, da bi stekli procesi čiščenja. 
so tudi primeri, ko se družina odloči za 
enako napravo kot sosed, pri katerem je 
delovala brezhibno, pri njih pa se proces 
čiščenja ne vzpostavi – in se izkaže, da 
družina uporablja veliko agresivnih čistil. 
lastnikom mkČn je omogočeno, da se 
predpisane prve meritve iztoka opravijo 
v obdobju treh do devetih mesecev po 
zagonu naprave, saj je potrebno kar ne-
kaj časa, da se v napravi začnejo procesi 
čiščenja.
lastnik mkČn je dolžan o njenem za-
gonu obvestiti Jkp dravograd, da jo 
evidentira. za vgradnjo mkČn je po-
trebno vodno soglasje, ki ga izda arso 
(v primeru novogradnje je to soglasje že 
del projektne dokumentacije, potrebne 
za gradbeno dovoljenje, za obstoječe 
objekte pa mora lastnik vodno soglasje 
pridobiti naknadno). Uporabnik mora v 
treh do devetih mesecih pri akreditira-
nem laboratoriju naročiti analizo iztoka 
vode, na podlagi analiznega izvida ta 
pripravi poročilo o prvih meritvah. na-
daljnjo pravilnost delovanja mkČn pre-
verja komunalno podjetje po letu od za-
gona in potem na vsaka tri leta. vsaka tri 
leta Jkp opravi vizualni pregled delova-
nja mkČn, opravi črpanje greznične vse-
bine in ponovno izda oceno obratova-
nja. Če lastnik ogleda ne želi, lahko sam 
pri akreditiranem laboratoriju ponovno 
naroči analizo iztoka vode in ustrezen 
izvid predloži na Jkp. 
namestitev povprečne male čistilne na-
prave stane od 3000 do 5000 evrov, brez 
upoštevanja stroškov izkopa in dela. 

Problemi pri obstoječih greznicah
obstaja veliko greznic, ki ne ustrezajo 
predpisanemu volumnu in številu pre-
katov, imajo le nekaj kubičnih metrov, 
kar pomeni, da se hitreje mašijo, pogo-
steje jih je treba prazniti, saj zaradi na-
polnjenosti procesi v njih ne potekajo 
zadovoljivo. zaradi nevzdrževanja po-
stanejo tako rekoč nepretočne, ker se 
zasiči ponikovalni del. druga skrajnost 
je, da so greznice brez dna, da puščajo 
in podobno.
poznamo še rastlinsko čistilno napravo, 
ki lahko nadomesti mkČn.
v rastlinski čistilni napravi prav tako 
potekajo biološki procesi. za vsako po-
samezno rastlinsko čistilno napravo je 
treba izdelati projekt, v katerem so opre-
deljeni parametri in kakovost čiščenja. 
obveznosti lastnikov so enake kot pri 
drugih mkČn. Bi pa morala vsaka ra-
stlinska čistilna naprava imeti usedalni 
del, funkcija rastlinskega dela je le pre-
čiščevanje oziroma bistrenje vode pred 
iztokom.

komUnala

Primer izvedbe biološke čistilne naprave za individualno gradnjo

Črpanje in čiščenje greznice oz. MKČN s specialnim vozilom

Primer neprimernega izlitja snovi v javni 
kanalizacijski sistem
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Čiščenje odpadnih komunalnih 
voda na kmetijah
storitve praznjenja greznice s strani 
komunalnega podjetja so oproščeni 
kmetje, ki so vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev. Imeti morajo dodeljeno 
številko kmg – mId in ločeno gnojno 
jamo za kmetijsko dejavnost (Uredba 
o odvajanju in čiščenju komunalne od-
padne vode − Uradni list rs, št. 98/15, 
76/17 in 81/19). kmet lahko črpanje iz-
vede sam, nato mora blato iz obstoječe 
greznice oziroma mkČn zmešati skupaj 
z gnojevko oziroma gnojnico ter zmes 
skladiščiti najmanj šest mesecev pred 
uporabo. lastnik kmetije mora vsaka tri 
leta izpolniti IzJavo o praznjenju grezni-
ce oziroma mkČn in jo predložiti na Jkp 
dravograd. obveznost vgradnje mkČn 
na kmetiji je enako obveznosti ostalih la-
stnikov stanovanjskih objektov na obmo-
čjih, ki niso zajeta v občinskem programu 
urejanja komunalnih odpadnih voda.
za normalno delovanje javnega kana-
lizacijskega sistema, greznic in čistilnih 
naprav moramo dosledno upoštevati:
-  v odtok v nobenem primeru ne sodijo: 
izrabljeno olje od kuhanja, ostanki hrane 
(te odvržemo med biološke odpadke). 
toaletni papir ni problematičen, ker se 
hitro razpusti, če se ne uporablja v preti-
ranih količinah; 
- v odtok ne mečemo vlažilnih robčkov, 
vate in vatiranih palčk, saj se ne razgra-
dijo, na komunalnih čistilnih napravah 
mašijo črpalke, prav tako ne cigaretnih 
ogorkov in večjih kosmov las. zelo je 
priporočljivo omejiti uporabo močnih 
čistilnih sredstev in detergentov (sploh 
pri mkČn). sicer pa je osnovni princip 
delovanja centralnih komunalnih čistil-
nih naprav podoben kot pri mkČn – gre 

za biološko razgradnjo odpadne vode, 
pri kateri sodelujejo naravno prisotni 
mikroorganizmi.

oGreVanje In 
PrezračeVanje 
STanoVanja
smo v letnem času, ko je treba naše 
bivalne prostore ogrevati. v smislu raci-
onalne porabe energije je pomembno, 
da ogrevane prostore pravilno zračimo.
prezračevanje je dovajanje zunanjega 
zraka v stanovanje ob hkratnem odvaja-
nju notranjega zraka v zunanjost. s tem 
zamenjamo iztrošeni, nečisti in vlažni 
zrak s svežim, manj zasičenim z vlago. 
Izmenjava zraka med posameznimi pro-
stori pri zaprtih oknih ni prezračevanje; 
s tem le prerazporedimo zračno vlago 
znotraj stanovanja.  
najbolj razširjena metoda je zračenje z 
odpiranjem oken. pri tem ločimo dol-
gotrajno zračenje in kratkotrajno zra-
čenje. kot dolgotrajno zračenje ali tudi 
zračenje s priprtimi okni lahko označimo 
odpiranje oken z zvračanjem v polver-
tikalni položaj ("na kip"), ki ostanejo pri-
prta večino dneva ali noči. tak način v 
hladnih dneh predstavlja veliko izgubo 
toplotne energije, potrebne za ogreva-
nje. veliko primernejše je kratkotrajno in 
intenzivno zračenje prostorov z odpira-
njem oken. v enakomernih časovnih in-
tervalih (npr. vsake tri ure) za kratek čas 
(5–10 minut) okna odpremo na stežaj. v 
tem času se celotna količina zraka zame-
nja v 4−8 minutah. 
s prezračevanjem pozimi ne mečemo 
toplote in denarja skozi okna, če prosto-
re prezračujemo pravilno. doveden svež 
zrak, ki je manj zasičenim z vlago, se po 
vstopu v prostor zelo hitro segreje in s 

tem zanemarljivo vpliva na stroške ogre-
vanja. prezračevanje mora biti pravoča-
sno, redno in pravilno!

Kaj je razlog za pojav plesni 
v stanovanjih?
nastanek plesni je navadno povezan z 
mikroklimatskimi razmerami v prostoru 
ali s toplotnimi mostovi. na mikroklimat-
ske razmere, tj. temperaturo in relativno 
vlažnost notranjega zraka lahko vpliva-
mo z ogrevanjem in prezračevanjem 
prostorov, pri morebitnih toplotnih mo-
stovih pa je situacija manj enostavna. 
Ustrezna relativna vlažnost prostorov je 
eden od pomembnejših dejavnikov tudi 
za ugodne bivalne razmere v prostoru. 
po priporočilih stroke naj bi za običajne 
bivalne prostore zavzemala vrednosti v 
razponu med 40 in 60 odstotki. 

pomnimo: nižja, kot je temperatura v 
prostoru, nižja mora biti zračna vlažnost, 
da ne pride do kondenzacije in plesni! 

Nekaj nasvetov za boljši zrak 
in večjo energijsko učinkovitost:
•	zadostno zračenje je potrebno za za-

gotavljanje zdravih bivalnih in delov-
nih pogojev.

•	samo naravno zračenje skozi nete-
snosti ni dovolj.

•	naravno zračimo prostore z odpira-
njem oken na stežaj in v enakomernih 
intervalih.

•	energijsko najbolj učinkovito je krat-
kotrajno zračenje na prepih.

•	 Izogibajmo se dolgotrajnemu zrače-
nju pri priprtih oknih.

•	zapirajmo okna v prostorih, kjer se ne 
zadržujemo daljši čas.

komUnala

Čas, potreben za izmenjavo zraka v prostoru s posameznim načinom zračenja. Pravilno prezračevanje je z ustvarjanjem prepiha (okna 
in vrata odprta na stežaj), saj s tem hitro zamenjamo zrak in preprečimo podhlajevanje konstrukcije in ostalih elementov v prostoru.
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KS draVoGrad                 
V drugem polletju leta 2020 smo v 
Svetu Krajevne skupnosti Dravograd, 
ki šteje 4388 krajank in krajanov in je 
največja KS v Občini Dravograd, nare-
dili veliko novega za boljše počutje in 
boljše bivanje v Dravogradu. Načrta 
za drugo polovico leta 2020 nismo v 
celoti realizirali prav zaradi ukrepov 
zaradi virusa COVID-19, ki so tudi v 
naši KS zadeve upočasnili ali celo 
ustavili. Virus COVID-19 je zaustavil 
številne projekte, prireditve in druže-
nja, ampak zavedati se moramo, da je 
na prvem mestu ZDRAVJE ljudi. Spo-
štovani krajani in krajanke, upamo, da 
bomo vse to nadoknadili v letu 2021.
ob pripravi proračuna občine dravo-
grad za leto 2021 se je vodstvo občine 
odločilo, da tudi v letu 2021 omogoči 
prebivalcem občine, da za manjši del 
proračuna sami predlagajo, kaj naj se 
postori po občini oziroma po ks (par-
ticipativni proračun). poraba sredstev 
v višini 100.000 € je bila po krajevnih 
skupnostih razdeljena glede na število 
prebivalcev. ks dravograd je tako do-
bila možnost, da je za sredstva v višini 
30.000 € prisluhnila željam prebivalcev 
ks dravograd. krajani ks dravograd ste 
v mesecu novembru predlagali devet 
projektov. na podlagi razpisa smo jih 
v ks zbrali in poslali na občino dra-
vograd, kjer bo komisija, ki jo imenuje 
županja, zadeve proučila in izbrala naj-
boljše za našo ks. vsaj tako upamo, da 
bo in da uredimo še boljše pogoje za 
sobivanje v ks in občini.

Izvedli smo tudi nekaj manjših inve-
sticij, pri katerih lahko sodeluje ks s fi-
nančnimi sredstvi, predvsem na podro-
čju turizma in infrastrukture, sodelovali 
smo pri popravilih cest in postavitvi 
varnostnih ograj na cestah, pomagali 
smo krajankam in krajanom sanirati po-
škodovane ceste, ki so v pristojnosti ks. 

obnovili smo tudi mts, ki jih ks posoja 
društvom, krajankam in krajanom − to 
so piknik mize. nabavili smo 17 novih 
kompletov, nekaj pa smo jih razdelili 
tudi po tako imenovanih terenskih od-
borih. Imamo tudi dva večja šotora, na 
katerih bomo v letu 2021 poskušali ob-
noviti platna za streho, tako da bosta še 
naprej na razpolago za izposojo.
prireditve, ki so bile predvidene v drugi 
polovici leta, so bile odpovedane zara-
di pandemije CovId-19, in se bodo na-
domestile v letu 2021.

NEKAJ UTRINKOV IZ POSAMEZNIK 
VOLILNIH ENOT V KS DRAVOGRAD
Območje volilnih enot Robindvor, 
Mariborska cesta in Trg
na tem območju smo izvedli kar ne-
kaj zadev, in sicer smo na robindvoru 
obnovili talne označbe na igrišču, po-
stavili obnovljen defibrilator na kozolec 
oglasne deske in uredili pešpot iz parti-
cipativnega proračuna 2020. seveda pa 
konec leta ne bo mogoče izvesti prire-
ditve za dedka mraza.

na mariborski cesti smo postavili novo 
oglasno desko, uredili pot ob dravi in 
jo opremili s koši za smeti. na trgu pa 
smo uredili srednje velik prostor za pse 
in sprehajališče.

Območje volilne enote Podgrad 
Jeseni smo v dravogradu dočakali dru-
gi val epidemije virusa CovId-19, kar je 
naše družabno življenje precej omejilo. 

naselje pod gradom je že v preteklosti 
dobilo naziv spalnega naselja, kar pa 
zdaj dejansko tudi postaja. le redko je 
videti kakšnega od prebivalcev nase-
lja, ko opravlja zadnja jesenska opravi-
la na vrtu ali v sadovnjaku. nekateri se 
sprehajajo ali peljejo na zrak svoje šti-
rinožne ljubljenčke. otroškega smeha 
in razigranosti ob igranju skoraj ni več 
slišati. Življenje prebivalcev se je precej 
spremenilo. zaščitne maske, razdalja 
med ljudmi ter povečana higiena rok 
so postali naš vsakdan. prej vsakodnev-
na druženja so zamenjali pogovori po 
telefonu in komunikacije po socialnih 
omrežjih. Življenje teče čisto drugo pot, 
za katero še slabo leto nazaj ne bi nihče 
verjel, da se nam lahko zgodi.
kljub temu pa aktivnosti ks dravograd 
ne zastanejo in se tudi v tem hudem 
času pandemije odvijajo po zastavlje-
nih časovnih načrtih.
v zadnjem časovnem obdobju smo 
preko ks dravograd in v sodelovanju 
s koronarnim klubom ravne na koro-
škem zamenjali baterijski komplet (z 
elektrodami) v defibrilatorju na bloku v 
naselju pod gradom. poskrbeli smo, da 
bo ta življenjsko pomembna naprava 
spet nekaj časa brezhibno delovala. 

ob prihodu hladnih, že skoraj zimskih 
dni pa je ks dravograd poskrbela tudi 
za zamenjavo že dotrajane oglasne 
deske ks dravograd. na pobudo pre-
bivalcev je izvajalec prvotni konstruk-
ciji brezplačno dodal še korito za rože, 
ki ga bomo zasadili najprej z zimskim 
aranžmajem, potem pa s sezonskimi 
okrasnimi rastlinami.

kraJevne skUpnostI

kRaJevne skupnostI Občine Dravograd
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v sklopu participativnega proračuna 
občine dravograd za leto 2020 je bil 
sprejet in v proračunu tudi potrjen 
predlog nekaj prebivalcev naselja pod 
gradom, da se zaključi škarpa na parki-
rišču nasproti bloka v naselju. Škarpa je 
ostala nedokončan projekt izpred več 
kot 10 let in je predstavljala varnostno 
težavo ter kazila videz.
Videz škarpe prej

dela so bila izvedena in zaključena 
zaradi dobrih predlogov nekaj posa-
meznikov ter v dogovoru z izvajalcev 
gradbenih del v splošno zadovoljstvo 
prebivalcev. zahvaljujemo se izvajalcu, 
ker je prisluhnil predlogom prebivalcev.
videz škarpe po dokončanju projekta 
participativnega proračuna občine 
dravograd za leto 2020:

v jesenskem času sem kot predstavnik 
ks dravograd za naselje pod gradom 
pristojnim strokovnim službam in direk-
torju občinske uprave pošiljal zahteve 
za umestitev projekta Cesta do podgra-
da s pešpotjo v finančni del proračuna 
občine dravograd za leto 2021 in tudi 
izvedbo in dokončanje tega projekta v 
naslednjem letu. moja zahteva je bila 
tudi, da se določene aktivnosti za ta 
projekt, ki je zapisan v nrp pod postav-
ko 2015-14, začnejo že v letu 2020, kar je 
bilo tudi zapisano v opisnem delu pro-
računa občine dravograd za leto 2020.
•	  odkup zemljišč od krajanov, ki bodo 

odstopili (beri: prodali) del svojega 
zemljišča za dobrobit izvedbe pro-
jekta. vsa soglasja občanov so bila 
podpisana že v letu 2019.

•	  Izdelava dokončne verzije projektne 
dokumentacije ter razpis za izbor iz-
vajalca del.

•	  Izbor izvajalca del, ki mora biti opra-
vljen še v letu 2020.

•	  morebiten začetek pripravljalnih in 
gradbenih del že v letu 2020.

od strokovnih služb občine dravograd 
smo zahtevali tudi, da se upočasni hi-
trost na cesti skozi naselje pod gradom 
v smeri s trga proti ojstrici. predlagali 
smo talne označbe za zmanjšanje hi-
trosti, postavitev dodatnih prometnih 
označb za opozarjanje voznikov in pre-
učitev možnosti začasne namestitve 
dveh 'ležečih policajev'. Hitrost prome-
ta skozi naselje pod gradom je preve-
lika, kar ogroža ranljive skupine udele-
žencev v prometu in prebivalce, ki se 
gibljejo na tej prometnici ali ob njej.
glede na trenutne razmere zaradi epi-
demije bodo v večini primerov praznič-
ne prireditve in organizirana druženja 
odpovedana ali pa vsaj zelo omejena. 
zato vas pozivam, da pazite na svoje 
zdravje in zdravje soljudi ter upošteva-
te vse ukrepe za čim hitrejšo odpravo 
epidemije.
Zvone Burja, član Sveta KS Dravograd

Območje volilne enote Meža 
letos smo v terenskem odboru meža 
začutili priložnost, da preko partici-
pativnega dela proračuna občine po-
skusimo pridobiti manjše projekte na 
našem območju. zato smo v participa-
tivni del proračuna predlagali ureditev 
športnih igrišč, tako na spodnji kot tudi 
na zgornji meži. na spodnji meži smo 
predlagali, da se na novo pobarvajo 
črte na nogometnem igrišču in da se 
popravi mreža okoli igrišča. glede po-
pravila mreže so nam delno ustregli in 
so na strani, ki gleda proti parkirišču, 
pritrdili mrežo k tlom, medtem ko ostali 
del projekta ni bil uresničen, kljub temu 
da je bil predlog potrjen. obljubljeno 
je, da se bo stvar uredila v prihodnjem 
letu. moramo pa biti veseli, da se je ure-
sničil predlog na zg. meži, kjer je mre-
ža okoli igrišča v urejanju, trenutno so 
pospravili staro mrežo in prebarvali vse 
nosilce. prav tako je izkopana in tudi že 
zabetonirana osnova za postavitev treh 

novih klopi. pospravili so že tudi gole in 
koš. gole bomo nabavili nove, medtem 
ko smo se odločili, da bomo koš zaradi 
neuporabe odstranili.

sredstva za nakup novih košev je za-
gotovila krajevna skupnost. letos je 
bilo kar nekaj polemike glede uporabe 
brunarice na meži, ki je v lasti ks. pred-
vsem so prihajale pritožbe glede hrupa 
ob piknikih, ki se odvijajo v tej brunarici. 
vsi udeleženi so bili opozorjeni na hrup 
in v prihodnje upamo, da do neljubih 
dogodkov ne bo prihajalo. 
naj pa poudarim še to, da sem že več-
krat opozoril na varnostne ograje ob 
reki meži, ki jih še danes ni. tam je zgolj 
nekakšno grmovje, ki pa nima varno-
stne funkcije, glede na to, da smo na 
tem območju v preteklosti že imeli tra-
gičen dogodek. sicer pa želim vsem, da 
skupaj prebrodimo to CovId-19 krizo in 
da ostanemo zdravi. 
Rok Kotnik, član Sveta KS Dravograd

Območje volilnih enot Ojstrica, 
Goriški Vrh 
terenski odbor ojstrica je eden izmed 
aktivnejših odborov v krajevni sku-
pnosti dravograd. terenski odbor po-
vezuje krajanke in krajane naslednjih 
naselij: ojstrica, goriški vrh, kozji vrh, 
sv. duh in velka. Čez celotno leto se 
odbor trudi za najrazličnejše aktivno-
sti v kraju. letos so številni dogodki 
odpadli oziroma bili prestavljeni zaradi 
pandemije novega koronavirusa. kljub 
temu je bilo v drugi polovici leta 2020 
izvedenih kar nekaj projektov na ob-
močju terenskega odbora ojstrica. v 
mesecu avgustu je prišlo do realizacije 
del v sklopu participativnega proraču-
na občine dravograd za leto 2020. na 
cesti dravograd–ojstrica je bil razšir-
jen odcep za kmetijo Hribernik. posta-
vljeno je bilo tudi varnostno ogledalo 
na isti cesti, na odcepu za goriški vrh. 
vsem izvajalcem se lepo zahvaljujemo. 
v avgustu smo prebarvali lesene skulp-
ture, ki krasijo naš kraj. zaščitni premaz 
in ostali material je priskrbela krajevna 
skupnost dravograd, za izvedbo del pa 
so poskrbeli člani terenskega odbora 
ojstrica in krajani. meseca septembra je 
širše območje ojstrice prizadelo hudo 
neurje. ob tej priložnosti bi se radi še 

kraJevne skUpnostI
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enkrat zahvalili komunalnemu podje-
tju dravograd, krajevni skupnosti dra-
vograd in vsem ostalim izvajalcem, ki 
so kakorkoli pomagali pri hitri odpravi 
posledic neurja. meseca oktobra je bila 
obnovljena oglasna deska na ojstri-
ci (odcep goriški vrh). prav tako pa so 
bila zaključena dela na goriškem vrhu v 
okviru protiprašnih zaščit.  
Jože RAVNJAK, član Sveta KS Dravograd

vendar pa delo po to ni edina aktiv-
nost naše ks, saj se vključujemo tudi v 
delovanje posameznih društev in po-

magamo pri aktivnostih za boljše delo-
vanje lokalne skupnosti.
finančno smo pomagali raznim špor-
tnim, kulturnim in ostalim društvom, 
saj smo v letu 2020 prvič razpisali po-
moč pri pokroviteljstvu prireditev, ki jih 
društva organizirajo. tako se je v letu 
2020 prijavilo več kot 15 društev, iz ks 
pa smo na podlagi razpisa in podanih 
vlog razdelili 5.500 €. seveda so društva 
dolžna na obrazcu, ki je objavljen na 
spletni strani občine dravograd, poda-
ti zaključno poročilo o porabi sredstev. 
v letu 2021 bomo nadaljevali s takimi 
dejanji in za to v proračunu namenili še 
več sredstev.
Člani sveta ks si bodo še naprej priza-
devali in poskušal pridobiti še več pre-
dlogov in mnenj krajank in krajanov za 
boljše delovanje in izboljšanje bivanja v 
lokalni skupnosti.
prav tako pa krajani in krajanke vablje-
ni v prostore ks dravograd na meži 
10, kjer imamo vsako prvo sredo ura-
dne ure med 9. in 11. uro, vsako tretjo 
sredo v mesecu pa med 15. in 17. uro. 
lahko pa z nami kontaktirate tudi pre-
ko e-pošte: ks.dravograd@kanet.si ali 
ks.dravograd@gmail.com.

v imenu članov sveta ks dravograd v 
času, ko se bližajo božični in novoletni 
prazniki, vsem zaželim:

Spoštovani krajani in krajanke KS Dra-
vograd, občani in občanke občine 
Dravograd!
December je čas, ko se oziramo nazaj 
in delamo ”inventuro” leta, ki se izteka. 
Je tudi čas, ko se oziramo naprej, v pri-
hodnost, v leto, ki prihaja. Običajno si 
ljudje želje izmenjamo v božično-novo-
letnih voščilih in s stiskom roke, to leto 
nam to onemogoča COVID-19. 
AMPAK LEPA MISEL, TUDI ČE JE ZAPISA-
NA NA PAPIRJU, DA NAVDIH ZA NAPREJ, 
ZATO STOPIMO V LETO 2021 POZITIVNO, 
MOTIVIRANO IN ZDRAVI, SAJ TO JE NAJ-
VEČJE BOGASTVO.

Člani Sveta KS Dravograd vam želimo 
vesel in miren božič ter srečno in zdravo 
2021!

Ferdo Abraham, 
predsednik Sveta KS Dravograd

KS črneče
Optimistično smo člani Sveta KS Čr-
neče zakorakali v leto dveh dvajse-
tic. Pa kaj ne bi, ko pa smo sprejeli 
plan dela, občinski svet je potrdil 
proračun KS in dodatek je bil partici-
pativni del proračuna, ki je naši kra-
jevni skupnosti namenil 15.000 € za 
manjše projekte. 
v rednem programu dela ks smo imeli 
načrtovano udeležbo naših smučarjev 
na smučarskem tekmovanju med kra-
jevnimi skupnostmi v občini dravograd 
za Črešnikov memorial. Iz naše ks nikoli 
ni velikega števila tekmovalcev, tisti, ki 

pa so, pa vedno posegajo po visokih 
mestih. načrtovana je bila proslava ob 
materinskem dnevu in tradicionalno 
srečanje pod vaško lipo. s poŠ Črne-
če in vrtcem Črneče je bilo že vse do-
govorjeno, da bodo otroci nastopali v 
programu obeh prireditev, naši otroci 
vedno dajejo čar prireditvam v kraju. pa 
smo slišali, da tam nekje na kitajskem 
razhaja neki virus in se zelo hitro širi. kaj 
hitro je bil ta virus tudi pri nas in postavil 
vse naše načrte na glavo. vse prireditve 
smo odpovedali, otroci so ostali doma. 
nujne stvari v svetu ks Črneče smo re-
ševali preko dopisnih sej in ene redne 

seje. organizirali smo ožji zbor krajanov 
ob izgradnji nove kanalizacije v Črnečah, 
faza-a. dela so v glavnem končana. Bilo 
je tudi nekaj slabe volje na samem grad-
bišču. nekaj zaradi želja krajanov, nekaj 
zaradi površnosti izvajalcev. kot predse-
dnik sveta ks Črneče sem bil povabljen 
na sestanek Civilne iniciative Črneče, kjer 
so me seznanili z njihovimi aktivnostmi. 
v celoti je bil v letu 2020 realiziran par-
ticipativni del občine dravograd, ki se 
nanaša na ks Črneče. obnovljene so 
bile oglasne table sv. križ, Črneče (nova 
vas) in tribej−sušnikov klanc. na novo 
se bo izdelala oglasna tabla dobrova. 

Javne sanitarije na Dobrovi Obnovitev oglasnih deskNove klopi pri Sv. Križu Razsvetljava na križišču v Podklancu
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v participativnem delu proračuna so si 
krajani dobrove zaželeli javne sanitari-
je v gasilskem domu na dobrovi. dela 
so že v zaključni fazi. pri sv. križu se je 
obnovila zaščitna mreža in tudi klopi 
na travnatem igrišču. v Črnečah se je 
postavila zaščitna ograja ob asfaltnem 
igrišču. za večnamensko dvorano v Čr-

nečah pa se je nabavilo 40 novih stolov. 
za te štiri projekte iz participativnega 
dela proračuna občine dravograd za 
ks Črneče je skrbela gospa dominika 
knez. za vso aktivnost pri izvedbi našte-

tih projektov se ji v imenu sveta ks Čr-
neče iskreno zahvaljujem. peti projekt v 
ks Črneče iz participativnega dela pa je 
bil postavitev svetilke javne razsvetljave 
na križišču v podklancu pri novem že-
lezniškem podhodu. ta projekt je vodil 
gospod matjaž sedelšak in tudi njemu 
se zahvaljujem. v iztekajočem letu 2020 
smo pomagali pri nabavi gramoza za 
gramoziranje nekategoriziranih občin-
skih cest. Iz rednega programa dela ks 
Črneče se je plačal sorazmerni delež za 
uporabo gasilskega doma v Črnečah in 
po sprejetem proračunu se plačuje tudi 
ogrevanje doma. 
v letu 2020 je prenehalo delovati Špor-
tno društvo Črneče. zaradi znanih ukre-
pov pri zajezitvi koronavirusa so odpa-
dli vsi načrtovani družabni in kulturni 
dogodki v ks Črneče. zaradi tega smo 
se člani sveta ks Črneče odločili, da v 
letu 2020 ne bomo izdali krajevnega 
informatorja. ob tradicionalnem ob-
darovanju otrok ob koncu leta bo letos 

malo drugače. otroci v ks Črneče bodo 
prejeli vrednostni bon, vi, starši oziroma 
skrbniki pa jim s tem bonom izpolnite 
njihove želje. 
ob pričakovanju novega leta vam želim 
zdravja in da čim prej minejo ti ukrepi in 
se lahko začnemo normalno družiti. 
Marko Kogelnik, predsednik Sveta KS Črneče

Kulturne dejavnosti 
v kulturnem društvu Črneče smo si na 
začetku leta za vse delujoče sekcije za-
stavili številne aktivnosti, s katerimi smo 
želeli popestriti življenje v kraju in omo-
gočiti prijetna druženja krajanov. zaradi 
nastale situacije prepovedi druženja ve-
čine aktivnosti po načrtu ni bilo možno 
realizirati, je pa gledališka skupina Čr-
neče pod vodstvom in režijo mire mori 
Hribar na začetku marca uspešno izve-
dla premiero nove gledališke predstave 
ŠentorIta. Jeseni smo želeli obnoviti 
predstavo, a se je že po prvem srečanju 
vse ustavilo. 
mepz Črneče se je udeležil občinske 
revije odraslih pevskih zborov v dvorcu 
Bukovje, v poletnih mesecih smo se ne-
kajkrat dobili na vajah, vendar o pripravi 
10. letnega koncerta mepz Črneče žal ni 
bilo moč razmišljati.
Upam, da nam bo novo leto 2021 za 
kulturno ustvarjanje bolj naklonjeno in 
se bo družabno življenje spet vrnilo na 
stare tire.
Valerija Skutnik, predsednica KD Črneče

Delovanje Župnijskega Karitasa 
Črneče v letu 2020
leto smo začeli zelo optimistično, z na-
črti, kako bomo pomagali in razveselje-
vali vse, ki so naše pomoči potrebni.
na začetku leta smo se udeležili pre-
davanja o varnem razdeljevanju hrane, 
nato pa smo že naredili načrte, kaj bomo 
pripravili ob veliki noči, vendar nam tega 
načrta seveda ni uspelo izvesti.
predvsem nam je bilo težko, ker ob teh 
praznikih razveselimo starejše s pisanko, 
prav tako izdelamo snope in jih skupaj z 
ostalimi karitasi razdelimo v domu sta-
rostnikov v Črnečah. snope že tradicio-
nalno na cvetno nedeljo ponudimo tudi 
sokrajanom.
ko so se zadeve z virusom malo umirile, 
smo v poletnih mesecih dvakrat razdelili 
hrano iz eU. 
konec poletja, ko po navadi organizira-
mo srečanje starejših v gasilskem domu 
v Črnečah, smo se morali temu odpove-
dati, saj gre za zelo ranljivo skupino ljudi, 
ki so najbolj občutljivi in nikakor nismo 
želeli nikogar izpostavljati.
seveda smo imeli tudi za jesen in de-
cembrske praznike načrte, ki pa smo jih 
morali izpeljati na drugačen način. otro-

ke smo vseeno na poseben način razve-
selili ob prazniku sv. miklavža. adventnih 
venčkov letos nismo pletli z razlogom, 
da preprečimo stike.
ker smo prostovoljna in dobrodelna 
organizacija, nam je vsem težko, ker le-
tošnjega načrta nismo dosegli. z vese-
ljem bi pomagali ljudem, jih razveselili 
z drobnimi pozornostmi in otrokom ter 
odraslim pričarali še bolj doživet advent 
in praznike. ostajamo optimistični, da 
drugo leto uresničimo vse, kar smo si 
zadali in še več.
karitas Črneče vam želi lepe praznike, 
polne notranjega miru in topline, ki vam 
ga prinaša objem družine, prijateljev ter 
izpolnitev vseh skritih želja. srečno in 
uspešno 2021!
Mira Mori Hribar, predsednica Župnijske Karitas 
Črneče

Aktivnosti prostovoljnega 
gasilskega društva črneče
tudi za prostovoljno gasilsko društvo 
Črneče je čas koronavirusa omejil aktiv-
no delovanje društva. nalog, ki smo jih 
sprejeli v programu dela za letošnje leto 
na občnem zboru društva, nismo in ne 
bomo v celoti realizirali. Že v času poči-
tnic smo bili delno omejeni z druženjem. 
v gasilskem domu smo lahko opravili le 
najnujnejša dela, tako da je društvo tudi 
v tem korona času pripravljeno na inter-
vencije ter pomoč sokrajanom.
za mesec oktober smo si pripravili pro-
gram dela za mesec požarne varnosti. 
Žal pa smo ga realizirali le delno. v to-
rek, 6. 10. 2020, smo obiskali otroke v šoli 
in vrtcu Črneče. otrokom in učiteljicam 
so naši gasilci predstavili delovanje dru-
štva in prikazali vajo reševanja in gaše-
nja zgradbe – šole. poveljnik je najprej 
podal nekaj osnovnih navodil v prime-
ru požara, katero številko pokličemo in 
kakšno je pravilno ravnanje ob umiku iz 
goreče zgradbe ter kje je zbirno mesto, 
da otroci in učiteljice počakajo na gasil-
ce in reševalce. med pripovedovanjem o 
lepem, pa tudi zahtevnem in napornem 
delu gasilca so otroci spoznavali različ-
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ne pripomočke, ki jih gasilci uporabljajo 
pri svojem delu. na koncu pa so gasilci 
prikazali postavitev gasilske lestve in ga-
šenje šole. nekateri učenci delo gasilca 
že poznajo, saj so že sami gasilci pionirji, 
ostalim učencem pa se je predstavitev 
dela gasilcev zdela zelo zanimiva in so 
se navdušili, da bi postali pravi gasilci.
na začetku meseca oktobra smo v dru-
štvu pripravili tudi pregled gasilnih apa-
ratov za vse krajane Črneč. vsem je do-
bro znano, da so pravne osebe zakonsko 
zavezane, da imajo gasilnike vseskozi 
servisirane ter pripravljene za uporabo. 
večja težava je navadno pri fizičnih ose-
bah. največkrat se rado zgodi, da gasil-
nik kupimo, namestimo nekam na steno 
ter potem pozabimo nanj, dokler ga ne 
potrebujemo. takrat upamo, da bo ga-
silnik deloval. v društvu pa ugotavljamo, 
da krajani vsako leto na pregled prinese-
jo vedno več gasilnikov in tega smo zelo 
veseli. na ta način že sami poskrbijo za 
varnost doma. na pregled so letos pri-
nesli več kot 120 gasilnikov. Hvala vsem, 
ki že sami poskrbite za varnost sebe in 
svojega imetja ter s tem poskrbite, da 
imamo gasilci kakšno intervencijo manj.
ostalih aktivnosti pa gasilci nismo mo-
gli izvesti, saj nas je sredi oktobra ustavil 
nov val širitve virusa. vendar pa smo ga-
silci tudi v tem času pripravljeni in ustre-
zno zaščiteni za vsako pomoč sokraja-
nom. letos smo bili na pomoč klicani 
kar desetkrat, nekajkrat smo nudili teh-
nično pomoč, gasili smo gozdni požar, 
travniške požare in dimniški požar ter 
sodelovali pri gašenju požara kamionov. 
večkrat so pomoč gasilcev potrebovali 
tudi v koroškem domu starostnikom Čr-
neče za različna varovanja in druga fizič-
na dela. da bomo iz te bitke z virusom 
postali zmagovalci, moramo najprej va-
rovati svoje zdravje in se zaščiti ter nato 
poskrbeti še za druge. Bodimo pogumni 
in potrpežljivi. ko premagamo to bitko, 
pa se spet srečamo in nadaljujemo ak-
tivnosti iz preteklosti.  
Tatjana Golob, predsednica PGD Črneče

Podružnična osnovna šola Črneče
maja 2020 smo se učenci 1., 2. in 3. razre-
da ter učiteljice po dveh mesecih dela 
na daljavo vrnili v šolo. kasneje so se v 
šolo vrnili tudi učenci 4. in 5. razreda z 
učiteljico. nestrpno smo čakali ta dan. 
zelo smo se pogrešali. pouk je v veliki 
meri potekal na prostem. držali smo se 
priporočil nIJz.
Jeseni smo novo šolsko leto začeli polni 
elana, novih idej in z željo, da bi uresni-
čili vse zastavljene cilje. najprej smo se 
lotili barvanja ograje okoli šole. z veliko 
dobre volje, veliko vloženega časa in 
delovne vneme smo ograjo prebarvali 

z mavričnimi barvami. rezultat vidite 
na slikah. mislim, da nam je zelo dobro 
uspelo. 
Izvedli smo tudi dva športna dneva (po-
hod in testiranje za športno vzgojni kar-
ton na matični šoli) in naravoslovni dan. 
k nam sta prišli gospa lea rebernik in 
gospa nina petkovšek iz zdravstvenega 
doma dravograd. pogovarjali smo se o 
pomenu zdrave prehrane, higieni telesa 
in gibanja. veliko pozornosti sta nameni-
li skrbi pri prehladnih obolenjih in giba-
nju na svežem zraku.
v mesecu požarne varnosti smo izvedli 
evakuacijo. obiskali so nas gasilci pgd 
Črneče. 
Karmen Rotovnik, učiteljica razrednega pouka

Delo v oddelku podaljšanega 
bivanja na Podružnični osnovni 
šoli Črneče
v času podaljšanega bivanja učenci 
opravijo nalogo, zadovoljijo potrebe po 
gibanju, ustvarjanju in druženju s prija-
telji.
po pouku se vsak dan odpravimo pred 
šolo, kjer sta tudi vrt in sadovnjak. 
Učenci pomagajo pri urejanju, vendar 
nam je to letos v veliki meri preprečila 
epidemija Covid-19. ko so se meseca 
maja učenci vrnili v šolo, jih je pričakal 
cvetoč sadovnjak. vsi smo se spraševali, 
ali bodo jabolka obilno obrodila. Jabla-
ne že dolgo niso bile tako polne cvetov. 
v mesecu juniju smo porezali cveto-
ve kamilice, mete in melise. Učenci so 
zelišča odnesli domov in jih uporabili 
za zdravilne čaje. sladkali smo se tudi s 
češnjami. septembra smo dočakali dre-
vesa, polna jabolk. vsak dan smo si lahko 
za malico utrgali jabolko. skupaj smo jih 
obrali. nekaj smo jih shranili v klet, nekaj 
pa so jih učenci odnesli domov. Upora-
bili smo jih tudi za kuhanje marmelade. 
v šolskem sadovnjaku smo se tudi hla-
dili. ob vročih junijskih dneh smo tam 
iskali senco, se lovili in družili s sošolci in 

prijatelji. Izvajali smo tudi različne gibal-
ne igrice. kljub trudu zaradi epidemije 
nismo mogli izvesti projektov, ki so bili 
načrtovani. 
Učiteljica PB, Danijela Krautberger

Prispevek učenke POŠ Črneče 
ko sem se po prvih počitnicah zaradi 
Covida-19 usedla v šolske klopi, sem se 
počutila zelo smešno. zaradi učiteljic, ki 
so bile opremljene z maskami in rokavi-
cami, pa tudi zaradi tega, ker se nismo 
smeli družiti. ampak smo se hitro nava-
dili in počasi smo se že počutili kot prej. 
vsak dan imamo po pouku podaljšano 
bivanje z učiteljico danijelo. v podaljša-
nem bivanju mi je všeč zato, ker veliko 
izdelujemo, večkrat gremo tudi na igri-
šče. v jesenskem času pa smo obirali ja-
bolka v šolskem sadovnjaku. v času po-
uka na daljavo smo izdelali ježka, ki smo 
ga polepili s pisanimi jesenskimi listi in 
čebelico za tradicionalni slovenski zajtrk. 
priznam pa, da mi je v podaljšanem bi-
vanju precej bolje, ko smo v šoli kot pa 
doma. zato si želim, da bi se čim prej vr-
nili v šolske klopi. 
Učenka Liza Heber, 3. razred
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KS ŠenTjanŽ 
Smo v čudnem času, ko nam le digi-
talizacija nekako pomaga, da pelje-
mo stvari dalje. Leto 2020 si bomo 
dodobra zapomnili, kajti epidemija 
Covid-19 nam jo je precej zagodla 
in kar noče in noče zapustiti našega 
ozemlja. Vsi naši načrti so obstali, saj 
nam ukrepi, ki jih narekuje Vlada Re-
publike Slovenije, žal ne dopuščajo, 
da bi lahko karkoli izpeljali. Temu, s 
čimer se soočamo danes, bi lahko 
enostavno rekli 3. svetovna vojna – 
biološka vojna. 
otroci se šolajo od doma, velik del ak-
tivne populacije dela od doma, vedno 
večja je socialna stiska, nič več ni dru-
ženj, kar je za nas ljudi, ki smo socialna 
bitja, neznatnega pomena. pa vendar 
dajmo času čas, bodimo obzirni in upo-
števajmo ukrepe vlade, da čim prej za-
jezimo ta virus. ko bo vse skupaj mimo, 
se bomo s skupnimi močmi potrudili, da 
izpeljemo vse to, kar smo imeli in imamo 
v načrtu izpeljati. 
kljub temu pa smo v naši krajevni skupnosti 
delali na projektih, ki smo si jih zadali s parti-
cipativnim proračunom za leto 2020 in smo 
veseli, da nam jih je uspelo realizirati. 
Bogatejši smo za klopi in pitnike ob kole-
sarski stezi, obvestilne table, ki so poleg 
informacijskega obveščanja še vedno 
potrebne kot klasičen način obveščanja, 
s katerim se starejša populacija lažje in-
formira. veseli smo, da nam je s skupnimi 
močmi z ministrstva uspelo pridobiti po-
godbo o služnosti za projekt asfaltiranja 
igrišča v Bukovski vasi, zato se bo izvedba 
del nekoliko podaljšala. seveda pa je bilo 
predlogov še več in jih bomo, kolikor bo 
le možno, poskušali izpeljati. 
stremimo k celoviti ureditvi kraja, zato ima-
mo še veliko načrtov in z ekipo, s katero 
sodelujemo, nam bo to zagotovo uspelo. 
Irena Vrhovnik, predsednica KS Šentjanž

KRAJEVNI PRAZNIK
Že dolgo časa v nas tli ideja o obuditvi 
krajevnega praznika, zato smo tudi letos 
dogodke pripravili s tem namenom. 
v mesecu juniju, ko je bilo nekoliko manj 
strogo omejeno druženje, nam je uspe-
lo izpeljati prireditve in tridnevni dogo-
dek strniti v dvodnevnega.

tradicionalno smo začeli v petek z od-
bojko na mivki v Bukovski vasi; gosto-
ljubni domačini, ki nam vedno pomaga-
jo pri izvedbi, številni gledalci, navijači, 
tekmovalci, 12 ekip, sistem na izpadanje, 
dobra odbojka, obilo smeha in dobre 
volje zmagovalcev, ki temelji na reku 
»važno je sodelovati in ne zmagati«.
v soboto smo nadaljevali v Šentjanžu, in 
sicer s košarko 3x3. s še večjo udeležbo 
smo na višjem nivoju z odličnimi pred-
stavami pokazali in dokazali, da je košar-
ka še vedno doma v Šentjanžu. zmago 

so odnesli domačini, ampak na koncu 
smo bili zmagovalci vsi, ki smo se ude-
ležili obeh dogodkov.
medtem ko smo mi igrali košarko, pa 
so na igrišču svojo opremo in veščine 
predstavili tudi gasilke in gasilci pgd 
Šentjanž, ki so postali nepogrešljiv člen 
v našem življenju.
kot zanimivost pa so se nam predstavili 
tudi okoliški kmetje s svojo mehanizaci-
jo in prikazali tehnologijo od izpred 50 
let do najnovejših vrhunskih strojev, ki 
predstavljajo današnji način kmetovanja 
in so nam lahko v ponos.

Žal so nam razmere onemogočile še ne-
kaj obrobnih dogodkov, kot na primer 
kino na prostem, predstavitev in promo-
cijo produktov domačih pridelovalcev 
hrane in postavitev tržnice, na kateri bi 
se domačini lahko seznanili s tem, kate-
ro hrano je mogoče kupiti v neposredni 
bližini z vsemi svojimi prednostmi, ki jih 
s seboj prinašata kratka dobavna veriga 
in sveža hrana z manjšim ogljičnim odti-
som − naša super hrana.
naš osnovni namen sprostitve, druže-
nja, obnavljanja stikov, zabave, rekreacije 
in zdravega načina življenja je bil s tem 
dosežen. drugo leto bomo z dogodki 
nadaljevali in jih nadgradili z idejami, ki 
jih imamo vedno dovolj. nasa ocena do-
godkov je odlično pet, ampak vedno je 
lahko še boljše. se vidimo naslednje leto.
Prispevek: Jure Mori

NOVI VRTEC V ŠENTJANŽU
z novim šolskim letom smo se razvese-
lili novega vrtca, ki smo ga poimenova-
li »kronICa«. to je za naš kraj največja 
pridobitev, je ponos krajanom in okolici, 
veselje otrokom in staršem, saj prinaša 
višjo kakovost vzgoje otrok.
meseca septembra 2020 so namreč 
otroci v Šentjanžu vstopili v novo zgra-
jen, sodoben vrtec. po mnenju vseh novi 
vrtec pomeni veliko pridobitev za kraj in 
rešitev za stiske staršev, ki zaradi prostor-
ske stiske v starem vrtcu svojega otroka 
niso mogli vključiti v vrtec Šentjanž. tudi 
v osnovni šoli so z veseljem sprejeli novo 
pridobitev, saj so s tem pridobili prosto-
re, ki so jih preuredili v učilnice za otroke, 
ki obiskujejo osnovno šolo.
starši so še posebej zadovoljni, ko vsto-
pijo v nove prostore »kronice«, da lahko 
svoje otroke pripeljejo in prevzamejo v 
prostorih in lepo urejenih garderobah. v 
novem vrtcu je tudi skupen, velik večna-
menski prostor, ki bo služil za razne pri-
reditve in športne aktivnosti. pridobili so 
tudi moderno samostojno kuhinjo, kjer 
dve kuharici pripravljata zdrave obroke 
za otroke vseh oddelkov.
posebej smo zadovoljni z lokacijo in 
okolico vrtca, saj stoji v osrčju kraja, v bli-
žini pešpoti, narave, trgovine, gasilskega 
doma in kmetij. s tem je otrokom omo-
gočeno sodelovanje s krajani in obratno.
v skladu s priporočili in z veljavnimi 
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ukrepi smo se odločili, da otvoritev vrt-
ca prestavimo na čas, ko bodo razmere 
ugodnejše.
vsem otrokom, ki obiskujejo novi vrtec 
»kronica«, želimo veselo in prijetno po-
čutje v novih prostorih, staršem pa za-
dovoljstvo, da so njihovi otroci v lepem 
in prijetnem okolju ob skrbni vzgoji 
vzgojiteljic, ki jim želimo uspešno delo.
Prispevek: Milena Dobnik

OBNOVLJENA JURIJEVA KAPELA
v Šentjanžu smo poleg novega vrtca 
kronica ponosni tudi na obnovljeno Ju-
rijevo kapelo. kapela z obnovljeno posli-
kavo, tlakovanim dostopom in kovano 
ograjo pripomore k lepšemu videzu kra-
ja. nekdaj so v Šentjanžu, v spomin na 
bogato krščansko tradicijo v teh krajih, 
stale štiri kapele, in sicer faroška, Štan-
glova, Jurijeva in gnamuševa. 
faroška kapela, ki je stala na parkirišču 
pod sedanjim domom sv. eme, je bila 
odstranjena ob izgradnji ceste v indu-
strijsko cono. 
Štanglovo kapelo, ki je stala ob glavni 
cesti pri sedanji Yagababi, so nemci po-
rušili med drugo svetovno vojno. med 

vojno izseljeni 
domačini so 
jo ob vrnitvi 
domov posta-
vili na novo. 
kasneje je 
bila tudi Štan-
glova kapela 
odstranjena 
zaradi širjenja 
ceste. raz-
pelo je bilo 
shranjeno. do 
danes sta se v 
kraju ohranili 
gnamuševa 

in Jurijeva kapela. 
gnamuševo, ki zdaj 
stoji ob cerkvenem 
obzidju, sta pred 
nekaj leti obnovila 
pridna domačina.
ker so bile kapelice 
in znamenja obi-
čajno postavljena 
iz zaobljube, v ne-
sreči ali v primeru 
rešitve, tudi za Ju-
rijevo kapelo ob-
staja ustno izročilo 
o tem. leta 1885 je 
Jurijevega dvanaj-
stletnega sina Jane-
za učitelj iz razreda 
poslal na šolski vrt 
odgnat konja, ki je 
z domačega dvori-

šča zataval tja. Janez se v razred ni več 
vrnil in učitelj je predvideval, da je ostal 
doma. kasneje je izvedel, da je konj Jane-
za tako nesrečno zadel z nogo, da je umrl. 
mati Helena je ob izgubi ljubega sina v 
kapelo dala naslikati podobo XIII. postaje 
križevega pota oziroma podobo žalostne 
matere Božje. ta podoba se ohranja še 
danes. nazadnje je bila Jurijeva kapela 
obnovljena pred dvajsetimi leti kot dar 
sorodnice iz avstrije.
Prispevek: Metka Hodnik 

PGD ŠENTJANŽ
CovId-19, bolezen, ki se je zarila v druž-
bo, je narekovala tudi naše gasilsko delo. 
tako smo se morali soočiti z nastajajo-
čim stanjem, vendar smo se kljub nastali 
težji situaciji reševanja tega problema 
lotili preudarno in strokovno ter pri tem 
upoštevali navodila nIJz, hkrati pa ostali 
čim bolj zvesti našemu delu, to je po-
moč pomoči potrebnim. v tej situaciji 
se marsikdo odzove drugače, kot bi se 
sicer, razumeti moramo njihovo stisko 
ter jo skupaj čim bolj uspešno rešiti. zato 
je pomembno, da ostanemo mirni, da 
smo pozitivno nastrojeni, da prisluhne-
mo in razumemo stisko pomoči potreb-
nih, bodisi po gasilski pomoči ali pa čisto 
navadni človeški.
Naše delo v tem letu
februar: - dobili smo poziv na pomoč 
pri gašenju gospodarskega poslopja na 
viču, - naredili smo pasulj za smučarsko 
tekmo za Črešnikov memorial, - aktivira-
ni smo bili na dimniški požar v Bukovski 
vasi.
marec: - sodelovali smo pri gašenju goz-
dnega požara na vratih, - 23. 3. 2020 smo 
se udeležili gasilske vaje v dravogradu, 
kasneje pa smo bili poklicani na inter-
vencijo, na selovec (lokacija Igem) na 
reševanje druge vrste požara v naravi.

april: - bili smo obveščeni o požaru na 
električnem drogu v Begantovem grab-
nu, - nudili smo pomoč Cz pri obvlado-
vanju pandemije.
maj: - z lastnimi sredstvi smo zamenjali 
dotrajano terensko gasilsko vozilo z no-
vejšim.
Junij: - iz nedelje na ponedeljek pono-
či smo šli na intervencijo v industrijsko 
cono v otiški vrh, kjer so zagoreli tovor-
njaki in delovni stroj za izdelavo sekan-
cev, - sodelovali smo v lidlovi akciji ena 
gasilska in se uvrstili na 3. mesto med 
vsemi sodelujočimi gasilskimi društvi,
- sodelovali smo na srečanju krajanov, 
kjer smo imeli tudi predstavitev društva.
Julij: - poklicani smo bili na pomoč pri 
reševanju gospodarskega objekta du-
ler, kjer je meteorna voda zalila delovne 
prostore.
avgust: - imeli smo nekaj intervencij gle-
de vetroloma.
september: - v podjetju Innoduler smo 
imeli vajo gašenja proizvodnih prosto-
rov, - večkrat smo posredovali pri črpa-
nju meteornih vod v otiškem vrhu.
oktober: - pripravili smo se na mesec 
požarne varnosti, organizirali smo pre-
gled gasilnikov ter pripravili načrte za 
občinsko gasilsko vajo, vajo v osnovni 
šoli ter prikaz gasilke opreme vrtcu, ven-
dar je bilo zaradi navodil nIJz vse odpo-
vedano.

dragi občani, na koncu naj povemo še, 
da se lahko kljub težki situaciji, ki pa ne 
bo trajala večno, vedno zanesete na nas 
gasilce, ki se bomo trudili, da ob mo-
rebitni potrebi pomoči to pomoč tudi 
dobite. naša želja je, da sedanja nastala 
situacija čim prej mine in mi verjamemo, 
da bo minila, da se ne bomo več poz-
dravljali s komolci, kot češka mojstra iz 
risanke, ampak tako, da si bomo ponov-
no lahko segli v roko ali se objeli.
z gasilskim pozdravom »na pomoČ«.
Borut Smodiš
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PARTICIPATIVNI PRORAČUN 
ZA LETO 2021
s pomočjo članov sveta krajevne sku-
pnosti smo za izvedbo participativnega 
proračuna za leto 2021 na občino dra-
vograd v mesecu novembru posredova-
li nove predloge, ki smo jih člani sveta 
izbrali izmed prejetih predlogov. sku-
pna vrednost je tudi tokrat 25.000 eUr, 
sredstva pa bodo porabljena za ureditev 
okolice, namenjene športu, rekreaciji in 
druženju. nekako se držimo načela pra-

vične razdelitve sredstev, kar pa je veli-
kokrat nemogoče. vse, kar je že narejeno 
in kar še bo narejeno, pa seveda ostaja 
v naši krajevni skupnosti in za dobrobit 
vseh krajanov, le izkoristiti moramo to 
znati. veselimo se novih izzivov in izve-
denih del.
Žal zaradi slabe epidemiološke slike in 
omejitvenih ukrepov v mesecu decem-
bru letos ne načrtujemo nobene prire-
ditve in druženj, ki smo jih imeli moč 
doživeti v lanskem letu. 

pomembno je predvsem to, da vsI 
ostanemo zdravI, zato vam želim, 
da čarobne decembrske dni preživite v 
družinskem krogu.
krajanke in krajani ks Šentjanž pri 
dravogradu lahko z nami kon-
taktirate preko elektronske pošte 
ks.sentjanzpridravogradu@gmail.com 
ali preko facebook strani krajevna sku-
pnost Šentjanž. 

Irena Vrhovnik, 
predsednica Sveta KS Šentjanž

KS TrBonje
Na začetku leta 2020 smo prvič sliša-
li za virus, ki se je pojavil nekje tako 
daleč od nas. Tako daleč, da si nismo 
mogli niti v sanjah predstavljati, da 
nas doseže, kaj šele pahne v stanje, v 
katerem smo se znašli. Po omejitvah 
javnega življenja v spomladanskem 
delu, v tako imenovanem »prvem 
valu«, smo v poletje vstopili samoza-
vestno ter prehitro pozabili na pripo-
ročila in ukrepe, ki preprečujejo šir-
jenje te hude bolezni. Tako nekako je 
minilo poletje tudi v Trbonjah. 
Upali smo, da bomo v jesenskem delu 
zadihali na polno ter organizirali dogod-
ke, ki nas povezujejo. vendar je bil »drugi 
val« še močnejši in je odpihnil vse načr-
tovane aktivnosti, hkrati pa nas je po-
stavil na trdna tla, da brez doslednega 
spoštovanja ukrepov poti nazaj ne bo. 
kljub temu so se v trbonjah nadaljevala 
že začeta gradbena dela. zaključila se 
je izgradnja pločnika, ki je bistveno iz-
boljšal varnost pešcev, predvsem naših 
najmlajših, ki lahko varno prihajajo in 
odhajajo v šolo ob zadnje čase vse bolj 
prometni cesti. prav tako je bila obno-
vljena in asfaltirana cesta po dolini skozi 
sv. danijel do mosta pri rečniku, ki je 
bila dotrajana. po preplastitvi državne 
ceste smo uredili tudi sam center vasi, 
kjer so svoje mesto dobile skulpture, ki 
so bile izdelane v času kiparsko-likovnih 
kolonij v trbonjah. ob tem smo opazili, 
da je »zurkova« kapelica potrebna ob-

nove, saj je bil zuna-
nji fasadni del dotra-
jan. z dovoljenjem 
zavoda za varstvo 
kulturne dediščine 
slovenije smo ka-
pelico prebarvali v 
povsem enake bar-
ve, tako da zdaj med 
novo cesto, razsve-
tljavo in pločnikom 
ne izstopa. 

letošnji zaključek 
leta po vsej verjetnosti ne bo podoben 
preteklim zaključkom. prikrajšani bomo 
za vrsto dogodkov in prireditev, ki so 
nas veselili in ob katerih smo pozabili na 
vsakdanje skrbi. kljub temu vam v imenu 
sveta ks trbonje in v svojem osebnem 
imenu želim, da praznike preživite v po-
zitivnem duhu, bodimo optimisti in ne 
pozabimo na prijatelje, znance, na sose-
de ter predvsem na ljudi okoli nas, ki po-
trebujejo pomoč. marsikomu bo dovolj 
že klic in kratek klepet po telefonu, ki je 
zastonj, hkrati pa neprecenljiv. pretekla 
novoletna voščila so spodbujala druže-
nje. naj bo tokratno voščilo namenjeno 
veselju, hkrati pa spoštovanju do vseh, ki 
jih imamo radi. naj druženje nadomesti 
klepet in smeh po telefonu in spoštuj-
mo ukrepe, saj so ti zagotovilo, da se čim 
prej srečamo tako, kot si želimo.

Bogdan Brezovnik, 
predsednik Sveta KS Trbonje

KS lIBelIče
98 let od takrat

Pred 100 leti so Korošci odločali o svo-
ji usodi – ali bodo živeli v svoji matični 
domovini ali pa v novo nastali državi 
Avstriji. Večinska odločitev je bila – 
v Avstriji. Ne glede na rezultate po 
posameznih občinah se je upošteval 

skupni rezultat celotnega plebisci-
tnega območja v coni A. S tem pa se 
je zgodila krivica mali vasi Libeliče na 
robu plebiscitnega območja. Libeli-
čani so se na svojem volišču odločili 
za življenje v svoji matični domovini, 
ki je takrat bila Kraljevina SHS (Kra-
ljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev), 
pozneje Jugoslavija.

zapiski iz tistih časov pričajo, da se je 
postavitev meje, ki jo je določila medna-
rodna razmejitvena komisija, »kot nož za-
rezala v živo meso med slovenske kraje«. 
tudi libeličani niso mogli dojeti, da so kar 
naenkrat v državi, kjer se govori nemško 
in da je materni jezik – slovenščina − 
drugorazredni jezik. posebej jih je, kljub 
velikim in sladkim obljubam pred glaso-
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vanjem, prizadel ukaz 
nove oblasti:
»Libeliče pripadajo 
Avstriji. Pod vasjo naj 
se v sedmih dneh po-
stavijo mejniki, napelje 
bodeča žica in nastavi 
avstrijska straža. Prebi-
valci tega območja so 
nacionalno nezane-
sljivi, zato jim je treba v 
najkrajšem času vcepi-
ti nemški duh in utrditi 
te labilne mejne kraje!«
takoj se je začel svo-
jevrsten odpor proti novi državi avstriji. 
zavestno so ignorirali nove predpise, 
upoštevali so le tiste, ki so veljali pred 
10. oktobrom 1920. otresli so se prvega 
šoka in strahu ter pod vodstvom župni-
ka antona vogrinca, učiteljev Janka gač-
nika in rudolfa mencina začeli vsesplo-
šni upor. po dveh letih truda in boja za 
slovenstvo jim je uspelo problem posta-
viti na mednarodno raven in uspelo jim 
je prepričati razmejitveno komisijo, da 
naj se meja postavi tako, kot so na ple-
biscitu izrazili libeličani. s 30. septem-
brom 1922 je bilo odločeno, da se meja 
prestavi tako, da bodo libeliče pripadale 
svojemu matičnemu narodu. v cerkveni 
kroniki je župnik vogrinec zapisal:
»30. septembra 1922 je naša obmejna stra-
ža zasedla Libeliče. 1. oktobra se je obhaja-
la slovesnost zasedanja. Množica zavednih 
župljanov je šla z zastavami gostom na-
sproti. Ves sprevod je spremljala godba. Na 
vasi je pozdravil domačin goste, potem so 
govorili dr. Cukala, minister Kukovec, učitelj 
Doberšek in se podali na vrh v lepo ozalj-
šano cerkev, kjer so bile slovesne litanije in 
Te Deum.«

od tega zgodovinskega dogodka letos 
mineva 98 let. v kraju so v spomin na te 
dogodke prirejali proslave z naslovom 
»dan odprtih vrat«, kjer so počastili zgo-
dovinske dogodke in nezlomljivo voljo 

do lastnega jezika 
in domovine, ter napovedovali zaključek 
kmečkih del na polju. obenem pa so go-
stom odprli vrata svojih znamenitosti, ki 
jih tukaj ne manjka. letos so zaradi ukre-
pov o zmanjšanju širjenja nalezljivega vi-
rusa to proslavo izvedli drugače. posne-
to proslavo je ktv dravograd predvajala 
na dan predvidene prireditve.  
spomin in poslanstvo na takratna deja-
nja je v kraju še danes močno prisoten. 
na neki način zaznamuje tudi današnje 
libeličane, ki jim »od zunaj« pripisujejo 
trmo in složnost, kadar gre za njihovo 
bit. prav je tako in ponosni so lahko na 
to. Narod brez zgodovine nima priho-
dnosti, pravijo. In libeličani imajo oboje.  

Občinska odličja
občinski svet občine dravograd ob 
občinskem prazniku 4. julija podeli ob-
činsko nagrado in priznanja občine dra-
vograd. prav tako lahko županja podeli 
zlati grb v znak spoštovanja ali za zaslu-
ge pri razvoju in zastopanju občine.
med letošnjimi nagrajenci so tudi libe-
ličani. občinsko priznanje je na predlog 
liste libeliče prejelo Koroško društvo 
za boj proti raku (kdBpr), izpostava li-
beliče. priznanje je prevzela predstavni-
ca izpostave in dolgoletna aktivistka na 
tem področju elizabeta pšeničnik. 
Županja marijana Cigala je zlati grb ob-

čine dravograd podelila tudi Mešane-
mu pevskemu zboru Libeliče. zbor de-
luje kot sekcija v kulturno prosvetnem 
društvu libeliče. 
priznanje sta prevzela predsednik zbora 
Janez Štrekelj in pevovodkinja Jana mla-
kar močilnik. vsem dobitnikom priznanj 
iskrene čestitke!

Zaznamujejo našo skupnost
med nami živi kar nekaj ljudi, ki se ukvar-
jajo z dejavnostjo, o kateri premalo 
vemo. ena takih je Ana Novak ali Štefa-
nova Ančka, kot jo poznamo v libeličah.
ančka je morala že v rani mladosti po-
prijeti za vsa dela. na svet je prijokala 
pred devetdesetimi leti pri oskrdu na 
libeliški gori. v otroštvu je gospodarska 
kriza udarila družino, ki je izgubila po-
sestvo in so se morali kot najemniki kar 
trikrat preseliti. stara 23 let se je poroči-
la in se z gore preselila v vas libeliče. z 
možem Štefanom sta si ustvarila dom, v 
veliki hiši, nekoč last družine oleško. to 
stavbo smo pozneje imenovali »zadru-
ga« ali pa »na pošti«.
Štefan je bil namreč vodja kmetijske 
zadruge libeliče. ančka je poleg dru-
žinskih obveznosti opravljala delo na 
zadružnem polju, v prostem času pa 
velikokrat poskrbela, da so na porokah 
dobro jedli in da lovski sestanki in prire-
ditve niso minile brez dobrega lovskega 
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golaža. ančka je namreč izvrstna kuha-
rica. zaradi tega je dobila tudi posebno 
mesto v novi izdaji libeliške kuharice.
danes želim nekaj povedati o delu, ki 
ga opravlja že okoli 40 let. marsikateri 
sprehajalec po libeliškem polju je opa-
zil, da na robu kakšne njive s krompir-
jem stoji leseno stojalo, na katerem je 
kovinska posoda z rumenim dnom. kaj 
je to in čemu služi, je mlajšim rodovom 
(ne vsem) neznanka. vsako jutro ob tem 
stojalu opazimo Štefanovo ančko, ki 
nekaj dela okrog »naprave«. pred leti je 
teh stojal več stalo po polju ob krompir-
jevih njivah. takrat je bilo libeliško polje 
na gosto posajeno s krompirjem. nekaj 
so ga pridelovali za ozimnico (Igor), ve-
činoma pa je to bil semenski krompir 
različnih sort. merili so ga v stotinah 
ton. največji pridelovalec je bila zadru-
ga. seme je bilo za semenarno ljublja-
na, zato je bil nadzor s strani pristojnih 
služb pogost. Ugotavljali so tudi, katera 
vrsta muh, mušic in ostalega mrčesa je 
škodljiva za zdravje krompirja in razvoj 
novih bolezni na njem. In tu dobi anč-
ka, poleg drugega dela v zadrugi, tudi 
zadolžitev, da dnevno pobira mrčes iz 
posode in ga pošilja na kmetijski inštitut 
ljubljana. masovna proizvodnja krom-
pirja je pred leti usahnila, na libeliškem 
polju ga najdemo le še za vzorec, ni pa 
prenehalo zbiranje mrčesa in ančka to 

opravlja še danes. kljub svojim častitlji-
vim letom neutrudno dnevno zbira ma-
terial za razvoj znanosti. do osmih zjutraj 
mora nalovljene žuželke pobrati, jih na 
poseben način zaščititi in s pošto poslati 
na inštitut. marsikomu je nerazumljivo, 
da lahko dejavnost, ki ji v vsakdanjem 
življenju ne pripisujemo velikega pome-
na, veliko prispeva k ugotavljanju raznih 
bolezni in vzrokov zanjo. ančka to poč-
ne že veliko let in pravi, da bo to delala, 
dokler ji bo zdravje služilo. nekaj let pred 
upokojitvijo je bila tudi vodja zadruge v 
libeličah. zaželimo ji uspešnega dela in 
sobivanja z naravo, ki jo neizmerno obo-
žuje, še veliko let. vse najboljše, ančka!

Poletno neurje
v soboto, 11. julija 2020, se je neurje 
zneslo tudi nad delom libelič. kar nekaj 
dela so imeli libeliški gasilci, ki so pohiteli 
na pomoč ogroženim krajanom. najhuj-
še je bilo v ridlnovem grabnu, v novem 
naselju proti libeliški gori. Hudournik se 
je razlil izven svoje struge ter poškodo-
val cesto in ogrožal dve stanovanjski hiši. 
Hitra intervencija pgd libeliče je prepre-
čila nastanek še večje škode. potok so 
usmerili nazaj v strugo in sanirali dosto-
pno cesto. pri križanu se isti potok izliva 
v fračnikov hudournik in skupaj nadalju-
jeta pot do drave. vode je bilo preveč 
in na ŠrC rener je voda spet prestopila 
bregove svoje struge. voda je zalila del 
piknik prostora in javne sanitarije. tu pa 
so lastniki, renerjevi, sami preprečili ve-
čjo škodo in uredili strugo do drave. po 
Črneški gori je v dolino prihrumel tudi 
potok, ki je prav tako hudourniškega 
značaja in zadelal prepust pod glavno 

cesto libeliče–dravograd. voda je na 
cestišče nanosila mulj in gramoz, kar 
pa so kar hitro sanirali delavci cestnega 
podjetja. na poti v domači gasilski dom 
so morali gasilci odstraniti še podrto 
drevo, ki je oviralo promet na cesti. vse 
dogajanje je spet pokazalo, da je treba 
za hudourniške potoke redno skrbeti: 
poglabljanje struge, utrjevanje nabrežij 
in odstranjevanje vejevja in štorov, ki jih 
voda ali pa tudi ljudje zanesejo v strugo. 
krajani, ki so bili ogroženi in so jim gasilci 
priskočili na pomoč, jim izrekajo veliko 
zahvalo za nesebično in hitro pomoč.  

Teden Karitas
spoštovane krajanke in krajani libelič!
vsako leto je krona našega karitativnega 
oziroma dobrodelnega dela teden kari-
tas (23.–29. 11. 2020). to naj bi bil teden 
praznovanja, zgled občestva, ki služi in 
uresničuje pomoč ljudem v stiski, mate-
rialno in duhovno. letošnje geslo tedna 
karitas ‘Slišim te’ nas še posebej nago-
varja v teh težkih časih.

sodelavci Žk libeliče, ki aktivno deluje-
mo že 12. leto, letos pa se nam je pridru-
žilo tudi pet članov »Young Caritas«, se 

vam želimo ob tej priložno-
sti zahvaliti. Hvala za vsak 
vaš dar, ki ste ga namenili 
– denar smo namenili za 
dobrodelne akcije, zdravlje-
nja otrok, plačila položnic, 
nakup materialnih dobrin. 
ker je letos narava bogato 
obrodila, ste se tudi vi srč-
no odzvali na prošnjo za 
darovanje ozimnice. del 
ozimnice je ostal v našem 
kraju, preostanek pa so naši 
sodelavci nadškofijske ka-
ritas odpeljali v mariborski 
dnevni center, kjer kuhajo 
tople obroke za otroke, 
brezdomce in družine v 
stiski. skupaj z vami smo 
zbrali okoli 660 kg krom-
pirja, 10 zabojev jabolk, 60 
kozarcev vloženih dobrot,  

kraJevne skUpnostI
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15 kozarcev marmelade, čebule, zelja, 
ocvirkov. Iskrena hvala vsem, ki ste se 
dobrosrčno odzvali prošnji. aktivno-
sti Župnijske karitas libeliče pa s tem 
ni bilo konec. Uresničili smo obljubo o 
brezstični stojnici, kjer ste lahko izbira-
li nekaj izdelkov, ki smo jih v glavnem 
izdelale same. stojnica je bila na parki-
rišču pred trgovino postavljena do 25. 
novembra. seveda je vse temeljilo na 
zaupanju v vas, ki ste izdelke zamenjali 
za prostovoljne prispevke.  
Najlepše so majhne stvari, ki jih narediš za 
druge ljudi ter v njihovih srcih pustiš velike 
sledi!
Sodelavke Župnijske Karitas Libeliče

Večnamenski objekt raste
občina dravograd je tudi letos obja-
vila »pozIv za podaJo proJektnIH 
predlogov kraJevnIH skUpnostI« 
za izvedbo participativnega proračuna 
občine dravograd za leto 2021.
svet ks libeliče je glede na lansko od-
ločitev večine (največ glasov je dobil 

večnamenski objekt na gorčah) sprejela 
predlog, da se nadaljuje z izgradnjo tega 
projekta tudi v proračunskem letu 2021. 
zaradi velikosti in zahtevnosti objekta je 
bilo jasno, da se ne bo mogel zgraditi v 
enem proračunskem obdobju, zato so 
način izgradnje razdelili na več faz. po 
teh fazah pa bi predlagali za vnos v par-
ticipativni proračun. 
objekt je v fazi izgradnje, sredstva iz 
proračuna 2021 pa bi bila namenjena za 
izgradnjo 4. faze. za to fazo bi namenili 
8000 €, preostalih 7000 € pa bi namenili 
za nabavo in postavitev otroških igral.
do zdaj so fantje objekt postavili pod 
streho, ga zunaj oblekli z lesenimi oblo-
gami, v notranjosti naredili vmesne ste-
ne, izvedli izolacijo, električno in vodno 
inštalacijo ter strop in stene obložili z 
mavčnimi ploščami. o »skupnem« pro-
jektu ne govorimo samo zaradi njegove 
uporabe, ampak tudi za to, ker ga sofi-
nancira več krajevnih organizacij.  

So rekli: »Od zunaj fajn, 
od znotraj švajn!«
Jesen je čas, ko gre narava počivat. Je 
tudi najbolj barvit letni čas. ampak ko 
drevje odvrže listje, se ponekod prikaže 
vsa beda nekaterih ljudi, katerih sočutje 
do narave, do skupnosti, v kateri živijo in 
do samega sebe ne dosega minimalnih 
civilizacijskih norm. kako naj drugače 
opišemo ljudi, ki brezkompromisno me-
čejo odpadke v naravo in s tem kažejo 
svoj značaj. ne samo značaj, tudi kultu-
ro, ki pa je pri njih na zelo nizkem nivoju.

kar nekaj kraja-
nov se je razjezilo 
zaradi odvrženih 
smeti pod cesto, 
ki vodi na libe-
liško goro (pod 
CŠod). Ukrepal 
je tudi medob-
činski komunalni 
inšpektor, ki pa ni 
mogel ugotoviti 
lastnika odpad-
kov.
res je, da smo ti-
sti, ki nam je mar 
za naravo in kul-
turno obnašanje v njej, brezmočni proti 
povzročitelju. stroške in posledice pa 
(po zakonu) nosi lastnik zemljišča, ki za-
gotovo ne onesnažuje svoje lastnine. mi 
se lahko samo zgražamo nad neodgo-
vorneži in opozarjamo na njihov »zločin« 
nad naravo. 

Judo lokalno in državno 
nuša perovnik nam je posredovala ne-
kaj podatkov o športnih uspehih libeli-
ških judoistov in kluba acron, s katerim 
dosega najvišje uspehe na državnem 
nivoju juda. v četrtek, 18. 6. 2020, je v 
dvorani ŠpiC d potekalo polaganje za 
pasove v judu. višje pasove so polagali 
judoisti iz dravske doline, med njimi pa 
so bili tudi libeliški otroci. Belo-rume-
ne pasove so položili alex verhovnik, 
aleksander Hudrap plešej, lina veho-
vec, klara plešivčnik, lana prohart, Blaž 
maurel, anže pšeničnik, marcel stolnik, 
Jan rebernik, Jure oblak ter dva pred-
stavnika judo vrtca, matic pšeničnik 
in miha glešič. rumeni pas so položi-

li rok glešič, gašper plešivčnik in Bor 
močilnik. rumeno-oranžni pas pa miha 
gostenčnik. 
v nedeljo, 13. 9. 2020, je v mariboru po-
tekalo člansko državno prvenstvo, kjer je 
Judo klub acron slovenj gradec osvojil 
zgodovinski uspeh. odličen uspeh je 
osvojila tudi nuša perovnik, ki je v svo-
ji težnostni kategoriji do 52 kg osvojila 
naslov državne prvakinje. nuša je na 
stopničkah državnega prvenstva stala 
že 22-krat, od tega je 13-krat postala dr-
žavna prvakinja.
njena pot pa se nadaljuje v Škofji loki, 

kjer bo letos delovala kot trenerka v no-
voustanovljenem klubu. skupaj z lauro 
Božič bosta nadaljevali trenersko pot, ki 
sta jo skupaj začeli, tudi v libeličah.

kraJevne skUpnostI
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knJIžnICa Dravograd

Prispevek: Jerneja Ban

PrIPoročaMo VaM:

Novosti za mlade

1. Damijan Šinigoj: KJER VETER SPI

2. Igor Karlovšek: NA SVIDENJE, LARA

3. Mina Lystad: LUZERKA

4. Nataša Konc Lorenzutti: GREMO MI  

V TRI KRASNE

5. Morris Gleitzman: DOBROTA NI SIROTA

6. Janja Vidmar: POD TVOJO POSTELJO

7. Gideon Samson: DNEVI NA OTOKU

8. Cvetka Sokolov: REČI, KI JIH NE RAZUMEM

9. Anna Woltz: MAVEC

10. Vesna Novak: DOGODIVŠČINE NA  

GALEBJEM OTOKU

11. Niko Grafenauer: HALOMUŠNICE:  

TELEFONSKE PESMI O ŽIVALIH

12. Slavko Pregl: POLETJE POD  

LASTOVIČJIM ZVONIKOM

13. Sebastijan Pregelj: DEČEK BRIN NA  

DOMAČEM KOLIŠČU

Novosti za odrasle

1. Vesna Milek: OGLEDALA

2. Gabrielle Zevin: TISOČ IN ENA  

ZGODBA A. J. FIKRYJA

3. Ane Riel: SMOLA

4. Lucija Stepančič: NAJ ME KDO ZBUDI

5. Niko R. Kolar: VSAKDANJE KOMUNIKACIJE

6. Boštjan Videmšek: PLAN B

7. Paolo Cognetti: OSEM GORA

8. Samo Javornik: SAMOOKLICANI

9. Robert Orfali: SMRT Z DOSTOJANSTVOM

10. Bojan Jurina: ZA VSE NAS

11. Matej Markovič: MOJA POT

12. Izidor Gašperlin: SOLO V DVOJE

13. Melita Kuhar: ISKRENO O OSEBNI RASTI

doGodKI V KnjIŽnICI draVoGrad

13. SEZONA BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE 
»KOROŠCI PA BUKVE BEREMO«
letos smo otvorili že 13. sezono bralne značke za od-
rasle, ki poteka v okviru projekta korošci pa bukve be-
remo. to je projekt, v katerem sodelujemo vse koroške 
knjižnice in je nastal z namenom promocije branja, dvi-
ga bralne kulture in predvsem spodbujanja branja slo-
venskih avtorjev. vsako sezono pripravimo priporočilni 
seznam knjig, na katerega uvrstimo slovenske novitete. 
ker želimo, da je čim bolj raznolik, pa vsako leto doda-
mo še kaj zanimivega. letos so na seznamu tudi knjige 
toneta partljiča in neže maurer, ki sta v letu 2020 pra-
znovala častitljivi obletnici. leto 2021 pa je leto Josipa 
Jurčiča, saj bo minilo 140 let od njegove smrti. zato lah-
ko prebirate tudi njegove knjige. za popestritev izbora 
pa smo dodali še nekaj tujega leposlovja.

sodelovanje v bralni znački je prostovoljno in ni tekmo-
valnega značaja, ampak nudi bralcu užitek in se prila-
gaja njegovim interesom. Če želi kdo od udeležencev o 
knjigi povedati svoje mnenje, je vabljen na srečanja ob 
kavi, ki potekajo enkrat mesečno.

Bralno značko je v prejšnji sezoni osvojilo več kot sto 
bralcev. v mesecu oktobru pa nam je uspelo izpeljati 
otvoritev 13. sezone s komedijo Vesne Anđelković Lju-
bezenski oglas. 

veliko bralcev sodeluje tudi v letošnji sezoni. v kotičku 
bralne značke za odrasle so razstavljene knjige s pri-
poročilnega seznama, ki bodo bralcem krajšale dolge, 
hladne večere.

V oktobru smo začeli izvajati pravljične ure in Bralno 
značko za odrasle »Korošci pa bukve beremo«. Zaradi 

ukrepov COVID-19 smo morali z dejavnostmi prekiniti. 

Ljubezenski oglas, Vesna Anđelković, 7. 10. 2020

knJIŽnICa
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ta sezona bo potekala do aprila 2021 in se bo zaključi-
la ob svetovnem dnevu knjige. naši zvesti bralci bodo 
prejeli knjižno in praktično darilo. Še vedno lahko so-
delujete. prebrati morate pet knjig, tri s priporočilnega 
seznama in dve po lastni izbiri.

PredSTaVljaMo VaM neKaj najBolj 
BranIh KnjIG S PrIPoročIlneGa SeznaMa:

oBraToVanje KnjIŽnICe 
V čaSU ePIdeMIje CoVId-19

veseli nas, da so naša vrata v času jesenske epidemije osta-
la odprta in lahko uporabnikom omogočamo dostop do 
gradiva. odprtost smo prilagodili na poletni urnik in pod 
predpisanimi ukrepi in priporočili nIJz izvajamo predvsem 
izposojo in vračanje gradiva.

Obiščete nas lahko:
- v ponedeljek in sredo od 9. do 18. ure,
- v torek, četrtek, petek od 8. do 15. ure,
- v soboto pa je knjižnica zaprta.

v knjižnico se lahko vstopa, vendar se v prostoru dlje časa ne 
zadržuje. ker je na prvem mestu zdravje zaposlenih in upo-
rabnikov, predlagamo, da se gradivo kljub vsemu naroči:
•	po elektronski pošti knjiznicadra@dra.sik.si,
•	po telefonu 02 87 10 760,
•	preko Cobiss segmenta Moja knjižnica (https://plus.

si.cobiss.net/opac7/user/login),
•	preko aplikacije mCOBISS,
saj tako poskrbimo za čim manj stikov in čim večjo varnost. 

vrnjeno gradivo se odloži v tridnevno karanteno, preden 
ga zložimo nazaj na police.

za lažjo dostopnost do gradiva smo vam ob vstopu v knji-
žnico razstavili nove knjige. veliko zanimive literature pa 
najdete v kotičku bralne značke za odrasle.

      

v času epidemije se povpraševanje po gradivu ni zmanj-
šalo. trudimo se, da gradivo prihaja do uporabnikov. Iz-

posoja lahko poteka tudi 
popolnoma brezstično, s 
pripravo paketov in poši-
ljanjem po pošti. 

v času epidemije se je po-
večalo povpraševanje po 
leposlovnem gradivu, ki za 
bralce v tem času predsta-
vlja sproščanje in odmik od 
vsakdanjih novic in kakovo-
stnejše preživljanje karan-
tene. 

knJIŽnICa

Petra 
Pogorevc 
RAC – 
biografski 
roman o 
življenju 
radka 
poliča

Michelle Marly: 
COCO CHANEL IN 
VONJ LJUBEZNI
zgodba o edinstveni 
ženski, ki je strastno 
ljubila.

ČE BI MOŠKI 
VEDELI in ŽENA 
IMA VEDNO 
PRAV, knjigi 
Kamenka 
Kesarja, ki sta 
polni zabavnih in 
duhovitih zgodb

SKRIV-
NOST V 
DVORCU, 
roman 
Irene 
Begush

ŠIVILJINO DARILO, 
Fiona Valpy
nepozabna zgodba 
o vojni, ljubezni in 
herojskih dogodkih v 
času 2. svetovne vojne.

KOLESAR, 
Marko 
Radmilovič

KRVAVI 
PARK, 
kriminalni 
roman 
Slavka 
Skarlovnika
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Janja Bricman, vzgojiteljica

VrTeC V čaSU ePIdeMIje 
KoronaVIrUSa
Epidemija novega koronavirusa se 
je v zadnjih tednih in dnevih dota-
knila prav vseh nas. Kljub izrednim 
razmeram in ukrepom strokovni 
delavci Vrtca Dravograd prispeva-
mo h kakovosti učenja predšolskih 
otrok, ki so v času razglašene epi-
demije vključeni v varstvo za nujne 
primere. 

zavedamo se dejstva in pomena izha-
janja iz otrok. otroci so majhni »znan-
stveniki«. vse svoje ugotovitve obliku-
jejo na podlagi okolja; vsega kar slišijo, 
vidijo in doživijo. 

tudi v tem času se trudimo in zagota-
vljamo kakovostne dejavnosti, ki omo-
gočajo celostni razvoj otroka. otrok je 
naše izhodišče, izhajamo iz njegovih 
pobud in interesov. dajemo mu mo-
žnost, da izrazi svoja čustva, strahove, 

dileme in vprašanja. ob tem se spomni-
mo, da brez še tako majhnega koščka 
sestavljanke ne moreš sestaviti celote. 

kljub epidemiji strokovni delavci vrtca 
sledimo ciljem predšolske vzgoje in 
poskušamo otrokom čim manj izpo-
stavljati vsakodnevne novice o koro-
navirusu. v vrtcu tako potekajo različne 
dejavnosti. skupaj z otroki ustvarjamo, 
pojemo, plešemo in koristno preživlja-
mo čas na svežem zraku. vsekakor pa 
nismo pozabili tudi na letošnji tradicio-
nalni slovenski zajtrk, ki smo ga obele-
žili v petek, 20. novembra, in tako otro-
kom pripravili različne dejavnosti ter se 
pogovorili o pomenu zajtrka in zdravih 
prehranjevalnih navad. 

verjamemo, da nam bo skupaj uspelo 
prebroditi tudi te neobičajne čase. le-
tošnje leto pa vzemimo kot leto izzivov, 
ki nas učijo iznajdljivosti in prilagoditev. 
ob tem pa ne pozabimo, da smo otro-
ku največji zgled ravno mi. 

"Ljudje so to resnico pozabili," je rekla lisi-
ca. "Toda ti je ne smeš pozabiti. Za vedno 
si odgovoren za tisto, kar si udomačil. Od-
govoren si za svojo vrtnico ..."

(Mali princ; Antoine de Saint – Exupery)

knJIŽnICa / naŠI naJmlaJŠI

našI najmlajši

otroci in mladi pa si izposojajo knjige za bralno značko in 
domače branje, potrebujejo pa tudi gradivo za seminarske 
in diplomske naloge. 
na portalu https://www.biblos.si/ smo dokupili licence za 
branje e-knjig in mladim omogočili dostop do gradiva za 
bralno značko in Cankarjevo tekmovanje 2020/21.
vse informacije o odprtosti, storitvah in novostih najdete 
na naši fB in spletni strani http://www.knjiznica-dravo-
grad.si/.

letošnji moto dneva splošnih knjižnic, ki smo ga praznova-
li 20. novembra, je bil moJa knJIŽnICa povezUJe!

Bralcem želimo sporo-
čiti, da kljub razmeram 
še vedno opravljamo 
povezovalno vlogo v 
skupnosti in želimo 
ostati otok prijaznosti 
in stabilnosti v negoto-
vem času.

Dragi bralci, želimo vam zdravo in 
srečno leto 2021 

s Pavčkovo pesmijo:

ko hodiš,
pojdi zmeraj do konca.

spomladi do rožne cvetice,
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,

pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,

v življenju do prave resnice,
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.

a če ne prideš ne prvič, ne drugič
do krova in pravega kova

poskusi: vnovič in zopet in znova.
(Tone Pavček)
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naŠI naJmlaJŠI

Nataša Gabor, vodja enote Robindvor

noVe PrIdoBITVe 
V VrTCU na roBIndVorU
Letošnje šolsko leto 2020/2021 smo 
se ob prihodu v vrtec na Robindvo-
ru strokovne delavke, otroci in star-
ši razveselili nove ograje okoli vrtca, 
katere investitor je bila Občina Dra-
vograd. Ker je bila stara že dotraja-
na, je bila investicija nujna, pred-
vsem zaradi varnosti otrok. ograja je 
drugačna od prejšnje, saj je veliko pre-
glednejša in omogoča širok razgled na 
okolico vrtca. zato potrebujemo tako 
strokovni delavci, otroci in starši kot 
tudi krajani nekaj časa, da se navadimo 
na spremembo. Če bomo opazili, da je 
tovrstna preglednost moteča za otroke 

ali okolico, bomo zagotovo razmislili, 
da bi jo delno zastrli s platnom. vseka-
kor pa je ograja dala velik pečat videzu 
vrtca kot celote. 

pomemben del uresničevanja ciljev ku-
rikula vrtca je zagotovitev ustreznega 
prostora in opreme, kamor sodi tudi 
igrišče vrtca z ustreznimi igrali. tako 
smo v tednu otroka dobili tudi dve novi 
igrali – enega v enoti dravograd in ene-
ga v enoti robindvor, ki sta bila finan-
cirana iz participativnega proračuna ks 
dravograd, za kar smo jim zelo hvaležni. 
za še eno igralo v enoti robindvor se 
moramo zahvaliti tudi sgp pokeržnik, d. 
o. o. strokovne delavke smo se skupaj 
z otroki novih igral izjemno razveseli-
le, saj otroška igrišča z ustreznimi igrali 

predstavljajo eno izmed središč doga-
janja v vrtcu. to je prostor, kjer se otroci 
sproščajo, varno in brezskrbno uživajo 
v plezanju, skakanju, dričanju po tobo-
ganu, sproščenem tekanju ter učenju 
drug od drugega. Igrala so namenjena 
tako statičnim igram kot tudi igram, 
ki zahtevajo obvladovanje ravnotežja, 
premagovanje moči, gibčnost, sooče-
nje s hitrostjo ter premagovanjem ovir. 
Igrala so obogatila in popestrila doga-
janja na prostem, saj otokom ponuja-
jo igralno-ustvarjalno raziskovanje ter 
učenje skozi gibanje. 

zahvalila bi se vsem, ki so pripomogli k 
uresničitvi omenjenih investicij in nam 
tako omogočili lepše in kakovostnejše 
preživljanje dni v vrtcu na robindvoru.   

Tina Vindiš, organizatorka prehrane in 
zdravstveno-higienskega režima

noVe, neGoToVe 
razMere ne Morejo 
zaSenčITI ISKrIC V 
oTroŠKIh očeh
otroški vrtec lahko opišemo kot kotiček 
v »ponorelem« svetu, kjer se čas ustavi. 
tukaj si otroci vzamejo čas za opazo-
vanje in spoznavanje vsega, kar jih ob-
daja, in s široko odprtimi očmi, polnimi 
zanimanja, zrejo v fascinantne podobe, 
ki jih odrasli običajno ne opazimo več. 
vrtec je prijazen prostor, kjer vlada po-
zitivna energija in spodbudno vzdušje, 
v katerem rastejo, se učijo, čudijo, iskre-
no smejejo in jočejo naši najmlajši.

letošnje leto 2020 je tudi v vrtčevskem 
okolju nekaj posebnega. Že na koncu 
februarja smo se v vrtcu znašli v položa-
ju, ko smo se bili primorani pripraviti na 
grožnjo, za katero si nismo znali točno 
predstavljati, kaj sploh je, kako se nanjo 
odzvati ter ali nas bo ta sploh dosegla. 
kmalu se je pokazalo, da se je svetovna 

pandemija razširila tudi v ta naš kotiček. 
vzdušje se je spremenilo, zavladala je 
negotovost. kmalu je naš vrtec prvič v 
zgodovini zaprl svoja vrata. 

do ponovnega odprtja vrtca smo se že 
dobro privadili novim okoliščinam in 
18. maja z nasmehom pozdravili otro-
ke. v tem času smo v sodelovanju s 
strokovnimi službami in priporočili pri-
pravili ukrepe ter režim dela in bivanja 
v vrtcu, s katerim omejujemo širjenje 
vseh vrst okužb. v vrtcu smo oblikovali 
oddelke, znotraj katerih se trudimo, da 
bi bivanje in delo potekalo kar se da 
nemoteno in bi se otroci dobro po-
čutili. zato pa izven igralnic veljajo za 
zaposlene, starše in obiskovalce toliko 
strožji ukrepi. veliko truda usmerjamo v 
vzdrževanje dobre epidemiološke situ-
acije znotraj vrtca, pri tem nam poma-
ga občina dravograd, Civilna zaščita 
dravograd, nacionalni inštitut za jav-
no zdravje in specialisti iz dispanzerja 
za medicino dela, prometa in športa. 
kljub temu so se tudi pri nas na koncu 

oktobra pojavili prvi primeri okužbe z 
virusom sars-Cov2 in s tem povezane 
karantene zaposlenih in otrok.
 
v teh dneh se veselimo priprav na pra-
znike in »veselega« decembra, ko smo 
običajno v vrtec povabili starše, stare 
starše ter se z njimi družili, okrasili no-
voletno jelko, pekli piškote, peli in ple-
sali. ta december bo drugačen, vendar 
ne bomo pustili, da nam razmere pri-
dejo do živega, ob upoštevanju vseh 
ukrepov bo vrtec kot vsako leto tudi 
letos topel, poln barv, utripajočih lučk 
in bleščic.

tudi iz te preizkušnje smo se in se še 
bomo veliko naučili: kako izboljšati raz-
mere in preprečevati širjenje vseh na-
lezljivih bolezni, ravnati odgovorno, biti 
sočuten in pozoren, izostrili bomo ob-
čutek za kritične situacije, ponotranjili 
splošne ukrepe, ki nam koristijo v vsa-
kodnevnem življenju ter nenazadnje 
spoznali, da za vsakim dežjem posije 
sonce.
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naŠI naJmlaJŠI

Vesna Pajer, vzgojiteljica

enoTa ŠenTjanŽ – 
VrTeC KronICa
Poročanje iz novega vrtca
Pa smo ga dočakali! Nov, moderen, 
prostoren, svetel in barvit. S temi 
besedami bi lahko na kratko opisali 
naš novi vrtec, ki je svoja vrata odprl 
meseca septembra. 
Čeprav zaradi naraščanja števila okužb 
z virusom ni bilo otvoritve, smo vsee-
no polni pričakovanj vstopili v nove 
prostore in tako začeli z novim šolskim 
letom. otroci so bili zelo veseli novih 
barvnih igralnic z novo opremo ter 
zunanjih površin z veliko možnosti za 
gibanje. septembra smo kar nekaj časa 
namenili uvajanju in spoznavanju novih 
prostorov (tako otroci kot tudi vzgojite-
ljice). tudi zaposleni smo se morali na-
vaditi na vse novosti in organizirati delo 
tako, da vse poteka, kot mora. oktobra 
smo z otroki obeležili teden otroka ter 
spoznavali jesen v vseh svojih razse-
žnostih. naredili smo tudi tetko Jesen, 
ki so si jo lahko mimoidoči ogledali na 
naši terasi. Še pred koncem oktobra 
pa nam je spet ponagajala epidemija. 

takrat je moral vrtec ostati odprt le za 
tiste otroke, ki varstvo nujno potrebuje-
jo. tem otrokom smo poskusili bivanje 
v vrtcu narediti čim bolj prijetno, seve-
da ob upoštevanju vseh preventivnih 
ukrepov za preprečitev širjenja virusa. 
vsi si želimo, da bi se razmere čim prej 
umirile in da bi se lahko vsi otroci vrnili 

v vrtec. Že pri spomladanskem zaprtju 
vrtca se je izkazalo, da so ga otroci po-
grešali in so bili veseli vrnitve. verjame-
mo, da bo tako tudi tokrat in da bomo 
lahko nato z optimizmom zrli naprej in 
uspešno nadaljevali z vsemi začrtanimi 
cilji. 

Leto preteklo bilo je posebno,
v njem pa negotovih trenutkov 
nešteto zajeto.
Sedaj, ko to leto se poslavlja,
si v novem zagotovo želimo pred-
vsem zdravja.

Otroški naj smeh povsod zaživi,
nam upanje vlije in nas oživi.
Da v novem bo letu več brezskrbnih 
dni,
to vsak izmed nas zdaj vam želi.

                 

Leto preteklo bilo je posebno, 

v njem pa negotovih trenutkov nešteto zajeto. 

Sedaj, ko to leto se poslavlja, 

 

                                                    

 

nam upanje vlije  

 

 

                              

Otroci in kolektiv Vrtca Dravograd 
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oŠ neznanIh TalCeV draVoGrad 
Počasi se poslavljamo od leta 2020, ki nam je prineslo veliko skrbi in težav. Učenci in učitelji smo se ponovno znašli 
pri pouku na daljavo, ki za nikogar ni prijetno. Kljub temu da se na vse načine trudimo, da bi bil naš pouk čim bolj 
zanimiv, pa čeprav zgolj preko računalnikov, smo žalostni, da se ne moremo osebno družiti. Zavedamo se, da je 
zdaj še več šolskih obveznosti naloženih tudi na ramena staršev, zato se vam iskreno zahvaljujemo za nesebično 
pomoč in sodelovanje s šolo oziroma učitelji. Skupaj se po svojih najboljših močeh trudimo za čim več usvojenega 
novega znanja. 

šola, oh, ta šola ...

Obenem pa se že veselimo prazničnih 
decembrskih dni, ki bodo zagotovo 
drugačni kot prejšnja leta, pa vendar 
si zaslužimo tudi mi kanček veselja, 
ljubečih besed, vonja po sveže pe-
čenih piškotih in potici ter morda 
kakšno skromno pozornost. Posku-
šajmo biti v tej neobičajni življenjski 
situaciji še posebej strpni in prijazni 
drug do drugega. Naše misli naj bodo 
čim bolj optimistične in usmerjene v 
prihodnost, saj so tudi najtežje preiz-
kušnje v zgodovini človeštva minile, 
pa bo minilo tudi obdobje našega 
spopadanja s tem nadvse nevarnim 
virusom. 

Kolektiv OŠ Neznanih talcev 
Dravograd z ravnateljico 

Danijelo Ledinek vam vsem 
želimo mirne in vesele praznike, 

predvsem pa obilo zdravja in 
osebnega zadovoljstva 

v letu 2021!

Irena Kašman

POUK NA DALJAVO LAHKO RAZVIJA 
TUDI POZABLJENE VREDNOTE
dragi učenci, spoštovani starši in učitelji! 
ko smo v tem šolskem letu z vso rado-
stjo in veseljem vstopili v šolske klopi, 
si nihče ni predstavljal, da bomo kmalu 
spet morali začeti s poukom na daljavo. 
zavedamo se, kako velika odgovornost 
se je v času, ko smo spet zaprli šolske 
prostore, prevalila na vaša pleča. razu-
memo vas in vas hkrati občudujemo, 
da kljub vsemu skušate kar se da do-
bro krmariti skozi razburkano gladino. 
mogoče se niti ne zavedate, kako radi 
bi vam priskočili na pomoč, kako si tudi 
delavci šole želimo, da bi se vsi skupaj 
čim prej vrnili v šolo in kako zelo že po-
grešamo vaše otroke, pa vendar se nam 
zdi, da moramo poskrbeti za odgovor-
nost, strpnost in predvsem sočutnost 
do vseh tistih, ki bi zaradi svoje narave 
lahko bili ogroženi. 
Če smo bili v spomladanskih mesecih 
nekoliko nepripravljeni na to situacijo, 
z veseljem ugotavljamo, da smo se na 

pouk na daljavo v vmesnem času pri-
pravili veliko bolje, predvsem pa so 
nam v veselje nasmejani obrazi, ki jih 
žal tokrat srečujemo zgolj preko vide-
okonferenc. Učitelji so se s pomočjo 
številnih izobraževanj opolnomočili 
na področju Ikt tehnologije ter se iz-
popolnili v številnih novih oblikah in 
metodah podajanja učne snovi na da-
ljavo. toda brez pomoči staršev nam 
marsikaj ne bi uspelo. vaša pozitivna 
povratna informacija o dobrem delu je 
razvidna tudi iz ankete, ki smo jo po pr-
vem tednu pouka posredovali staršem 
in učencem. pripombe in predloge pa 
bomo z veseljem upoštevali v prihaja-
jočih tednih pouka. 
Žalosti pa nas dejstvo, da v krizni situ-
aciji obstajajo ljudje, ki v vsem, kar se 
počne dobrega, nenehno iščejo napa-
ke in kritizirajo dobra dejanja za vsako 
ceno in preko vseh skrajnih meja, tudi 
z neresnicami in lažmi skušajo oblatiti 
in diskreditirati dobro delo večine uči-
teljev in ravnateljice. 
Šola je že v prvem tednu pouka na da-
ljavo v dobrobit vseh otrok poskrbela 
za pripravo toplega obroka za več kot 
70 odjemalcev, in sicer za otroke iz oŠ 
Šentjanž, oŠ dravograd in dijake, sta-
nujoče v dravogradu, med katerimi so 
bile tudi socialno ogrožene družine. 
prostovoljci rk in Cz so za številne so-
cialno ogrožene družine poskrbeli tako, 
da so kosila razvozili. zato jim izrekamo 
iskreno zahvalo. 
v pomoč pri delu na daljavo je šola 
učencem, ki so potrebovali informacij-
sko komunikacijsko tehnologijo, razde-
lila 25 stacionarnih in prenosnih raču-
nalnikov, tablic in kamer. 

Štiri računalnike, ki smo jih 
prav tako posodili družinam 
z več šoloobveznimi otroki, 
nam je posodila Cz občine 
dravograd. kot ravnateljica 
sem ob pomoči dobrih in 
sočutnih ljudi ter nevladnih 
organizacij poskrbela za 
donacijo 25 računalnikov, ki 
bodo našli pot do tistih otrok 
in staršev, ki si te informacij-
ske tehnologije ne morejo 

privoščiti.
tudi na učitelje nismo pozabili. Učite-
lje, ki so imeli že stare prenosnike, smo 
opremili s popolnoma novimi, da bi 
lahko kar najbolje opravljali svoje po-
slanstvo tudi v teh težkih časih. 
ob vsem tem pa smo poskrbeli, da je 
šolski program tekel po načrtu z manj-
šimi spremembami in dopolnitvami in 
lahko smo veseli, saj je v tem času zara-
di vaših otrok in dobrih ter skrbnih uči-
teljev nastalo veliko čudovitih zgodb. 
to so zgodbe, ki jih je vredno deliti. 
Ravnateljica Danijela Ledinek

PEŠBUS
naša šola že peto leto sodeluje v pro-
jektu peŠBUs in je zadnja leta tudi orga-
nizatorka te akcije. s projektom želimo 
spodbujati otroke, da bi v šolo hodili 
peš. gre za organizirano spremstvo 
otrok po stalnih šolskih poteh in po re-
dnem urniku. projekt je medgeneracij-
sko zasnovan, saj so otroke pešce vsako 
jutro v šolo spremljali predstavniki raz-
ličnih društev in organizacij, ki so ak-
tivni v naši občini, pa tudi stari starši in 
učitelji. poleg gibanja na svežem zraku 
spodbuja tudi družabno povezanost 
udeležencev, večjo samostojnost otrok 
in jih navaja na točnost.

Šola, oH, ta Šola ...
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prvi letošnji pešbus smo izvedli v tednu 
mobilnosti, od 14. do 18. septembra, ki 
je potekal pod sloganom gremo peš. 
Udeležilo se ga je okoli 70 otrok, ki so 
se vsako jutro ob 7.00 zbrali na različnih 
postajah z vnaprej pripravljenimi tabla-
mi: robindvor, meža, podgrad, mari-
borska cesta in vič. Upoštevali smo vsa 
priporočila v skladu z nIJz. v primeru, 
da varnostne razdalje ni bilo mogoče 
zagotoviti, so si otroci nadeli maske.
v času trajanja peŠBUsa so učenci 4. ra-
zredov izvedli tudi manjšo raziskavo o 
gostoti prometa pred šolo v jutranji ko-
nici. našteli so kar 50 avtomobilov manj 
kot ob običajnih dneh.
pešbus smo tudi tokrat uspešno izve-
dli. Želimo si, da bi pešbus v letošnjem 
šolskem letu izvedli še v zimskem in 
spomladanskem času, če nam bodo raz-
mere to dopuščale in ga razširili še z dru-
gimi aktivnimi oblikami prihoda v šolo.                               
Mentorici: Irena Jeseničnik in Evelina Roglšek

TEDEN OTROKA – KAKŠNE 
BARVE JE POLJUBČEK?
ko se je mesec september poslovil, je 
prišel nov mesec, oktober, z njim pa 
nove dogodivščine in teden otroka. 
Učiteljice smo za učenke in učence pri-
pravile nekaj presenečenj. sama sem 
se poslužila japonske umetnosti pri-
povedovanja ob slikah, ki se imenuje 
kamIŠIBaJ ter otroke popeljala v svet 
pravljic. skozi predstavo so spoznali de-
klico moniko, ki rada dirja s kolesom in 
se sladka z jagodnimi kolački. najraje pa 
riše! rdeče pikapolonice, modro nebo, 
rumene banane … ni je stvari, ki je s 
svojimi barvicami ne zna upodobiti. 
res? pravzaprav še nikoli ni narisala po-
ljubčka. le kakšne barve bi lahko bil?
z otroki smo se sprehajali od barve do 
barve, od čustva do čustva. skupaj smo 
se smejali, odgovarjali na vprašanja in 
odkrivali srčnost …
In? Kakšne barve je poljubček? 
odgovori otrok: zelen, moder, karirast, 
rjav, pisan, pikčast, srčkast, mavričen, 
čokoladen, črtast, prozoren, igriv, sla-
dek … le kakšen pa je vaš poljubček?
Učiteljica Henrika Kaiser

TEDEN OTROKA – TUDI V 
POŠ TRBONJE SE IMAMO LEPO
minilo je že več tednov, odkar smo spet 
sedli v šolske klopi. ker se imamo tudi v 
podaljšanem bivanju lepo, nam teden 
mine, kot bi mignil. en teden je bil prav 
poseben, saj je poimenovan po njih, 
zaradi katerih lahko opravljamo to naj-
lepše poslanstvo na svetu: smo starši, 
učitelji, vzgojitelji … teden otroka. 
letošnje geslo tedna je bilo: odgovor 
Je pogovor. skupaj z otroki smo se 
pogovarjali na to temo in ugotovili, da 
se marsikdaj v življenju veliko premalo 
pogovarjamo. največ pogovorov ste-
če kar preko telefonov, sms sporočil in 
elektronske pošte, manj pa je tistih pri-
stnih pogovorov iz oči v oči. 

ker je ta teden tako poseben, so bile 
posebne tudi dejavnosti v podaljša-
nem bivanju. pekli smo palačinke, imeli 
smo čisto pravi kino s 'kokicami', igrali 
smo se štafetne igre in iz jesenskih plo-
dov ustvarjali vilo Jesen. nekaj utrinkov 
smo ujeli tudi na fotografije.
Učiteljica Mateja Plazovnik 

V POŠ ČRNEČE SMO UŽIVALI 
PRI PLESKANJU ŠOLSKE OGRAJE
v petek smo se zmenili, da bomo v po-
nedeljek barvali šolsko ograjo. komaj 
smo čakali ponedeljkovo jutro. oblekli 
smo stara oblačila ter zaščitne rokavice. 
vsak je dobil svoj čopič. Učiteljice so pri-
pravile različne barve, zmešali smo ve-
liko pisanih odtenkov. pri barvanju smo 
pazili, da se nismo preveč popackali in 
barvali sosednjih letvic. privoščili smo 
si odmor, da smo se malo posladkali in 

odpočili. Bilo je zelo zabavno. Bolj kot 
smo barvali, bolj smo bili navdušeni.
Takšen je bil ta dan − so izjavili učenci:
Ko sem barvala, sem bila sproščena. Ko 
sem od daleč pogledala ograjo, se mi 
je zdelo, da sem v mavrici. Všeč pa mi je 
bilo zato, ker sem se lahko pogovarjala s 
prijatelji. Zdaj je ograja lepša, kot sem si 
zamislila.
Pri barvanju ograje sem se počutila odlič-
no in tudi zdaj, ko vidim ograjo, mi je zelo 
všeč. Mislim, da je več čebel pri naši šoli.
Barvanje je bilo odlično, malo sem bil 
utrujen.
Ko sem barval ograjo, je bilo zelo zabav-
no. Prvo sem mislil, da ne bo tako lepo.
Ko smo barvali ograjo, sem bil zelo vesel, 
ker je veliko lepša ograja.
Odlično! Super! Fajn pisana bo ograja in 
čebelice bodo veselo letale.
Učenci in učiteljice POŠ Črneče

SPOROV NE REŠUJEMO 
S PESTMI, AMPAK Z MEDIACIJO 
»Ne kričim. Ne molčim. Jaz se pogo-
varjam.« (dr. Nina Ana Jäger)
spori so v našem življenju zaradi vse 
prevelikih življenjskih obremenitev 
skoraj vsakodnevno prisotni. za zado-
voljitev naših interesov potekajo med 
nami različni družbeni odnosi. sociali-
zacija, ki nas združuje in povezuje in na 
drugi strani 
tek moval -
nost, na-
sprotovanja 
in konflikti, 
ki nas od-
d a l j u j e j o . 
od nas pa 
je odvisno, 
kako bomo na vse to odreagirali. za vse 
udeležence sporov bi bilo izjemno, če 
bi jih reševali sproti, na miren, strpen in 
konstruktiven način, kakršen je proces 
mediacije. v mediaciji iščejo udeleženci 
s pomočjo posrednika − mediatorja re-
šitve konflikta za ponovno vzpostavitev 
odnosov, saj želijo doseči sporazum, s 
katerim bi bili obe strani zadovoljni. 
glavna načela mediacije so zaupnost, 
nepristranskost, prostovoljnost, spo-
štovanje, resnicoljubnost, zakonitost, 
enakopravnost idr.
v naši družbi se konflikti praviloma re-
šujejo na sodišču, čeprav nam je po-
znano, kako visoki so stroški sodnih 
postopkov, da ne govorimo, kako dol-
go trajajo in nenazadnje niso nobena 
garancija za zmago. ko je denar zapra-
vljen, pravici pa še vedno ni zadoščeno, 
občutimo le eno veliko razočaranje, re-
šili pa s tem nismo ničesar. spor ostaja. 
mediacija pa je proces, ki se ga spr-
ti strani udeležita prostovoljno in pri  

Šola, oH, ta Šola ...
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katerem ne gre za poraze in zmage, 
ampak za miren dialog, ki traja običaj-
no eno, le izjemoma dve ali tri srečanja, 
stroški so neprimerno nižji in običajno 
razdeljeni med oba udeleženca spora. 
najbolj pa je pomembno, da z media-
cije oba odideta zadovoljna, saj sta re-
šitev tako rekoč našla sama v soglasju. 
mediacija gleda vedno v prihodnost, 
saj je v prvi vrsti pomembno ponovno 
vzpostaviti odnos med sprtima stra-
nema, s čimer lahko kasneje oba živita 
dalje v miru.
pri sporih se večinoma izkaže, da ne 
gre le za konflikt, zaradi katerega sta 
se udeleženca odločila za mediacijo, 
ampak ima svojo zgodovino oziroma 
preteklost, zato bi spor lahko primerjali 
tudi z luščenjem čebulnih olupkov ali 
pa z vrhom ledene gore v morju, katere 
bistvo je zakrito globoko v vodi. zgor-
nja plast čebule oziroma vrh gore, ki je 
viden, je spor. Če želimo poiskati vzrok 
zanj, pa moramo iskati vedno globlje, 
dokler ne pridemo do samega bistva 
oziroma do pravzroka spora.
Medvrstniška mediacija
prav tako so spori na žalost tudi del šol-
skega vsakdana. v sporu praviloma ena 
stran misli, da se druga stran povsem 
moti in druga stran misli, da je spor v 
celoti krivda prve strani. 
tako je tudi v šoli med učenci oziroma 
sovrstniki. mediacija se v oŠ intenziv-
neje uvaja zadnjih pet let za reševanje 
lažjih oblik kršitev, največkrat za verbal-
no nasilje in žalitev oziroma za kršitev 
šolskega reda. s tem pa prepreči, da bi 
se spor stopnjeval v hujšo obliko med-
vrstniškega nasilja, zato torej lahko ima 
mediacija preventivno vlogo. Šolsko 
mediacijo vodijo strokovni delavci na 
šoli, vrstniška pa se odvija med učenci 
samimi. 
prednosti, ki jih prinaša mediacija v 
šoli, so kvalitete, ki jih sodobna šola ve-
dno bolj poudarja. Izkušnje pa kažejo, 
da udeležba pri mediaciji pripelje do 
spremembe v vedenju učencev in nji-
hovem odnosu do sporov. mladostniki 
torej z mediacijo usvojijo pomembne 
življenjske veščine, kot so samospo-
štovanje, zaupanje, empatija, začnejo 
sprejemati drugačnost in videti pro-
blem tudi z drugega zornega kota, s 
čimer spoznajo, da njihovo razmišljanje 
in občutenje nista nujno tudi edina in 
pravilna, znajo poslušati sogovornika, 
se znajo pogovoriti in izboljšajo samo-
podobo, mediacija pa pripomore tudi 
k osebnostni rasti ter k prevzemanju 
odgovornosti, saj učencem prepušča, 
da sami avtonomno iščejo rešitve za 
nastale probleme. konec koncev pa 
spoznajo, da je delati napake povsem 

človeško, vendar moramo zanje znati 
prevzeti tudi odgovornost.
Želim si, da bi v življenju vsakega iz-
med nas mediacija kot način reševa-
nja sporov postala stalnica.
Učiteljica Irena Kašman

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 
NA DALJAVO S FILMOM
Učenci oŠ v dravogradu že vrsto let z 
veseljem sodelujemo s koroškim do-
mom starostnikov v Črnečah. Četrto- 
in petošolci smo skozi vse leto redno 
prihajali v dom in sooblikovali nekate-
re aktivnosti, ki so nas obojestransko 
bogatile. tako smo z njimi z veseljem 
ličkali koruzo, pekli piškote ob božiču, 
pripravili kulturni program ob zaključku 
bralne značke, sodelovali na modni re-
viji, barvali pirhe, tekmovali v športnih 
igrah …

tudi v preteklosti se je kdaj zgodilo, da 
v dom nekaj tednov nismo mogli, ker 
so bila na pohodu prehladna obolenja 
ali gripa, v zadnjem letu pa zaradi epi-
demije naše druženje niti na prostem ni 
bilo več mogoče.
ker smo vseeno želeli s stanovalci osta-
ti v stiku in jim sporočiti, da tudi v teh 
težkih časih mislimo nanje, smo posneli 
kratek film in jim ga poslali preko raču-
nalnika. v objektiv smo ujeli nekaj je-
senskih utrinkov naših likovnih ustvar-
janj, stanovalcem so otroci prenesli 
sporočilo o prometni varnosti in kako 
pomembno je, da smo na cesti vidni in 
previdni. seveda ni manjkalo recitacij in 
petja. Učenci so stanovalcem zaželeli 
tudi nekaj prisrčnih želja, kot so, da bi 
v teh časih imeli sama dobra kosila, da 
bi jim bil program na tv všeč, da bi pre-
brali kakšno dobro knjigo, da bi navijali 
za naše športnike, da bi jih njihov fizio-
terapevt ohranjal v čim boljši kondiciji 
… poslovili pa smo se seveda z željo, 
da se kmalu spet srečamo v živo in da 
do takrat ostanemo zdravi. In če boste 
spodnjo povezavo prenesli na interne-
tno stran, si boste lahko ogledali naš 
filmček.
https://youtu.be/
lW0pyoaflgU
Mentorici: Irena Jeseničnik 
in Evelina Roglšek

JESEN NA VRTU IN V KUHINJI
v četrtek, 1. 10. 2020, so imeli učenci 6. 
razredov tehniški dan. razdelili so se 
v štiri skupine, vsaka skupina je imela 
svoje naloge na vrtu ali v kuhinji …
Učenci 6. b razreda smo se razdelili v 
dve skupini. prva skupina je pri učite-
ljici nini pekla štrudelj, druga skupina 
pa je najprej pri učiteljici Beti izdelova-
la jesenske okraske, in sicer papirnate 
bučke, potem pa smo se z učiteljico 
ano odpravili na šolski vrt. na šolskem 
vrtu nas je čakalo veliko dela. a kar hitro 
smo si razdelili rokavice, zavihali rokave 
in se takoj lotili opravil, ki so bila najra-
zličnejša. nekateri so pobirali paradi-
žnik, drugi meto in meliso, spet drugi 
so urejali potko in pleli plevel iz gredic 
in jih pripravili na zimo. s sošolko sva 
obrezovali sončnice in se pri tem zelo 
zabavali. med delom smo dobili tudi 

malico – jabolka, ampak ne kupljena, 
prav tista, ki so zrasla na jablanah naše-
ga šolskega vrta. mmm … bila so zelo 
okusna. ko pa učiteljica ni gledala, smo 
si utrgali še kakšen paradižnik. psst … 
no, kaj kmalu je napočil čas, da smo se 
vrnili v učilnico. a dneva še ni bilo ko-
nec, v razredu nas je čakalo še eno pre-
senečenje. Učenci prve skupine so nam 
prinesli štrudelj in lahko smo ga posku-
sili. s tem se je naš tehniški dan počasi 
zaključil. Bil mi je res všeč in upam, da 
bomo imeli še kdaj takšen tehniški dan.
Učenka Mojca Gostenčnik, 6. b

22. DRŽAVNO TEKMOVANJE 
O SLADKORNI BOLEZNI
v soboto, 21. novembra, smo se ude-
ležili 22. državnega tekmovanja iz zna-
nja o sladkorni bolezni. našo šolo so 
predstavljali devetošolci ana, tilen in 
tamara in dosegli odlične rezultate. Iz-
med 531 osnovnošolskih tekmovalcev 
je samo 14 učenk in učencev doseglo 
zlato priznanje, med njimi tudi naša 
tamara rožej iz 9. a. srebrno priznanje 
je dosegla manj kot tretjina učenk in 
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učencev, zato veljajo našim tekmoval-
cem še posebej iskrene čestitke. 
oŠ neznanih talcev dravograd  
Tamara Rožej, 37 −  zlato priznanje 
Ana Mozgan, 35 −  srebrno priznanje 
Tilen Kralj, 36 −  srebrno priznanje 
Mentorica Vida Jaušovec
 
»Dobimo se na ZOOM-u.«
VIDEOKONFERENCE V ŠOLI IN DOMA
Še na začetku koledarskega leta smo 
brezskrbno hodili v službe, šole, vrtce, 
se veliko družili ter brezskrbno sledili 
toku življenja. skoraj čez noč smo se 
znašli v valu epidemije Covida-19 in 
naše življenje se je skoraj ustavilo, naše 
delo pa preneslo na splet. da bi le-to 
čim lažje potekalo, so nam to omogo-
čili internet in družbeni mediji ter prišli 
na daljavo v naše domove, k družinam 
in prijateljem. krepko nam jo je ta naša 
»korona« zagodla tudi v šolah. zavihali 
smo rokave, staknili glave in se začeli 
učiti. začeli smo iskati ter spoznavati 
in razvijati sisteme poučevanja na da-
ljavo. Iz naftalina smo potegnili spletne 
učilnice, ki so lepo čakale shranjene na 
šolskem portalu in postajale vedno bolj 
zanimive in zelo uporabne. a to še ni 
bilo vse. odkrili smo, da pouk zahteva 
sodelovanje, povezanost in preprosto 
moramo se videti.  

pandemija koronavirusa je popularizira-
la nove oblike komuniciranja. res smo 
že prej poznali aplikacije, ki ponujajo 
videoklepet oziroma videokonferen-
ce, kot so viber, Whatsapp, facebook, 
messenger ali skype. videokonference 
so način sodelovanja na daljavo, kjer so 
v virtualni sobi hkrati prisotni vsi ude-
leženci. pri pouku na daljavo je video-
konferenca primerna za razlage snovi, 
demonstracije, govorne nastope, pro-
jektna srečanja ipd. videokonference 
nam omogočajo klepet oziroma vide-
oklepet preko internetnega omrežja z 
enim ali več učenci, ki so na različnih 
lokacijah svojih domov: učenci vsak v 
svoji sobi, učiteljice in učitelji doma v 
delovnih sobah ali kar v jedilnicah, saj 
je tam največ prostora za ˝razstavo˝ na-
ših učbenikov in raznih učnih gradiv po 
mizah, stolih in celo po tleh, če je le še 
kje kaj prostora.
nazadnje pa smo vedno bolj uporablja-
li videokonferenčno aplikacijo zoom, 
ki je s širjenjem samoizolacije in karan-
tene marsikje postala prva izbira, tako 
za posameznike kot šolske sisteme in 
podjetja, saj je silno preprosta za upo-
rabo. zoom je trenutno eden od najz-
mogljivejših videokonferenčnih siste-
mov, saj omogoča, da več uporabnikov 
hkrati z vklopljenim zvokom in s sliko 

sodeluje v videokonferenčni sobi. tako 
lahko izpeljemo učno uro na način, da 
preko kamere hkrati vidimo vse učence 
v svojem razredu. no, čisto vseh tudi 
ne vidimo vedno. včasih se nam mladi 
nadobudneži tudi skrijejo z izgovori, da 
nimajo kamere na računalniku (?) ali pa 
preprosto nimajo frizure za na splet (!), 
mogoče nimajo kaj novega obleči ali 
pa so še v pižami. prijetni so naši navi-
hanci iz šolskih klopi, ni kaj. pogrešamo 
njihovo živahnost, druženje v razredih 
in živ žav na hodnikih.
Upajmo, da smo kmalu nazaj in ostani-
te zdravi!   Učiteljica Franja Šmon Drevenšek

Za OŠ Neznanih talcev Dravograd
zbrala in uredila Irena Kašman 
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oŠ ŠenTjanŽ 
PrI draVoGradU
Izobrazba ni pomnjenje, 
je védenje, kje poiskati, 
kar želiš vedeti, 
in je védenje, 
kako uporabiti novo znanje. 
(William Feather)

Zgornja misel nas nehote napelje k 
razmišljanju o šoli in njeni vlogi pri 
posredovanju znanja učencem ter pri 
oblikovanju otrok v odgovorne, po-
štene in delavne ljudi. 
vsi vemo, da je šola prostor, kjer učenci 
preživijo večji del dneva, zato je še to-
liko bolj pomembno, kako preživijo ta 
čas. Učitelji se po svojih najboljših mo-
čeh trudimo, da bi se naši učenci v šoli 
dobro počutili, da bi v šolo radi priha-
jali in da bi bili željni novega znanja. pri 
tem skušamo čim bolj uspešno krmariti 
med obema vlogama, ki ju ima šola – 
vzgojno in izobraževalno.
kot učiteljica sem med svojim dolgo-
letnim poučevanjem seveda večkrat 
poslušala tarnanje učencev glede šole, 
učenja, jutranjega vstajanja, prekratkih 
vikendov in še česa. 

nikoli pa si nisem predstavljala, da si 
bodo učenci tako zelo želeli v šolo, kot 
si želijo zdaj, ko moramo zaradi korona-
virusa izvajati pouk na daljavo. pogreša-
jo njim tako domače učilnice, 'oguljene' 
šolske klopi, vrvež na hodniku, sošolce, 
prijatelje … In ne boste verjeli – celo 
nas, učitelje. Učitelji pa pogrešamo 
svoje učence. pogrešamo tisti pristni 
stik med učiteljem in učencem, ki lahko 
nastane samo v učilnici med poučeva-
njem v živo.
Čeprav se je pouk že konec oktobra 
preselil v naše domove, pa lahko kljub 
vsemu predstavimo nekaj dogodkov, 
ki so na svoj način zaznamovali začetek 
tega šolskega leta. 
zagotovo si mesto v tem prispevku za-
služi tudi novica, da se je konec šolske-
ga leta 2019/2020 upokojila dolgoletna 
ravnateljica oŠ Šentjanž pri dravogra-
du, dragica Jurjec. dolgih 40 let je bila 
predana pedagoškemu poklicu, vestno, 
odgovorno in srčno je opravljala svoje 
poslanstvo in pustila močno sled tako 
v delovanju naše šole kot tudi v kraju in 
občini, s katerima šola živi. 
go. Jurjec je z novim šolskim letom 
2020/2021 nasledil naš sodelavec, prof. 
matematike in fizike, marko Havle. pre-

vzeti takó odgovorno funkcijo, kot je 
ravnateljevanje, je v teh težkih in ne-
gotovih časih zagotovo 'pogumno' 
dejanje. Hkrati pa lahko pomeni izziv 
in priložnost pokazati, da opravljanje 
pedagoškega poklica ponuja nešteto 
možnosti pri uresničevanju zastavljenih 
ciljev v dobrobit otrok.
z novim vodstvom, veliko mero dobre 
volje in optimizma smo torej zakorakali 
v novo šolsko leto …

MOJA ZGODBA
moja učiteljska pot se je začela pred 
osemnajstimi leti  na oŠ Šentjanž pri 
dravogradu. Že ob koncu srednje šole 
sem bil odločen, da si v prihodnosti 
želim poučevati, zato sem se odločil 
za študij matematike in fizike, pedago-
ška smer. po študiju sem dobil prilo-
žnost, da se zaposlim na oŠ Šentjanž 
pri dravogradu, na kateri je bila takrat 
ravnateljica tatjana Javornik. na šoli 
sem vsa leta poučeval matematiko, ra-
čunalništvo in tudi druge predmete. na 
začetku moje poklicne poti, ker šola ni 
imela učitelja glasbe, sem eno leto po-
učeval celó glasbo in vodil pevske zbo-
re, s katerimi smo z večglasnim petjem 
sodelovali na revijah pevskih zborov, 
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tudi regijskih, in na raznih šolskih ter 
krajevnih prireditvah. to so bili zelo lepi 
trenutki na moji pedagoški poti, seveda 
le eni izmed mnogih, saj je poučevanje 
glasbe kot umetnosti vendarle drugač-
no od poučevanja matematike. seveda 
nisem bil čisto brez glasbenega znanja, 
saj sem poleg gimnazije na ravnah 
vzporedno obiskoval tudi srednjo glas-
beno šolo v velenju, smer klarinetist.
z leti kot učitelj spoznaš, da glavno 
bistvo poklica ni samo v strokovnosti, 
ampak tudi v načinu poučevanja, ra-
zumevanju učencev, sodelovanju med 
sodelavci in starši ter predanosti pokli-
cu. kot računalnikar – organizator infor-
macijskih dejavnosti sem vsa ta leta, kot 
podpora vodstvu, dobro sodeloval z 
ravnateljico dragico Jurjec, ki se je leto-
šnje leto upokojila. z učitelji in ostalimi 
delavci šole sem vedno imel prijeten, 
spoštljiv in sodelovalen odnos, kar je 
verjetno imelo pomembno vlogo pri 
zelo veliki podpori učiteljskega zbora 
pri moji kandidaturi za ravnatelja. 
ko je izšel razpis za ravnatelja oŠ Šen-
tjanž pri dravogradu, si nisem niti v 
sanjah predstavljal, da bo sledil čas 
izolacije, da bo to čas, ko bo naša šola 
samevala, da bo to čas, ko v šoli ne bo 
slišati otroškega smeha, igre, otroškega 
vrveža in bo šola brez živahnega doga-
janja. razpisni postopek za imenovanje 
ravnatelja je potekal ravno v času prve 
epidemije koronavirusa, ko smo uči-
telji poučevali na daljavo. ko sem bil 
imenovan za ravnatelja, se je že kazalo, 
da bodo prišli nepredvidljivi časi in da 
bo vodenje šole zahtevalo poleg kla-
sičnega načrtovanja tudi veliko nove 
organizacije in novega načrtovanja. po-
membno je, da smo skupaj s sodelavci 
dobro načrtovali šolsko leto, pripravili 
različne protokole in ukrepe, da bi čim 
bolj zmanjšali prenos okužb, in načrto-
vali različne modele izvajanja pouka ter 
se pripravili tudi na izobraževanje na 
daljavo.
svoje delo usmerjam v strokovni razvoj, 
učenje učenja, ohranjanje dobrega 
vzdušja in kulture, da lahko zaposle-
ni izpolnjujejo vizijo šole, ob tem pa 
čutijo lastno zadovoljstvo in smisel 
opravljenega dela. v tem času izvajanja 
pouka na daljavo je to težko, pa ven-
darle sem vesel in ponosen, da učitelji 
delajo dobro, so inovativni, potrpežljivi, 
si med seboj pomagajo, delijo izkušnje, 
primere dobrih praks in še vedno na 
prvo mesto postavljajo učence, da jim 
omočijo v danih okoliščinah čim boljšo 
izkušnjo izobraževanja na daljavo. v vse 
to je vloženo veliko truda in časa. 
Želim, da oŠ Šentjanž pri dravogradu 
tudi v prihodnje razvija kompetentnost 

in prepoznavnost na ravni učeče se or-
ganizacije, ki je odprta za pobude star-
šev in lokalne skupnosti. medsebojni 
odnosi so ključni in tisti, na katerih šola 
temelji. ti se mi zdijo osrednji in na njih 
želim graditi prihodnost naše šole. v 
času, ko razvoj informacijske tehnologi-
je napreduje z vrtoglavo hitrostjo in je 
število informacij neskončno, ko nasta-
jajo novi poklici, je pomembno otroke 
motivirati za vseživljenjsko učenje, raz-
vijati celostni razvoj, jih spodbujati pri 
usvajanju znanj in veščin, pri oblikova-
nju pozitivne samopodobe, kritičnosti 
ter razvoju in oblikovanju vrednot. 
vodenje šole je zame nov, velik izziv. 
prepričan sem, da bom s svojimi izku-
šnjami v vzgoji in izobraževanju, s pre-
danostjo pedagoškemu delu, pozitivno 
naravnanostjo in s spoštljivim odno-
som do učencev, staršev in učiteljev 
zmogel uspešno in kvalitetno voditi 
šolo.
Ravnatelj šole, Marko HAVLE, prof. mat. in fiz.

POKUKAJMO V PRVI RAZRED
naša šola je 1. septembra svojim učen-
cem ponovno odprla vrata in prag šole 
je prvič prestopilo tudi 31 prvošolcev in 
prvošolk. popoldne so bili skupaj s star-
ši povabljeni na kulturno obarvan spre-
jem. v uvodu so prisluhnili krajšemu 
pozdravu gospoda ravnatelja, o pro-
metni varnosti pa jih je poučil policist. 
za zabavni program so poskrbele štiri 
deklice: anika, Urška, tia in Živa. nato 
so učenci spoznali svoje učiteljice re-
nato, tjašo in andrejo ter prejeli majh-
no darilo. skupaj z učiteljicami so si 
ogledali svojo učilnico in se posladkali. 
sledilo je družinsko 
fotografiranje. z 
nepozabnimi spo-
mini na prvi šolski 
dan se je druženje 
zaključilo in polni 
pričakovanja, kaj jih 
čaka naslednji dan, 
so odhiteli domov.

naslednji dan so se 
vrnili v šolo s polni-
mi šolskimi torbami. 
ves dan je trajalo, 
da so vse šolske po-
trebščine pospravili 
v prazne predalčke. 
nato pa se je začelo 
zares. preko različ-
nih iger so spozna-
vali novo okolico, 
svoje sošolce in so-
šolke ter se seznani-
li s šolskimi pravili. 
tu in tam se je na 

začetku iz šolskih klopi slišalo vpraša-
nje: »kdaj se bomo učili?«, kasneje pa 
še: »ali je že odmor?«  prisrčno, zabavno 
in iskreno, a povsem primerno starosti 
malih nadobudnežev, katerih osnovno 
vodilo je še vedno igra. 
ravno zaradi tega se učiteljice v pr-
vem razredu še posebej trudimo, da v 
pouk vključujemo veliko igre, gibanja 
in različnih dejavnosti, preko katerih se 
učenci nevede učijo. Iskrenost in origi-
nalnost prvošolcev pa sta tisto, kar nas 
polni z radostjo in energijo.

poleg pouka smo v 1. razredu izpeljali 
že precej zanimivih dnevov dejavnosti. 
ob dnevu športa smo odšli na daljši 
pohod po svojem kraju in si na poti 
večkrat privoščili odmore za praznje-
nje polnih nahrbtnikov. na tehničnem 
dnevu smo izdelali brigado gasilskih 
avtomobilov, vozili s poganjalčki skozi 
poligon in izdelali stenski koledar za 
leto 2021, ki smo ga podarili pgd Šen-
tjanž. ob naravoslovnem dnevu smo 
v bližnjem gozdu izdelali domove za 
gozdne živali. pred šolo smo ustvarili 
veliko teto jesen, v učilnici pa si je vsak 
izdelal še manjšo za domov. Imeli smo 
tudi poseben dan, ki smo ga poimeno-
vali 'dan mojce pokrajculje'. vse šolske 
ure so bile ta dan pravljično obarvane.

v tednu otroka smo se še posebej ime-
nitno zabavali. ponedeljek je bil dan 
za igranje, v torek smo izvedli slikovno 
tombolo, sreda je bila filmsko obarva-
na. gledali smo risanke in zraven gri-
zljali kokice kot v pravem kinu. sprejeti 
smo bili tudi v šolsko skupnost. postali 
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naslov rUBrIke

smo 'pravi' šolarji in dobili smo šolske 
botre – devetošolce, ki so nam pripravili 
poštni nabiralnik, kamor se sedaj steka-
jo naša in njihova sporočilca. petek pa 
smo zaključili z avtomobilskimi dirkami.
verjamem, da sedaj  razumete, zakaj si 
učenci in učiteljice prvega razreda ne 
želimo pouka na daljavo. Želimo si pouk 
v razredu, kjer se prepleta naša energija 
in nam je lepo. Renata SEŠEL

BILI SMO V ŠOLI V NARAVI
Učenci 3. in 4. razreda smo septembra 
pet dni preživeli v šoli v naravi. nekateri 
smo se v ponedeljek težko poslovili od 
staršev, a smo se polni pričakovanj  od-
pravili na pot. ta nas je vodila v CŠod 
Črmošnjice v Belo krajino. vožnja je tra-
jala dolge tri ure. komaj smo čakali, da 
vidimo dom in sobe. 

končno smo prispeli. sprejela nas je 
vodja šole Irena, ki nam je predstavi-
la dom in dejavnosti, ki so nas čakale 
v tem tednu. navdušeni smo bili nad 
lokostrelstvom, plezanjem na plezalni 
steni, gradnjo bivališč v gozdu, spre-
hodom s petrolejkami, nočnim opazo-
vanjem zvezd, raziskovanjem kraja … 
spoznavali smo ljudsko izročilo Bele 
krajine, se urili v ročnih spretnostih in še 
bi lahko naštevali. oboževali smo tudi 
prosti čas, ki smo ga vedno preživeli na 
igrišču in v okolici doma. všeč so nam 
bili tudi zipline, igre na igralih in seveda 
igre z žogo. višek šole v naravi se je od-
vijal v četrtek zvečer, ko smo na igrišču 
imeli zaključni večer s plesom. 
pet dni je hitro minilo. Čeprav nam je 
bilo lepo, smo se v petek radi vrnili v 
objem svojih staršev. Četrtošolci 

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA
letos mineva okroglih 20 let, ko je na 
olimpijskih igrah v sydneyu (23. sep-
tember 2000) prvič zaigrala slovenska 
himna v čast našim olimpijcem – vesla-
čema Iztoku Čopu in luki Špiku ter strel-
cu rajmondu debevcu. pomembnost 
športa so prepoznali tudi vodilni v naši 
državi, zato so 23. september razglasili 
za dan slovenskega Športa.
temu prazniku športa smo se pridružili 
tudi na naši šoli, in sicer smo ta dan iz-
peljali 1. športni dan – pohod in kolesar-
jenje. Učenci od 1. do 5. razreda so se s 
svojimi učiteljicami odpravili na pohod 
po urejenih poteh v bližnji in malo bolj 
oddaljeni okolici šole.
Šestošolci so tega dne v okviru kolesar-
skega krožka opravili teoretični del ko-
lesarskega izpita, nato pa so na igrišču 

postavili kolesarski 
poligon ter vadili 
spretnostno vožnjo 
s kolesi. Izpravnost 
njihovih koles je 
preveril član amd 
dravograd, g. ver-
dinek.
Učenci od 7. do 9. 
razreda pa so lahko 
izbirali med poho-
dom in kolesarje-

njem. kolesarjem, ki so se odpravili po 
kolesarski stezi v smeri slovenj grad-
ca, sta se pridružila g. ferdo abraham, 
predsednik amd dravograd, ter policist 
pp dravograd, ki sta še dodatno poskr-
bela, da je vse potekalo v skladu s pred-
pisi, predvsem pa varno.
na ta način smo aktivno obeležili prvi 
praznik športa, se družili, zabavali, pred-
vsem pa naredili nekaj dobrega zase 
in za svoje zdravje, saj se še predobro 
zavedamo, kako je prav za odraščajoče 
otroke pomembna redna telesna aktiv-
nost. Lilijana LADRA

TEDEN OTROKA
od 5. do 11. oktobra je potekal teden 
otroka. tudi na šoli smo kljub omeji-
tvam zaradi Covida-19, izvedli vrsto tra-
dicionalnih dejavnosti, ki pa so poteka-

le na malo drugačen način kot prejšnja 
leta. téma letošnjega tedna otroka od-
govor Je pogovor je bila povezana s 
30. obletnico telefona tom. Učenci so 
se v okviru razrednih ur pogovarjali o 
témi in ugotovili, da se je dobro pogo-
varjati, saj težava postane manjša, če jo 
komu zaupamo in tako pri sebi zmanj-
šamo stres. sicer pa so se strinjali, da 
mora biti pogovor vljuden in spoštljiv. 
povedali so, s kom in o katerih témah se 
najraje pogovarjajo.
ta teden se je vsak dan nekaj dogajalo. 
v torek, 6. oktobra, so učenci imeli pri-
ljubljeno tombolo, a tokrat po razredih 
preko spletnega orodja microsoft te-
ams. Čeprav se niso družili v jedilnici kot 
po navadi, vzdušje ni bilo nič manjše. 
prva nagrada je bila namreč mamljiva.  
sreda je bila filmsko obarvana. Učenci 

so si po triadah, v okviru filmskega fe-
stivala zebra, ogledali animirane filme 
in se z učitelji pogovorili o njihovih spo-
ročilih.
Četrtek je bil najbolj svečan dan. ta-
krat smo prvošolce sprejeli v Šolsko 
skupnost. prireditev je tokrat potekala 
na prostem. po slovesni zaobljubi so  
jim učenci  9. razreda podelili potrdilo 
o sprejemu. postali so njihovi prijatelji, 
varuhi in zaupniki, ki jim bodo poma-
gali skozi celo šolsko leto. po prireditvi 
je sledilo druženje in spoznavanje, ki je 
potekalo tako, da je bilo zadoščeno var-
nostnim ukrepom.
v petek, 9. oktobra, so učenci od 1. do 5. 
razreda imeli tekmovanje z avtomobil-
čki na daljinsko vodenje. tokrat je bilo 
to razredno tekmovanje, kjer smo iskali 
najbolj spretnega voznika. 
Čeprav se učenci niso družili, so preži-
veli lep teden.
v imenu šole se zahvaljujem piceriji na 
postaji in mesarstvu fišer – Žar postaja 
za nagrade, ki so jih prispevali. 
Mentorica Šolske skupnosti Milena JAMER

ZGODBE, KI JIH 
PRIPOVEDUJEJO FOTOGRAFIJE
Živimo v času, ko je postal telefon naš 
vsakodnevni sopotnik. Čas, ko skoraj že 
ne pojémo hrane in ne naredimo ko-
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raka, ne da bi prej fotografirali in foto-
grafijo poslali v svet. smisel fotografije 
kot umetnosti se počasi izgublja. zato 
se moramo ustaviti, razmisliti in skozi 
objektiv pogledati v svet malo drugače.
ravno to je namen fotografskega na-
tečaja, ki ga že vrsto let razpisujemo 
na naši šoli. Učence želimo popeljati v 
svet fotografije na način, da razmišljajo 
o motivu, barvah in zgodbi, ki jo želijo 
prikazati. naslov letošnjega fotograf-
skega natečaja je bil 'moj prosti čas'. 
v vseh teh letih smo téme natečaja 
usmerjali na odkrivanje domačega kra-
ja, svojih domačih in sebe. vse do sedaj 
prispele fotografije so dokaz, da živimo 
v čarobnem kraju, med dobrimi ljudmi 
in da nam je lepo. 
tudi letos je na natečaj prispelo veliko 
zanimivih zgodb o tem, kako otroci 
preživljajo prosti čas. Iz fotografij se je 
razbralo, da se otroci radi družijo s svo-
jimi domačimi ljubljenčki, se ukvarjajo s 
športom, hodijo na sprehode in odkri-
vajo naravo ter imajo še druge zanimi-
ve hobije. 
letos smo prvič uvedli, da so za najlep-
še fotografije glasovali vsi učenci. po 

štetju prispelih glasovnic pa smo dobili 
naslednji rezultat: 1. mesto je zasedla 
fotografija z naslovom prosti čas na šti-
rih kolesih, avtorja Jaka ocepka. 2. me-
sto je pripadalo fotografiji z naslovom 
ku, ku, may je tu, avtorice mie Čoderl.  
3. mesto pa si je prislužila fotografija 
avtorice neli prater z naslovom Jesen-
ski Bled.
med fotografijami je bilo še vrsto dru-
gih, ki bi si prav tako z idejo in izvirno-
stjo prikazane téme prislužile pozor-
nost in pohvalo. zato tudi vsem drugim 
sodelujočim čestitamo.  Renata SEŠEL

SVETOVNI DAN HRANE
16. oktobra obeležujemo svetovni dan 
hrane. letošnja téma je bila »gojimo, 
hranimo, ohranjamo. skupaj.« Še pose-
bej se ta dan osredotočamo na naš od-
nos do hrane, na kulturo prehranjevanja, 
samooskrbo in lokalno pridelano hrano.   
ker lokalno pridelana hrana pridobiva 
na veljavi, želimo tudi sami prispeva-
ti k večji pridelavi zdrave hrane in iz-
boljšanju našega zdravja. tako lahko z 
vrtnarjenjem spremenimo naše fizično 
in duševno zdravje, saj nas vrtnarjenje 
sprošča, krepi ustvarjalnost, spodbuja 
novo učenje, podpira koristne družin-
ske in družabne aktivnosti. 
Čeprav smo zaradi trenutnih razmer od-
povedali naravoslovni dan, smo vseeno 

pripravili nekaj majhnih presenečenj. 
predvajali smo oddajo po šolskem radiu. 
z učenci podaljšanega bivanja smo se 
pogovorili o pomenu samooskrbe in iz-
delali kompostnik za suho listje (listovka), 
v katerem bomo iz suhega listja s pomo-
čjo mikroorganizmov pridelali kompost 
za rastline na našem šolskem vrtu.
Učenci osmih razredov so zavihali roka-
ve in ob upoštevanju vseh varnostnih 
ukrepov pripravili pečena polnjena ja-
bolka z nadevom iz orehov in mandljev. 
presenetila nas je tudi donacija jogur-
tov našega dobavitelja. 
Upamo, da smo učencem vsaj malo 
polepšali dan in jih ozavestili, da lahko 
že z majhnimi dejanji skupaj izboljšamo 
svet.  Blaž MLINŠEK 

TRADICIONALNI 
SLOVENSKI ZAJTRK
vsak tretji petek v novembru obeležu-
jemo dan slovenske Hrane. v vseh 
šolah je tega dne že vrsto let osrednji 
dogodek tradICIonalnI slovenskI 
zaJtrk, ki ga sestavljajo kruh, maslo, 
med, mleko in jabolko. seveda morajo 
biti omenjena živila pridelana in prede-
lana v sloveniji, saj na ta način podpre-
mo slovenske pridelovalce in predelo-
valce hrane. letošnji slogan jubilejnega, 
10. tradicionalnega slovenskega zajtrka 
je »zajtrk z medom – super dan!«.
z izvedbo tega projekta naše učence 
vedno znova ozaveščamo o pomenu 
zajtrka za zdravje, obenem pa tudi o po-
menu in prednostih lokalno pridelanih 
živil. tako se ob uživanju omenjenih do-
brot, ki jih imamo na krožniku, lahko za-
mislimo nad tem, od kod je hrana prišla, 
kdo je zaslužen zanjo, koliko truda je bilo 
vloženega v pridelavo, kakšen je naš od-
nos do hrane, jo znamo dovolj ceniti …
zaradi trenutnih razmer letos tradici-
onalnega slovenskega zajtrka nismo 
mogli izpeljati v šoli, ampak so vse ak-
tivnosti potekale preko spletnih učilnic 
na daljavo, in sicer v okviru naravoslov-
nega dne. kljub temu pomen tega 'pra-
znika' hrane ni bil nič manjši kot sicer.
Učenci razredne stopnje so pri pouku 
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na daljavo ta dan obeležili na različne in 
zanimive načine. sami so si pripravili zaj-
trk ali pa so pri pripravi le-tega pomagali 
svojim domačim. naučili so se plesati 
'čebelji ples', zapeli so že kar ponarodelo 
slakovo 'Čebelice' in likovno ustvarjali, 
pri čemer so nastale prave umetnine.
Učenci od 6. do 9. razreda so si skupaj 
z razredniki najprej ogledali film o tra-
dicionalnem slovenskem zajtrku. nato 
so si vsak zase pripravili okusen zajtrk 
– kruh, maslo, med, mleko in sadje ter 
skupaj zajtrkovali kar preko video po-

vezave, kar je bilo še posebej zabavno. 
potem so se pogovorili o tem, kako po-
memben je zajtrk za naše zdravje in ka-
kšno vlogo ima v naši prehrani lokalno 
pridelana hrana. 
a to je bil šele uvod v poseben dopol-
dan. Že prejšnji dan so si učenci namreč 
pripravili načrt, kako bi z zdravim obro-
kom presenetili svoje starše. odločili so 
se, da jim bodo pripravili kosilo. seveda 
ob pomoči svojih razrednikov, ki so jih 
usmerjali preko povezave v e-učilnici.

na koncu je postalo njihovo kuhanje že 
kar malo tekmovalno obarvano, saj so se 
ob objavljenih fotografijah in posnetkih 
razvile debate, kateri pogrinjek je najlep-
ši, kateri krožnik si zasluži največ pohval 
in iz katere kuhinje najbolj diši .... kljub 
delu na daljavo smo dan slovenske hra-
ne obeležili kot se spodobi, saj se v času 
koronavirusa še bolj kot kadarkoli prej 
zavedamo, da sta za naše zdravje po-
membna tako pravilna izbira hrane kot 
ustrezen način prehranjevanja.
Lilijana LADRA

IN KAKO SO OBDOBJE 
EPIDEMIJE DOŽIVLJALI 
UČENCI? 

Šolanje v času korone
v začetku meseca marca so po radiu 
in televiziji povedali, da se je pojavil 
prvi primer koronavirusa tudi v slo-
veniji. potem so bili vsak dan novi pri-
meri, zato je vlada odločila, da bodo 
zaprli šole.

na začetku je bilo zelo težko, ker je 
bilo vse novo in nisem vedel, kako naj 
se lotim dela. Učiteljica nam je naloge 
pošiljala po e-pošti. kasneje pa smo 
vsak dan slišali preko zoom-a, kjer 
nam je snov tudi razlagala in poma-
gala pri razumevanju. pripravila nam 
je urnik po predmetih, da sem točno 
vedel, kaj moram narediti. vsak dan 
sem dopoldan sproti predelal snov in 
naloge, ki sem jih dobil. ko sem nare-
dil nalogo, sem lahko šel ven, se vozil 
s kolesom in metal žogo na koš. proti 
koncu karantene me je učiteljica pre-
ko spleta vprašala snov iz predmetov, 
pri katerih še nisem imel ocen. Bila je 
zanimiva izkušnja, ker sem lahko od-
govarjal na vprašanja kar iz svoje sobe.

v času karantene smo imeli tudi špor-
tni dan. Učiteljica nam je dala navodi-
la, kako naj načrtujemo svoj športni 
dan. z očetom sva pripravila vse za 
igre z žogo, preskakovanje ovir, me-
tanje balinčkov in poligon. Ugotovil 
sem, da vseeno ni bilo tako super, kot 
če bi bil športni dan v šoli, kjer bi vse 
te ovire premagoval s svojimi sošolci. 
prve dni je bilo super, ker ni bilo treba 
v šolo, a potem mi je postalo dolgčas, 
ker se nisem smel družiti s prijatelji in 
sošolci. tudi šolanje na daljavo ni bilo 
več zanimivo, ker sem moral vse opra-
viti sam in nisem imel razlage. Ugo-
tovil sem, da je bolje biti v šoli kot pa 
doma, kjer se moram učiti sam. ko pa 
si vprašan, ne veš, kako bi odgovoril 
na vprašanje, ker si snov lahko razložiš 
drugače, kot pa ti bi jo razložil učitelj.

ne morem si predstavljati, kako se 
šolajo nekateri invalidi, ki se šolajo le 
na daljavo in jim učitelj ne more razlo-
žiti vse snovi tako natančno. za njih je 
zato učenje na daljavo vsakodneven 
izziv, ki ga morajo premagovati na 
poti do znanja.
Gal KRAJNC, 6. razred

Med epidemijo
epidemijo doma sem preživel,
hodil sem na sprehode
in lepo se imel.

sem prijatelje pogrešal,
se sam za žogo podil,
muco sem žulil in
zajčke lovil.

z mamo in očkom sem se igral,
babice in dedka takrat nisem poznal.
sem navodila nIJz-a spoštoval
in ju takrat nisem obiskal.

zvečer sem sam zgodbe bral
in od dolgega časa
hitro zaspal.
Maks Kušej, 4. a

Moj čas v karanteni
v karanteni smo bili,
nikamor nismo šli.
ko dolgčas mi je bilo,
sem sedel na kolo.

sem viruse podil,
da dolgo bil bi živ.
Bežite tja daleč proč,
da vam pojenja moč.

prijateljev takrat ni,
pogrešali smo se vsi.
kje so vragolije zdaj,
želim v šolo si nazaj.

virusi, pojdite proč,
adijo, lahko noč!
Tjaž Skarlovnik, 4. a

Virus
virus res ni dobra stvar,
preseneti vsakogar.
zdaj prišel je tudi k nam
in pokvaril nam je dan.

Šole vse so nam zaprli
in aktivnosti podrli.
Bil je doooooolgčas,
saj prijateljic ni bilo na vas.

doma smo vsi ostali,
na dvorišču se igrali.
odbojka je bila na vrsti,
da boleli so me prsti.

srečno se je vse končalo,
vse po starem je ostalo.
zdravi vsi smo mi ostali,
ker smo predpisov se držali.
Katja Berlič, 4. a

Šola na daljavo
koronavirus res je čudna stvar,
ki vrgel nas je s tira,
saj nihče ne ve, od kod izvira.
odkar ta virus živi,
tudi prave šole ni
in šolske predmete na daljavo se uči.

Šola je prazna, prijateljev ni,
in v moji glavi vse narobe stoji.
mamica doma je ostala
in prava učiteljica je postala.

kar nekaj tednov doma smo vsi trpeli,
dopoldne pridno se 
na računalniku učili
in zraven močno prosili,
da virus bi od nas odšel
in končno pravi pouk se bi začel.
Nana Krajnc, 4. a

Presneta karantena
razmišljamo in tuhtamo,
doma v karanteni sami 
sebi se smilimo.
dolgčas nas preganja iz dneva v dan,
ko sam v postelji si ves zaspan.

ko strop zagledamo,
se spomnimo prelepih šolskih dni,
ko norčije zganjali smo vsi,
domačo nalogo doma pozabljali.

ozrem se okoli, pa nič.
Še enkrat zaprem oči, pa spet nič.
nič se ne dogaja na te dolgočasne dni
okoli cele vasi.

kje babica moja živi,
smo skoraj pozabili vsi.
pogrešam objem in njen nasvet
ter njen začudeni pogled.

nato še enkrat pomislim,
da to lahko bi bilo zabavno
za vse stvari,
ki jih pred karanteno
nismo imeli časa početi.

prebrala sem knjigo,
narisala strip, pogledala film,
ki že dolgo je čakal,
imela sem živce za sestrico svojo
in večkrat poslušala mamico mojo.

ni vse slabo,
kar karantena prinaša,
veliko smo skupaj,
poslušamo se, 
drug drugega bodrimo in
za nov zdrav dan živimo.
Špela Konečnik, 8. razred

Čas karantene
kot strela z jasnega se je pojavil
ta novi virus, ki je svet ustavil.
Ime mu je Covid, pravimo mu korona,
miniaturen je, a močan kot dva pito-
na.

da se ne okužimo, 
moramo doma ostati,
ves dan sem v pižami 
in mami ni treba toliko prati.
zdaj vsak v svoji sobi sedi,
da čim več za šolo naredi.

delo na daljavo otrokom je všeč,
saj v šolo ne hodimo več.
s pomočjo računalnika se učimo
in razmišljamo, 
kako naj ocene dobimo.

družiti se ne smemo, 
to me moti med karanteno.
sreča da telefone so izumili,
vsaj pokličemo se lahko, 
da se bi pogovorili.

táko je bilo moje delo na daljavo,
nekateri invalidi pa se šolajo le na da-
ljavo.
meni je všeč, da smo spet v šolskih 
klopeh.
za invalide pa si želim, 
da bi lahko stopali po vseh poteh.
Nik Sedeljšak, 7. a

vsi se zavedamo, da je pred 
nami obdobje negotovosti, 
kar se tiče šole in poučevanja 
kot tudi življenja nasploh, ko 
bomo morali stisniti zobe in 
se s skupnimi močmi potrudi-
ti, da se bo naše življenje spet 
vsaj približno vrnilo na stare 
tire. Učenci in učitelji si srčno 
želimo, da bi se pouk preselil 
nazaj v učilnice in da bi se v 
prostore naše šole spet vrnilo 
življenje. mogoče bo to celo 
ena od želja, ki jo bomo letos 
prišepnili Božičku. seveda po-
leg tiste, da bi bili vsi zdravi. 
Ja, letošnji veseli december bo 
zagotovo precej drugačen od 
lanskega in vseh prejšnjih. a 
če smo v času epidemije prišli 
do spoznanja, kaj v življenju 
resnično šteje, nas letošnji bo-
žično-novoletni prazniki zago-
tovo ne bodo razočarali.
Za OŠ Šentjanž pri Dravogradu zbrala 
in uredila Lilijana LADRA
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vsak posameznik ima svoje težave in 
pridružene bolezni, na katere tudi v tem 
času ne smemo pozabiti. vsaka težava 
in informacija o zdravstvenem stanju je 
pomembna. zavedamo se, da trenutne 
razmere in spremembe vplivajo tudi na 
naše dobro počutje in duševno zdravje. 
to, da v teh dneh čutimo več napetosti, 
strah, negotovost in obremenitve, je 
nekaj običajnega. 

zato smo vam psihologi po vsej slove-
niji na razpolago za kratke razbremenil-
ne pogovore. na brezplačno številko 
080 51 00 lahko pokličete kadar koli. v 
Ckz koroška smo vam strokovne delav-
ke vsak delovnik med 8. in 10. uro na 
voljo tudi na telefonskih številkah: 070 
640 490 ali 070 684 893 in (02) 87 234 49 
(zd dravograd). klicalce in udeležence 
poskušamo opolnomočiti in skupaj z 
njimi iskati možnosti za zagotavljanje in 
krepitev duševnega zdravja. Še posebej 
bi na tem mestu izpostavili seznanjanje 
s tehnikami sproščanja, ki so v tem času 
še kako dobrodošle in pomembne za 
zagotavljanje dobrega tako fizičnega 
kot duševnega zdravja. ljudem lahko 

tudi na daljavo predstavimo kakšno 
tehniko, ki jo kasneje vadijo in izvajajo 
doma.
 Želimo spodbujati, da se ljudje tudi v 
času epidemije Covid-19 odzovejo na 
vabilo presejalnih programov zora, 
dora in svit, saj lahko ima opuščanje 
udeležbe v teh programih za zgodnje 
odkrivanje raka resne posledice za 
zdravje. v ponedeljek, 23. 11. 2020, za-
čenjamo tudi z aktivnostmi priprave na 
porod in starševstvo preko zoom-a. 
prijavite se lahko na e-naslov solaza-
starse@zd-sg.si. za vse dodatne infor-
macije smo vam na voljo na telefonski 
številki (02) 88 579 69.

vsak od nas se sploh v zadnjih tednih 
lahko znajde v situaciji, ko potrebuje 
spodbudo, lepo besedo ali nekoga, ki 
ga posluša. v takšnih trenutkih lahko 
ena drobna pozitivna misel naredi veli-
ko. pokličite nas, mogoče vam bo lažje, 
ko boste o stiski govorili. spremljajte 
našo facebook in spletno stran, kjer vas 
dnevno seznanjamo z načini krepitve 
zdravja. 
ostanite zdravi! 

OBVESTILO GLEDE ODVZEMA BRISOV 
NA COVID-19 V ZDRAVSTVENEM 
DOMU DRAVOGRAD
od oktobra dalje v zdravstvenem domu 
dravograd opravljamo testiranje na Co-
vid-19. Če imate simptome, kot so povi-
šana temperatura, glavobol, kašelj, pre-
bavne motnje, bolečine v mišicah ali v 
prsnem košu, pokličite svojega osebne-
ga zdravnika po telefonu in ne prihajajte 
osebno v zdravstveni dom.

Brise jemljemo izključno po naročilu 
zdravnika in ne samoplačniško. vljudno 
vas prosimo, da se držite ure, ki vam 
je bila dodeljena s strani zdravnika, in 
da podate resnične podatke o svojem 
zdravstvenem stanju. z avtomobilom se 
pripeljete v šotor in počakate v avtomo-
bilu, da pristopimo do vas. Izmerili vam 
bomo vitalne funkcije, podali navodila, 
odvzeli bris iz nosu in po presoji zdrav-
nika vas bo le-ta tudi pregledal.
o rezultatih ste obveščeni naslednji dan 
s strani osebnega zdravnika oziroma po 
dogovoru.

za pomoč in postavitev šotora se iskre-
no zahvaljujemo krajevni skupnosti dra-
vograd, občini dravograd, Civilni zaščiti, 
pgd dravograd in vsem, ki nam kakor-
koli pomagate. Hvala!

zdravJe

zdRavstvenI doM Dravograd

PoGoVor daje Moč …
Epidemija koronavirusa že nekaj časa kroji naše vsakdanje življenje. S stal-
nimi spremembami se spoprijemamo tudi v Zdravstvenem domu Dravo-
grad. Vseeno pa se zavedamo, kako pomembna je v teh razmerah tudi skrb 
za ohranjanje in krepitev zdravja. Po najboljših močeh in skladno z aktu-
alnimi predpisi in priporočili obvladovanja epidemije Covid-19 poskušamo 
ljudem nuditi podporo in jih spodbujati k zdravemu načinu življenja. 

RAZBREMENILNI 
POGOVORI

v času koronavirusa
KDAJ? Vsak delovnik med 8. in 10. uro

KDO? Vabljeni vsi, tako otroci kot odrasli, ki bi
želeli izvedeti več o:
- soočanju z neprijetnimi občutki, kot so strah,

napetost, stres;
- kakovostnem preživljanju prostega časa in o

življenjskem slogu;
- ohranitvi socialnih odnosov z najbližjimi;
- mladostniških tegobah (odraščanje, šolske

obveznosti, vrstniki, družabna omrežja, počitek,
iskanje samega sebe);

POKLIČITE
070 640 490 ali 070 684 893 

(ZD Slovenj Gradec in ZD Dravograd)

in (02) 87 234 49 (ZD Dravograd)

Na voljo je tudi 
BREZPLAČNA 

TELEFONSKA ŠTEVILKA:  080 51 00
24 ur/dan vse dni v tednu
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zdravJe

odPrlI ProSTore noVe 
PedIaTrIje z noVo oTroŠKo 
zdraVnICo
V Zdravstvenem domu Dravograd so na 
začetku letošnjega septembra odprli pedi-
atrično ambulanto. Prostore pediatrije so 
uredili v nekdanjih prostorih rentgena. 
področje pediatrije se v okviru zdravstvenega 
doma ni izvajalo več kot 21 let. ves ta čas ga je 
pokrivala pediatrinja s koncesijo, ki pa bo svojo 
dejavnost opravljala še naprej. v občini bosta 
tako delovali dve zdravnici pediatrinji. v zdra-
vstvenem domu dravograd zdaj na novo deluje 
pediatrinja, domačinka ga. lona Heber, dr. med., 
spec. pediatrije, ki tako začenja svojo poklicno 
pot.  
Imenovana »kadrovska prenova primarnega 
zdravstva« vključuje že tri mlade zdravnike splo-
šne medicine, ki se jim je zdaj pridružila še pedi-
atrinja. Čez čas se jim bo pridružil še en zdravnik, 
trenutno štipendist. krog bo zaključen, s tem pa 
bomo ena redkih občin s celotno zagotovljeno 

z d r a v s t v e n o 
oskrbo na pri-
marni ravni, kar 
danes pomeni 
izjemno veliko. 
p r o b l e m a t i k a 
p o m a n j k a n j a 
zdravnikov na 
primarni ravni še 
vedno ostaja. po-
sebej se to kaže v 
občinah izven centra. tudi obstoj zdravstvenega 
doma dravograd je bil pred nekaj leti prav zara-
di kadrovske stiske močno ogrožen. načrtov na 
področju zdravstva v občini še ni konec. Že ne-
kaj časa načrtujemo nov, modernejši zdravstveni 
center, vendar končne odločitve o načinu financi-
ranja in izvedbe projekta še nimamo.
na občini smo zelo veseli širitve dejavnosti zdra-
vstvenega doma dravograd in nove pediatrinje, 
ki ji želimo uspešno poklicno pot.

Občinska uprava

Veseli smo, da v novih prostorih pe-
diatrije deluje domačinka, 35-letna 
Lona Heber, doma z Dobrove. Mati 
treh otrok pravi, da ji pri delu zago-
tovo pomagajo tudi izkušnje, ki jih 
je pridobila z delom v Afriki.

S 1. septembrom ste nastopili delo v 
novih prostorih Pediatrične ambulan-
te v Zdravstvenem domu Dravograd. 
Kako se počutite po skoraj treh mese-
cih dela? 
najbrž bom s stavkom, da se vsako jutro 
z veseljem odpravim v službo, povedala 
največ. veliko mi pomeni, da se v služ-
bo pripeljem v petih minutah in ne iz-
gubljam več časa na cesti, kot sem ga v 
preteklih letih. največ pa k dobremu po-
čutju pripomore prijetno delovno oko-
lje in sodelavci, s katerimi se res dobro 
razumem.

Koliko pacientov imate opredeljenih? 
Ali se lahko še kdo vpiše na novo? 
Kako vas lahko kontaktirajo?
trenutno imamo opredeljenih okoli 300 
otrok, starih do 18 let, tako da je prostora 
za vpis še dovolj. na nas se lahko obrne-
jo preko telefonske številke ali elektron-
ske pošte, ki sta navedeni na naši spletni 
strani. trenutno ambulanta obratuje le 
v dopoldanskem času, do 14. ure. ko se 
epidemija nekoliko umiri, pa bomo spet 
dosegljivi tudi ob ponedeljkih popol-
dne.  

Kakšne so bolezni, s katerimi se najpo-
gosteje soočate pri otrocih?
zaradi trenutno sprejetih ukrepov (ni 
druženja v šolah in vrtcih) je obolenj pri 
otrocih, ki so sicer značilna za to jesen-
sko-zimsko obdobje, precej manj, kot 
smo vajeni. največ je raznih virusnih 
obolenj, ki se kažejo s povišano tele-
sno temperaturo, nahodom, kašljem in 

slabim počutjem. seveda vse te težave 
niso nujno posledica okužbe s CovId-19, 
vseeno pa se večkrat odločimo tudi za 
bris, da izključimo morebitno okužbo. 
srečujemo pa se seveda tudi z vsemi 
drugimi boleznimi, ki se pojavljajo pri 
otrocih, od bolečin v trebuhu, izpuščaj-
nih bolezni do poslabšanja atopijskega 
dermatitisa, povečanih bezgavk itd. tre-
nutno sistematskih pregledov predšol-
skih in šolskih otrok ne izvajamo, redno 
pa potekajo posvetovalnica za dojenčke 
in malčke do 18 meseca starosti ter ce-
pljenja, ki so predvidena v tem obdobju. 
Upam, da bomo lahko kmalu nadaljevali 
tudi s preventivnimi pregledi ostalih sta-
rostnih skupin.

Verjetno večina naših bralcev ne ve, 
da ste pred desetimi leti sodelovali v 
humanitarno-medicinski odpravi v 
Etiopiji. Kakšna je bila vaša izkušnja in 
ali bi jo ponovili?
Izkušnja je bila zelo dragocena. poleg 
bolezni, ki se pojavljajo na tem koncu 
sveta, sem spoznala predvsem drugo 

kulturo, drug način razmišljanja in doje-
manja življenja. stkala so se tudi dobra 
prijateljstva in še vedno se redno slišim 
z njimi. zadnje tedne se pojavljajo v dr-
žavi notranji nemiri in grozi jim vojna. 
prekinjene so vse povezave, informacij 
ni mogoče dobiti in zato me precej skr-
bi. Čakam, da se mi prijatelji oglasijo … 
vsekakor imam željo, da se še kdaj vr-
nem tja, mogoče tokrat z družino, da 
tudi otroci doživijo utrip etiopije. 
Lahko pridobljeno znanje iz Etiopije 
prenesete tudi na naše okolje?
podobne bolezni se pojavljajo povsod 
po svetu, seveda pa je tudi nekaj izjem, 
ki so bolj značilne za določeno okolje. 
prav gotovo lahko potegnem vzpore-
dnice z obolenji pri otrocih, ki sem jih 
videla tam in ki jih sedaj obravnavam v 
svoji ambulanti. na srečo pri nas ne sre-
čujem hudo podhranjenih otrok, kar me 
je v etiopiji najbolj pretreslo.

Kaj opažate, kako sicer Dravograjčani 
skrbimo za svoje zdravje?
težko rečem za odrasle, čeprav v za-
dnjem času videvam, da se ljudje ogro-
mno sprehajajo na svežem zraku, kar 
je prav gotovo dobrodošlo. pri otrocih 
opažam, da je nekaj težav zaradi pre-
komerne telesne teže, kar je najbrž tudi 
posledica načina življenja, h kateremu 
smo primorani zadnjih nekaj mesecev. 
na splošno pa imam vtis, da se ljudje 
trudimo živeti čim bolj zdravo in upam, 
da nam ta »korona čas« pusti zavedanje, 
da je pomembno preživeti čim več časa 
na prostem in v gibanju.  

Bi še kaj želeli sporočiti našim bralcem?
vsem skupaj želim, da ostanemo zdravi 
in pozitivno naravnani. ob prihajajočih 
tednih pa čim manj skrbi in predvsem 
mirno in veselo preživljanje prazničnih 
dni. 



44 Informator  •  december 2020

Intenzivnost UVB žarkov 
je različna glede na:
•	geografsko lego,
•	 letni čas,
•	čas v dnevu,
•	količine pigmenta v koži, 
•	površine izpostavljene kože soncu,
•	čas, preživet na soncu,
•	uporabo kreme za sončenje.
Jeseni in pozimi moč sončnih žarkov v 
sloveniji ni dovolj močna za zadostno 
sintezo d vitamina, dovolj ga je le od 
aprila do oktobra. raziskava v letu 2019 
je pokazala, da kar 80 odstotkov odra-
slih prebivalcev slovenije šest mese-
cev v letu (od novembra do aprila) ni 
zadostno preskrbljenih z vitaminom d. 
s hrano ga zaužijemo le od 10 do 20 
odstotkov.       

Največ ga je v:
•	olju jeter polenovke,
•	mastnih ribah (losos, slanik,  

tuna, sardine),
•	 jajčnem rumenjaku,
•	gobah,
•	mleku in maslu.
simptomi pomanjkanja vitamina d so 
predvsem zmanjševanje kostne mase 
ter zlomi, izčrpanost in splošna utruje-
nost, boleči sklepi in kosti, dovzetnost za 
okužbe, nihanje razpoloženja, razdražlji-
vost, depresija. ker so simptomi splošni, 
je težko določiti pomanjkanje. stanje v 
organizmu se izmeri na podlagi koncen-
tracije v krvni plazmi, ki jo lahko določi-
mo v biokemijskem laboratoriju. storitev 
je samoplačniška. 

osnovne naloge vitamina d v telesu so 
uravnavanje kalcija v krvi, pomemben 
je za normalno rast kosti in zob, pri-
speva k normalnemu delovanju mišic. 
vedno več dokazov je, da je pomemb-
na tudi njegova funkcija pri regulaciji 
imunskega sistema ter pojavu različnih 
infekcij, kot sta gripa in pljučnica. po-
membno vlogo igra pri težjih obolenjih 
(multipli sklerozi), diabetesu tipa 1, za-
pletih pri srčno-žilnih boleznih. Izredno 
pomemben je pri našem duševnem 
zdravju (vsakdo se je v temnejših me-
secih leta že srečal s tesnobo, depresijo, 
malodušjem …).

SKUPINE S TVE-
GANJEM ZA PO-
MANJKANJE SO:
•	DOJENČKI:
z materinim mle-
kom ni zadostnega 
vnosa, v večini so 
tudi manj izposta-
vljeni soncu. po-
manjkanje pred-
stavlja tveganje za 
nastanek rahitisa, 
zato jim že ob roj-
stvu napišejo zdra-
vilo z vitaminom d.
•	NOSEČNICE:
pri nosečnicah je pomanjkanje vitamina 
d povezano s povečanim tveganjem za 
povišan krvni tlak in nosečniško sladkor-
no boleznijo.
•	STAROSTNIKI:
nastajanje vitamina d v koži je pri starej-
ših ljudeh zmanjšano, poleg tega se ta 
del populacije manj zadržuje na moč-
nem soncu. ob pomanjkanju vitamina 
d se pojavi okrepljena razgradnja kosti.
•	LJUDJE S TEMNEJŠO POLTJO:
v koži ljudi z večjo količino pigmenta na-
staja manj vitamina d.
•	POVIŠANA TELESNA MASA:
ker se vitamin d nalaga v maščobne 
depoje, so predebeli ljudje nagnjeni k 
pomanjkanju.

nezadostna izpostavljenost soncu je 
lahko posledica tudi stalnega zakrivanja 
vseh telesnih delov in pogoste uporabe 
krem z visokim zaščitnim faktorjem. ve-
dno več je raziskav, ki kažejo, da so kon-
centracije vitamina d v krvi kljub lastni 
sintezi in možnosti zaužitja s hrano nižje 
od potrebnih pri vseh starostnih skupi-
nah.
pomanjkanje lahko nadomestimo z uži-
vanjem pripravkov, ki vsebujejo vitamin 
d (zdravil na recept, zdravil brez recepta 
in prehranskih dopolnil). za zaščito kosti 
dnevno potrebujemo od 800 do 1000 IU 
enot. za dobro delovanje imunskega sis-
tema pa od 1000 do 2000 IU enot. 
zgornja varna meja dnevnega odmerka 
vitamina d je po priporočilih 4000 IU 
enot za odrasle in od 800 do 1000 enot 
za otroke (odvisno od starosti). lahko ga 
uživamo dnevno ali pa enkrat tedensko 

v sedemkratnem dnevnem odmerku.
predoziranje z vitaminom d, ki bi vodi-
lo do zastrupitve, je skoraj nemogoče, 
čeprav je vitamin d topen v maščobah 
in se kot tak v telesu tudi shranjuje. do 
zastrupitve lahko pride ob dolgotrajnej-
šem uživanju visokih odmerkov (10.000 
IU enot dnevno). zaradi večmesečnega 
uživanja vitamina d v odmerkih, ki 10-
krat presegajo priporočeno dnevno koli-
čino, se v krvi zveča koncentracija kalcija. 

Simptomi prekomernega vnosa so:
•	 slabši tek,
•	 slabost,
•	bruhanje,
•	 razdražljivost,
•	zaprtost,
•	utrujenost,
•	mišična nemoč,
•	kalcifikacija mehkih tkiv,
•	 ledvični kamni.
vitamin d ni čudežno zdravilo, je po-
membna učinkovina, ki naš imunski 
sistem pripravi na spopad z virusom. na 
voljo je v obliki tablet, kapsul, kapljic in 
oljnih pršil. za vegetarijance in vegane 
je primeren vitamin d2, ki je izoliran iz 
rastlin ali lišajev. vitamin d se s segreva-
njem ne uniči, škodujeta pa mu svetloba 
in kisik, zato se shranjuje v temnih ste-
kleničkah. 
v lekarni dravograd bomo še naprej 
skrbeli za vas, dragi občani, in sicer z 
nemoteno dostopnostjo in nasveti za 
pravilno in varno uporabo zdravil in pre-
hranskih dopolnil. 
Želimo vam veliko zdravja in obilico son-
ca, da skupaj premagamo to, za vse nas, 
težavno obdobje.
ostanite zdravi!

rdeČI krIŽ

nasvet iz vaše lekarne
VITaMIn d; VITaMIn SonCa
Vitamin D je letos eden najbolj izpostavljenih vitaminov, predvsem zaradi epidemije COVID-19. Vitamin D je edini, ki 
ga naše telo s pomočjo sončne svetlobe, natančneje UVB žarkov, tvori tudi v koži. V našem geografskem področju 
dobimo s 15-minutnim sončenjem rok in obraza dovolj vitamina D. 

Prispevek: Tanja Robin Epšek, mag. farm.
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dom starostnIkov ČrneČe

doM staRostnIkov Črneče
V Koroškem domu starostnikov Črneče - Dravograd smo lani ob tem času praznovali 40-letnico de-lovanja. 
Sproščeno, nasmejano, svobodno, z žarom v očeh … Letos se soočamo s popolnoma novimi in nepoznanimi 
razmerami, ki nas vsakodnevno postavljajo v situacije preizkušenj, ali bomo zmogli in prestavljajo meje naših 
zmogljivosti. Koroški dom starostnikov Črneče - Dravograd nudi varno zavetje kar 263 stanovalcem in stanoval-
kam iz 12 koroških občin. 

Prispevek: Manca Štrigl Javornik, socialna delavka 

»nadVSe SI ŽelIM VIdeTI 
TVoj naSMeh.« 
na začetku meseca marca letošnjega 
leta, ko se je narava začela prebujati v 
svoji polnosti in ko so se stanovalci za-
čeli veseliti dolgih sprehodov, druženja 
s sorodniki, vznemirljivih aktivnosti, za-
bavnih prireditev, piknikov, praznovanj 
rojstnih dni, izletov ter tabora, smo s 
strani pristojnih služb, nIJz in mzz, do-
bili navodila o omejitvah in ukrepih v 
smeri preprečevanja širjenja okužbe z 
novim korona-virusom, ki so nakazovali 
novo obdobje. vsi delovni procesi so se 
morali prilagoditi novonastali situ-aciji, 
ki traja še danes; 10 mesecev je od tega.  

koliko stisk, pogovorov, nemoči, obu-
pa in žalosti je sijalo iz oči stanovalcev 
in velo iz glasov sorodni-kov! koliko 
skrbi in neodgovorjenih vprašanj se je 
naselilo v vse zaposlene, v vse nas pa 
se je poča-si, a vztrajno selil strah pred 
jutrišnjim dnem. pojavila se je nova 
delovna rutina, začeti je bilo treba s 
preurejanjem oddelkov, oblikovanjem 
»con«, preselitvijo stanovalcev, infor-
miranjem sorodnikov o preselitvah, 
okužbah, počutju njihovih svojcev … 
naročanje na obisk k svojcu je postalo 
obvezno opravilo, časovno omejeno, 
pod nadzorom zaposlenih, ob upošte-
vanju razdalje in ob uporabi osebne 
varovalne opreme. omejiti je bilo treba 
prinašanje priboljškov, zagotoviti vsem 
stanujočim približno enako dostopnost 
uporabe telefona, razumno omogočati 
obiske vsem 263 stanovalcev, vse z na-
menom, da zaposleni stanovalcem in 
svojcem olajšamo, naredimo znosno to 
novo obdobje in da se nihče ne bi čutil 
prikrajšanega. 

stanovalci so omejitve sprejeli z 
razumevanjem in strpnostjo. začudeno 
in zaskrbljeno so opazovali zaposlene, 
komunikacija nikakor ni stekla na način 
kot pred uvedbo ukrepov. maske so 
zadušile glas, iz ustnic ni bilo mogoče 
brati, roka v rokavici ni bila več tako 
mehka. sorodnik preko telefon-skega 
videoklica je bil tako oddaljen, ni se 
dobro ne slišal in ne videl. kje si? zakaj 

ne prideš na obisk? zaradi virusa. 
kakšen virus? pogrešam te. pridi, prosim 
…
proces dela se je popolnoma prilago-
dil zahtevam za preprečevanje širjenja 
novega virusa med sta-novalci in zapo-
slenimi. zaradi slabšanja epidemiološke 
slike v občini je bilo treba, upoštevajoč 
navo-dila pristojnih služb, omejiti vsa 
druženja med stanovalci, aktivnosti so 
potekale individualno v so-bah, obiske 
smo morali prepovedati. stanovalce 
smo skušali razvedriti s koncerti pod 
balkoni, dona-cijami križank in revij, z 
drobnimi sladkimi priboljški in pogo-
vori, vse z namenom vliti vsaj kanček 
upanja, optimizma in veselja. » vaša do-
brota nam daje moč«, so se zahvaljevali 
osebju. a nihče ni mogel nadomestiti 
njim dragih sorodnikov in njihove bli-
žine. 

Še težje kot stanovalcem je bilo po-
jasnjevati sorodnikom, čemu takšni 
ukrepi. Informacije v medijih so si bile 
pogosto nasprotujoče, v okolju je bilo 
spoštovanje ukrepov bolj sproščeno in 
naše omeji-tve so za nekatere še danes 
nerazumne in nepotrebne. na terenu, 
v bolnici so ostajali pomoči potrebni 

prosilci, za katere sprejem ni bil možen, 
nega in oskrba v domačem okolju pa ni 
več zadoščala. 

naše misli in prizadevanja so ves čas 
usmerjeni k zagotavljanju najvišje sto-
pnje varnosti za vse sta-novalce in 
stanovalke našega doma, k zagotavlja-
nju odlične nege in oskrbe zanje ter k 
hkratnemu ohranjanju tiste preproste 
človečnosti, občutka domačnosti ter 
sprejetosti. 

vsi napori zaposlenih, razumevanje in 
podpora stanovalcev in večine soro-
dnikov so skupaj postop-no iz dneva 
v dan soustvarjali in dokončno stlako-
vali pot upanja in sposobnosti, da tudi 
v teh časih vidimo svetlo prihodnost. 
namreč ko ljudje čutimo, da smo se 
sposobni povezati v dobro vseh ran-
ljivejših od nas, šele takrat se zavemo 
svoje notranje moči in takrat se naša 
življenjska slika zjasni. In takrat nas pre-
vzame občutek, da bo spet čas, ko se 
bomo lahko ponovno družili ob petju 
naših ljud-skih pesmi, se ob rojstno-
dnevni torti smejali na ves glas ter si 
z zdaj tako željnimi objemi sporočali, 
kako pomembni smo drug za drugega.  
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Prispevek: Irena Gostenčnik

rdeČI krIŽ

IzVedene aKTIVnoSTI od 
jUnIja do KonCa noVeM-
Bra 2020
V drugi polovici leta 2020 smo bili po-
novno soočeni z novimi izzivi korona-
virusa. 19. 10. 2020 je bila razglašena 
epidemija. Tudi organizacija Rdečega 
križa Dravograd, skupaj s prostovolj-
ci, se prilagaja navodilom JNZA, RKS 
in Občinskega štaba CZ Dravograd. 
Nekatere aktivnosti, ki so bile zasta-
vljene na začetku leta, se zaradi raz-
glašene epidemije niso mogle izva-
jati: srečanje in obiski starostnikov, 
letovanja otrok in starejših, izvajanje 
tečajev in izpitov prve pomoči za šo-
ferje in delovne organizacije, odpa-
dle so nekatere humanitarne akcije 
(Drobtinica, zbiranje prehrambnih 
izdelkov v Mercatorju, Teden solidar-
nosti v mesecu novembru).
kljub nekaterim omejitvam so se ak-
tivnosti izvajale na področju krvoda-
jalstva, delitve prehrambnih izdelkov, 
pomoči starejšim in otrokom, delitve 
viška hrane. 
največ našega napora smo usmerjali 
v nudenje pomoči najbolj ogroženim 
posameznikom in družinam iz naše 
občine, ki so se znašli v socialni stiski. 

Krvodajalstvo
ozrk dravograd na podlagi javnega 
pooblastila organizira krvodajalske ak-
cije v naši občini. naloga območnega 
združenja rdečega križa dravograd je 
vabljenje, motiviranje in aktiviranje kr-
vodajalcev. krvodajalstvo je nepogre-
šljiv del transfuzijske službe in se mora 
izvajati nepretrgoma. zaradi zaščite 
krvodajalcev in zaposlenih v Centru 
za transfuzijsko dejavnost slovenj gra-
dec so krvodajalske akcije prilagojene 
(za preprečevanje možnih prenosov 
bolezni). krvodajalce vsak teden kliče-
mo po telefonu in jim pošiljamo sms 
sporočila. krvodajalci so zaprošeni za 
povratni klic, sezname darovalcev krvi 
pa posredujemo v splošno bolnišnico 
slovenj gradec, kjer se dogovorijo o 
uri prihoda in o preverjanju pogojev 
za darovanje krvi. 
v drugi polovici leta je do zdaj kri da-
rovalo 249 krvodajalcev in krvodajalk. 

Socialni program
delitev hrane socialno ogroženim po-
sameznikom in družinam je ena izmed 
rednih nalog ozrk dravograd, z dnem 
razglašene epidemije pa se je način 
dela in razdeljevanja pomoči bistveno 
spremenil. Istočasno pa smo se začeli 
srečavati tudi z novimi prosilci, ki so 
potrebni pomoči. razdeljevanje po-
moči je potekalo v samem skladišču, 
po navodilih in priporočilih rdečega 
križa slovenije (uporabniki so pre-
hrambne pakete dvigovali ob točno 
določeni uri, obvezno je bilo nošenje 
zaščitne maske, razkuževali smo po-
vršine). aktivirali smo tudi šest mladih 
prostovoljcev, da so po domovih raz-
deljevali prehrambne izdelke. 

od junija do novembra smo 362 ose-
bam razdelili hrano iz intervencijskih 
zalog evropske unije in 106 paketov 
fIHo. mesečno smo oddajali tudi ra-
bljena oblačila, obutev in higienske 
pripomočke. 

v letu 2020 smo 11 otrokom razdeli-
li delovne zvezke v skupni vrednosti 
558,24 eUr. 

na lokalni ravni prostovoljci ozrk dra-
vograd ter zaposlena sekretarka izva-
jajo naslednje naloge in aktivnosti: 
•	 sodelovanje pri koordinaciji v lokalni 

in regijski skupnosti (kot člani štaba 
Cz tako v občini kot tudi v regiji),

•	dostava zdravil, toplih obrokov in 
prehrambnih paketov ranljivim sku-
pinam ljudi na dom,

•	nudenje pomoči ranljivim in ogro-
ženim osebam pri gospodinjskih 
opravilih,

•	nudenje pomoči ranljivim in ogro-
ženim osebam pri opravljanju naku-
pov in pri ostalih nujnih opravilih,

•	merjenje telesne temperature,
•	nudenje psihosocialne podpore po 

telefonu,
•	pomoč pri izvajanju krvodajalskih 

akcij na prilagojen način zaradi ko-
ronavirusa. 

od meseca novembra smo v času epi-
demije Covid-19 pomagali pri razvaža-
nju 15 toplih obrokov kosil učencem 
oŠ v dravogradu in Šentjanžu. 

v času epidemije je prostovoljka ozrk 
dravograd pomagala 96-letni gospe 
pri hišnih opravilih (čiščenje prostorov, 
varovanje, merjenje temperature, da-
janje zdravil, prehranjevanje). opravila 
je okoli 30 ur pomoči. 

Višek hrane
kljub razglašeni epidemiji vsak dan 
delimo višek hrane, ki ga podarja tr-
govina spar dravograd. v drugi polo-
vici leta, od junija do novembra 2020, 
smo občanom občine dravograd raz-
delili 516,5 kg kruha, 190,5 kg mesa in 
338 kosov drobnega peciva. skupna 
vrednost darovane hrane je znašala 
3.629,77 €.  

Izdelava voščilnic 
Izdelali smo 500 voščilnic in jih po po-
šti poslali starejšim in krvodajalcem. 

letos bomo obdarili otroke iz socialno 
ogroženih družin. prijavili smo se na 
projekt »Božiček za en dan«. obdarili 
bomo 98 otrok. letos ne bomo pri-
pravili kulturne prireditve in obdaritve, 
otroci bodo posamezno prihajali po 
darilne pakete, po predhodnem po-
vabilu, ki ga bodo po pošti prejeli na 
dom. darilne pakete bomo razdeljevali 
na sedežu ozrk dravograd.

obMočno zdRuženJe Rdečega križa Dravograd
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CUdv Črna

od skupne vrednosti projekta evropski 
socialni sklad prispeva dobrih 1,9 milijo-
na evrov, država pa še 500 tisoč evrov. ta 
denar je namenjen mehkemu delu pro-
jekta, tj. organizacijski izvedbi deinstitu-
cionalizacije, ki ni zgolj izselitev iz pre-
napolnjene stavbe v Črni na koroškem 
v dislocirane enote, ampak pomeni tudi 
nov pristop do uresničevanja želja in po-
treb uporabnikov in se na ta način doti-
ka tudi vseh zaposlenih. v CUdv Črna na 
koroškem pri tem niso novinci, proces 
se je začel že pred skoraj dvajsetimi leti s 
stanovanjsko skupino na ravnah na ko-
roškem in nadaljeval s pridobitvami no-
vih lokacij za stanovanjske skupine, z na-
menom zmanjšanja kapacitet v centralni 
zgradbi. kapacitete v skupnostih oblikah 
bivanja so se širile in danes ima CUdv 
Črna na koroškem stanovanjske skupine 
in bivalne enote na 11 različnih lokacijah 
v treh občinah.

odgovorni vodja celotnega projekta je 
direktorica dalja pečovnik, 12-člansko 
projektno skupino bo vodila Žana av-
beršek, zagotovljeno je sodelovanje z 
Inštitutom za socialno varstvo republike 
slovenije (Irssv), kjer sodelujeta razisko-
valki andreja rafaelič in klara nahtigal, 
ki imata izkušnje s področja deinstitu-
cionalizacije tudi iz nekaterih primerov 
dobrih praks iz tujine.

Začetek dela je ovirala okužba 
prvotno je bilo načrtovano, da projek-
tna skupina z delom začne 1. oktobra, 
vendar je koronavirus te načrte nekoliko 
upočasnil. zaradi okužb med uporabni-
ki in zaposlenimi v centru jim je v me-
secu oktobru in v prvi polovici novem-
bra uspelo izvesti pet videokonferenc. 
poleg tega je vodstvu, v sodelovanju z 
mddsz, v tem času uspelo izpeljati tudi 
vsa začetna administrativna in finančna 
dela na projektu ter končati s pripravami 
dokumentacije za odkup zemljišč v še-
stih koroških občinah. ko se je situacija 

umirila, je projektna skupina z aktivnost-
mi na vsebinskem delu aktivneje začela 
16. novembra. v dveh pisarnah so uredili 
dvanajst delovnih mest s pripadajočo 
informacijsko opremo. polovica projek-
tne skupine prihaja iz »domače hiše«, 
druga polovica od zunaj, vsi skupaj pa 
se bomo morali za uspešen potek dela 
najprej izobraževati. 
kot je dejala raziskovalka nahtigal, zelo 
dobro vemo, kaj je naš cilj pri izvedbi 
projekta. kako bomo to dosegli in na 
kakšne težave bomo pri tem naleteli, 
pa je seveda stvar delovnega procesa 
v naslednjih treh letih. načrtujemo, da 
bomo v tem času iz centralne zgradbe 
v 13 manjših stanovanjskih enot v šest 
koroških občin preselili 70 uporabnikov. 
za vsakega bo narejen osebni načrt, po-
trebno bo veliko sodelovanja z uporab-
niki, starši oziroma skrbniki, zaposlenimi 
in lokalno skupnostjo. 

Kaj bo novost prinesla 
uporabnikom?
za stanovalce bo preselitev v te stano-
vanjske enote predvidoma pomenila 
vrnitev v domače okolje in možnost 
izbire. manjše stanovanjske skupine so 
najbolj ustrezen način preselitve ljudi 
iz zavoda v skupnost. Uporabniki bi se 
tako še lažje vključevali v lokalno okolje, 
obiskovali razne prireditve v kraju, obi-
skovali knjižnice, se vključevali v lokalno 
zdravstveno oskrbo, se včlanili v razna 
lokalna društva ter se družili z lokalnim 
prebivalstvom in s tem širili socialne 
stike. Uporabniki bodo v stanovanjskih 
enotah živeli bolj neodvisno življenje, ki 
temelji na socialnem modelu in pristo-
pih, ki priznava, da ljudje pri svoji izbiri 
niso omejeni zaradi kakršnih koli lastno-
sti ali stanja osebe, temveč zaradi druž-
benega in fizičnega okolja, v katerem 
živijo. ljudje morajo živeti v okoljih, ki jih 
podpirajo, da sprejemajo neodvisne in 
samostojne odločitve. 

projekt bo seveda spremenil tudi način 
dela zaposlenih v CUdv, pri čemer po-
udarjajo, da zaradi reorganizacije nihče 
ne bo izgubil zaposlitve, prav nasprotno, 
pojavile se bodo lahko še večje potrebe 
po kadrih. Bo pa nekoliko spremenjen in 
prilagojen način dela, precej več bo te-
renskega dela, v smislu mobilnih timov 
in informacijskih pisarn na terenu. stro-
kovno je projekt zastavljen za petletno 
obdobje in za preselitev vseh uporab-
nikov, do leta 2023, ko že ima finančno 
pokritje pa − kot rečeno − za 70 uporab-
nikov. 

Dobra novica glede investicijskega 
dela projekta 
ob začetku dela projektne skupine je 
prispela tudi vesela novica, da je vlada 
rs na seji odbora za državno ureditev in 
javne zadeve v veljavni načrt razvojnih 
programov 2020–2023 uvrstila projekt − 
odkup zemljišč na koroškem za potrebe 
Centra za usposabljanje, delo in varstvo 
Črna na koroškem. to je prvi korak pri 
investicijskem delu projekta, torej zago-
tavljanju 13 dislociranih lokacij. zanj je 
odobrenih dobrih 327 tisoč evrov. gre 
za dve lokaciji v mežici, štiri lokacije na 
ravnah na koroškem, po dve lokaciji v 
slovenj gradcu, dravogradu, radljah ob 
dravi in eno lokacijo na muti. 
v CUdv Črna na koroškem pa smo v 
teh dneh tudi v pričakovanju odločitve 
vlade rs (svrk) o podpori za operacijo 
»vzpostavitev stanovanjskih skupin za 
odrasle osebe z motnjami v duševnem 
razvoju na območje vzhodne kohezij-
ske regije.« ob tej podpori bodo s stra-
ni evropskega kohezijskega sklada za 
regionalni razvoj namenjena finančna 
sredstva za izvedbo investicijskega dela 
projekta, za izgradnjo in opremo stano-
vanjskih enot.

pRoJekt deinstitucionalizacije  v CUDV Črna 
na Koroškem se je začel ...
V Centru za usposabljanje, delo in varstvo v Črni na Koroškem so že v pre-
teklih letih pričakovali, da bo država podprla njihove razvojne načrte … Po 
tem, ko so iz finančnega načrta vedno izpadli, pa je 27. julija letos Služba 
vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdala 
odločbo o finančni podpori za projekt »Deinstitucionalizacija CUDV Črna 
na Koroškem«. Temu je zagotovo botrovalo dejstvo, da je CUDV Črna na 
Koroškem z 245 zaposlenimi in 300 uporabniki druga največja tovrstna in-
stitucija v vzhodni kohezijski regiji, ob tem pa ima neustrezne prostorske 
pogoje, ki niso v skladu z minimalnimi tehničnimi standardi v socialno var-
stveni dejavnosti.

Prispevek: Marko Vrečič
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Leto 2020 je posebno leto, ki nam bo 
prav gotovo za vedno ostalo v spo-
minu. V lanskem letu je bilo delo na 
novem Centru za socialno delo Ko-
roška zaznamovano z velikimi spre-
membami na področju dela, ki smo 
jih z nadpovprečno angažiranostjo 
zaposlenih uspešno obvladali.
ob prehodu v to leto smo bili polni za-
nosa in načrtov, ki pa smo jih bili primo-
rani spremeniti ali celo opustiti (tako kot 
velika večina ostalih organizacij) zaradi 
pojava nove, vsem neznane nalezljive 
bolezni. 
leta, kot je letošnje, ni mogoče predvide-
ti, zato je sprememba v načinu življenja 
in prilagajanje delovanja naše ustanove 
za vse nekaj novega, nepričakovanega, 
neprepoznanega. In na to situacijo smo 
reagirali vsak po svoje, tako kot smo tisti 
trenutek najbolje znali in najbolje zmogli. 
Iztekajoče leto za nikogar ni bilo lahko.
ljudje smo prestrašeni. soočamo se z no-
vimi stiskami, vprašanji, strahovi, dilema-
mi. Bojimo se za svoje zdravje, za zdravje 
naših najbližjih. 
zapirajo se šole, zapirajo se delovna me-
sta, ostale institucije delujejo v omeje-
nem obsegu ali na prilagojen način …
doma ostajajo otroci, ki se šolajo od 
doma, kar predstavlja dodatno obre-
menitev za starše in otroke in postavlja 
nekatere družine v težak položaj, saj ne 
premorejo opreme za učinkovito in uspe-
šno delo otroka od doma. včasih starši ne 
premorejo znanja, da bi otrokom lahko 
pomagali pri takem delu. otroci pogreša-
jo svoje prijatelje in sošolce, ki so večkrat 
edini stik z vrstniki, za otroke z oddaljenih 
domačij pa to predstavlja dodatno pri-
krajšanje.
doma ostajajo starši, brez zaposlitve ali v 
strahu za svojo zaposlitev, za zagotavlja-
nje svoje lastne eksistence.
doma ostajajo naši starostniki, večkrat z 
okrnjeno pomočjo zaradi izredne situaci-
je. kar pa nas posebej skrbi, pa so njihovi 
strahovi, s katerimi se mnogokrat soočajo 
sami in osamljeni.
vodstvo Csd koroška se je na novo na-
stalo situacijo hitro odzvalo ter sprejelo 
ukrepe za prilagoditev delovanja centra 
na način, da smo uporabnikom še vedno 
na razpolago v največji možni meri ob 
hkratni zaščiti zaposlenih pred morebi-
tnimi okužbami. naš cilj je tudi v trenu-
tnih razmerah opravljati svoje delo in po-
magati ljudem.
Čeprav smo občanom fizično omejili do-
stop na center, smo prilagodili delo na 
način, da lahko naši uporabniki uveljavlja-
jo vse svoje pravice in se po predhodni 
najavi tudi osebno oglasijo pri nas.  
tudi v času razglašene epidemije lahko v 
nujnih primerih pozvonijo na vratih naših 
enot, zaposleni pa jih potem individual-
no sprejmejo in jim zagotovijo takojšnjo 

obravnavo, če narava težave to narekuje. 
z občani komunikacija, kjer je le možno, 
poteka po telefonu, preko elektronske ali 
navadne pošte ter preko drugih teleko-
munikacijskih sredstvih. vloge se oddaja-
jo v posebej označene poštne nabiralnike 
pred enoto centra s pripisom telefonske 
številke za lažjo komunikacijo, pošiljajo 
po elektronski pošti, v izjemnih primeri 
pa je v času razglašene epidemije vlogo 
možno podati tudi po telefonu.
sprejeti ukrepi na področju vlaganja 
vlog sledijo temeljnemu cilju zmanjševa-
nja možnosti širjenja virusa in pomenijo 
odstop od uveljavljenih pravil zakona o 
splošnem upravnem postopku.
občanom smo vseskozi na voljo preko 
telefona, kjer pridobijo vse potrebne in-
formacije.
v času razglašene epidemije sicer opra-
vljamo le nujne zadeve, vendar pa smo na 
centru vseskozi prisotni in uporabnikom 
na razpolago. letos beležimo povečan 
pripad dela na področju uveljavljanja pra-
vic iz javnih sredstev, saj so posamezniki 
zapadli v stisko zaradi izgub zaposlitve, 
zmanjšanja dohodkov, napotovanja za-
poslenih na čakanje in na delo od doma, 
organiziranja šolskega dela od doma …
na enoti dravograd smo se meseca ok-
tobra prvič soočili z okužbo sodelavke, v 
karanteno pa je bilo zaradi rizičnega kon-
takta napotenih še nekaj drugih zapo-
slenih na enoti. zaradi majhnosti enote 
je ustrezna organizacija dela v tem času 
pomenila dodatni zalogaj in napore za 
ostale zaposlene. ne glede na vse smo 
zmogli, enota je ostala odprta. zavedamo 
se namreč, da je naše delo, sploh v teh 
težkih časih, pomembno za naše občane 
in da moramo poskrbeti tudi za varova-
nje svojega zdravja, da lahko priskočimo 
na pomoč našim uporabnikom. 
zaposlenim smo zato uredili možnost 
dela od doma in jih na ta način razporedi-
li tako, da smo zmanjšali verjetnost okuž-
be celotnega kolektiva in s tem poskrbeli 
za nemoteno opravljanje naših nalog.
v času razglašene epidemije zaposleni 
našega centra ljudem v stiski nudijo 24-
urno psihosocialno pomoč, in sicer na 
način, da po končanem delovnem času 
centra to nalogo izvaja naša regijska in-
terventna služba.
v okviru te pomoči naši sodelavci nudijo 
pomoč v obliki sočustvovanja in podpo-
re, poslušajo prizadete in jim zagotavljajo 
praktično podporo ter osebe v akutni sti-
ski seznanijo s potrebnimi informacijami. 
tako zaposleni občanom nudijo pomoč 
pri povezovanju z družino, prijatelji in 
drugimi zaupnimi osebami, informacije, 
kam se lahko ljudje še obrnejo po pomoč 
ter jih povežejo z drugimi institucijami, ki 
jim lahko pomagajo še kako drugače. 
v letu 2020 je bilo na koroškem zazna-
no poglabljanje težav oseb na področju 

duševnega zdravja ter povečanje težav 
na področju varstva ostarelih občanov, 
za kar menimo, da je verjetno posledica 
soočanja z vsemi omejitvami za zajezitev 
nalezljive bolezni.
na koroškem se je zvišalo število preje-
mnikov denarnih socialnih pomoči, in 
sicer v primerjavi z lanskim letom beleži-
mo 20-odstotno rast, v naši občini za 17,5 
odstotka. ravno tako se je zvišalo število 
vlog za izredne denarne socialne pomo-
či. teh je za 18 odstotkov več kot lani. v 
naši občini je bilo tako v prvih desetih 
mesecih leta izplačanih 43 odstotkov več 
finančnih sredstev iz tega naslova kot 
preteklo leto. tako je lani izredno denar-
no socialno pomoč v tem obdobju preje-
lo 319 občanov, letos pa kar 558.
vse to nakazuje na vedno večje stiske 
posameznikov in družin, ki se soočajo 
z novo nastalo situacijo − epidemijo, ki 
nam je vsem nova, tuja in zastrašujoča.
kljub izrednim razmeram v tem letu pa 
smo bili uspešni z opravljanjem vseh na-
ših nalog. enota dravograd je tako kot že 
lansko leto pristopila k reševanju vlog, 
ki so bile v mesecu avgustu oddane na 
dislocirano enoto za uveljavljanje pravic 
iz javnih sredstev. tako smo poleg svojih 
rednih vlog za denarno socialno pomoč, 
varstveni dodatek, izredno denarno po-
moč, najemnino, oprostitev plačila dom-
ske oskrbe in vlog na področju starše-
vskega varstva v reševanje prejeli še 750 
dodatnih vlog, ki so jih občani vložili za 
pridobitev otroškega dodatka, štipendije 
in subvencije vrtca.
z razporeditvijo delovnega časa, letnih 
dopustov in z odrejenimi nadurami nam 
je uspelo zagotoviti, da so bile vloge pra-
vočasno rešene.
ravno tako smo uspešno sodelovali z eko 
skladom in občane obveščali o projektih 
za zmanjšanje energetske revščine. 
dobro smo sodelovali z ostalimi instituci-
jami, predvsem z občino, policijo, šolami, 
vrtcem in rdečim križem.

s pomočjo donatorjev, ki se jim na tem 
mestu iz srca zahvaljujemo, nam je (kljub 
temu, da je bilo kar nekaj poletnih tabo-
rov odpovedanih) uspelo omogočiti leto-
vanje petim otrokom iz rejniških družin in 
družin s šibkejšim gmotnim položajem. 
napoteni otroci so se z letovanja vrnili 
srečni in zadovoljni ter polni lepih spo-
minov.
verjamemo, da bomo vsi skupaj tudi to si-
tuacijo obvladali in premagali ter v novo 
leto 2021 vstopili z upanjem, da bo novo 
leto boljše. 

Občanom želimo srečno in 
zdravo leto 2021!

Vaš CSD Koroška, enota Dravograd

delovanJe Csd koRoška v letu 2020

Center za soCIalno delo

Prispevek: Marjeta Sevčnikar, pomočnica direktorja
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Vas zanima nadaljevanje zgodbe o 
socialni aktivaciji?
Včasih imam RES slab dan. Preveva 
me občutek, da sem nemočna, da je 
ves trud zaman in mi življenje hihitaje 
meče polena pod noge. Potem se spo-
mnim …
Uradni rezultati prve etape socialne 
aktivacije za koroško: od vključenih 30 
oseb je na koncu svoj status na trgu 
dela izboljšalo 12 udeležencev, kar po-
meni, da je kar 40 odstotkov vključenih 
pot iz socialne aktivacije vodila v (samo)
zaposlitev, izobraževanje ali vključitev v 
program aktivne politike zaposlovanja 
(javna dela, učne delavnice …). Bravo!
si predstavljate? 12 posameznikov je 
imelo občutek ujetosti v sistemu, a jim je 
ob podpori skupine in zaposlenih (stro-
kovnih delavk, vodje programa in koor-
dinatork sa) uspelo stopiti korak naprej. 
kako navdihujoče! kako močno!
po objavi članka v junijski številki Infor-
matorja smo prejeli namig, da bi bilo 
zanimivo izvedeti, kako kaže dravograj-
čanom  – poglejmo, kaj pravi statistika 
za udeležence 1. in 2. skupine :
•	Udeleženci z območij občin dra-

vograd, muta, vuzenica, ribnica na 
pohorju, radlje ob dravi in podvelka 
tvorijo skupino socialne aktivacije v 
prostorih slokve v radljah ob dravi.

•	1. skupino je obiskovalo pet udeležen-
cev, 2. skupino pa šest udeležencev iz 
občine dravograd, kar je skupno 33 
odstotkov vseh udeležencev na enoti 
radlje ob dravi.

•	stanje po izhodu iz programa:
- en udeleženec je samozaposlen,
- ena udeleženka je zaposlena v tujini,
- en udeleženec je vključen v 

zaposlitveno rehabilitacijo,
- dva udeleženca sta zaposlena,
- ena udeleženka opravlja 

pripravništvo,
- ena udeleženka je v procesu 

pridobivanja npk za varnostnico.
SKUPAJ: 7/11 udeležencev iz občine 
Dravograd je napredovalo na trgu dela

Krasno, kajne? 
»kaj pa ostali?« se sprašujete. tisti, 
ki so bili vključeni v socialno ak-
tivacijo, pa so še vedno brezpo-
selni? kako je program pomagal 
njim?
Upam si trditi, da ni udeleženca socialne 
aktivacije, ki mu program ne bi česa dal 
– če ne na področju zaposlitve, pa pri 
krepitvi samozavesti in na osebnostni 
rasti, v novih izkušnjah ali širjenju social-
ne mreže. ni namreč mogoče, da bi na-
redili korak, pa se pri tem ne premaknili 
niti za milimeter. 
trudimo se, da so naše vsebine poučne 
in zanimive: spoznavamo sebe in druge, 
izpolnjujemo vprašalnike, ustvarjamo, 
obiščemo muzej, knjižnico, zbirni center 
za odpadke, povabimo goste, obnovi-
mo znanje prve pomoči, dvignemo fi-
nančno pismenost, pripravimo prošnjo 
in življenjepis, pridobivamo delovne 
izkušnje in pogledamo tudi kakšen film 
… 
vse z namenom, da odkrijemo svoje po-
tenciale, zvišamo svojo samozavest, za-
stavimo svoje karierne in osebne cilje ter 
jim sledimo … in se imamo ob tem fino.

Če vas zanima še več, nas spremljajte 
na Facebook profilu Zavod Slokva so. 
p. ali pa z nami kontaktirajte preko te-
lefona in e-pošte. Na naši spletni strani 
slokva.si pa si lahko preberete mnenja 
udeležencev o socialni aktivaciji. V 
primeru, da se nam želite pridružiti, 
se obrnite na koordinatorke socialne 
aktivacije, svojega svetovalca na ZRSZ 
ali pa na CSD.
…
včasih imam res slab dan. preveva me 
občutek, da sem nemočna, da je ves 
trud zaman in mi življenje hihitaje meče 
polena pod noge. potem se spomnim 
… da je vredno. zaradi sprememb, ki jih 
vidim v udeležencih in pri sebi.

ta občutka osebnega, notranjega zado-
voljstva, občutka, da smo vredni in da je 
vredno, želim tudi vam. ne le kot voščilo 
v prazničnem decembrskem času, tem-
več kot iskreno željo za vsak dan v letu. 
vse dobro in pozitivno naprej!

100 odstotkov na Mestu laHko 
ostanete le, če ne naredite koraka

zavod slokva

Prispevek: Metka Pajer

1  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.
2  Z izrazom Dravograjčan označujem občana Dravograda, pa naj gre za prebivalca Libelič, Črneč, Trbonj, Šentjanža ali Dravograda.
3  Program za 2. skupino teče od 25. 6. 2020 in se počasi bliža h koncu.

Delavnica o čustvih

Kaj bi sporočil/a vsem, ki razmišljajo o vključitvi v SA?
»Pusti dvome in zaplavaj v mrzli vodi.
Najprej je šok in je vse novo, potem pa gre vse samo navzgor.
Zadihaj in se prepusti novim, boljšim stvarem v življenju.
Daj si možnost za rast in vse bo dobro!:)«

Udeleženka Anja



50 Informator  •  december 2020

Naš namen je bil seznaniti in priva-
biti člane in druge starejše iz občine 
Dravograd v učne skupine, ki že šesto 
leto delujejo v našem društvu. Pomen 
delovanja učnih skupin je za naš kraj 
velikega pomena, saj nimamo ljudske 
univerze ali druge vzgojno-izobraže-
valne ustanove, ki bi se ukvarjala z izo-
braževanjem starejših. 
naš dogodek z naslovom Učim se vse 
življenje, torej sem se je odvijal 17. sep-
tembra v mladinskem centru. na njem 
so mentorji in udeleženci učnih skupin 
predstavili delo v skupini in povabili 
starejše, naj se pridružijo. letos se lahko 
starejši, ki skrbijo za svoj mentalni in so-
cialni položaj, vključijo v naslednje učne 
skupine: angleščino, nemščino, kaligra-
fijo, bralno skupino, miselne delavnice, 
plesna doživetja, ročna dela in pevski 
zbor, na izbiro pa imajo tudi veliko špor-
tnih skupin.
Če delate z računalnikom, se nam lahko 
v času zaprtja javnega življenja pridruži-
te tudi pri učenju na daljavo. neža Cigler, 
mentorica v miselnih delavnicah, nam 
po elektronski pošti pošilja miselne ore-
he. z njo se lahko pogovorimo tudi po 
telefonu.
predstavitev dela v učnih skupinah pa 
smo žal morali zaradi epidemije zapreti 
za javnost, ampak je ekipa ktv dravo-
grad dogodek odlično posnela in si ga 
še vedno lahko ogledate na povezavi: 
http://tiny.cc/dUdr
dragi člani društva in vsi starejši, vabljeni 
v naše učne skupine v letu 2021.

PISMO PROSTOVOLJKE 
STAREJŠIM OBČANOM
ko so me pred slabimi petimi leti v dru-
štvu upokojencev dravograd povabili k 
sodelovanju v program »starejši za sta-
rejše«, nisem vedela, za kaj pravzaprav 
gre, ko pa so program predstavili, sem 
se zamislila … 
postati prostovoljka, kaj to pomeni? kaj 
bom delala? koliko časa mi bo to vzelo in 
ali sem za to delo sploh primerna? v mi-
slih sem preletela prostovoljke krajevnih 
društev, s katerimi se srečujem v vsak-
danjem življenju in prišla do zaključka: 
prostovoljka je topla in prijazna oseba, ki 
ti zna prisluhniti, ki ti poda roko, da se je 
lahko oprimeš, ponudi ti ramo, da se lah-
ko nanjo nasloniš. v ušesa ti položi bese-
do, ki te potolaži in ti vlije upanje. pripra-
vljena je zate kaj postoriti, pri tem pa ne 
pričakuje kakšnih materialnih koristi …
sprejela sem izziv in postala prostovolj-
ka, vam, starejšim sokrajanom, ki živite v 
moji soseski. z vami se pogosto sreču-
jem na cesti, na vrtu, med sprehodom 
…, kjer skoraj vedno malo poklepetamo 
in tako lahko sproti zaznam vaše more-
bitne potrebe po pomoči. Če koga dalj 
časa ne srečam, vas pokličem po telefonu 
ali obiščem, čeprav v tuja stanovanja ne-
rada vstopam, sploh zdaj v »korona času«. 
poleti mi je ljubše srečanje na našem vrtu 
ob kavici ali kakšnem drugem priboljšku.  
vesela sem, če me sami pokličete in iz-
razite svoje potrebe in želje. ni mi tež-
ko skočiti za vas v trgovino, lekarno, na 
banko ali tržnico. In ni mi težko za vas kaj 

postoriti, česar sami ne zmorete. pokličite 
tudi, če vam je dolgčas in želite poklepe-
tati ali se v družbi sprehoditi. vedite, da 
sem na mestu prostovoljke zaradi vas in 
za vas. 
tudi v času moje odsotnosti niste sami. 
tudi takrat pokličite, kajti česar sama ne 
utegnem ali zmorem, vedite, da imam 
ob sebi čudovito vodjo programa, ki mi 
je vsak trenutek v pomoč in imam tudi 
prijazne soprostovoljke, ki rade volje 
vskočijo. na razpolago so vam tudi po-
žrtvovalni šoferji društvenega vozila, ki 
vas na vašo željo popeljejo po nujnih 
opravkih. 
ponosna sem, da sem prostovoljka in 
rada vam pomagam. vaše zadovoljstvo 
je plačilo za moj trud, vaš nasmeh in 
optimizem mi daje voljo in energijo za 
naprej … 
ali mi uspeva? ne vem! o tem bi morali 
pisati vi, dragi sokrajani …
Prostovoljka v programu Starejši za starejše 
v Društvu upokojencev Dravograd

OBISK GOSPE MARIJE
morala bi obiskati gospo marijo, vendar 
le kako, v tem času epidemije. vem, da 
ima težave z zdravjem. tolikokrat sem jo 
že klicala, pa se ni nihče oglasil. odločila 
sem se, da grem do njene hiše in pozvo-
nim. pozvonim in čakam, pa slišim moški 
glas … to je sin, me preblisne.
zgoraj na balkonu pa sem zagledala go-
spo marijo, lepo urejeno, kot vedno. pač 
v domačih oblačilih. tudi njen pozdrav 
je bil živahen in spodbuden. poveda-
la mi je, da je bila v bolnici. preživela je 

drUŠtvo UpokoJenCev

učIM se vse žIvlJenJe, torej sem
Andragoški center Slovenije je že 25. leto organiziral Tedne vseživljenjskega učenja po vsej Sloveniji. Pod njihovim 
okriljem in koordinatorstvom Ljudske univerze Ravne na Koroškem smo tudi v Društvu upokojencev Dravograd le-
tos pristopili in organizirali dan odprtih vrat kot naš osrednji dogodek na festivalu vseživljenjskega učenja. Izbrali 
smo si temo Učim se vse življenje, torej sem. 

Prispevek: mag. Ivanka Mori

Predstavitev miselnih delavnic, foto: Ivanka Mori Jesen je bogato obrodila, foto: Nada Kadiš V domačem okolju se počutimo varno
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hudo operacijo … tako mi je pripove-
dovala gospa marija z veseljem v glasu, 
da se spet vidiva živi in zdravi.
Jaz pa sem jo poslušala pod balkonom 
z željo, da ta čas velikega razmika in izo-
lacije med nami čim prej mine in lahko 
greva spet skupaj na sprehod ter si tako 
polepšava dneve v najini jeseni.
Jožica Ivačič, prostovoljka v programu Starejši 
za starejše v Društvu upokojencev Dravograd

STO LET MARICE OŠLOVNIK 
v mesecu avgustu je 100. rojstni dan pra-
znovala najstarejša dravograjčanka ma-
rica ošlovnik, ki svoja zadnja tri leta pre-
življa v koroškem domu starostnikov v 
Črnečah. v društvu upokojencev dravo-
grad skrbimo za obiske starejših članov 
društva, ki jih ob njihovih jubilejih obi-
ščemo na domu in jih obdarimo. naša 
članica in predsednica socialne komisije 
mirjana Cvijič je imela to srečo, da se je 
lahko udeležila praznovanja rojstnega 
dne v ožjem družinskem krogu in z za-
poslenimi v domu v Črnečah. Ukrepi za 
zajezitev virusa Covid-19 so v letu 2020 
omejili obiske naših jubilantov na njiho-
vih domovih in seveda tudi tistih, ki so v 
domu v Črnečah. v soboto, 15. avgusta 
2020, ko smo marico obiskali, smo pra-
znovali maríjino vnebovzetje, praznik, ki 
ga katoliški in pravoslavni kristjani obha-
jamo 15. avgusta. marijino vnebovzetje 
je eden izmed največjih krščanskih pra-
znikov in so ga slavili že v apostolskih ča-
sih. na ta dan se kristjani spominjajo, da 
je bila devica marija z dušo in telesom 
vzeta v nebesa. ni naključje, da je marica 

dobila ime marija, saj je bila rojena ravno 
na ta dan in dočakala častitljivih sto let. 
let ni nikoli štela. »dočakala sem jih 50, 
90, zdaj 100, zdaj pa ne vem, kako dolgo 
bom še«, je dobrovoljno razlagala svojo 
življenjsko pot, ki se je začela z rojstvom 
na ravnah na koroškem v dninarski dru-
žini. Želela je postati šivilja, toda usoda 
je hotela, da je morala že kot otrok prijeti 
za delo in ob delu je kasneje spoznala 
svojega moža martina. v zakonu se jima 
je rodilo šest otrok in pove, da lačni niso 
bili nikoli, da je bilo dovolj kruha, ki pa so 
si ga zaslužili z delom pri okoliških kme-
tih. leta 1952 jim je pogorela hiša, zgra-
dili so novo, težko je bilo, vendar z dobro 
voljo in nasmehom na licu je prebrodila 
najtežje čase. danes ima že 10 vnukov, 
14 pravnukov in šest prapravnukov, ki 
radi pridejo na obisk v dom, kamor je 
prišla pred tremi leti, ko se je 'porum-
plala' in ni mogla več skrbeti sama zase. 
njen recept za dolgo življenjsko dobo je 
vsekakor, da je vedno dobre volje, da je 
zgovorna, pozitivnih misli, da ni zamer-
ljiva, ne zna 'klupat', ljubiteljica glasbe, 
plesa, pripovedovalka številnih šal ozi-
roma 'vicev', poštena, zna odpuščati ter 
vedno živi z nasmehom na obrazu. prav 
zato jo imajo radi tudi zaposleni in so-
stanovalci v domu, saj s svojimi 'garami', 
tako poimenuje svoj voziček, prevozi 
vsak hodnik in v sobah obišče znance, ki 
pa jih ni malo. zelo je vesela, da je lahko 
v domu, saj zelo lepo skrbijo zanjo in za 
vse stanovalce in vedno se kaj dogaja: 
modne revije, petje, druženje pa še kaj 

bi se dalo dodati. 
praznovanje njenega 
stotega rojstnega dne, 
s tem je tudi najstarej-
ša dravograjčanka in 
članica društva upo-
kojencev dravograd, 
se je udeležil direktor 
koroškega doma sta-
rostnikov Črneče sreč-
ko mlačnik, s katerim 
sta skupaj prerezala 
torto in nazdravila na 
še mnoga zdrava leta 
ob zvokih glasbenika 
Joca prapra. tudi mi, ki 
nismo imeli priložnosti 
sodelovati pri prazno-
vanju, naši članici dru-
štva marici želimo še 
mnoga zdrava leta.
Željko Kljajić, 
predsednik Društva 
upokojencev Dravograd

ŠPORTNE AKTIVNOSTI DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV DRAVOGRAD
v mesecu maju smo končno dočakali 
preklic epidemije. v društvu upoko-
jencev dravograd smo imeli srečo, da 
so nas okužbe v prvem valu epidemije 
v glavnem obšle. glede na to, da smo 
upokojenci rizična skupina, smo se na 
stare tirnice rekreativnega in športnega 
življenja z aktivnostmi vračali počasi in 
previdno, predvsem pa s tistimi, ki jih je 
bilo možno izvajati na prostem. 
v sodelovanju s planinskim društvom 
dravograd smo nadaljevali z mesečni-
mi planinskimi pohodi, ki so bili orga-
nizirani na gruberjev vrh, na Bricnik, na 
krvavec, na dobrač (avstrija), na ojstrico 
po dravograjski poti in okoli akumulacij-
skega jezera golica (avstrija). povprečna 
udeležba na pohodih je bila okrog deset 
pohodnikov našega društva. za organi-
zacijo in vodenje vseh pohodov gre za-
hvala našemu članu Jožetu kladniku.
Balinarji so naša najštevilčnejša skupina 
žensk in moških, ki se rekreira v poletnih 
mesecih na odlično pripravljenem bali-
nišču pri ribiškem domu.
letos je bilo naše društvo organizator 
regijskega tekmovanja kpz dU v balina-
nju za ženske.
tekmovanje je bilo ekipno in se ga je 
udeležilo sedem ekip iz posameznih dru-
štev celotne koroške regije. ekipe so bile 
razdeljene v dve skupini. v skupini a so 
bile prve ženske dU prevalje in druge dU 
ravne. v skupini B so bile prve ženske dU 
mežica in druge dU dravograd. v prvem 
polfinalnem paru so bile dravograjčanke 
boljše od prevaljčank, v drugem polfina-
lu pa so mežičanke premagale raven-
čanke. tako sta se v finalu pomerili ekipi 
dravograda in mežice, kjer so bile dra-
vograjčanke boljše od mežičank in tako 
postale regijske prvakinje v balinanju za 
leto 2020. za ekipo dravograda so nasto-
pile: Irena duler, Ivanka vinšek, marjana 
pavlič, Bahrija sušić in Jasna pšeničnik. 
Žal pa v letos zaradi pandemije ni bilo 
organiziranega državnega prvenstva, na 
katerem bi naše ženske lahko sodelovale 
kot regijske prvakinje. za odlično pripra-
vljeno balinišče in vodenje tekmovanja 
se zahvaljujemo članu našega društva 
Jožetu Šegovcu. 
Balinarji dU mežica so bili organizatorji 
regijskega tekmovanja kpz dU za moške, 
kjer je sodelovala tudi moška ekipa dU 
dravograd. po odličnih predstavah na 
predtekmovanju, ko so naši balinarji su-
vereno premagali ravne in prevalje, so žal 
v polfinalu izgubili proti slovenj gradcu in 
na koncu osvojili četrto mesto.

drUŠtvo UpokoJenCev

Naše voščilo, foto: Vili Ošlovnik

Še na mnoga zdrava leta, foto: Vili Ošlovnik
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v sodelovanju s koroško ribiško družino 
dravograd in v organizaciji dU ravne na 
koroškem je v mesecu juliju na trasi v 
libeličah na reki dravi potekalo ekipno 
regijsko tekmovanje kpz dU v ribolovu. 
tekmovanja se je udeležila tudi moška 
ekipa dU dravograd in osvojila prvo me-
sto ter postala regijski prvak za leto 2020. 
za ekipo dU dravograd so nastopili: mir-
ko preglau, Jože Brezovnik, avgust skr-
biš in miha Jazbec. z osvojitvijo prvega 
mesta bi tudi ribiči lahko sodelovali na 
državnem prvenstvu, ki pa iz že znanih 
vzrokov ni bilo organizirano.
v mesecu oktobru je drugi val pande-
mije korona virusa ponovno ohromil 
naše vsakdanje življenje, prekinil naša 
druženja in športne aktivnosti. zaprli so 
se vsi športni objekti. za marsikoga so 
to težave s samodisciplino, saj se sam 
ne znajde ali nima volje za rekreacijo. za 
lažji začetek priporočamo hojo v naravi 
ali na bližnje hribe. prav tako je zelo ko-
ristna vadba v domačem okolju. z vad-
bo bomo pridobili večjo mišično moč 
in vzdržljivost, okrepili bomo srčno-žilni 
sistem, imeli bomo manj težav z zdrav-
jem. z redno vadbo učinkovito ohranja-

mo fizično in psihično kon-
dicijo, kar pozitivno vplivala 
na naše počutje v teh težkih 
časih.
v upanju, da bodo naše špor-
tne dejavnosti kmalu prišle 
na ustaljene tire, vam pripo-
ročamo, da ste aktivni v okvi-
ru svojih zmožnosti in vam 
želimo, da ostanete zdravi.
Janko Lorber, predsednik komisije 
za šport pri Društvu upokojencev 
Dravograd

Leto 2020 je bilo zaradi pandemije koro-
navirusa katastrofalno leto za turizem, 
prireditve in seveda tudi za vse ljudi in 
svet. Tudi za naš kraj. 2020 je bilo hkrati 
turbulentno in mirno kot še nikoli, bilo 
je leto preizkušenj in prizadevanj, am-
pak tudi novih izzivov, kako najti poti do 
ljudi na drugačen način. 
nič drugače ni bilo v turističnem društvu 
dravograd. treba je bilo razmisliti, kako 
vseeno speljati nekaj zadev, ki smo si jih 
zadali, na kakšen način in kaj je sploh do-
voljeno. Čeprav je bilo morda videti, da 
se nič ni naredilo, smo se v td dravograd 
trudili ohraniti stike, narediti kakšno dobro 
stvar za ohranjanje kulture in promocijo 
dravograda ter naš kraj tudi malo olepšati.
večino prireditev in medsebojnih druženj 
nam je odnesla 'korona' − ne pa časa za 
razmislek in iskanje novih poti. tako smo 
spomladi, seveda v zelo okrnjeni zasedbi 
in v individualnih akcijah, olepšali vpadni-
ce v našo občino in pokosili travo. tudi je-
seni je ekipa naredila enako. Hvala za pro-
stovoljno in požrtvovalno delo, ki nikoli ni 
zaman in neopaženo. 
Cvetnonedeljski snop, ki je bil vsako leto 
večji, je bil letos miniaturen, ampak bil je. 
Bila sta celo dva, in sicer ob vhodu v našo 
farno cerkev. 

tudi naša kulturna sekcija, ansambel 
zeme je imel načrtovan velik koncert, ki 
je žal tik pred izvedbo »padel v vodo«. so 
pa zato pot iskali preko medijskih kanalov 
in marsikoga v dobro voljo spravili s krat-
kim koncertom z balkona. Javnost smo o 

novostih in do-
godkih tzs ob-
veščali preko 
facebook strani. 
gospa milena je 
v poletnih me-
secih izvedla iz-
obraževanje za 
prostovoljce.

tradicionalna glasbeno-kulturna priredi-
tev zlata Jesen je odpadla, prav tako tudi 
izdelava zahvalnega mozaika. lani je bil na 
ogled v cerkvi sv. Janeza evangelista in je 
požel velike pohvale. letos je bilo zasta-
vljeno drugače …
zdaj pa smo že na koncu leta. letošnji pri-
hajajoči praznični čas bo, kot kaže, povezan 
z odrekanjem "navajenega in ustaljenega".
zato sta tudi letošnja adventa venčka tu-
rističnega društva dravograd "drugačna", 
postavljena pa sta na našem trgu in pred 
farno cerkvijo. seveda smo upoštevali 
ukrepe ... pravzaprav še strožje glede na 
epidemiološko sliko v naši občini …
venčka pa naj simbolizirata isti ali celo še 
globlji pomen tega časa. Ceniti tisto, kar 
smo imeli, kar imamo in upati na bolje.
naj vam vsaka lučka ali svečka, ki se bo pri-
žgala vsako adventno nedeljo, prinese več 
luči v ta čas. 
najdite vsak na svoj način stvari, ki so lepe, 
koristne in dovoljene in tako vstopajmo v 
in skozi ta praznični čas. 
S pozitivno mislijo in dobro voljo stopajte 
božičnim praznikom in letu 2021 naproti. 
Hvala vsem članom za požrtvovalno, pro-
stovoljno delo, potrpežljivost in dobro 
voljo. Hvala vsem podpornikom. Vabljeni 
tudi vsi, ki bi se nam radi pridružili.

drUŠtvo UpokoJenCev / tUrIstIČno drUŠtvo

Naše uspešne športnice, foto: Janko Lorber

Rekreativni pohod

Prispevek: Danijela Zeme Pečnik

tuRIstIčno dRuštvo Daravograd
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Spoštovane občanke in občani Občine 
Dravograd!
Prvi val epidemije Covid-19 se je za 
našo občino končal dokaj uspešno. Za-
beležili smo sedem okužb s SarS-CoV2 
in nič smrti. Epidemijo smo uspešno 
prestali, zahvaljujoč vsem vam, ki ste 
se držali ukrepov, danih s strani države 
oziroma NIJZ. Bilo je težko za vse nas, 
vendar smo s skupnimi močmi zmogli. 
Štab CZ Občine Dravograd se je na 
podlagi sklepa št. 846-0001/2020/3P 
razpustil 30. 5. 2020. Naša naloga je 
bila uspešno zaključena. Vsi smo si od-
dahnili in polni optimizma zakorakali v 
poletje, saj smo že nestrpno pričako-
vali normalizacijo življenja. Toda virus 
SarS-CoV2 je ostal z nami. Sicer v blažji 
obliki, ampak vendar. 
prvi znaki, da se bomo morali spopasti 
z drugim valom Covid-19, so se začeli 
kazati že v mesecu avgustu. država je 
začela uvajati vse strožje ukrepe s ciljem 
obvladovanja naraščanja okužb in hkra-
tnega zagotavljanja kolikor toliko nor-
malnega življenja.
sredi oktobra, natančneje 18. 10. 2020, 
je vlada rs razglasila epidemijo, ki je 
pomenila tudi aktiviranje Cz rs in s tem 
tudi občinskih štabov Cz. v občini dra-
vograd se je tako kot v prvem valu ak-
tiviral ožji del štaba Cz (poveljnik Bojan 
zavec, član anton preksavec, podžupan, 
članica dominika knez, strokovna sode-
lavka zir) in začel z aktivnostmi, ki mu jih 
nalaga državni načrt zaščite in reševanja 
ob pojavu epidemije oziroma pandemi-
je nalezljive bolezni pri ljudeh.

ta dan smo objavili naslednje sporočilo 
za javnost:
»Spoštovane občanke, občani Dravogra-
da! Letos spomladi sem že napisal, da smo 
vstopili na vrtiljak, imenovan Sars-Cov2. Ta 
vrtiljak se spet vrti z vse večjo hitrostjo. Na 
nas vseh je, da storimo vse, da ga zausta-
vimo in iz njega izstopimo čim bolj nepo-
škodovani, tako kot smo to enkrat že storili. 
Zato dovolite, da vas prosim in apeliram 
na vas, stopimo skupaj in dokončajmo 
to "vožnjo" nepoškodovani. Noben odlok, 
priporočilo ali kaznovanje ne more nado-
mestiti zdrave pameti in odgovornosti ter 
zavedanja, da brez skupnega napora te 
"môre" ne bo konec. Res je, da je marsikaj 
nelogičnega, da obstajajo različne teorije 
in razlage. Ampak zdaj ne gre za leve, de-
sne, modre ali bele. Zdaj gre za nas, naše 

otroke, stare starše in našo prihodnost. V 
tem smo skupaj in iz tega lahko izidemo 
edino in samo skupaj. Ni individualizma. 
Je samo skupnost. Družina, občina, dr-
žava. Vsi mi. In samo mi imamo moč, da 
to premagamo, saj se lahko zanesemo le 
nase, na svoje znanje in izkušnje tako kot 
že mnogokrat do zdaj. Pomoči od zunaj 
ni in je verjetno tudi v kratkem ne bo. Zato 
zaščitimo sebe, svoje bližnje in vse nas. Z 
zavedanjem in odgovornostjo. Z ukrepi, 
ki so znani in izvedljivi. Ki jih razumemo 
in sprejemamo za svoje in potrebne. Ki 
bodo postali del nas v taki meri, da bomo 
še vedno ljudje. Da poleg mask in drugih 
znanih ukrepov ne pozabimo na sonce, 
srečo, smeh, gibanje in pozitiven odnos ter 
vse ostalo za dvig imunosti. Tudi to je del 
rešitve. Zato vas prosim, naredimo to tako, 
kot smo to storili spomladi. Odgovorno in 
spoštljivo. Za nas gre!
Vem, da Dravograd zmore in zna! To smo 
že dokazali.  Srečno!«

naše nadaljnje aktivnosti so zajemale 
komunikacijo z vsemi javnimi zavodi v 
naši občini, spremljanje in reševanje te-
koče problematike, nabavo in razdelitev 
zaščitne opreme v vrtec, obe osnovni 
šoli, zd, dso Črneče …
odločili smo se tudi za razdelitev pralnih 
zaščitnih mask, eno v vsako gospodinj-
stvo v naši občini. po pošti smo v dneh 
od 26. 10. do 29. 10. 2020 na vaše naslo-
ve poslali 3140 kosov mask. vse s ciljem, 
da poskušamo čim bolj zajeziti število 
okužb pri naših občanih.

Bombažne zaščitne maske, dostavljene v vsa 
gospodinjstva v občini

toda številke so bile neizprosne. po po-
datkih Covid sledilnika smo imeli v naši 
občini 1. 11. 2020 aktivne 103 okužbe, 
15. 11. 2020 146 okužb, 20. 11. 2020 198 
okužb, 24. 11. 2020 216 okužb in 29. 11. 
2020 196 aktivnih okužb. Iz teh podatkov 
je razviden zelo strm porast okužb kljub 
sprejetim zelo strogim ukrepom za pre-
prečitev epidemije.

Štab Cz občine dravograd je javnost o 
vseh aktivnostih redno obveščal preko 
družbenih omrežij (fB) in občinske sple-
tne strani. tako smo 18. 11. 2020 zapisali:
»Spoštovane občanke in občani Občine 
Dravograd! 
Danes smo dosegli neslaven dnevni rekord 
glede okužb s SARS-CoV-2. Število 40. Res 
je, da 34 primerov teh okužb predstavljajo 
okužbe v DSO Črneče. Pa vendar. Država 
je v popolni zapori, posebnih ukrepov kot 
CZ Dravograd nimamo na voljo. Na nas 
vseh je, da se ukrepov držimo in predvsem 
to, da uporabljamo zdravo pamet. Ni od-
več tudi uživanje vitamina D in drugega za 
dvig imunosti. Tudi dobra volja, sprehod in 
pozitivna naravnanost pomagajo. Se pa 
zavedamo, da ni lahko. Ampak moramo 
zdržati. Štab trenutno pomaga različnim 
ustanovam z zaščitno opremo (DSO, Vrtec, 
ZD ...), seveda skladno s svojimi zmožnost-
mi. Velik zalogaj predstavlja organizacija 
brezplačnega toplega obroka za učence in 
dijake ter dostava le-teh na dom. Dostavo 
opravljajo ekipe RK in CZ. Trenutno imamo 
dnevno 57 obrokov za celotno občino, to 
pomeni za obe osnovni šoli s podružni-
cami ter srednje šole, ki jih obiskujejo naši 
občani. Obroke kuhajo v OŠ NT Dravograd, 
ki se je odločila, da je mogoče obrok po 
veljavni ceni naročiti tudi za vse njihove 
učence, ki to želijo. Prevzem je v OŠ NT Dra-
vograd. 
Na prošnjo ZD Dravograd je štab CZ Ob-
čine Dravograd v sodelovanju s KS Dravo-
grad zagotovil šotor, ki so ga za potrebe 
jemanja brisov 16. 11. 2020 postavili gasilci 
PGD Dravograd, in sicer pred urgentno 
ambulanto ZD Dravograd.

COVID točka pred ZD Dravograd
Prav tako so gasilci PGD Črneče 20. 11. 2020 
in 7. 12. 2020 v DSO Črneče pomagali pre-
meščati stanovalce po oddelkih in jih po 
izvedbi razkuževanja bivalnih prostorov s 
hladnim zaplinjevanjem na oddelkih spet 
nameščali nazaj v sobe, kar je bilo fizično 
zelo naporno. 
Opravljajo se tudi nujni prevozi k zdrav-
niku z vozilom Društva upokojencev Dra-
vograd, in sicer za vse, ki nimajo lastnega 
vozila. Hvala vsem. 
Štab CZ aktivno sodeluje pri iskanju pro-
stovoljcev za pomoč v DSO Črneče. Le-te 
iščemo na srednji in visoki zdravstveni šoli v 
SG ter pri nevladnih organizacijah. Težava 
je v tem, da v DSO potrebujejo predvsem 
prostovoljce z zdravstveno izobrazbo. Teh 

CIvIlna zaščita

Prispevek: Anton Preksavec
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pa ni veliko. Želimo, da ostanete zdravi.
Velika zahvala zaposlenim v DSO Črneče. Ni 
vam lahko, vendar brez vas ne gre. Zdržite!«

kako veliko srce imamo v dravogradu, 
se je pokazalo tudi z donacijo zaščitne 
opreme dso Črneče. zaposlenim, za 
njihovo varnost in varnost vseh varo-
vancev. tako je štab Cz ob tej priložnosti 
objavil naslednje sporočilo za javnost:
»Spoštovane občanke in občani Občine 
Dravograd!
Veseli smo, da lahko v teh časih sporočimo 
tudi kakšno pozitivno novico. 
Na štab CZ Občine Dravograd sta se obr-
nili podjetji Pokeržnik d.o.o. in Hygal d.o.o, 
in sicer z željo, da pomagata z donacijo 
zaščitne opreme. V Štabu CZ Občine Dra-
vograd že nekaj časa prejemamo prošnje 
iz DSO Črneče, v katerem je trenutno 239 
varovancev, po dodatni zaščitni opremi 
za njihove zaposlene. Štab CZ ne razpola-
ga z večjo količino zaščitnih sredstev, zato 
količina le-te, ki smo jo razdelili različnim 
zavodom v naši občini, ni velika. Zaradi 
tega smo se skupaj s podjetjema Poker-
žnik in Hygal odločili, da dodatna zaščitna 
sredstva, to so zaščitni kombinezoni Tyvek 
in zaščitne maske FFP2, ki jih v DSO Črneče 
zelo potrebujejo, doniramo njim. Z velikim 
zadovoljstvom lahko povemo, da smo 
danes v imenu podjetij Pokeržnik d.o.o. in 
Hygal d.o.o. DSO Črneče predali 210 zašči-
tnih kombinezonov Tyvek in 1000 zaščitnih 
mask FFP2 v skupni vrednosti dobrih 3000 
EUR. Velika zahvala podjetjema Pokeržnik 
d.o.o. in Hygal d.o.o za to hvalevredno do-
brodelno gesto.

Med varovanci v DSO Črneče je veliko naših 
občanov, ki so ogromno naredili v svojem 
aktivnem življenju, naj bo to z delom v 
gospodarstvu, kmetijstvu, gospodinjstvu, 
zdravstvu, šolstvu ... in tudi z delovanjem 
v različnih društvih v naši lokalni skupno-
sti. Tudi naša častna občanka ga. Jožica 
Heber je med njimi. Vsi so si zaslužili spo-

dobno in lepo jesen življenja. Upam, da 
smo k temu s svojim delom v tej epidemiji 
vsaj malo pripomogli tudi člani štaba CZ 
Občine Dravograd. Še enkrat iskrena hvala 
podjetjema Pokeržnik d.o.o. in Hygal d.o.o.. 
Ko je najhuje, znamo stopiti skupaj in po-
magati. Dravograd zmore in zna!«

Spoštovane Dravograjčanke in 
Dravograjčani!
V času objave tega prispevka bo epi-
demija še trajala, v veljavi bodo števil-
ni ukrepi. Prosimo in apeliramo na vas, 
da jih spoštujete. O tem ne dvomimo. 
Navsezadnje smo enkrat že dokazali, 
da Dravograd zmore in zna. Ponosni 
smo na svoj kraj in ljudi. HVALA VAM!
Želimo vam lep december, mirne pra-
znike in predvsem veliko zdravja. Vse 
bo še dobro!

neUrja V oBčInI 
naredIla VelIKo 
MaTerIalno ŠKodo
V letu 2020 so občino Dravograd pri-
zadela večja neurja, ki so povzročila 
škodo na cestni infrastrukturi, objek-
tih in kmetijskih površinah v občini. 
Škoda je bila ocenjena v skladu s 3. čle-
nom Uredbe o metodologiji za ocenje-
vanje škode, in sicer:
•	29. 6. 2020 je narasli hudournik trbonj-

ska reka na sv. danijelu prestopil bre-
gove in povzročil škodo na poslovnih 
objektih, ki je po grobih ocenah zna-
šala 20.000 €;

•	13. 8. 2020 in 14. 8. 2020 je neurje pov-
zročilo škodo na infrastrukturi (občin-
skih in gozdnih cestah), ki je bila oce-
njena v višini 8.400 €;

•	6. 9. 2020 je neurje povzročilo škodo 
na kategoriziranih občinskih in goz-
dnih ter nekategoriziranih cestah, 
travnatih površinah in stvareh na ob-
močju dela libeliške gore, Črneške 
gore, tribeja, ojstrice, goriškega vrha, 
podgrada, viča in velke. Škoda je bila 
ocenjena v višini 227.800 € (kategori-
zirane občinske ceste v višini 60.000 €, 
nekategorizirane ceste v višini 20.000 
€, gozdne ceste v višini 70.000 € in 
škoda na objektih in površinah v lasti 
občanov v višini 77.800 €). Škodo na 
stvareh pri občanih, ki jih je prizadelo 
neurje, je popisovala občinska komi-
sija za ocenjevanje škode na stvareh. 
oceno škode na vodotokih v občini 
zaradi neurja je pripravilo podjetje 
vgp drava ptuj, ki ima koncesijo za 
urejanje vodotokov na območju obči-

ne dravograd. groba ocena škode na 
vodotokih na območju občine dravo-
grad je znašala okoli 500.000 €; 

•	  25. 9. 2020 je neurje z močnim dež-
jem povzročilo škodo na infrastruktu-
ri, ki je bila ocenjena v višini 56.000 €.

občina dravograd je po nastanku nave-
denih nesreč v roku treh dni pisno obve-
ščala Urszr, Izpostavo slovenj gradec. 
Izpostava slovenj gradec je o tem dalje 
obveščala Urszr ter predlagala izdajo 
sklepa o začetku ocenjevanja škode na 
prizadetem območju občine. skupna 
predhodna ocena se žal ob nobeni ja-
vljeni naravni nesreči ni približala mejni 
vrednosti za dodelitev državne pomoči, 
zato Urszr ni izdala sklepa o začetku 
postopka ocenjevanja škode in tudi za 
nesreče ni odpirala aplikacije aJda, na 

CIvIlna zaŠČIta

Podžupan, g. Anton Preksavec, je v imenu do-
natorjev 27. 11. 2020 predal zaščitno opremo 
direktorju DSO Črneče, g. Srečku Mlačniku
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podlagi katere se pripravljajo sanacijski 
načrti za odpravo škode. vsa dela s strani 
koncesionarja vgp drava ptuj na ojstri-
škem, ridlovem, fračnikovem in drugih 
potokih v občini so bila izvedena iz na-
slova intervencijskih sredstev.  
posledice škode na stvareh zaradi neurja 
29. 6. 2020 in 6. 9. 2020 je na svoji 12. re-
dni seji, 24. 6. 2020, obravnaval občinski 
svet občine dravograd in sprejel sklep, 
s katerim je županjo občine dravograd 
pooblastil, da skupaj z občinsko komisi-
jo za ocenjevanje škode na stvareh po-
drobno oceni nastalo prijavljeno škodo 
in določi višino sredstev za povrnitev 
nastalih stroškov do največ 10 odstotkov 
ocenjene škode.

sklep občinskega sveta je bil realiziran, 
oškodovancem so se za odpravo po-
sledic škode, ki jo je povzročilo neurje, 

nakazala sredstva iz proračuna občine 
dravograd v višini 9.677,03 €.

zaradi nenehnih neurij in poplav, ki pre-
tijo, je občina dravograd na podlagi 
predstavitve delovanja zaščite Water-
gate, 29. 2. 2020, ob 9.0 uri na lokaciji 
novega gasilskega doma v dravogradu, 
v skladu z zagotovljenimi sredstvi v nrp, 
št. 2015-09 v višini 10.000 €, 9. 7. 2020 na-
ročila 1 kos Wl-3930 (1 m x 9,1 m), 1 kos 
Wl-2030 (50 cm x 9,1 m), skupaj 18,2 m 
protipoplavnih zaščit.

princip delovanja zaščite Water-gate je 
takšen, da se zaščita napolni in postavi 
sama ob prehajanju vode oz. v primeru 
poplave, in tako ne zahteva nobenega 
dodatnega dela. gre za popolnoma pre-
prost in učinkovit, predvsem pa varen 
pristop zaščite pred poplavami. zaščite 

imajo opravljene vse teste, pridobljene 
certifikate varnosti in zagotavljajo po-
polno varnost. 

gasilci pgd dravograd so nabavljene 
protipoplavne zaščite preizkusili na te-
stni vaji, 19. 9. 2020, ki je potekala pod 
nadzorom dobavitelja. gasilci pgd dra-
vograd so uspešno, blizu mesta izliva oj-
striškega potoka v dravo, zajezili potok. 
Štab Cz občine dravograd bo skladno 
s sredstvi, zagotovljenimi v proračunu, 
načrtoval nabavo teh zaščit za območje 
ob reki meži in del desnega brega reke 
drave pri pp dravograd. za zaščito le-
vega brega drave od He dravograd do 
trgovine Špar je predvidena izgradnja 
protipoplavnega zidu.

Dominika KNEZ, višja svetovalka 

Zajezitev Ojstriškega potoka ob 
neurju  

Zajezitev Ojstriškega potoka s protipoplavno Water-Gate zaščito na vaji, 
19. 9. 2020

 Škoda na kmetijskih površinah Plazovi, ki so se sprožili zaradi ogromne 
količine dežja, ki je padel ob neurju

Zamašitev prepusta na 
Vrajenkovem potoku

Ridlov potok povzročil veliko 
nevšečnosti

Škoda zaradi neurja na objektu

Predstavitev 
delovanja zaščite

www.youtube.com/
watch?v=f_dekfl7pCm 

Prečkanje zaščit 
z avtomobili

www.youtube.com/
watch?v=JeIolBHgfdo

Promo 
video

www.youtube.com/
watch?v=If24-CmaCUI

Test zaščit v 
US Army Corps

www.youtube.com/
watch?v=Hm5l6uol7ue

Na navedenih spletnih naslovih si lahko ogledate videe:
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Prispevek: Dominika Knez, foto: arhiv PGD Črneče

Čut in skrb za sočloveka v stiski sta botrovala odločitvi po-
gumnih in odločnih ustanovnih članov društva, da tudi 
sami, po zgledu društev iz sosednjih krajev, ustanovijo ga-
silsko društvo na območju Črneč. Vedeli so, da se bodo po-
žarom lažje uprli organizirano.

na prehojeni poti v 90-letni zgodovini, od ustanovitve pa do 
90. obletnice delovanja je bilo kar nekaj mejnikov, ki so zazna-
movali prostovoljno in humanitarno organiziranost ter delo 
črneških gasilcev.
požari so ljudi v trenutku pahnili v negotovost, jim spremenili 
življenje. vse, kar so si s trdim delom ustvarili, bi lahko bilo izgu-
bljeno, če jim gasilci s svojo organiziranostjo ne bi priskočili na 
pomoč, jim pomagali v najtežjih trenutkih in reševali njihovih 
življenj in premoženja.
18. decembra 1929 je bilo društvo potrjeno od krajevne ban-
ske uprave v ljubljani in 1930. leta je bil sklican ustanovni občni 
zbor. društvo je ob ustanovitvi štelo 24 članov. začeli so gra-
dnjo gasilskega doma nad Črneškim potokom in ga že 7. avgu-
sta 1932 otvorili in blagoslovili.
v zgodovini pa gasilska društva, enako tudi črneško, niso imela 
le naloge gašenja požarov, za kar so se člani urili in pripravljali. 
gasilski dom je služil hrambi gasilskega orodja in opreme ter bil 
najpomembnejši center krajevnega kulturnega in posvetnega 
dogajanja. gasilci so v preteklosti skrbeli za vesele dogodke, 
veselice, plese, igre, razne proslave in znali vedno, na primeren 
način, obeležiti obletnice delovanja. 
med 2. svetovno vojno je delovanje društva zamrlo, po njej pa 
se je ponovno okrepilo. ob 25. obletnici delovanja društva je bil 
naročen prapor, na katerem je bil izvezen star črneški grb iz 16. 
stoletja. Botra prapora sta bila prosvetno društvo Črneče in g. Ivan 
vržun. Istega leta so člani prejeli društvene izkaznice. na Črneški 
gori so leta 1959 ustanovili gasilsko trojko. 2. junija 1961 je bilo dru-
štvo organizator prvega gasilskega tekmovanja v Črnečah. 
naši predhodniki so skrbeli tudi za tehnično opremljenost 
društva, ki je bila nujno potrebna za uspešno posredovanje 
na intervencijah, zato so 1964. leta kupili tovorno vozilo in ga 
predelali v gasilski avto ter uporabljali za gasilske vaje in gaše-
nje požarov. vodstva društva so skozi dolgoletno zgodovino 
uspešnega delovanja med osnove urjenja vseskozi vključevala 
tudi spoznavanje in delovanje gasilske opreme in tehnike, z 

namenom njene varne in pravilne uporabe ob intervencijah. 
po temeljnem zakonu o društvih je bila leta 1971 opravljena 
registracija društva in tudi nova vodstva društva so se zaveda-
la pomembnosti dobre opremljenosti, zato je bil prvi gasilski 
avto znamke tam 2000 nabavljen 1975. leta in hkrati tudi nova 
mB tomos 3001 za uspešno izvajanje pionirskih gasilskih vaj. 
He dravograd je 1978. leta društvu podarila motorno brizgal-
no Ilo in prvič se je enota mladincev udeležila republiškega 
gasilskega tekmovanja v Brežicah. vozni park se je izboljšal 
leta 1987, ko je bilo društvo bogatejše za nov orodni avto tam 
2001g. krstitev nove mB rosenbauer beležimo v letu 1996. 
prvo gasilsko vozilo s cisterno gvC 16/24 je društvo pridobilo 
v letu 2005, našega ustanovnega člana in najstarejšega gasilca 
v sloveniji, tov. franca preglaua pa je ob 99. rojstnem dnevu 
obiskal predsednik gz slovenije, tov. ernest eöry. drugi gasil-
ski prapor v zgodovini društva je bil razvit ob praznovanju 70. 
obletnice. 
dovoljenje za gradnjo novega gasilskega doma z večnamen-
sko dvorano je bilo pridobljeno v letu 2007 in 12. marca 2008 
je bil položen temeljni kamen.  
ob 80-letnem delovanju društva je potekala svečana otvori-
tev novega gasilskega doma z večnamensko dvorano. Blago-
slovitev podobe sv. florijana na čelni strani novega gasilskega 
doma je bila izvedena ob prazniku sv. florijana, 7. maja 2011. 
društvo je novo gasilsko vozilo gv-1 IveCo pridobilo 26. janu-
arja 2013. s sredstvi od prodaje starega orodnega vozila tam 
2000 pa je društvo kupilo prikolico.
občina je v letu 2017 ob vhodu v garažo gasilskega doma na-
mestila avtomatski eksterni defibrilator. v letu 2019 je društvo iz-
vedlo investicijsko vzdrževalna dela na stolpu gasilskega doma, 
kjer je njegovo severno stran zaprlo z montažo okna in vrat. 
vključevanje mladih v gasilske vrste je ena od osnovnih nalog 
vsakega prostovoljnega gasilskega društva, ki jo pgd Črneče 
uspešno izvaja od leta 1954 dalje, ko je bilo zabeleženo delova-
nje prve pionirske desetine. mladina se izobražuje in spoznava 
gasilsko opremo na številnih gasilskih vajah, ki jih vodijo mla-
dinski mentorji pred različnimi gasilskimi tekmovanji, pa naj 
bo to tekmovanje v gasilsko-športnih tekmovalnih disciplinah, 
kvizu ali orientaciji. ekipe v pionirski in mladinski kategoriji so 
uspešne na vseh naštetih gasilskih tekmovanjih in sodeluje-
jo na izbornih tekmovanjih na nivoju gz dravograd, koroške 
regije in na državnih tekmovanjih. Iz gasilske evidence vulkan 
razberemo, da je v društvo vključenih 32 pionirjev in pionirk 
ter 34 mladincev in mladink, kar pomeni temelj in garant za 
obstoj ter nadaljnje uspešno delo gasilskega društva. društvo 
s pomočjo mentorjev ter članov in članic društva organizira 
različne delavnice, kjer se lahko mladina izkaže in pokaže svoje 
ročne spretnosti. vsako leto gasilci za otroke vrtca in poŠ Čr-
neče izvedejo prikaz kakšne gasilske vaje (gašenja, reševanja iz 
višin ipd.). mladi so vključeni pri izvedbi kulturnega programa 
na rednih letnih občnih zborih društva. Šolski otroci izdelujejo 
pisne ali likovne izdelke na temo meseca požarne varnosti, ki 
so razstavljeni v večnamenski dvorani.
Črneški gasilci so v 90-letnem delovanju poskrbeli za posoda-
bljanje opreme, orodja in tehnike, se izobraževali na različnih 
izobraževanjih, udeleževali vaj, bili uspešni, dosegali množič-
nost, uspehe na gasilskih tekmovanjih ter uspešno posredovali 
v različnih gasilskih intervencijah, predvsem na požarih in pri 
reševanju ob naraslih vodah. za pogumno dejanje na inter-
venciji ob vodni ujmi leta 1990 v otiškem vrhu sta dva člana 
društva, tov. Jože paar in tov. marko rupert prejela republiško 

pgd čRneče obeležuje 90-letnico svojega 
delovanja (1930-2020)

Ustanovni člani društva
Od leve v zadnji vrsti Ivan Hubman, Maks Petjak, Fric Plantev, Franc Vožič, 
Karl Selič, Ivan Taks. Od leve v srednji vrsti Franc Gologranc, Jaka Kranjc, 
Štefan Ažijev, Fortunat Lagoje, Ivan Juh, Vinko Falenti, Ferdo Pogorevčnik, 
Fric Epšek. Z leve sedijo Vinko Vožič, Simon Sadnik, Janez Podgoršek, Pavel 
Selič (prvi načelnik društva), Fridl Vrhovnik, Jože Paar, Franc Preglav st., 
Jože Cehner. Od spredaj z leve Hinko Toplak in Anton Vožič.
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priznanje za hrabrost, ker sta rešila človeško življenje.
danes je v društvo vključenih 177 članov in članic, ki poleg na-
log zaščite in reševanja opravljajo številne druge naloge, kot 
so vzgoja in izobraževanja gasilske mladine, aktivnosti v me-
secu požarnega varstva, udeležba na pogrebih, občnih zborih 
sosednjih društev, pohodih, pri čiščenju in urejanju gasilskega 
doma, sodelovanje na operativnih vajah ter pomoč ostalim 
društvom v kraju pri izvedbi različnih srečanj, kulturnih dogod-
kov, ki so organizirani za vse krajane Črneč, za katere gasilci za-
gotavljamo požarno varnost. naj bo dan ali noč, gasilec vedno 
pride na pomoč!
ob 90. obletnici, ko prebiramo zapise naših predhodnikov, ki 
so postavili temelje za delovanje društva, se z velikim spošto-
vanjem oziramo na naše starejše gasilce in gasilke, ki se aktiv-
no, po svojih najboljših močeh, vključujejo v aktivnosti, ki jih 
izvaja društvo. Iz gasilske evidence članov društva lahko raz-
beremo, da ima društvo 30 vpisanih starejših gasilcev in gasilk. 
večina od njih se marljivo pripravlja na gasilsko-športna tek-
movanja in se udeležuje nekaterih pokalnih tekmovanj v bližnji 
okolici. največji uspeh na tekmovanjih je bila uvrstitev starejših 
gasilcev na državno gasilsko tekmovanje za memorial matevža 

Haceta, ki je potekalo v gornji radgoni leta 2018. starejši ga-
silci in gasilke so prisotni na pogrebih in vsakoletnih srečanjih 
starejših gasilcev. pomoč starejših gasilk v "kuhinji" je na vseh 
gasilskih dogodkih vedno dobrodošla in cenjena.
Živimo v času, ko se ljudje zapirajo v svoj svet, ko so računalniki 
in 'daljinci' postavljeni na prvo mesto, ko je zaradi trdovratnega 
virusa CovId-19 ustavljeno življenje. ne morejo se izvajati pri-
prave na tekmovanja, ni organiziranih tekmovanj, na katerih se 
pridobivajo potrebna znanja in veščine za življenje in uspešno 
delo na intervencijah. zaradi slabe epidemiološke situacije v 
državi ni bilo možno izpeljati prireditve ob našem visokem ju-
bileju, zato bo le-ta obeležen z izdajo biltena, v katerem bodo 
zapisani vsi pomembni dogodki v 90-letni zgodovini društva. 
odpadle so številne gasilske aktivnosti in tekmovanja, kar je 
najbolj razžalostilo pripadnike in pripadnice gasilskih enot 
mladink in mladincev ter članic B, ki so si na tekmovanju v ga-
silsko-športnih disciplinah priborile nastop na državnem gasil-
skem tekmovanju, ki v letu 2020 ni bilo organizirano.
vsi si želimo, da bi bilo prepovedi omejevanja gibanja in dru-
ženja čim prej konec, da bomo lahko spet normalno zaživeli in 
uspešno nadaljevali delo, ki so ga pred 90 leti začeli naši usta-
novni člani.
naša naloga v prihodnje je, da še naprej spoštujemo delo 
predhodnikov in ohranimo ter nadgradimo bogato zgodovino 
našega društva za naše naslednike.
vsem članicam in članom iskrene čestitke ob 90-letnici delova-
nja društva in iskrena zahvala za nesebično in humano pomoč 
soljudem ob nesrečah. zahvala ob visokem jubileju velja tudi 
vsem krajanom in krajankam Črneč, ki podpirajo naše delova-
nje in cenijo naše delo.
prispevek ob 90-letnem jubileju pgd Črneče zaključujem z za-
pisom rossalin schiciss: prijateljstva so … vezi, ki nas utrjujejo, 
ko se nam zdi, da svet okoli nas razpada.

z gasilskim pozdravom na pomoČ!

Mladina PGD Črneče v letu 2020

Člani PGD Črneče v letu 2020

Starejši gasilci in gasilke PGD Črneče v letu 2020

Člani predsedstva in poveljstva PGD Črneče v letu 2020
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Zastrupitve z ogljikovim oksidom (CO) 
ali po starem ogljikovim monoksidom 
so pozimi vedno pogostejše. Ker gre 
za plin brez barve, vonja in okusa, ga s 
čutili ne moremo zaznati. Poleg tega je 
gorljiv in strupen. Poučite se o osnov-
nih preventivnih ukrepih pred škodljivo 
koncentracijo ogljikovega oksida.

Zakaj je ogljikov oksid nevaren?
ogljikov oksid se v krvi veže na hemoglo-
bin veliko bolje kot kisik. to povzroča oglji-
kohemoglobin, ki zavira transport kisika 
do tkiv. ogljikov oksid postaja namreč za 
odraslega človeka toksičen pri vrednostih, 
višjih od 50 ppm (ali 0,005 vol %). vredno-
sti, ki jim je človek izpostavljen nekaj ur in 
znašajo med 50 in 150 ppm, lahko povzro-
čajo glavobol. koncentracije Co, ki prese-
gajo 400 ppm, pa so običajno za odrasle-
ga človeka smrtne.
ali prepoznate prve znake zastrupitve z 
ogljikovim oksidom?
glede na koncentracijo in časovno izpo-
stavljenost ogljikovemu oksidu se lahko 
pojavijo naslednji simptomi:
manjša izpostavljenost Co: rahel glavobol, 
slabost, bruhanje, utrujenost, oslabelost, 
omotičnost, bolečine, enake simptomom 
gripe, možnost je tudi poslabšanja osnov-
ne bolezni, kot npr. kroničnega bronhitisa, 
angine pektoris itd.;
srednja izpostavljenost Co: možni ščipa-
joči glavoboli, zaspanost, zmedenost, mo-
tnje vida, visok srčni utrip;
visoka izpostavljenost Co: nezavest, krči, 
odpoved srca in prenehanje dihanja, smrt.

Kako nastaja ogljikov oksid?
ogljikov oksid lahko nastaja med zgoreva-
njem ogljika oziroma snovi, kjer se pojavlja 
ogljik. tako se lahko v stanovanju pojavlja 
povsod tam, kjer se uporabljajo peči na tr-
dno gorivo, peči na naftne derivate (peč 
na kurilno olje, bencin ali petrolej) in peči 
oziroma bojlerji na zemeljski plin (metan). 
ogljikov oksid nastaja tudi med delova-
njem motorjev z notranjim zgorevanjem. 
tako lahko povečane koncentracije Co 
najdemo v domačih garažah in v podze-
mnih garažnih hišah že med običajnim 
obratovanjem vozil.

med delovanjem peči, bojlerjev ali vozil 
lahko torej vrednosti Co presegajo tiste, 
določene s standardi o varnosti uporabni-
kov. ogljikov oksid tudi gori. spodnja ek-
splozijska meja znaša 12,5 vol % ali 125.000 
ppm. ta raven je zelo visoka, izjemoma 
lahko nastane med požarom, ko je oskrba 
z zrakom omejena. pri teh vrednostih se 
lahko Co vname. pojav v povezavi s tem, 
ko Co nastaja med požarom in se hipoma 
vžge ob vstopu svežega zraka, imenujemo 
povratni udar ali 'backdraft'.
ogljikov oksid nastaja tako med nepopol-
nim zgorevanjem s plamenom kot tudi v 
procesu tlenja. delež nastanka Co med 
zgorevanjem s plamenom je nekajkrat 
manjši kot delež nastanka Co pri oksidaciji 

s tlenjem. to pomeni, da v peči, ki je do-
bro naložena in ima (zaradi počasnejšega 
zgorevanja) zaprta vrata za dotok svežega 
zraka, nastaja veliko več Co, kot če v peč 
prihaja več zraka.

razlog za to, da je pri gorenju ob večjih 
količinah kisika manj ogljikovega oksida, je 
predvsem v tem, da ogljikov oksid v pla-
menu ob zadostni oskrbi z zrakom zgori. 
pri tem sicer nastaja ogljikov dioksid Co2, 
ki pa je za človeka nekoliko manj nevaren.

zgorevanje postane nepopolno tudi, ka-
dar v prostoru zaradi slabega prezrače-
vanja primanjkuje svežega zraka (zraka, 
ki ima približno 21 vol. % kisika). problem 
pri oskrbi s svežim zrakom lahko nastane, 
ko v stanovanju, kjer imamo peč na trdna 
goriva, zamenjamo stara okna z novimi, ki 
bolje tesnijo.
 
V prostoru pride v največ primerih do 
nastanka prevelikih koncentracij CO 
zaradi:
•	 slabega odvajanja zgorevalnih produk-

tov (neočiščeni ali slabo očiščeni dimni-
ki),

•	 napačno izvedenih ali poškodovanih di-
mniških tuljav (tuljave so počene ali za-
radi napake pri izvedbi ali vzdrževanju 
puščajo dimne pline),

•	 neustreznega prezračevanja oziroma 
oskrbe s svežim zrakom v prostor, kjer je 
peč na trdno, tekoče ali plinasto gorivo 
ali plinski bojler (oskrba kurilnih naprav z 
zgorevalnim zrakom). do neustreznega 
prezračevanja pride lahko zaradi napak 
pri načrtovanju ali izvedbi prezračeva-
nja v prostorih oziroma naknadnega po-
sega v prostor (zamenjava oken in vrat z 
novimi okni in vrati, ki običajno tesnijo 
bolje od starih),

•	 uporabe strojev in naprav, ki jih poga-
njajo motorji z notranjim zgorevanjem 
(motorne črpalke, motorne žage, agre-
gati ipd.) v zaprtem prostoru.

Kako se lahko zaščitimo pred ogljiko-
vim oksidom?
ogljikov oksid nastaja pri nepopolnem 
zgorevanju med gorenjem v pečeh na 

oglJIkov oksId - tihi ubijalec

gasIlCI
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trdna, tekoča in plinasta goriva, plinskih 
bojlerjih in ob delovanju bencinskih in di-
zelskih motorjev. to pomeni, da nastajanja 
ogljikovega oksida, če uporabljamo našte-
te vrste grelnih teles in motorna vozila, ne 
moremo odpraviti. lahko pa se zavaruje-
mo pred škodljivimi koncentracijami oglji-
kovega oksida.

V nadaljevanju so našteti osnovni pre-
ventivni ukrepi, ki jih je treba kot zaščito 
pred prekomernim nastajanjem ogljiko-
vega oksida izvesti v stanovanju:
•	 redni pregledi in čiščenje dimovodnih 

naprav (pri tem velja opomniti, da je tre-
ba čiščenja kurilnih naprav na trdna ku-
riva opravljati večkrat (odvisno od moči 
kurilne naprave) v kurilni sezoni;

•	 redni pregledi in čiščenje zračnikov 
(zračnike za dovod zgorevalnega zraka 
in naprav za prezračevanje stanovanj-
skih ali poslovnih prostorov s kurilno na-
pravo je treba očistiti enkrat letno);

•	 zagotoviti je treba ustrezno prezrače-
vanje oziroma dovod zraka za zgoreva-
nje kurilne naprave oziroma plinskega 
bojlerja. zunanja nova okna s tesnili 
ne ustrezajo zadostnemu prezračeva-
nju oziroma oskrbi z zrakom. zadostna 
oskrba z zrakom je potrebna tudi za de-
lovanje plinskih peči v avtodomih in po-
čitniških prikolicah. glede na zahtevane 
smernice požarne varnosti v stavbah 
mora prostor z eno ali več kurilnimi na-
pravami, odvisnimi od zraka v prostoru, 
s skupno nazivno toplotno močjo do 35 
kW, izpolnjevati vsaj naslednje zahteve:

•	 ima vsaj eno zunanje okno ali vrata, ki se 
odpira na prosto (opomba: zatesnjena 
oziroma dodatno zatesnjena okna ne 
izpolnjujejo te zahteve) in prostornino 
vsaj 4 m3 na 1 kW skupne nazivne moči 
kurilnih naprav,

•	 ima odprtino na prosto s prostim pre-
sekom vsaj 150 cm2 ali dve odprtini s 
prostim presekom po vsaj 75 cm2 ali ka-
nal na prosto, ki ima ekvivalentni prosti 
presek glede na zahtevani pretok zraka 
oziroma

•	 je povezan z drugimi prostori, ki imajo 
odprtine na prosto po merilih iz prej-
šnjega odstavka;

•	 v zaprtih prostorih se ne smejo upora-
bljati naprav, ki jih poganjajo motorji z 
notranjim zgorevanjem (motorne žage, 
agregati ipd.) − tudi takrat, kadar delu-
jejo agregati zunaj in so nameščeni ne-
posredno ob objektu, naj bodo izpušne 
cevi usmerjene stran od objekta;

•	 ob zagonu motorjev vozil z notranjim 
zgorevanjem v garaži naj bodo garažna 
vrata odprta (vsa vrata, ki vodijo iz gara-
že v stanovanje, morajo biti ob zagonu 
motorja vozila zaprta);

•	 preventivno se lahko v bivalne prostore 
namestijo javljalniki ogljikovega oksida 
(Co javljalniki). Javljalniki naj se namesti-
jo čim bližje višini glave oseb, ki bivajo v 
prostoru. tako naj se v spalnicah ali otro-
ških sobah javljalniki ogljikovega oksida 
namestijo v višino glave na steno poleg 
postelje. namestitev javljalnika naj služi 
kot sekundarni preventivni ukrep, ko so 

bili predhodno že izvedeni prej našteti 
preventivni ukrepi.

POSTOPKI V PRIMERU 
AKTIVIRANJA ZVOČNIH SIGNALOV 
ALARMA NA JAVLJALNIKIH
OGLJIKOVEGA MONOKSIDA (CO)
v skladu s pravilnikom o zahtevah za vgra-
dnjo kurilnih naprav (Uradni list rs, št. 
100/2013) morajo biti po 1. 1. 2017 vsi bi-
valni prostori z nameščenimi malimi kuril-
nimi napravami, odvisnimi od zraka, opre-
mljeni z javljalniki Co. Če nismo seznanjeni 
s pravilnimi ukrepi v primeru sprožitve 
zvočnega alarma, lahko z napačnim po-
sredovanjem ogrozimo svoje življenje in 
življenje oseb, ki se zadržujejo v prostoru 
s povečano koncentracijo Co.
priporočljivo je, da so vsi imetniki javljalni-
kov Co seznanjeni z navodili za uporabo. 
tržni inšpektorat opozarja, da morajo biti 
navodila v slovenskem jeziku. v njih mora 
biti tudi navedeno, kakšna so vizualna in 
zvočna opozorila ter kako postopati v pri-
meru alarma.
pogosta napaka je, da uporabniki ne pre-
berejo priloženih navodil in lahko ob alar-
mu neustrezno ukrepajo. najpogostejši 
nepravilni ukrep je fizična odstranitev 
javljalnika ali utišanje zvočnega signala 
alarma s pritiskom na kontrolno tipko na 
javljalniku. Če javljalnik fizično odstranimo, 
preprečimo nadaljnje alarmiranje priso-
tnosti Co v prostoru.
 
Uporabniki moramo alarm javljalnikov Co 
vedno obravnavati kot opozorilo na priso-
tnost ogljikovega monoksida. ne predvi-
devajmo, da gre za lažni alarm!
 
Kakšni so priporočeni ukrepi v prime-
ru sproženega alarma?
1. ob alarmu nemudoma odpremo okna 
in vrata. s tem začnemo hitro zmanjševa-
ti koncentracijo ogljikovega monoksida v 
prostoru.

2. Ugasnemo kurilno napravo, če je to mo-
goče. to lahko storimo v primeru kurilnih 
naprav na plin ali olje. Če uporabljamo ku-
rilne naprave na trda goriva, ne zapirajmo 
dovoda zraka, saj bomo s tem le še pove-
čali nastajanje Co v njih in prostoru.
pozor! do uhajanja Co iz kurilne ali di-
movodne naprave lahko pride tudi zaradi 
sočasne uporabe kurilne naprave z napra-
vo, ki sesa zrak iz prostora (kuhinjske nape, 
ventilatorji). v takšnem primeru bomo ne-
varno koncentracijo Co v prostoru hitro 
zmanjšali, če bomo napravo ugasnili ter 
odprli okna in vrata.

3. prostor zapustimo, če vrednosti kon-
centracije Co na javljalnikih hitro narastejo 
nad 50 ppm (kjer to javljalnik omogoča).
ne vstopamo v prostor, dokler nevarnost 
ne mine – ugasniti mora zvočni signal 
alarma. Javljalniki oddajajo zvočne signale 
toliko časa, dokler je prisotna nevarna kon-
centracija Co.

4. pokličemo center za obveščanje (112)!
Javljalnik CO se dolgo časa ne izklopi oziro-

ma se sploh ne izklopi.
Javljalnik CO se je aktiviral več kot enkrat-
Javljalnik takoj po aktiviranju kaže visoke 
koncentracije CO.
a/ Če smo bili dolgotrajno izpostavljeni 
(velikim) koncentracijam Co, moramo v 
najkrajšem možnem času poiskati ustre-
zno zdravstveno oskrbo, da preprečimo 
trajne posledice zastrupitve s Co. ob klicu 
centra za obveščanje je treba nujno opo-
zoriti na možno prisotnost Co, da se lahko 
prvi posredovalci ustrezno zaščitijo.
b/ Če gre za večstanovanjsko stavbo, je 
priporočljivo, da se umaknemo iz objekta, 
saj obstaja možnost, da je prišlo do uhaja-
nja Co v sosednjem stanovanju in je le-ta 
prisoten tudi na hodniku ali stopnišču. ga-
silci bodo z ustreznimi operativnimi taktič-
nimi postopki zaščitili ostale stanovalce v 
objektu.
 
5. obvestimo izbrano dimnikarsko družbo, 
da ugotovi in evidentira vzroke uhajanja 
Co, odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti 
pa prepustimo strokovno usposobljenim 
izvajalcem. vsako kurilno, dimovodno ali 
prezračevalno napravo je treba v prime-
ru sprožitve signala alarma na javljalnikih 
Co skrbno preveriti. obstaja možnost, da 
je prišlo do tehnične okvare, poškodbe ali 
katerega koli drugega vzroka za uhajanje 
Co v prostor. naprave je treba pred nadalj-
njo uporabo skrbno pregledati in preveriti, 
ali so ustrezno vgrajene in obratujejo var-
no, v skladu z navodili proizvajalca in teh-
nično smernico slovenskega združenja za 
požarno varstvo – szpv 407.

6. ponastavimo javljalnik na novo zaznava-
nje Co! določeni modeli javljalnikov ima-
jo možnost beleženja spomina zadnjega 
alarma in vrednosti Co. ko ugotovimo 
vzroke uhajanja Co in odpravimo ugoto-
vljene nepravilnosti, je obvezna ponasta-
vitev javljalnika na novo zaznavanje Co. s 
tem izbrišemo podatke zadnjega alarma 
in javljalnik je pripravljen za novo zazna-
vanje.
 
VSAK ZVOČNI ALARM JAVLJALNIKA 
CO JE TREBA OBRAVNAVATI KOT PRAVI 
ALARM IN JE TREBA ZAČETI Z IZVAJA-
NJEM OPISANIH POSTOPKOV! NIKOLI 
NE PREDVIDEVAJMO, DA GRE ZA LAŽNI 
ALARM!

Kako se najučinkoviteje zaščitimo 
pred zastrupitvijo s CO?
pred nevidnim morilcem smo najbolje za-
ščiteni, če imamo kurilne, dimovodne in 
prezračevalne naprave vgrajene v skladu z 
navodili proizvajalcev in tehnično smerni-
co szpv 407, ki določa varnostno-tehnične 
kriterije. poskrbimo za redne dimnikarske 
storitve, ugotovljene pomanjkljivosti pa 
naj sproti odpravi strokovno usposobljen 
izvajalec.
 
STANDARD SIST EN 50292:2014 PRIPO-
ROČA REDNO TESTIRANJE DELOVANJA 
JAVLJALNIKOV (VEČKRAT NA MESEC)! V 
PRIMERU, DA SE JAVLJALNIK OB TESTU 
NE AKTIVIRA, GA JE TREBA ZAMENJATI!

gasIlCI
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Tako kot v vseh dosedanjih letih bomo po-
licisti tudi letos ob koncu tega leta in na 
prehodu v novo leto uporabi pirotehnič-
nih izdelkov namenili posebno pozornost. 
Opozarjamo, da je vsaka poškodba odveč 
in zato ne moremo mimo tistih nalog in ak-
tivnosti, ki lahko nesreče preprečijo. Ker se 
zavedamo, da bo do uporabe pirotehnike 
kljub temu prišlo, podajamo nekaj napot-
kov oziroma opozoril, da pri tem ne bi pri-
hajalo do nevšečnosti ali celo do kakšnih 
nezaželenih posledic.
pirotehnični izdelek je vsak izdelek, ki vse-
buje eksplozivne snovi, pirotehnične snovi 
ali eksplozivno mešanico snovi, ki proizva-
jajo toploto, svetlobo, zvok, plin ali dim, ali 
kombinacijo takih učinkov, ki so posledica 
eksotermnih kemičnih reakcij. razvrščajo se 
v ognjemetne izdelke, pirotehnične izdelke 
za odrska prizorišča in druge pirotehnične 
izdelke.
Ognjemetni izdelki so razvrščeni 
v naslednje kategorije: 
•	kategorija f1: ognjemetni izdelki, ki predsta-

vljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo 
zanemarljivo raven hrupa in so namenje-
ni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z 
ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni upo-
rabi v stanovanjskih zgradbah in drugih za-
prtih prostorih (pasje bombice, mini fonta-
ne, vrtalke, ročne fontane, čudežne svečke); 

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

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

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

Pirotehnični izdelki za odrska prizorišča 
so razvrščeni v naslednji kategoriji: 
•	kategorija t1: pirotehnični izdelki za upora-

bo na odru, ki predstavljajo majhno nevar-
nost; 

•	kategorija t2: pirotehnični izdelki za upo-
rabo na odru, ki so namenjeni za uporabo 
samo osebam s strokovnim znanjem. 

Drugi pirotehnični izdelki so 
razvrščeni v naslednji kategoriji: 
•	kategorija p1: pirotehnični izdelki, ki pred-

stavljajo majhno nevarnost, razen ognje-
metnih izdelkov in pirotehničnih izdelkov 
za odrska prizorišča; 

•	 kategorija p2: 
pirotehnični izdelki, s 
katerimi lahko ravnajo 
ali jih uporabljajo samo 

osebe s strokovnim zna-
njem, razen ognjeme-

tnih izdelkov in piroteh-
ničnih izdelkov za odrska 
prizorišča.

Prodaja, nakup in uporaba 
pirotehničnih izdelkov 
vsak pirotehnični izdelek mora biti označen 
v slovenskem jeziku. oznaka mora biti na 
vidnem mestu, jasno čitljiva in neizbrisna, 
skladno s harmoniziranimi standardi. piroteh-
nične izdelke kupujte le pri pooblaščenih (z 
dovoljenjem) trgovcih za prodajo pirotehnič-
nih izdelkov na drobno. ti so strokovno uspo-
sobljeni za tovrstno prodajo in kupcu lahko 
svetujejo. nakup pirotehničnih izdelkov pri 
preprodajalcih (npr. na tržnici) odsvetujemo, 
saj ti izdelki niso označeni v skladu z zakonom 
in podzakonskimi akti in niso opremljeni z na-
vodili za varno uporabo v slovenskem jeziku, 
tovrstna prodaja pa je tudi prepovedana.

prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije f1, 
katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le 
od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa 
je dovoljena samo v času od 26. decembra do 
vključno 1. januarja. prodaja, posest in upora-
ba ognjemetnih izdelkov kategorije f2 in f3, 
katerih glavni učinek je pok (npr. petard), je v 
republiki sloveniji prepovedana.

ne glede na to je izdelke, ki imajo glavni uči-
nek pok, prepovedano uporabljati v strnjenih 
stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh za-
prtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih 
sredstvih za potniški promet in na površinah, 
na katerih potekajo javni shodi in javne pri-
reditve.
Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena 
samo v skladu z navodili proizvajalca. nepra-
vilna uporaba pirotehničnih izdelkov je lahko 
zelo nevarna, zato je fizičnim osebam prepo-
vedana:
− predelava pirotehničnih izdelkov zaradi po-
večanja učinka in posest takih izdelkov;
− uporaba pirotehničnih izdelkov v drugih 
predmetih;
− lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali 
zmesi in posest takih izdelkov;
− preprodaja pirotehničnih izdelkov.

Starostne omejitve pri prodaji 
pirotehničnih izdelkov
pirotehničnih izdelkov posameznih kategorij 
ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, ki so 
mlajše od:
− 14 let za kategorijo F1: ognjemetni izdelki, 
ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, pov-
zročajo zanemarljivo raven hrupa in so name-
njeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z 
ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni upora-
bi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih 
prostorih (pasje bombice, mini fontane, vrtal-
ke, ročne fontane, čudežne svečke);
− 16 let za kategorijo F2: ognjemetni izdelki, 
ki predstavljajo majhno nevarnost in povzro-
čajo nizko raven hrupa ter so namenjeni upo-
rabi na omejenih območjih na prostem (eno-
strelni tulci, fontane, kolesa, ognjeni sodčki, 
rakete, baterije raket, rimske svečke); 
− 18 let za kategorije F3, P1 in T1: ognje-
metni izdelki, ki predstavljajo srednje veliko 
nevarnost in so namenjeni uporabi na   pro-
stem, na velikih odprtih območjih in katerih 
raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi (ba-
terije enostrelnih tulcev do 1000 g nem (neto 
eksplozivne mase), fontane do 750 g nem). 
Iz kategorije f3 sta fizični osebi dostopni le 

dve vrsti ognjemetnih iz-
delkov, in sicer so to bateri-
je in kombinacije do 1000 g 
neto mase eksplozivnih snovi 
in fontane do 750 g neto mase 
eksplozivnih snovi v posame-
znem izdelku, pod pogojem, da baterije in 
kombinacije ne vsebujejo raket, ognjemetnih 
bomb, bomb v možnarju in izdelkov, katerih 
glavni učinek je pok.
vsi ostali ognjemetni izdelki iz kategorije f3, 
f4, t2 in p2 fizičnim osebam niso dostopni, 
pač pa jih lahko kupuje, poseduje ali upora-
blja samo pravna oseba ali podjetnik, ki ima 
dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki.
Uporaba ognjemetnih izdelkov kategorij f1 
in f2 je dovoljena tudi fizičnim osebam, mlaj-
šim od 14 oziroma 16 let, če so pod nadzor-
stvom staršev ali skrbnikov.

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

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

njem; 
•	ravna s pirotehničnimi izdelki v nasprotju s 

35. členom zakona o eksplozivih in piroteh-
ničnih izdelkih (zepI).

prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdel-
kov kategorije f2 in f3, katerih glavni učinek 
je pok, je prepovedana. kazenska sankcija za 
fizično osebo je 400 evrov. za uporabo ognje-
metnih izdelkov kategorije f1, katerih glavni 
učinek je pok, na krajih, na katerih je njihova 
uporaba prepovedana ali se uporabljajo izven 
dovoljenega časa, je kazenska sankcija od 400 
do 1200 evrov. za uporabo ognjemetnih izdel-
kov v nasprotju z navodili proizvajalca oziroma 
za neupoštevanje splošne prepovedi je kazen-
ska sankcija od 400 do 1200 evrov.
kljub povedanemu se zavedajmo, da lahko 
nepremišljena, nepravilna in objestna upo-
raba pirotehničnih izdelkov pripelje do hu-
dih fizičnih poškodb, ki se v večini primerov 
končajo z invalidnostjo, pok pirotehničnega 
izdelka pa lahko v določeni situaciji pripelje 
do trajnega strahu, stresa in duševnih motenj 
posameznika. prav tako po uporabi teh sred-
stev na tleh in v zraku ostanejo kemični in 
plastični drobci, ki onesnažujejo naše okolje 
in nas, saj te strupene drobce nevedoč vdi-
havamo.
Uporaba pirotehničnih izdelkov negativno 
vpliva tudi na živali. posledice pri uporabi 
na živalih so stresi, fizične posledice, neob-
vladljiv strah, motenje naravnih življenjskih 
funkcij, ki lahko privedejo do smrti živali ali 
nenadzorovanega obnašanja (beg, napad na 
drugo žival, lastnika ipd.).
Če se ne morete upreti pirotehničnim izdel-
kom, jih kupujte samo v trgovinah, ki imajo 
dovoljenje ministrstva za notranje zadeve. 
preverite, ali so izdelkom priložena obvezna 
navodila za uporabo, pozorno preberite na-
vodila in jih upoštevajte. Uporabljajte samo 
dovoljene pirotehnične izdelke, samo v do-
voljenem času in na dovoljenem kraju ter na 
način, da s tem ne boste motili drugih.
Ob upoštevanju teh nasvetov in opozoril 
vam želimo varne, prijetne ter predvsem 
zdrave praznike.

Prispevek: Robert Vetrih, komandir policijske postaje

polICIJa svetUJe

pRepRečevanJe negatIvnIH posledIC 
uporabe pirotehničnih izdelkov 
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Novembra in decembra policija posebno 
pozornost namenja aktivnostim na podro-
čju zaščite ranljivejših skupin, kot so otroci 
in ženske. Aktivnosti vsako leto sovpadajo 
z mednarodnimi dnevi boja proti nasilju 
nad ženskami in otroki. Začnejo se z 18. no-
vembrom, ko obeležujemo evropski dan za 
zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in 
spolno zlorabo, se nadaljujejo tudi 20. no-
vembra (svetovni dan otroka) in 25. novem-
bra (mednarodni dan boja proti nasilju nad 
ženskami) ter se zaključijo 10. decembra na 
mednarodni dan človekovih pravic. 

letos je leto še posebej zaznamovano z ukrepi 
za zajezitev širjenja virusa. ti ukrepi lahko imajo 
velik vpliv na dinamiko družinskega življenja, 
saj mnogi ljudje svoj čas preživljajo v doma-
čem – družinskem okolju. posledično to prive-
de do stopnjevanja družinskega nasilja, kjer so 
običajno prisotni tudi otroci. 
kot vsako leto policija tudi letos izvaja aktivno-
sti, namenjene ozaveščanju žrtev in spodbuja-
nju k prijavam nasilja. aktivnosti so usmerjene 
k ozaveščanju javnosti o problematiki nasilja 
ter predvsem na nujnost prijave ob zaznavi na-
silnih dogodkov. to je namreč edini način, da 
zaščitimo žrtve in ustavimo nasilneža. 
nasilje nad ženskami in otroki je eno najbolj 
razširjenih in škodljivih kršitev človekovih pravic. 
večinoma ostaja neprijavljeno zaradi stigme, 
strahu, sramu ali občutka ponižanja. po podat-
kih združenih narodov kar ena od treh žensk in 
deklet doživlja fizično ali spolno nasilje, največ-
krat s strani svojega intimnega partnerja.
nasilje ni vedno vidno navzven. vendar pa to, 
da navzven ni opazno, ne pomeni, da ne pušča 
posledic. prav vsaka vrsta nasilja za žrtev pome-
ni izgubo dostojanstva, lastne moči in občutek 
ponižanja. nedvomno negativno vpliva na 
njeno življenje in povzroči, da se žrtev na no-
benem koraku življenja ne počuti varne. zato je 
zelo pomembno, da o nasilju, njegovih žrtvah 
in posledicah spregovorimo, hkrati pa smo v 
okolju, v katerem živimo, pozorni na vse oblike 
nasilja tako nad ženskami kot tudi nad otroki.

Nasilje v družini prizadene tudi otroke! 
morda mislite, da je otrokom vseeno in da niso 
zaskrbljeni, kadar se starši doma pretepajo. 
morda ocenjujete, da bodo otroci hitro pozabi-
li, kar so videli − pretepeno mamo ali starša, ki 
kričita in vpijeta drug na drugega. toda otroci 
ne pozabijo! veliko otrok je prepričanih, da so 
tudi sami delno krivi oziroma da so odgovorni 
za ustvarjanje mirnega vzdušja v družini. ven-
dar pa krivda ni nikoli otrokova.

Nekatere posledice na otrocih zaradi 
nasilja v družini
Med takojšnimi učinki so:
•	pri dojenčkih: nemirno spanje, počasnejši 

razvoj, zaspanost, zanemarjena zunanjost, 
prestrašeno odzivanje na močnejše glasove;

•	pri predšolskih otrocih: pogostejša obolev-
nost, izredna sramežljivost, premalo samo-
spoštovanja, agresivnost, grizenje, težave v 
predšolskem varstvu;

•	pri šoloobveznih otrocih: pogostejša obolev-
nost, pretepaštvo, kraje, laganje, nočne more, 
prehrambne težave, ponavljajoče se samo-
poškodbe, slabi učni uspeh, občutek lastne-
ga perfekcionizma, alkohol, mamila.

Dolgotrajnejše posledice:
•	otroci prevzamejo enak način vedenja, kot so 

ga imeli starši, kar velja še posebej za fante;
•	fantje pogosto postanejo sovražni do žensk 

v svoji bližini, kasneje lahko celo zlorabljajo 
lastne otroke;

•	deklice sprejmejo vlogo "žrtve" s spremljajo-
čimi občutki nemoči ali pa same zlorabljajo 
svoje otroke.

Otroci imajo pravico do mirnega in srečnega 
življenja! dolžnost staršev je, da jim pomaga-
mo, kadar potrebujejo pomoč. to je tudi dol-
žnost drugih odraslih, če starši trenutno tega 
ne zmorejo. vedite, zlorabljanje otrok prizadene 
celotno družbo, in ne samo otroka in njegove 
družine.

Kaj lahko sami naredimo za preprečevanje 
nasilja v družini in nasilja nad ženskami?
•	v svojem okolju, skupnosti, doma pričujte za 

nenasilje. opozarjajte na spolne neenakosti.
•	prijavite nasilje. ne poglejte stran. Žrtev raču-

na na vašo pomoč.
•	Bodite pozorni tudi na neverbalne znake, ki 

nakazujejo na to, da je oseba žrtev nasilja. vse 
te informacije bodo lahko kasneje žrtvi v veli-
ko pomoč, ko se bo odločila za prijavo nasilja.

•	z otroki se pogovorite o nasilju (med vrstniki, 
v družini, na spletu).

•	Žrtvi ponudite informacije o tem, kam se lah-
ko obrne po pomoč. nudite ji oporo. dajte ji 
jasno vedeti, da za nasilje nikoli ni kriva žrtev 
in da je iskanje pomoči njena pravica, ne pa 
izraz nemoči in obupa. povežite jo z raznimi 
organizacijami, ki nudijo pomoč žrtvam.

•	Če pri sebi prepoznavate nasilne vzorce ve-
denja, poiščite pomoč v raznih organizacijah.

Prijava nasilja v družini 
prijavo nasilja v družini lahko vloži vsakdo − žr-
tev, priča, otrok, mladoletnik, nevladna orga-
nizacija, zasebne in državne ustanove. k prijavi 
so posebej zavezani vrtci, šole, zdravstvene 
organizacije (zdravniki, terapevti, psihiatri idr.), 
po uradni dolžnosti pa jo morajo vložiti uradne 
osebe. vložiti jo je mogoče kadar koli, ne le tedaj, 
ko se žrtev odloči za razvezo. prijava se vloži na 
najbližji policijski postaji, na kateri bodo policisti 
začeli obravnavo. mogoče jo je vložiti tudi na 
državnem tožilstvu, ki prijavo največkrat odstopi 
policiji z zahtevo, da preveri navedbe v njej. 
ob vložitvi prijave lahko ima žrtev ob sebi tudi 
zaupno osebo (spremljevalec žrtve) kot oporo 
v postopkih z uradnimi ustanovami. o prijavi se 
sestavi uradni zapis, tudi kadar dejanje naznani 
otrok. prijava se lahko vloži tudi po pošti. policisti 
bodo opravili dodaten pogovor s prijaviteljem. 
ne glede na to, da je na spletnem portalu polici-
je mogoče vložiti e-prijavo nasilja v družini, vam 
predlagamo, da se za e-prijavo odločite le izje-
moma. takih prijav ne moremo šteti za nujne, 
ampak le kot informacijo, na podlagi katere je 
pogosto onemogočeno učinkovito ukrepanje 
zaradi nesodelovanja udeleženih.

Ko gre za otroke žrtve nasilja, ostanite 
anonimni le v skrajnih primerih!
pomembno je, da vsakdo, ki se odloči vloži-
ti prijavo in sodeluje v nadaljnjih postopkih, 
postane glas otroka, glas žrtve nasilja. tako 
pokaže, da zmore pomagati, da se njegov glas 
sliši in doseže svoj namen. njegovo dejanje je 
izrednega pomena za nadaljnji razplet primera 
(zaščita žrtve). vsi smo odgovorni za sočloveka.

Policijska prepoved približevanja 
v nujnih primerih, ko gre za nasilje v družini, 

policija samostojno izreče prepoved pribli-
ževanja, da zagotovi varnost žrtvi in prepreči 
nadaljnje nasilje. policija lahko kadar koli opravi 
nadzor nad spoštovanjem pravil o izrečenem 
ukrepu prepovedi približevanja. ob morebi-
tnih kršitvah tega ukrepa izreče globo od 300 
do 800 evrov. Izrekanje ukrepa prepovedi pri-
bliževanja je samostojna odločitev policista 
v konkretnem primeru nasilja v družini; zanjo 
policija ne sprejema vlog.

Kaj lahko kot žrtev nasilja v družini 
naredim sam/-a?  
lahko poiščete podporo pri bližnjih, ožji in širši 
družini, svojcih, sorodnikih, sosedih, sodelav-
cih, znancih in drugih ter jim poveste, kaj se 
vam dogaja ali kaj se vam je zgodilo, prosite jih 
za pomoč in sodelovanje v uradnih postopkih.
obrnite se na nevladne organizacije po pomoč 
ali nasvet, še posebej, če nimate nikogar, s ko-
mer bi se lahko pogovorili o svoji stiski (njihova 
pomoč in nasvet sta brezplačna). nevladne or-
ganizacije vam lahko pomagajo tudi pri iskanju 
varnega prostora, njihovi predstavniki vas lah-
ko spremljajo na uradne ustanove in vam lahko 
pomagajo tudi kako drugače. 
v vseh postopkih imate pravico do zagovorni-
ka in pravico ob sebi imeti spremljevalca, ki si 
ga sami izberete. posebno varstvo pred nasi-
ljem uživa mladoletna oseba, posebne skrbi pri 
obravnavanju nasilja in zagotavljanju pomoči 
pa so deležni starejši, invalidi in osebe, ki niso 
sposobne skrbeti zase. 
predlagamo, da sodelujete z uradnimi oseba-
mi v vseh nadaljnjih postopkih. Če potrebujete 
dodatne informacije in pojasnila, se obrnite ne-
posredno na pristojne osebe, ki obravnavajo vaš 
primer (npr. na policista, socialnega delavca).

Zavedajmo se, da lahko le skupaj ustavimo 
nasilje nad ženskami in otroki. K temu veli-
ko pripomore širjenje sporočila, da nasilje 
ni sprejemljivo in ga ne smemo dopuščati. 
Tudi na policiji bomo naredili vse, da bomo 
za ženske in otroke pomagali ustvariti oko-
lje brez nasilja, jim nudili pomoč in podporo, 
zoper povzročitelje kakršnega koli nasilja pa 
ustrezno ukrepali v skladu s pooblastili. Žive-
ti v svetu brez nasilja in zlorab je pravica či-
sto vsakega izmed nas. Vse to pa se začne pri 
vsakem posamezniku – le z zavestnim ravna-
njem in opozarjanjem na pravice žrtev nasil-
nih dejanj ter nesprejemljivost vsakršnega 
nasilja. Vsi skupaj si moramo prizadevati za 
širjenje zaupanja, ljubezni, razumevanja in 
sreče. Tako v družinah kot v svetu.

Na policiji ugotavljamo, da nasilje v družini 
zavzema precejšen del našega delovanja. 
Policija letno obravnava okrog 80.000 raz-
ličnih kaznivih dejanj, od tega kar več tisoč 
primerov nasilja v družinskem okolju, od na 
videz blagih oblik z manj opaznimi posledi-
cami do tistih najhujših, kot so umori v druži-
ni. Zato želimo predstaviti svoje delo na tem 
področju, namenjeno žrtvam nasilja v druži-
ni in ljudem, ki jim želijo pomagati.

Nujna intervencija policije − klic v sili 113
v nujnih primerih, ko je ogroženo življenje, ali 
v drugih primerih, ko je potrebna intervencija 
policije, ne odlašajte in pokličite številko polici-
je za klic v sili 113!

polICIJa svetUJe

MednaRodnI dnevi boja proti nasilju
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koRoška košta

Vse to nam omogočajo številne vsak-
danje in praznične jedi, ki skupaj z živili, 
jedilnimi obroki in navadami ob jedi se-
stavljajo prehransko kulturo ali gastrono-
mijo. Na tem pomembnem kulturnem in 
preživetvenem področju so si vsa okolja 
in vse regije enakovredne. Samo nepo-
znavalci in tisti, ki papagajsko kopirajo, 
ne pa 'kapirajo', vse mogoče prehranske 
neumnosti globalnega sveta, vihajo no-
sove in odklanjajo znanje, ki ga lahko po-
dedujemo in se nam ponuja. 
zelo me veseli, da bo tudi koroška, kot ena 
od naših 24 gastronomskih regij, izkoristi-
la priložnost ob vstopu slovenije v mrežo 
gastronomskih regij evrope v letu 2021. 
projekt koroška košta 2021 poudarja vse 
tisto, kar je v evropi in svetu vodilo za pra-
vilno razumevanje prehranske kulture. na 
prvem mestu so živila in jedi, ki imajo lo-
kalni in regionalni značaj. pri razumevanju 
nikoli prekinjenega kulturnega procesa, ki 
ga predstavlja uživanje hrane, postaja spet 
pomembno izhodišče v prehrani štirih le-
tnih časov. In tretje pomembno vodilo je 
v verigah lokalnih dobaviteljev, v izvoru 
živil iz lokalnih in regionalnih okolij. vse to 
sooblikuje trajnostni ali bolje rečeno vzdr-
žni razvoj prehranske kulture. zavedati se 
moramo, da je še vedno zelo aktualen 
slovenski pregovor, ki pravi: Jemo zato, da 
živimo, a ne živimo, da bi le jedli! to pome-
ni, da z jedmi in pijačami, jedilnimi obroki 
in navadami pri mizi lahko spoznavamo 
vsakdanjike in praznike posameznika, dru-
žine, skupine ali prebivalcev nekega kraja, 
pokrajine ali države v celoti. zato projekt 
koroška košta 2021 ponuja odlično prilo-
žnost za vsestransko spoznavanje koroške.
Prof. dr. Janez Bogataj 

Koroška košta, Prehrambna kultura 
treh dolin bo v letu 2021 izpostavlje-
na vsebina, s katero se bomo v Koro-
škem pokrajinskem muzeju pridružili 
promociji slovenske gastronomije, saj 
je Svet Evrope Slovenijo razglasil za 
evropsko gastronomsko regijo.
kot uvod v celoletno dogajanje bomo v 
prvi polovici leta predstavili izjemne posa-
meznike, ki so s svojimi ravnanji in delom 
zaznamovali odnos do vrednot ljudske 
prehrambne dediščine. 
trenutna situacija nam prinaša nove izzi-
ve in premislek, na kakšne načine bomo 
predstavitve prilagodili zahtevam epide-
mije. Če ostanemo optimisti, bomo od 
januarja javnosti predstavili življenjske 

zgodbe, povezane s kulinariko vsaj šestih 
posameznikov, ki so pomembno prispe-
vali k promociji koroške košte (peter len-
če, marjeta ročnik, tinca vomer, Helena 
kresnik pažek, anita Šumer). začeli bomo 
s predstavitvijo vaške kuharice ančke no-
vak iz libelič, ki je več kot 50 let kuhala za 
vaščane ob porokah, sedminah in drugih 
priložnostih. 
maja 2021 pripravljamo odprtje istoimen-
ske razstave v muzejskem razstavišču na 
gradu ravne. glavni protagonisti koroške 
košte bodo značilne koroške vsakdanje 
jedi: sir s čebulo in bučnim oljem, repičeva 
župa, grenadirmarš, kvočevi nudlni, trenta 
in sezonske jedi: zabeljeni štrankli, špe-
hova sovata, pečena kri, pečen sir, prtene 
klobase ter številne praznične jedi: mežer-
li, velikonočni šarkl, hrenov zos in druge. 
posebno mesto na razstavi bo imel rženi 
kruh kot živilo, ki ga korošci, sicer v manjši 
meri, a še vedno, po božje častimo.
razstava bo priložnost, da bomo s pomo-
čjo muzejske maskote posredovali prila-
gojene vsebine kulturne dediščine naši 
najmlajši publiki in tudi osnovnošolskim 
skupinam. radovedni popek se bo na-
mreč tokrat preoblekel v kuharja. 
posebno pozornost bomo posvetili pre-
nosu znanja med generacijami. za dijake 
gostinskih smeri izobraževanja bomo iz-
vedli izkustvene kuharske delavnice.
v letu 2021, posvečenemu koroški košti, 
bomo praznovali tudi 70-letnico koro-
škega pokrajinskega muzeja. občasno 
razstavo o koroški košti in značilnostih 
prehrambne kulture dravske, mežiške in 
mislinjske doline želimo povezati tudi z 
različnimi aktivnostmi ob stalnih muzej-
skih ambientalnih postavitvah prehranske 
kulture, kot so na primer stara kuhinja v 
župnišču libeliče, črna kuhinja v prežiho-
vi bajti, vrhnjakova dimnica in druge, pri 
čemer bomo vsebinsko nadgradili ožja 
področja prehranske kulture, povezana z 
načini življenja oziroma s stavbno dedišči-
no, značilno za koroško.
začetek projekta bomo že januarja 2021 
kustodinje razstave zaznamovale tako, da 
bomo prisotne v muzeju na gradu ravne 
vsako delovno sredo med 10. in 12. uro 
na t. i. Uri za kuharijo. vabimo, da nas obi-
ščete (če bodo to seveda epidemiološke 
razmere dopuščale) in si ogledate zbirko 
kuharskih knjig, ki jo bo pripravila koroška 
osrednja knjižnica. na voljo bomo, da z 
nami poklepetate o košti, da si izmenja-
mo recepte, poveste svoje spomine na 

prehrano in že pozabljene jedi ter morda 
prispevate predmete za muzejsko zbirko, 
prinesete na vpogled domače kuharske 
knjižice in svoje zapiske. 
eden od ciljev projekta, ki jih bomo po naj-
boljših močeh poskusili uresničiti, je zašči-
ta koroškega rženega kruha kot nesnovne 
kulturne dediščine. k sodelovanju spod-
bujamo vse zainteresirane, ki še pečete 
kruh z domačim kvasom, da ohranimo to 
veličastno dediščino kruha in znanje pre-
nesemo na naslednje generacije. vse, ki bi 
želeli na kakršen koli način sodelovati pri 
projektu koroška košta 2021, prosimo, da 
se oglasijo koordinatorici projekta Brigiti 
rajšter na telefon 031 347 305. vabljeni, da 
osebno prehrambno zgodbo podelite, da 
postane del javnosti skozi radijsko in sple-
tno rubriko muzejske zgodbe. 

Časi se spreminjajo in z njimi se temeljito 
nadgrajujejo tudi načini komuniciranja 
muzeja s publiko. da bi kljub omejitvam, ki 
jih zapovedujejo predpisi za obvladovanje 
epidemije, lahko izvedli zastavljeno pred-
stavitev koroške prehrambne dediščine, 
bomo uporabljali komunikacijska orodja, 
ki jih sicer že poznamo. sprotnemu obve-
ščanju o projektu že lahko sledite na mu-
zejskem facebooku. vse vsebine, vključno 
s posnetki pogovornih oddaj, bomo obja-
vljali tudi na interaktivnem katalogu vse-
bin na spletni strani muzeja. Informacije 
lahko že poiščete na www.kpm. dobrodo-
šli, da se povežemo na različne načine tudi 
z namenom, da dediščina kuhinj naših ba-
bic ponovno zaživi na naših mizah.

odlIčna KoroŠKa košta TUdI V TeŽKIh čaSIh trošta!
Neprijazni časi epidemije prinašajo tudi nekaj dobrega. Pomenijo tudi prilo-
žnost, da se ozremo pred svoje domače pragove in ponovno začenjamo od-
krivati različnosti, torej bogastva, znanja in okuse, ki so značilni za lokalna 
in regionalna okolja. 

Prispevek: Brigita Rajšter, Koroški pokrajinski muzej

mUzeJske zgodBe

Riәpna župa, Libeliška kuharica, 2019
foto: Tomo Jeseničnik
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doBrote slovenskIH kmetIJ

Večdnevni dogodek z razstavo nagra-
jenih dobrot, strokovnimi posveti in 
predavanji, s sejemskim dogajanjem 
ter spremljajočim kulturnim in zabav-
nim programom bi se prvotno moral 
odviti že med 15. in 17. majem, a se je 
zaradi ukrepov, povezanih s Covid-19, 
izvedel v okrnjeni obliki enodnevnega 
dogodka, brez tradicionalne razstave 
dobrot. Tako je prireditev ob razglasi-
tvi rezultatov potekala kot tržnica, kjer 
so se sodelujoči z nagrajenimi dobro-
tami lahko predstavili. 
letos je dogodek postregel tudi z nekaj 
novostmi in spremembami, ne le zaradi 
Covid-19, pač pa so organizatorji razvili 
novo celostno podobo, nove znake za 
označevanje izdelkov ter sprejeli novo 
strategijo promocije. poleg tega pa so 
prejemnike letošnjih nagrad (tiste, ki 
izdelke tržijo) objavili v digitalnem ka-
talogu, ki je dostopen na spletni strani 
dobrote slovenskih kmetij (http://www.
dobroteslovenskihkmetij.si/index.php/

novice/item/183-novica), v katerem so 
poleg fotografij izdelkov navedeni tudi 
kontaktni podatki za vse, ki bi izdelek 
želeli kupiti. v teh »korona« časih se je 
namreč potrošnik še bolj začel zaveda-
ti pomena domače, lokalno pridelane 
hrane, kar je v nagovoru na podelitvi 
priznanj poudarila tudi ministrica za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. 
aleksandra pivec: »Letošnja epidemija je 
pokazala, kako pomemben je kmet in ce-
lotni kmetijsko-prehrambni sektor za pre-
živetje slehernega naroda. Zato je potreb-
no, da hrani, ki nastaja na naši, slovenski 
zemlji, izkažemo posebno spoštovanje in 
z različnimi aktivnostmi dvigujemo njeno 
vrednost in pomen v družbi.«
ocenjeni so bili izdelki 15 različnih vrst: 
izdelki iz žit, mlečni in mesni izdelki, 
olja, kisi, sokovi, žgane pijače, suho sad-
je, vina, sadjevci – sadna vina, domače 

marmelade in džemi, kompoti, konzervi-
rane vrtnine in drugi konzervirani pridel-
ki, med ter čaji. da se lahko izdelek pošlje 
na ocenjevanje, sicer ni nujno, da je na 
kmetiji priglašena dopolnilna dejavnost, 
je pa ravno prejeto priznanje marsikoga 
spodbudilo v priglasitev le-te. tako ima 
dopolnilno dejavnost priglašenih že ne-
kaj več kot 60 odstotkov izdelovalcev, ki 
izdelke pošiljajo na ocenjevanje. 
na letošnje ocenjevanje je bilo prijavlje-
nih 946 izdelkov, priznanja pa je prejelo 
835 izdelkov (520 zlatih, 208 srebrnih in 
107 bronastih priznanj), od tega je bilo 
podeljenih tudi 91 znakov kakovosti, za 
že trikrat zapored doseženo zlato pri-
znanje za posamezno dobroto. peter pri-
božič, vodja oddelka za kmetijsko sveto-
vanje kgz ptuj, je ob tem povedal: »Naš 
slogan je: Kupujmo slovensko in pojdimo 
po dobrote na slovenske kmetije. Priho-
dnje leto bo Slovenija tudi Evropska regija 
gastronomije in v tej luči je naš cilj, da bi se 
sodelovanje med pridelavo, predelavo in 

nato končno ponudbo v gostinstvu in tu-
rizmu leta 2021 še bolj postavilo v ospredje. 
Nagrajeni proizvodi so lokalno obarvani, 
predstavljajo značilnosti po pokrajinah, 
so visoke kakovosti in nosijo bogastvo slo-
venskega podeželja ter lokalne kulinarike. 
Na tako malem področju imamo izjemno 
pestrost, bogato tradicijo in najvišjo kako-
vost, kar želimo še posebej izpostaviti kot 
pomembno vrednoto.«

Iz občine Dravograd je bilo na 
ocenjevanje prijavljenih 10 izdelkov 
s petih kmetij:

KMETIJA BRDNIK, Otiški Vrh  
•	rŽenI krUH – zlato priznanje
•	BelI krUH – zlato priznanje
•	meŠanI krUH – zlato priznanje
•	aJdov krUH – srebrno priznanje
•	sadnI krUH – srebrno priznanje

Petra NAVODNIK PŠENIČNIK, 
Kmetija MEDVED, Otiški Vrh
•	mandlJevI pIŠkotI – zlato 

priznanje, tUdI znak kakovostI
•	oreHovI krHkI zvItkI – zlato prizn. 

Anica ZANOŠKAR, 
Kmetija SP. KOBOLD, Otiški Vrh
•	domaČa paŠteta – zlato prizn.

Blaž LEČNIK, kmetija SMUK,
Bukovska vas
•	eko totrovo olJe – srebrno prizn.

KMETIJA LINDENHOF (Mori),
Šentjanž pri Dravogradu
•	sonČnIČno olJe – srebrno prizn.

sodelujoči si vsekakor zaslužijo čestitke, 
hkrati pa naj bo to povabilo, da se v na-
slednjem letu za prijavo odloči še kdo.

dobRote slovenskIH kMetIJ v letu 2020
V Minoritskem samostanu na Ptuju so v soboto, 5. septembra 2020, pod okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije, Občine Ptuj ter Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj že enaintridesetič zapored podelili priznanja in znake 
kakovosti najboljšim pridelovalcem slovenskih dobrot s kmetij.

Prispevek: Bernarda Javornik

Novi znaki za označevanje nagrajenih dobrot
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Marina je ena tistih zagnanih, vedno 
pozitivnih kmetic, ki jih ne srečam 
vsak dan. Na Golobovo kmetijo jo je 
v rani mladosti pripeljala ljubezen do 
moža Ferda, ki je žal umrl lani, star ko-
maj 65 let. Kmalu se je pokazalo, kako 
rada ima Marina kmečko delo, živali, 
travnike …, saj je zaradi moževe odso-
tnosti (bil je šofer) vse vsakdanje delo 
na kmetiji v večini opravila kar sama. 
Poklic kuharice je tako počasi zame-
njala s poklicem kmetice in se zavaro-
vala iz naslova opravljanja kmetijske 
dejavnosti. Večkrat sem jo obiskala 
tudi izven delovnega časa in imela 
sem priložnost videti, s koliko ljubezni 
je obdelovala vrt, njivo in kako skrbno 
ter ljubeznivo je ravnala z živalmi – od 
krmljenja, čiščenja do molže. 

golobova kmetija ne izstopa po ve-
likosti, saj njihove kmetijske površine 
obsegajo le 5,16 ha. za potrebe obnov 
objektov ter pokrivanje večjih investi-
cij na kmetiji imajo tudi nekaj čez 9 ha 
gozda, ki jim ga je vetrolom pred tremi 
leti skoraj v celoti podrl. ker vemo, da je 
gozd kmetova rezerva, so tako golobo-
vi ostali čisto brez rezerve. najbrž lahko 
dohodek iz gozda spet pričakujejo mari-
nini vnuki. gozd bo naslednjih deset in 
več let potreben le nege, čiščenja, saje-
nja mladih dreves … 

marina je vrsto let oddajala mleko preko 
koroške kmetijsko gozdarske zadruge v 
mlekarno Celeia. glavna panoga je tako 
bila in je še govedoreja. tako boste kra-
ve, telice in teleta na golobovi kmetiji od 
pomladi do jeseni videli na paši, saj je to 
najlažji način koriščenja strmih travniških 
površin. za zimsko krmljenje pripravijo 
kvalitetno seno in dokupijo ekološka 
žita. seveda na kmetiji ne manjkajo pra-
šiči in kokoši, katerih jajca boste občasno 
lahko tudi kupili. pred osmimi leti se je 
marina odločila za preusmeritev v eko-
loško kmetovanje. Že prej ni uporabljala 
mineralnih gnojil in zaščitnih sredstev 
za varstvo rastlin. vedno rada poudari, 
da pri njih jedo zdravo, domačo hrano. 
In viške bi rada podelila z vsemi, ki za la-
stno pridelavo nimajo pogojev. to njeno 
željo so letos uresničili z nakupom pro-

dajnega avtomata, kjer imamo 24 ur na 
dan na razpolago ekološko mleko ter še 
nekatere druge pridelke in izdelke z go-
lobove kmetije.  

postavitev le-tega je bil tudi dodaten ra-
zlog, da sem se odločila za to, da vam 
predstavim prav golobovo kmetijo. 
Prodajni avtomat so postavili ob bivši 
trgovini pri Štefki na Mariborski cesti. 
v njem kupcem ponujajo ustekleni-
čeno ekološko pridelano sveže mleko 
(seneno, saj kravam ne krmijo silaže) ter 
viške zelenjave in sadja, ki zraste na go-
lobovi kmetiji. seveda je bilo treba ob 
postavitvi prodajnega avtomata skleniti 
pogodbo za uporabo prostora in se pri-
glasiti kot ponudnik svežega mleka na 
Upravi rs za varno hrano. tako je mle-
ko s kmetije golob dvakrat mesečno 
kontrolirano na skupno število mikroor-
ganizmov in prisotnost somatskih celic 
– torej je pod stalno kontrolo kvalitete. 
ker pa bi rada marina sokrajanom ponu-
dila tudi nekatere druge ekološke pridel-
ke in izdelke, je priglasila še dopolnilno 
dejavnost predelave sadja in zelenjave. 
Povabim vas, da se sami prepričate o 
njihovi ponudbi in se kdaj ustavite ob 
prodajnem avtomatu. 

seveda pa se marina predstavljene inve-
sticije ne bi lotila, če ji ne bi bila v opo-
ro sinova družina. darko in nina cenita 
marinino delo in skupaj se lotevajo vseh 

večjih del. Še posebej pa se marina ve-
seli vnukov, lili in oskarja, ki po svojih 
močeh že pomagata pri nekaterih delih 
na kmetiji. 

tudi vi ste jo zagotovo že srečali, če ne 
drugje pa na kakšni prireditvi, kjer je na-
stopala s harmonikaši – »Šempetrski šo-
pek«. Življenje je lepo kljub oviram, ki se 
nam postavljajo na pot, bi dejala marina. 
za konec naj dodam, da je golobova 
kmetija lahko še komu za vzgled, saj do-
kazuje, da lahko ob sožitju več generacij 
tudi na majhnih kmetijah ustvarjamo 
delovna mesta. 

lJubezen do naRave in kmečkega dela
Če bi zgornjemu naslovu dodala enačaj in pripisala še Marina ROGER, ne bi naredila nič narobe, saj želim v 
nadaljevanju napisati nekaj o Marini in njeni kmetiji, p. d. pri Golobu v Otiškem Vrhu, katere gospodarica je. 
V tridesetih letih dela na Kmetijski svetovalni službi sem spoznala veliko kmetij in ljudi, ki nekateri bolj drugi 
manj z ljubeznijo skrbjo in veseljem opravljajo poklic kmeta in kmetice. 

kmetIJa roger

Prispevek: Bernarda Javornik
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dIaMantna poroka Špalirjevih pri Ronetu

Na začetku novembra smo imeli to 
lepoto priložnost čutiti ob prazno-
vanju 60. obletnice poroke Andreja 
in Ljudmile - Milke ŠPALIR, upokoje-
nega železarja in skrbne gospodinje 
ter mame iz Podklanca. Danes jima je 
lepo, a vedno ni bilo tako. 

kot otroka sta občutila tegobe vojne, 
pomanjkanje in lakoto, kasneje sta trdo 
garala za preživetje družine, šolanje 
otrok, gradnjo lastnega doma, prešla 
sta obdobja velikega odrekanja in skrbi, 
ki so na srečo uspešno minila. 

njuni otroci, vnuki in pravnuki so veseli, 
da sta vedno znala premagati ovire in 
se po neugodnih situacijah pobrati ter 
iti dalje. zavedala sta se namreč, da nju-
na življenjska pot ni travnata potka, am-
pak vse prevečkrat gorska steza, posuta 
s kamenjem, zato sta jo temu primerno 
usmerjala.
  
znala sta živeti v partnerstvu, se po-
govarjati, skupaj smejati in uživati v 
preprostih stvareh. obvladala sta ume-
tnost prepirov, saj sta vedela, da ti pri-
dejo in oslabijo razmerje, a sama sta 
njihovo negativnost obrnila v krepitev 
in izboljšanje njune zveze. namesto 
očitkov in pogrevanja preteklosti sta 
iskala rešitve iz zagate. 

znala sta si odpuščati in drug na druge-
ga gledati s pozitivne plati. s poroko sta 
se zavezala k resnemu razmerju, v do-
brem in v slabem, sta si takrat obljubila. 
vedela sta, da polovičarstvo v ljubezni 
ne uspeva. Čez leta sta se skupaj izbolj-
ševala, si delila tako težko in naporno 
pot do cilja kot tudi veselje ob dobrih 
rezultatih. 

nista pozabila niti na začetke njune 
zveze, na spoznavanje, na romantične 
zmenke, na prvi poljub in vznemirje-
nost kot tudi ne na pomoč pri vsako-
dnevnih opravilih in vzgoji otrok. 

znala sta se osrečevati in sprejemati 
drug drugega kljub svoji različnosti ter 
vedno najti harmonijo, kar je dajalo nju-
ni zvezi posebno zanimiv pečat. torej, 
imela sta rada drug drugega, si zaupala 
in se spoštovala. 

zaradi neizmernega optimizma sta 
kljub starosti ohranila spoštovanja vre-
dno miselno in telesno kondicijo. sta 
vzor, ki ponazarja, da je jesen življenja 
lahko lepa, bogata, osrečujoča, nasme-
jana in predvsem ljubeča.

Šestdeset let sta skupaj z družino pisa-
la knjigo življenja z mnogimi zgodba-
mi iz različnega obdobja s številnimi 
doživljaji, ki jo bosta z optimizmom in 
navdušenjem pisala še naprej, vse do 
tedaj, dokler ju smrt ne loči, kot sta si 
obljubila pred davnimi leti.  

spoštovana »diamantna« slavljenca, ob 
tem častitljivem jubileju vama skupaj z 
otroki milanom, Brankom, andrejem in 
anito, vnuki simono, evo, ano, aljo, pa-
tricijo, Urško, danijem, nejcem, duša-
nom, denisom ter pravnuki andražem, 
lauro, Injo, filipom, mašo in liamom, 
ki vaju imajo zelo radi in so ponosni 
na vaju, tudi v imenu občine dravo-

grad iskreno čestitamo z željo, da naj 
»diamantni srci« še dolgo bijeta, sku-
paj, drug za drugega in skupaj za vse 
nas. Še naprej negujta zdravje, uživajta 
v miru v svojem domu in naj vama bo 
čudovito v družbi družine in prijateljev.

Častitljiva poroka je pustila niz diaman-
tov za prihodnost, predvsem pa za ve-
dno lepe spomine tudi v veselje naših 
občank in občanov. 

  

Pravijo, da so praznovanja prijazne postaje v našem življenju. Bolj kot poznamo in podoživljamo njihovo vse-
bino, več nam pomenijo. Diamantna poroka je praznik, posebni privilegij, dan le redkim, ki jim uspe dočakati 
tako visoko starost. Je ogledalo lepote življenja, ki z leti postane še lepše.

oBletnICa poroke

Prispevek: Marijana Cigala, županja Občine Dravograd
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špoRtne novičke

z velikim ponosom sporočamo, da so naši 
judoisti v različnih kategorijah osvojili na-
slednje visoke rezultate:
•	 Jevgenija gajić, državna prvakinja v ka-

tegoriji mlajših kadetinj do 48 kg,
•	 nuša perovnik, državna prvakinja v kate-

goriji članic do 52 kg,
•	 aljaž gostenčnik, državni podprvak v 

kategoriji članov do 90 kg.
Jevgenija, nuša in aljaž so se ob teh odlič-
nih uspehih v spremstvu trenerja ruslana 
Yankovskyja udeležili sprejema pri županji 
občine dravograd, ge. marijani Cigala. 
predstavili so Judo klub dravograd, njiho-
ve rezultate, poslanstvo, vrednote, vizijo 
in načrte za prihodnje. Županja jim je is-
kreno čestitala in jim v zahvalo za dobro 
opravljeno delo in za spodbudo za naprej 
izročila simbolično darilo. posebej je pou-
darila, da morajo vztrajati še naprej in sle-
diti svojim sanjam.  

v želji, da jih spoznate tudi vi, smo skupaj 
z njimi pripravili kratko predstavitev kluba 
in njih samih. 

Judo klub dra-
vograd spada 
pod Judo zvezo 
koroške. Usta-
novljen je bil 25. 
1. 2006 z name-

nom zagotavljanja judo vadbe za otroke 
občine dravograd. pred tem je na osnov-
ni šoli neznanih talcev dravograd že dve 
leti potekala vadba juda v sekciji Judo 
kluba slovenj gradec, ki sta jo vodila naj-
prej trener Borut marošek, nato pa ruslan 
Yankovskyy. danes na oŠ poteka vadba za 
začetnike in nadaljevalni tečaj juda. v letu 
2020 so na območju občine dravograd 
odprli še sekciji na podružnični šoli libeli-
če ter na osnovni šoli Šentjanž pri dravo-
gradu. osnovno poslanstvo kluba je širje-
nje prepoznavnosti juda v občini in želja, 
da se skozi vrednote juda, kot so spošto-
vanje, iskrenost, pogum, skromnost, po-
nos, samokontrola, prijateljstvo, vljudnost 
in zabava, otroci in mladostniki vzgajajo 
v dobre in koristne člane naše družbe. z 
učenjem pravilnega padanja želijo prispe-
vati k zmanjšanju poškodb pri padcih, ki 
so glavni razlog poškodb pri otrocih. skozi 
učenje tehnik juda se razvija samozavest, 
samospoštovanje, koncentracija in disci-
plina ter se hkrati prispeva k izboljšanju 
splošne psihofizične kondicije pri otrocih. 
otroci spoznavajo tekmovanja, na katerih 
se lahko tudi na regijskem nivoju preiz-
kusijo v judo borbi s svojimi vrstniki. tek-
movanja, ki niso obvezna, so pri otrocih 
namenjena predvsem pridobivanju samo-
zavesti, premagovanju treme in soočanju 
tako z uspehom kot tudi z neuspehom. v 
letih od ustanovitve kluba do danes so v 
Jk dravograd vzgojili številne dobre tek-
movalce, ki so svojo judo pot nadaljevali 
v centru koroškega juda slovenj gradec.

sem Jevgenija Ga-
jić iz dravograda. 
Judo mi del vsakda-
na predstavlja že od 
2. razreda. moji prvi 
treningi in naučeni 
meti prihajajo iz te-
lovadnice osnovne 
šole v dravogradu, 

kmalu za tem pa se je resnejša pot začela 
s treningi v slovenj gradcu. z leti trenin-
gov in spoznavanj novih veščin pa so pri-
šla prva tekmovanja in turnirji. moja prva 
uradna tekmovanja so se začela leta 2017, 
kjer sem na svojem prvem državnem pr-
venstvu dosegla 1. mesto. tudi leta zatem 
so bila kar uspešna, saj sem leta 2018 dose-

gla 2. mesto na državnem prvenstvu, leta 
2019 1. mesto, in tudi leta 2020 1. mesto 
na državnem prvenstvu mlajših kadetinj 
do 48 kg. poleg tega sem se udeležila tudi 
mnogih mednarodnih turnirjev v tujini in 
z njimi pridobivala nove izkušnje, prijate-
lje, spomine in znanje. zahvala gre seveda 
mojim trenerjem, družini in vsem, ki stojijo 
na moji poti tega športa.
seveda želim v tem tudi nadaljevati, saj 
sem sebe kot takšno našla v judu in si 
zgodbe, ki se piše moji prihodnosti brez 
le-tega ne znam predstavljati. vem, da bo 
za to potrebno delo in odrekanje, vendar 
želim v tem uspeti in me v mojem borbe-
nem duhu ne bo nič ustavilo.

sem Nuša Perovnik 
(stara 19 let) in že 13 
let treniram judo. 
trenirati sem zače-
la v prvem razredu 
osnovne šole, v dra-
vogradu. moj trener 
je trener ruslan Yan-
kovskyy, ki je že od 

začetka moj trener in velik del na moji poti. 
v skupini v dravogradu sem trenirala štiri 
leta, kjer je bil nekaj časa moj trener tudi 
stojan Železnik, kasneje pa se je moja judo 
pot nadaljevala v slovenj gradcu. treningi 
so bili kar naporni, saj so tam trenirali naj-
boljši judoisti na koroškem. na državnem 
prvenstvu sem prvič nastopila leta 2012, 
kjer sem dosegla 2. mesto, kasneje pa sem 
se še 18-krat povzpela na stopničke na 
državnem prvenstvu, od tega sem bila 11-
krat državna prvakinja. nastopila sem tudi 
na državnem prvenstvu v katah, kjer sva 
skupaj z Urško Bernard letos postali držav-
ni prvakinji v nage-no-kati (3g). 
leta 2017 sem na evropskem pokalu v 
follonici, v Italiji in v Bielsko Biali, na polj-
skem osvojila 7. mesto, kar je bila norma 
za nastop na evropskem prvenstvu v ka-
unasu, v litvi, kjer sem osvojila 9. mesto. 
leto kasneje sem na evropskem pokalu v 
kopru osvojila svojo prvo in zlato medaljo 
na velikem tekmovanju. to je bil zame ne-
verjeten uspeh.
letos pa sem svojim uspehom dodala še 
zlato, člansko državno medaljo. vse te me-
dalje mi dokazujejo, da je vse delo in ves 
trud poplačan. k temu pa zelo pripomore 

drŽaVnI PrVaKInjI In PodPrVaK V jUdU na SPrejeMU PrI ŽUPanjI 
Letošnje leto je epidemija koronavirusa Covid-19 precej okrnila življenje na vseh področjih. Bolj kot kadarkoli do zdaj 
se zavedamo, kako pomemben je »zdrav duh v zdravem telesu«. Tudi na športnem področju so bila odpovedana 
številna tekmovanja. Judo zvezi Slovenije v soorganizaciji Judo kluba Branik Broker je 12. in 13. septembra 2020 
uspelo v Mariboru izvesti Državni prvenstvi za mlajše kadete in kadetinje ter člane in članice, na katerih so bili 
izjemno uspešni člani in članice Judo kluba Acron Slovenj Gradec ter Judo kluba Dravograd. 

Šport
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Šport

tudi podpora družine in podpora trenerja, 
ki sta zelo pomembna dejavnika na špor-
tni poti. 
zaradi juda sem postala dobra oseba, 
saj judo uči potrpežljivosti, spoštljivosti 
in dobrih odnosov. moja judo pot pa se 
nadaljuje, saj bom svoje znanje prenašala 
na mlajše in jim poskušala predati čim več 
judo vrednot. skupaj s trenerko lauro Bo-
žič pa že aktivno treniram in ji pomagam 
v Judo klubu Škofja loka, kjer smo letos 
odprli nov judo klub. leto prej pa smo tudi 
v mojem domačem kraju, v libeličah od-
prli novo sekcijo na koroškem, kjer sem se 
prvič soočila s trenerskim delom, ki me je 
navdušilo za nadaljnje delo. 

sem Aljaž Go-
stenčnik in judo 
treniram že 15 let. 
sem nosilec črnega 
pasu (1. dan). Judo 
sem začel trenirati 
v drugem razredu 
na osnovni šoli v 
Šentjanžu. Iskrica za 

ta šport se je pojavila po predstavitvi sta-

rejših judoistov na šoli, kjer sem videl vse 
te atraktivne mete in akrobatske vaje, po 
vsem tem sem vedel, da želim tudi sam to 
poskusiti in se naučiti. moj prvi trener je 
bil Željko gabrovec, ki me je spremljal vse 
od začetka do najstniških let (12 let). moji 
začetki so bili na osnovni šoli v Šentjanžu, 
kjer mi je judo prirasel k srcu. zaradi želje 
po višjih uspehih ter boljših pogojih sem 
začel trenirati na ravnah na koroškem. 
leta 2018 sem zaradi združitve koroških 
klubov začel trenirati v Judo klubu acron 
slovenj gradec, kjer smo še vedno zbrani 
vsi najboljši judoisti koroške regije pod 
mentorstvom ruslana Yankovskega. leta 
2009 sem se udeležil svojega prvega dr-
žavnega prvenstva, na katerem nisem 
dosegel svojih pričakovanj in pristal na 9. 
mestu. leto kasneje se je trud poplačal s 
prvo medaljo z državnih prvenstev, in sicer 
s srebrom. v svoji karieri sem se udeležil 19 
državnih prvenstev, kjer sem kar 9-krat 
stopil na stopničke, od tega štirikrat na naj-
višjo. leta 2017 sem tekmoval na svojem 
prvem evropskem prvenstvu v mariboru 
in svetovnem prvenstvu v zagrebu. leto 
kasneje sem se udeležil tudi mlajšega član-

skega evropskega prvenstva na madžar-
skem. leta 2017 sem dosegel svoj najboljši 
rezultat na mladinskem afriškem pokalu 
narodov v tuniziji, kjer sem stopil na naj-
višjo stopničko. letos sem si z drugim me-
stom na članskem državnem prvenstvu 
priboril možnost nastopa na evropskem 
prvenstvu do 23 let, ki bo potekalo na za-
četku novembra v poreču. za te dosežke 
pa nisem odgovoren samo jaz, ampak tudi 
podpora in vztrajnost trenerjev, družine 
in tudi prijateljev, ki so mi vedno stali ob 
strani in me spodbujali v težkih trenutkih. 
zaradi juda sem postal takšna oseba, kot 
sem danes, vplival je na moj osebnostni, 
psihološki in fizični razvoj. ker želim svoje 
znanje in izkušnje ter ljubezen do športa 
prenesti na mlajše generacije, se zadnjih 
nekaj let srečujem z vlogo trenerja, ki je 
zelo razgibana in zanimiva. lepo je videti 
napredek na športnem in osebnostnem 
razvoju bodočih mladih judoistov, še po-
sebej zato, ker sem za začetek njihove poti 
odgovoren jaz sam. 

Besedilo in fotografije: 
Bojana Flis in osebni arhiv judoistov

nK KoroŠKa draVoGrad
24. januarja je v prostorih NK Dravograd 
potekala redna letna skupščina kluba. 
Poleg izvolitve novega predsednika je 
najpomembnejše dejanje tudi imeno-
vanje novega UO. Dosedanjim članom 
tega organa: Darku Žižku, Marku Ko-
gelniku, Jožetu Pšeničniku in Matjažu 
Kitku se je pri vodenju kluba pridružilo 
pet novih članov: Nejc Pečnik, Andrej 
Pečnik, Miran Knez, Janez Gams in Mar-
ko Šuler. Slednji je bil imenovan tudi 
za novega predsednika kluba. Marijan 
Pušnik bo deloval kot zunanji strokovni 
sodelavec kluba in bo tako sodeloval pri 
delu v vseh starostnih selekcijah. Vod-
ja nogometne šole ostaja Darko Žižek. 
Delo sekretarja kluba bo opravljal Bo-
štjan Damiš.
v letu 2020 smo zelo uspešno uresničevali 
strategijo kluba na področju organizira-
nosti ter vzgoje in izobraževanja, nekoliko 
manj pa na tekmovalnem področju, in si-
cer zaradi pandemije.
kljub zaostrenim in poslabšanim gospo-
darskim razmeram smo poslovali pozi-
tivno in nadaljujemo s transparentnim 
finančnim poslovanjem. realno načrtuje-
mo in poslujemo v okvirih zmožnosti.
v mesecu juniju je bil naš gost selektor 
slovenske nogometne reprezentance, g. 
matjaž kek.
v prijetni družbi poznavalcev slovenskega 
in svetovnega nogometa smo prežive-
li lep popoldan na stadionu. Ustanovi-
telj nŠ dravograd in eden izmed najbolj 
prepoznavnih slovenskih trenerjev, ki je 

vodil najboljše sloven-
ske klube, g. marijan 
pušnik, se je pogovarjal 
s selektorjem slovenske 
nogometne reprezen-
tance, g. matjažem ke-
kom, ki je ekipo s tremi 
našimi igralci popeljal 
na svetovno prvenstvo 
v Južni afriki, s predse-
dnikom nk dravograda 
in stebrom obrambe nk 
maribora, g. markom Šu-
lerjem ter neuničljivim nejcem pečnikom, 
ki se je iz daljne Japonske vrnil v člansko 
ekipo nk dravograd, kjer je letos z lahkoto 
zabijal v 2snl.
dotaknili so se časov, ko je slovenska repre-
zentanca nizala največje uspehe, nejc in 
marko sta mladim nogometašem poveda-
la, kakšna je prava pot, da postaneš dober 
nogometaš in človek, kako pomemben je 
dober ekipni duh ter s kakšnim ponosom 
sta nosila grb slovenske reprezentance. 
otroci in starši so selektorju postavili zani-
miva vprašanja, predsednik kluba, g. mar-
ko Šuler pa je na koncu predstavil še vizijo 
kluba, trenerski kader vseh selekcij, skleni-
tev sodelovanja s štirimi koroškimi klubi in 
novo športno opremo kluba dravograd.
vsi štirje so se strinjali, da si nk dravograd 
po tradiciji in znanju zasluži mesto na slo-
venskem zemljevidu, vsi skupaj pa verja-
mejo, da jim bo s to ekipo in s pomočjo 
sodelovanja z najuspešnejšim slovenskim 
klubom nk maribor tudi uspelo.
v mesecu oktobru je naš klub obiskala 

ministrica za pravosodje, liljana kozlovič 
s svojimi sodelavci. veliko pozornosti smo 
namenili uspešnemu delovanju kluba na 
področju športa za celotno koroško regijo. 
prav tako smo bili pohvaljeni za odlično 
sodelovanje z upravo za probacijo in se 
dogovorili za nadaljnje sodelovanje.
odlično sodelujemo z občino dravograd, 
Javnim zavodom dravit, nzs in mnz ma-
ribor.
prepričani smo, da je pozitivnost ena od 
vodil uspešnega dela v klubu.
zahvaljujemo se vsem, ki se na različnih 
nivojih z vsem srcem trudijo za skupni 
uspeh.
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zgodovInarsko drUŠtvo dravograd 

našI MostovI – Koutrov most

Najstarejši most v Dravogradu je seveda Stari most, znan tudi 
kot Kometrov most, v novi eri pa mu zaradi table pravijo kar »žu-
panjin«. Most je dala pred skoraj 200 leti postaviti gospoda iz 
Bukovja in je v leseni obliki z nekaj nadgradnjami dočakal leto 
1941, ko je tako kot vsi ostali mostovi čez Dravo in Mežo, pa višje 
po dolini tudi čez Mislinjo, padel zrušen v reko. O njem in kako 
so ga obnavljali, pustili propadati in dokončno obnovili pa kdaj 

MoST, KI je dočaKal le dVe leTI In Pol
Dravograd leži na stičišču treh dolin in nad tremi rekami 
se pne kar spodobno število mostov. Najstarejši je Stari 
most, star skoraj 200 let, najmlajši Trbonjski, vmes pa je 
nesrečnik, ki je dočakal manj kot dve leti in pol.

Kolterjev most ob otvoritvi oktobra 1938 (vir: Stare fotogr. in razglednice Koroške)

Izrezek iz časopisa Slovenec, ki vabi na otvoritev in 
blagoslovitev mosta. 

Partizan sedi na ograji starega lesenega mostu čez 
reko Mežo, kjer je pot proti Mežiški dolini potekala 
pred izgradnjo Koutrovega mostu leta 1938. Most 
je služil tudi po zrušitvi, vse do novega Koutrovega 
mosta, še danes pa se morda v strugi vidijo njegovi 
leseni piloti.

Če je bil Mispekov most le nadgrajen v betonskega, 
pa so Koutrov most zgradili na novo, in sicer 100 
metrov višje na reki Meži. Na karti iz leta 1881 se 
lepo vidi, kje je potekal stari leseni most. In mimo-
grede … Takrat je bila Dobrova še Dobrava in tako 
vse do sedemdesetih let prejšnjega stoletja.

Kolona vozil ob osvoboditvi Dravograda leta 1945. 
V ozadju se lepo vidi novi železniški most proti Rav-
nam na Koroškem, ki so ga za silo obnovili Nemci, 
medtem ko so za cestno povezavo uporabljali stari 
leseni most čez reko Mežo.

Ob prihodu nemške vojske je jugoslovanska 
kraljeva vojska minirala in zrušila vse mostove v 
občini Dravograd.

alpinskega bataljona nemške vojske, ki je 
bil pred tem nastanjen v okolici vrbskega 
jezera. 
od vseh mostov v širši okolici, ki so popada-
li v svoje reke, je preživel le zgornji železniški 
most na dobrijah. mrežasta karo struktura, 
ki jo vidite, preden zavijete pod njim mimo 
malgajevega spomenika na zgornje dobri-
je, je originalna iz časov izgradnje železnice 
maribor–Celovec. tudi ostali železniški mo-
stovi v naši občini so bili enakega videza, a 
o tem kdaj drugič. 

po padcu kolterjevega mostu so spet upo-
rabljali obnovljeni stari leseni most 100 me-
trov nižje in tak je dočakal tudi konec 2. sve-
tovne vojne. Še pred leti se je dalo v strugi 
reke meže ob nizki vodi videti tudi lesene 
pilote tega mostu, ali so vidni še danes, pa 
bi bilo treba preveriti. no, povojna obnova 

je dosegla tudi kolterjev most, ki je dobil 
še nekaj prenov in pred leti tudi rondo na 
desnem bregu meže, vseeno pa je zaradi 
težkih tovornjakov spet potreben prenove 
in zaradi ostrega ovinka tudi širitve.

drugič. Dravograd je na začetku sedem-
desetih dobil tudi sodoben most čez 
Dravo, ki povezuje zdaj enotni (nekoč pa 
dve ločeni naselbini) Dravograd. Višje 
imamo tudi stari železniški most, vzho-
dno pa najmlajši Trbonjski most. 
Čez dravo sta vodila tudi dva broda, eden 
med izlivom meže in levim bregom ter dru-
gi s Črneškega polja mimo konjušnice na 
rob pod cesto, ki danes vodi proti avstriji; 
vzpon je viden še danes, prav tako železni 
nosilni steber vitla na desnem bregu.
Železniških mostov je več – od najbolj 
skrivnostnega in oddaljenega na meji 
čez Jelenkov grab'n do legendarnega za 
elektrarno in še dveh čez reko mežo: eden 
vodi v Črneče in služi kot pešpot, po dru-
gem pa vlak vozi do Holmca. med njima 
je cestni mispekov (miessboeckov) most v 
Črneče in libeliče in nekoliko višje še kou-
trov most.

oba omenjena cestna mostova sta dvojč-
ka – odprli so ju na isti dan, 23. oktobra 
1938. In obema je skupno to, da imata 
povsem popačeni imeni. malo ljudi v na-
ših krajih ve, da se most, ki povezuje cesto 
proti mežiški dolini − koutrov (ali kovtrov) 
most − pravilno imenuje kolterjev most. 
Ime naj bi  dobil po inženirju, ki ga je za-
snoval in zgradil. pred tem je cesta proti 
ravnam na koroškem potekala nekoliko 
bolj severno, in sicer tam, kjer je danes 
trgovina s pohištvom. tam je leseni most 
stal že vsaj 100 let prej.

kolterjev most je bil zgrajen od leta 1937 
do leta 1938 kot betonska konstrukcija 
z enim podpornim stebrom na sredini. 
nekaj dni pred otvoritvijo je krajane na 
otvoritev obeh mostov povabil časopis 
slovenec. zapisali so tudi, da gre za most 
izredne gospodarske pomembnosti za 
dravsko in mežiško dolino.

kolterjev most ni imel dolgega življenja. 
samo dve leti in pol, celo kak teden manj, 
saj so ga 7. aprila pred svitom, kot vse druge 
cestne in železniške mostove v dravogra-
du, minirali vojaki jugoslovanske kraljeve 
vojske, ki so skušali zadržati prihod 407. 

Prispevek: Artur Švarc
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V Dravogradu in okolici imamo veliko pripovedk in zgodbic, nekaj pa je tudi takih, po katerih bi lahko snemali 
grozljivke. Morda je to tudi ena od turističnih priložnosti našega kraja, da nekoč turistom razkažemo vse točke, 
kjer je in še straši. Že samo ime kraja, prebrano od konca proti začetku, daje zlovešči gotski prizvok – DARGOVARD 
(ali Dargoward). Od zdaj naprej bomo predstavili kar nekaj lokalnih pravljic in povesti, s katerimi lahko strašite 
poredne otroke, če ne bodo hoteli zaspati.

zgodovInarsko drUŠtvo dravograd 

Kaj pa, če je vse res? 

čaroVnICa Iz darGoVarda
Mimoidoči obiskovalci naselbine ob reki Dravi si naš kraj 
predstavljajo kot idiličen, malce zaspan vogal koroških pla-
nin. A vsak kraj ima tudi svoje temačne plati.
Zgodovinske knjige o dravograjskih legendah ne pišejo 
veliko, če sploh. Niti glas od ust do ust, od roda do roda, 
s seboj ni prinesel veliko povesti. Vse, kar danes vemo, je 
sestavljeno iz nekaj stavčnih vesti in bežnega spomina naj-
starejših ljudi na našem koncu. Dravograd ni le mestece ob 
Dravi s svojimi lepotami in tegobami, Dravograd je zapisan 
v eno najstrašnejših legend poznega srednjega veka.

točen kraj ali čas dogajanja sta skoraj popolna neznanka in ugi-
bamo lahko le približno. pojavljajo se različna imena za vsaj tri 
osebe, ki bi jih v današnjih časih lahko imenovali padarke, ze-
liščarke, takrat pa so jih povezovali s čaščenjem hudiča, uroki 
nad ljudmi in klicanjem slabega vremena in neurij. nesporno 
bi temu lahko rekli čarovništvo. a gremo po vrsti, podatkov je 
mnogo, a so zelo nelogični in razpršeni.

vemo, da je okoli leta 1620 ali 1630 v hiši pod mlinom (katerim, 
ne vemo, lahko le ugibamo, da gre za področje vač ob ojstri-
škem potoku) živela ženska z imenom angela, angelca pa tudi 
gela s priimkom zdowc, zdovc ali zdouc; vsa ta imena se poja-
vljajo bržkone za isto osebo. v vesti iz takratne cerkvene kronike 
iz nadškofije v sv. andražu je moč razbrati, da je dotična oseba 
večkrat priklicala točo in uničevala pridelek, da je bolnim samo z 
dotikom roke ali pljunkom čez ramo pomagala in da je nad ne-
katere domačine priklicala uroke, da so zblazneli, izgubili vid ali 
dar govora. zgodba sovpada s tridesetletnimi verskimi vojnami 
v srednjem veku, ki je bil znan tudi po lovu na čarovnice.
ko je županu takrat trga traberk poginilo pol črede ovac, je bila 
za nekatere prebivalce vasi med gradom in reko mera polna. od 
oblasti so zahtevali preiskavo in angelo zdowc so neznanega 
leta žandarji odpeljali na zaslišanje v Celovec, od koder se ni več 
vrnila. ali so jo zažgali na grmadi ali preprosto obglavili, teh za-
pisov ni moč najti. naj pa bi njena hiša pod mlinom od takrat 
naprej dobila zelo čudne navade. nekaj let prazna je ob dolo-
čenih nočeh v njej bilo mogoče opaziti svetlobo leščerb in več 
oseb. a ob zapečatenih vratih napol podrte kajže je bilo jasno, 
da v njo ni mogoče vstopiti na običajen način. prav tako se je 
menda neke noči že v letih po odhodu zdowčeve trava okoli 
hiše obarvala v živo oranžno barvo. Hudičevo delo so še isti dan 
požgali in dogodek postavili v pozabo. ampak jasno je bilo, da 
ima hiša pod mlinom svoje življenje in svoje stanovalce, ki niso 
nujno iz tega sveta. nekaj sto metrov zračne linije od te hiše je 
bilo moč ob svetlih nočeh videti tudi dim iz dimnika, čeprav kot 
rečeno v hiši ni prebival nihče. 

Iz bližnjih domov so poročali o čudnih glasovih, ki so se včasih 
slišali iz zapuščene hiše, zapisan pa je tudi dogodek, kako so ne-
kemu kmetu iz jasli pobegnile vse krave in drobnica s 'štriki' vred 
... nekaj koz so našli celo na drugi strani reke, prestrašene in niso 
jedle še nekaj dni.

Ko sem v Celovcu pred nekaj leti v arhivu zbi-
ral to in ono o čarovnicah v Dravogradu, mi 
je prvič en starejši možakar z brki nosil knjige 
iz arhiva. Bil je prijazen, še spraševal je, od kje 
sem in kaj potrebujem ter sam predlagal, kaj 
naj še pogledam. Ko sem čez 14 dni spet prišel v 
Deželni muzej, pa je pomagala ena teta in sem 
vprašal: »A tisti stric z brčicami 'ma pa dopust?«
Pa je rekla: »Kateri stric? Na tem oddelku imajo 
že 10 let samo dve kustosinji, nobenega strica.« 
Priznam, da so mi šle vse dlake pokonci.

Prispevek: Artur Švarc

v mirno naselje ob dravi se je tako pred 400 leti naselil nemir, ki 
je bil s stoletji, ki so sledila, pozabljen, a legenda ostaja. o temač-
nih prigodah iz dargowarda bomo pisali še naprej, dokler vam 
ne bodo šle pokonci vse dlake, kajti ob zbiranju informacij, ki so 
bile na voljo, so se tudi nam dogajale čudne reči.

naslednjič pa o kugi, ki je pestila dravograd in zloveščih zname-
njih, ki so na prihod opozarjala.
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 OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU 
 DRŽAVNOSTI, 24. 6. 2020

 RAZSTAVA LIKOVNIH DEL JOŽETA KOVAČA Z 
 NASLOVOM UTRINKI S PODEŽELJA, 1. 6. 2020

 GRADIMO MOSTOVE – ODPRTJE RAZSTAVE 
 NA DRAVOGRAJSKEM MOSTU, 25. 6. 2020

 DAN ODPRTIH VRAT DRAVOGRAJSKIH 
 LIKOVNIKOV IN KLEKLJARIc, 4. 7. 2020

 ODPRTJE RAZSTAVE DEL
 IGORJA VITRIHA, 3. 8. 2020

 SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 
 OBČINE DRAVOGRAD S PODELITVIJO 
 ZLATIH GRBOV, 3. 7. 2020

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

jUnIj 2020–deCeMBer 2020

Dogodilo se je . . .

 27. LIKOVNO SREČANJE EX TEMPORE 
 DRAVOGRAD, 1. 9. 2020

 ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 
 ANDREJA LAUKA, 9. 9. 2020

 DRUGI KONcERTNI VEČER JESENSKIH SERENAD, 17. 9. 2020

 ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL DOMAČEGA UMETNIKA 
 MARJANA VESONIKA, 7. 10. 2020

 TRETJI KONcERT V SKLOPU JESENSKIH SERENAD, 24. 9. 2020

 POLAGANJE cVETJA K SPOMENIKOM, 30. 10. 2020
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nagradna krIŽanka

AVTOR:
SIMON 
BIZJAK

KOŽNA 
BOLEZEN,

GARJE,
SRAB

ENOČLENIK
(V MATE-
MATIKI)

POPRAV-
LJAVEC

UR

MESTO V
UKRAJINI
(JEDRSKA 
NESREČA)

VDIHO-
VALNIK,

INSPIRA-
TOR

RUSKA 
ZELJNATA

JUHA Z 
MESOM

SEVERNO-
AMERIŠKI 
INDIJANEC

SODOBNI
SLOVENSKI

IGRALEC
(PRIMOŽ)

UREJEN
PROSTOR
ZA SMU-

ČANJE

1 11

STRGAMO
GA, KO

DELAMO
“ŠLIK
ŠLAK”

13

VELIK
NERED,
ZMEDA

HRVAŠKI
TENISAČ

ĆORIĆ

TOM JONES

10 EDVARD
RUSJAN

POSMEH

na sliki:
MUZEJ 

PLEBISCI-
TA V LI-

BELIČAH

VRABČEK
(STARIN-

SKO)

LEDENIŠKA
DOLINA V
JULIJCIH

SREDO-
ZEMSKA

RASTLINA
(IZ ČRK:
KANTA)

NEKDANJI 
VZHODNI 
GERMAN

NEKDANJI 
FINSKI

RELI
VOZNIK

VATANEN

SL. MOTO-
KROSIST
GAJSER

GL. MESTO
ČADA

2 ANTIČNO
GLAVNO
MESTO

HALKIDIKE

20

INVESTI-
RANJE

14 TV ODDAJA,
KOT JE

“MILIJO-
NAR”

TOČILNICA,
BIFE

RANAR

KOMPO-
NISTKA

TILEN
ARTAČ

NAJBOLJŠI
(ŠPORTNI)
REZULTAT

5 LATENT-
NOST

MESTO V 
MAVRETANI-
JI (IZ: LEGA)

24

RAVNO-
DUŠNOST,

BREZ-
BRIŽNOST

23 BELGIJKA,
KI NI

FLAMKA
DRŽAVA
(BAKU)

7

AMERIŠKI 
IGRALEC
AFFLECK

19 NEMŠKA 
FILMSKA 
IGRALKA 
SOMMER

IGRALEC
DELON

IRANSKA
VALUTA

25 ODŽAGAN
KOS

DEBLA,
HLOD

SEZNAM
POGLAVIJ
V KNJIGI

KRAJŠA
INSTRU-

MENTALNA
SKLADBA;
MEDIGRA

8

ESTONEC

TIBETAN-
SKO

GOVEDO
ROBERT
ALTMAN

4. IN 1.
ČRKA

BELGIJSKO 
MESTO,

LUIK

AVAR

4 PONJAVA,
PLAHTA

ANION ALI
KATION

Infor-
mator

ZDRAVILO
V OBLIKI
OKROGLE
PLOŠČICE

OKAČ

BREZ-
BOŠTVO

NEMŠKO 
MESTO
SZ. OD

DRESDNA

21 ANDERS
ZORN

DAN, KO SE
NE DELA

RAZPRE-
DELNICA

17 JAMAJŠKI
SPRINTER

(USAIN)
KRATKO 

KRILO (POG.)

EGIPČAN-
SKI STVAR-
NIK SVETA

BROM

16

GRŠKA
BOGINJA
NESREČE

ZAJEDAV-
SKA

ŽUŽELKA
NA DREVJU

ELVIS
PRESLEY

NEMŠKI 
PISATELJ 

(THOMAS)

LEVČEK

15 FR. ŠAN-
SONJER

(JACQUES)
SL. LIT. ZG.
(ALFONZ)

RADIO-
AKTIVNI

KEMIJSKI
ELEMENT

(Bk)

9 TOBOGAN
ALI

GUGALNICA
IVO

ANDRIĆ

3

RIMSKA 
ŠTEVILKA

51

SLEPIČ (V
MEDICINI)

OSKAR
KOGOJ

18 ZORAN
JANKOVIĆ

IGRALEC
WALLACH

ČEBELJA
TVORBA
V PANJU

STARO-
GRŠKI 

BASNO-
PISEC

NARODNO-
ZABAVNA
SKLADBA

A, B, C, 
?, D, ?

MOŠKI
SPOLNI UD

KRAVJI
GLAS

ATLETINJA,
KI NE

SKAČE IN
NE MEČE

6 22
ZAJTRK,

KOSILO, ?,
VEČERJA

ANGELA 
MERKEL

PREBI-
VALEC

HRVAŠKE
REKE

EDINA,
ORIGI-
NALNA

LISTINA,
ENOJNIK

12

Križanka Informator December '20.indd   1 26. 11. 2020   17:52:54

nagRadna križanka št. 33

geslo križanke pošljite do 15. januarja 2021 na naslov: občina dravograd, trg 4. julija 7, 2370 dravograd.  v nagradni križanki ne smejo sodelovati osebe, zaposlene na občini 
dravograd, kakor tudi ne njihovi ožji družinski člani. 

naGrajenCI naGradne KrIŽanKe – InForMaTor, ŠT. 32
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. 32: VODORAVNO: svetloBa, metronom, adIaBata, renta, on, paŽ, ant, folksvagen, Joel, InUItI, 
dvIgalka, lInČ, dr, alo, ks, Ika, kravl, snaHa, ps, zmazek, pelIn, ole, prapodoBa, HIparIon, pse, In, vrat, kres, klIC, astaIre, traJnIk, 
lk, madUro, atol, nItJe, sIga, eno, Imam, santa marIa, Car, kreJaČ, lesk, a Ha, aBdera, asta.   Geslo: SPROSTITEV OB DRAVI.

NAVODILO: Končno geslo križanke je sestavljeno iz štirih besed (3-3-9-10), dobite pa ga tako, da izpišete črke na poljih, označenih s številkami.




