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Dvorec Robindvor je stal na robu velikega posestva 
nekje od zgodnjega 15. stoletja naprej. Po velikosti 
je bil večji celo od gradu na Podgradu. Ob gradnji 
naselja Robindvor je bil že povsem dotrajan in 
nevaren za prebivanje, zato so ga ob gradnji pete 
faze blokov podrli. Fotografije so iz 1979, dvorec so 
podrli 1981.
 
Posnetek zadnjih ur Robindvora si poglejte na 
strani Zgodovinarskega društva Dravograd, www.
zddravograd.com
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Spoštovane občanke in občani!
 

Spet je pred vami naš občinski časopis »Informator«, 
tokrat v nekoliko spremenjeni obliki. Njegov uredniški 
odbor se je odločil, da bi bilo branje zagotovo 
zanimivejše, če bi ga nekoliko predrugačili. Vesela 
sem, ko slišim, da je ta obveščevalec, kot ga včasih 
imenujemo, med vami dobro sprejet. Zahvaljujem 
se vam tudi za vsak prispevek v njem. Želim, da še 
naprej ostaja kot dopolnilna možnost pridobivanja 
informacij ob glavni na sestankih pri nas na upravi 
ali v lokalnem okolju. Na občinski upravi se bomo 
trudili biti čim bolj komunikativni z vami, če bodo le 
razmere dopuščale. 

Vsebina te številke ne odstopa od utečenega 
pristopa, je v sliki in besedi. 

Pravkar mineva petnajst mesecev, odkar se je v 
prebujajoči se pomladi kot strela z jasnega neba 
pojavil koronavirus, ki nam še do danes ni pustil 
normalno živeti. Že velikokrat smo slišali, da gre za 
t. i. »biološko vojno«, ki zahteva nov način življenja, 
na katerega se je treba ustrezno pripraviti ter živeti 
v skladu z navodili. 

Ob izbruhu te pandemije se še dobro spominjam 
prvih sestankov, opravljenih s člani civilne zaščite 
naše občine, ko smo v negotovih trenutkih tuhtali, 
kaj sploh lahko storimo. Zavedali smo se, da smo 
proti bolezni covid-19 precej nemočni, saj je 
ne poznamo, a na neki način bi morali pred njo 
obvarovati naše prebivalce in jim tudi omogočati 
znosno življenje v času njenega trajanja. Kot že 
večkrat smo tudi tokrat ugotavljali, kako izrednega 
pomena je kvalitetna sestava civilne zaščite, ki zna 

in zmore v kritičnem času potegniti prave poteze. 
In mi imamo tako organizirano civilno zaščito. Njeni 
člani delujejo usklajeno in zagnano. Vsak od njih se 
zaveda svoje vloge in brezpogojno sprejema naloge, 
ki so mu odrejene. Svoje znanje in sposobnosti so 
ob različnih nevarnih situacijah pokazali že večkrat 
in tudi v covid krizi je bilo tako. Posebej pomembno 
vlogo so v tem času odigrali poveljnik CZ, podžupan 
in ga. Dominika Knez, ki je in še vedno vsakodnevno 
poroča o stanju na področju te bolezni. Vsem smo 
iskreno hvaležni. 

Lahko rečemo, da je obdobje, ki nam je v marsičem 
spremenilo način bivanja, skoraj že za nami. Zakaj 
skoraj? Življenje se sicer vrača na stare tirnice, 
počasi, korak za korakom, a posledice te krize 
šele prihajajo. Poraja se vse več neodgovorjenih 
vprašanj za prihodnost. Zagotovo je v ospredju skrb 
vzbujajoči pomislek glede krize v gospodarstvu, 
zlasti v storitveni dejavnosti, in sicer tako v tem času 
kot tudi v prihodnosti, vzdržljivosti zdravstvenega 
sistema, če se v jeseni ta zdravstvena drama ponovi. 
Odgovore na ta vprašanja bo prinesel le čas.

Ko sem premišljevala o dogajanjih v zadnjih tednih, 
so me preplavili precej mešani občutki. Mnoge 
izmed njih bi težko definirala, a zagotovo je bil 
eden močnejših med njimi občutek hvaležnosti. 
Hvaležna sem, da smo v zadnjih tednih delovali kot 
eno v smislu odprave koronavirusa v naši sredini. 
Niti eden med nami ni bil pozitiven nanj in tudi ni 
zbolel. Hvala vsem! 

Zagotovo pa ostaja vprašanje: Kako naprej? Z 
razumevanjem in strpnostjo bomo znali pluti dalje 
tudi po nekoliko bolj neznani poti kot do zdaj. 
Vsakodnevno se s sproščanjem ukrepov vračamo 
v ustaljen vsakdan. Delo se ponovno seli v pisarne, 
otroci so se vrnili v šolske klopi, javni promet se 
je vzpostavil, začele so se nekatere prireditve in 
različna druženja. Realnost se je odela v nekoliko 
drugačna »oblačila«, prinesla je nove izzive, za katere 
verjamem, da jim bomo kos. Pogumno naprej!

V prihajajočih dneh naša lokalna skupnost praznuje 
svoj praznik. Letos bo praznovanje še slovesnejše, 
saj hkrati praznujemo tridesetletnico osamosvojitve 
države Slovenije. Želim, da bi bilo praznovanje 
veselo in ponosno, saj nam je s skupnimi močmi 
uspelo prebroditi zdravstveno krizo, hkrati pa nam je 
uspelo tudi (glede na razmere v sicer skromnejšem 
obsegu) polepšati in izboljšati okolje, v katerem 
živimo in s tem naredili naše življenje še za kakšno 
stopnjo bogatejše.

Vaša županja,
Marijana Cigala 



junij 2021 | št. 344 Informator

So ljudje, ki z življenjem in delom 
za druge pustijo izjemen pečat. 
Tak je prav gotovo Franc Vreš, ki je 
dal občini in domačemu kraju tisto 
najboljše in najlepše, kar je v njem. 
In s Francem se skupaj veselimo 
njegovega častitljivega jubileja, ki ga 
je praznoval v januarju – 90 let. 

Franc Vreš je bil 14. 1. 1931 rojen na 
manjši kmetiji na Donački gori, kjer je 
že kot mlad izgubil starša. Po končani 
osnovni šoli se je odločil, da se bo 
izučil za kovača. Tako je v letu 1950 
dobil ponudbo za delo v železarni 
na Ravnah in se preselil na Koroško. 
Ob delu je nato opravil študij za 
delovodjo, kasneje še za strojnega 
tehnika. S tem se je njegova kariera 
začela strmo vzpenjati. V zgodnjih 
šestdesetih so v železarni prepoznali 
njegovo kakovost in ga postavili za 
vodjo izobraževanja mladega kadra 
v Šolskem centru Ravne. 

Ženo Angelo je, še mladoletno, 
spoznal leta 1957, preko sodelavca iz 
Črneč. Ljubezen, okronana s poroko, 
je bila povod za selitev v Dravograd, 
v kraj, kjer je pustil velik pečat. V 
zakonu sta se jima rodila sinova 
Branko in Lovro. 

Mlad, zagnan in družaben, kot 
je bil, se je takoj vključil v okolje, 
tudi sokrajani so ga lepo sprejeli. 
Hkrati je opazil, da bi se v kraju dalo 
marsikaj popraviti ali izboljšati. Tako 
je postal občinski funkcionar, postal 
je predsednik občinskega sveta. 
Preko te funkcije so ga spoznali 
občinski možje in ga nagovarjali, 
naj pusti službo v Šolskem centru 
Ravne in se zaposli na občini. Po 
vztrajnem prigovarjanju je popustil 
in se občinarjem pridružil v letu 1977. 
Njegova kariera tam ni trajala dolgo, 
saj so ga premestili na Monter, kjer 
je bil zadolžen za njegovo sanacijo. 
Ta je bila sicer uspešna, a so se leta 
stresa poznala na Frančevem zdravju, 
zato se je leta 1987 upokojil.

Ko je bil predsednik Izvršnega 
sveta Občine Dravograd, si je zelo 
prizadeval, da je 23 oddaljenih kmetij 
dobilo elektriko. Ima velike zasluge 
za asfaltirano cesto od Šentjanža do 
Sel, s katero sta se povezali Občina 
Dravograd in Mestna občina Slovenj 
Gradec. Pomnimo, da je predsedoval 
gradbenemu odboru za izgradnjo 
Koroškega doma starostnikov Črneče 
– 2. del gradnje. Bil je zaslužen 
za napeljavo telefona v Krajevni 
skupnosti Črneče. Od šest priključkov 
se je po njegovi zaslugi število le-teh 
povečalo na 82. Ogromno dela je 
opravil kot predsednik gradbenega 
odbora za asfaltiranje ceste od 
Dravograda skozi Črneče do Libelič. 
Prav tako je predsedoval gradbenima 
odboroma za izgradnjo vodovoda 
in kanalizacije v Črnečah. Mnogo 
zaslug ima pri obnovi črneške šole 

in pri izgradnji mrliške vežice. Bil 
je pobudnik, udeleženec in vodja 
mnogih skupnih del. En mandat je bil 
župan Občine Dravograd. Kot župan 
je zelo veliko naredil na področju 
gospodarstva in industrije. Zlasti si 
je prizadeval za razvoj industrijske 
cone STTC in industrijskega centra v 
Otiškem Vrhu ter carine.

Delo med ljudmi in za kraj je vedno 
poživljalo njegovo srce. Ustanovil je 
tudi nogometni klub DOČ, s katerim 
je tudi sam, še mnogo let, uspešno 
nastopal v občinski nogometni 
ligi. Bil je govornik na mnogih 
proslavah, slovesnostih in pogrebih. 
Kot član se je udejstvoval v mnogih 
občinskih društvih. Z vrlinami, kot so 
poštenost, odkritost, razgledanost, 
prizadevnost, podjetnost, vztrajnost 
in uspešnost, si je Franc pridobil velik 
ugled in spoštovanje med ljudmi, in 
sicer ne samo v Krajevni skupnosti 
Črneče, temveč tudi v občini. Zato je 
v letu 2016 prejel naziv Častni občan 
Občine Dravograd. 

Verjetno je ušla iz spomina še 
kakšna njegova zasluga za napredek 
Krajevne skupnosti Črneče ter 
prepoznavnost in razvoj Občine 
Dravograd. Ob visokem jubileju mu 
želimo vse najlepše in naj mu zdravje 
služi še mnogo let! Iskrene čestitke!

Uredništvo Informatorja

Prirejeno po dokumentarnem filmu Koroške 
TV Dravograd; za pomoč se prijazno 
zahvaljujemo Aniti Stepišnik.

ČASTNI OBČAN FRANC VREŠ PRAZNUJE 90 LET

DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE V ČASU EPIDEMIJE 
KORONAVIRUSA (COVID-19)
Občinska uprava Občine Dravograd 
se je, tako kot vse druge občinske 
uprave v Sloveniji, v t. i. »drugem« 
oz. »tretjem valu« epidemije 
koronavirusa spopadala in učinkovito 
izvajala aktivnosti glede ukrepov 
za preprečevanje širitve okužb s 
koronavirusom (COVID-19 – SARS-
CoV-2).

Z Odlokom o razglasitvi epidemije 
nalezljive bolezni COVID-19 na 
območju Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 73/2021 z dne 13. 
5. 2021), ki velja od 17. 5. 2021, je 

bila na območju Republike Slovenije 
ponovno razglašena oz. podaljšana 
epidemija koronavirusa (COVID-19), 
in sicer vključno od 17. 5. 2021 do 
vključno 15. 6. 2021. S tem je bila 
epidemija COVID-19 podaljšana do 
15. junija 2021.

Zaradi preprečevanja širjenja okužb s 
COVID-19 smo zaposleni na občinski 
upravi dosledno upoštevali vsa 
priporočila in navodila NIJZ, in sicer: 
nošenje mask, fizično (socialno) 
razdaljo ter seveda higieno rok 
in kašlja. V prostorih občinske 

uprave smo ustrezno namestili 
razkuževalnike za roke oz. nabavili 
ustrezno količino razkužila. Telesne 
temperature (za zdaj) zaposlenim in 
strankam ne merimo zaradi priporočil 
informacijskega pooblaščenca.

Delo naših zaposlenih na terenu smo 
omejili zaradi epidemioloških razmer. 
Tako so bili zaposleni na terenu 
prisotni le v nujnih in neodložljivih 
primerih, z upoštevanjem vseh 
priporočil NIJZ.

Kljub upoštevanjem vseh priporočil 
in ukrepov NIJZ smo žal letos, 
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predvsem v mesecu februarju, med 
zaposlenimi zabeležili kar nekaj 
okužb s COVID-19.

Občinska uprava se je na delovnem 
področju uspešno prilagajala novim 
razmeram in se posluževala tudi dela 
na domu, kar je bilo v teh časih nujno 
potrebno. Takšnega načina dela se 
bo verjetno treba posluževati tudi v 
prihodnosti.
  
S strankami smo letos v veliki meri 
poslovali brez fizičnih stikov oz. 
brez njihove navzočnosti, in sicer po 
navadni pošti, e-pošti in telefonsko. 
Organizirali smo le sestanke, ki so 
bili nujno potrebni za nemoteno 
opravljanje in izvajanje zakonsko 
določenih nalog občine oz. občinske 
uprave.  

Seje občinskega sveta so se v letu 
2021, v času razglašene epidemije 
COVID-19, izvajale na daljavo, preko 
video konferenc (MS Teams).

Kljub epidemiji COVID-19 pa se v naši 
občini zelo trudimo, da zastavljeni 
cilji in projekti potekajo karseda 
nemoteno. 

Izvajajo se rekonstrukcije (občinskih) 
cest ter protiprašne zaščite cest (cesta 
na Robindvor s pešpotjo, Gvidan, 
Lambizer, obnova lokalne ceste Vič–
Goriški Vrh ter cesta na Podgrad s 
pešpotjo).

Nadalje izvajamo aktivnosti glede 
različnih projektov:

Skoraj 50 milijonski dolgoletni 
medobčinski projekt »Oskrba 
s pitno vodo v porečju Drave 
– 3. sklop«, v katerem je Občina 
Dravograd opredeljena kot 
vodilna;
Dvorec Pukštajn nekoč in danes (v 
izvajanju − zaključna faza);
Vzgojno interpretacijska vodna 
učna pot »Bobrček« (Geopark 
Karavanke – »NaKult«, v izvajanju 
− zaključna faza);
Naša Drava (uspešna prijava na 
razpisu LAS in na EKSRP, v izvajanju 
− izbira izvajalcev).

Pripravljamo tudi projekte, ki se bodo 
začeli izvajati jeseni 2021:

Bukovska ledenica (uspešna 
prijava na razpisu LAS, čakamo 
na potrditev na EKSRP, razpis za 
izvajalca v juliju 2021);
»Koroška 100 let pozneje« 
(priprava vloge za neposredno 
potrditev, razpis za izvajalca v 
septembru 2021);

•

•

•

•

•

•

Kolesarska povezava Dravograd–
Otiški Vrh (projekt sofinanciran 
s strani EU, pričakujemo sklep o 
podpori, razpis za izvajalca v juniju 
oz. juliju 2021);
Poslovna cona Otiški Vrh 
(projekt sofinanciran s strani EU, 
pričakujemo sklep o podpori, 
razpis za izvajalca predvidoma 
julija oz. avgusta 2021);
Sekundarna kanalizacija v 
aglomeraciji Vič (projekt, 
sofinanciran s strani EU, priprava 
vloge za neposredno potrditev na 
MOP, sklep o podpori pričakujemo 
julija 2021, razpis za izvajalca v 
avgustu oz. septembru 2021);
Pametna mesta in skupnosti (EU) − 
»Digitalna Koroška – zelena, zdrava 
in varna« (projekt sofinanciran s 
strani EU, prijavili smo se na razpis 
MJU, pričakujemo potrditev oz. 
izbor našega projekta na javnem 
razpisu);
Sekundarni vodovod Šentjedert in 
prevezave obstoječih vodovodnih 
sistemov (smo v fazi pridobivanja 
gradbenega dovoljenja, razpis za 
izvajalca bo objavljen predvidoma 
v avgustu 2021);
več manjših projektov (počivališče 
za avtodome TPC Rener, 
nadstrešek Bukovje, osvetlitev 
grajskih razvalin na Gradu).

Pri tem se trudimo, da smo pri 
prijavah na javne razpise čim bolj 
uspešni, kar pa je ob zelo kratkih 
razpisnih rokih in zahtevnih razpisnih 
pogojih večkrat zelo težko. 

V sklopu t. i. participativnega 
proračuna 2021 Občina Dravograd 
za naše krajevne skupnosti aktivno 
izvaja (manjše) projekte v skupni 
vrednosti okoli 100.000,00 €.

V prihodnosti se bomo še nadalje 
trudili za izvajanje različnih projektov 
(npr. Zdravstveni center Dravograd), 
izgradnjo javne infrastrukture 
(cestne, kanalizacijske in vodovodne 
ter javno razsvetljavo) in skrbeli za 
enakomerni razvoj naše občine oz. 
naših krajevnih skupnosti. Upamo, da 
bomo pri tem deležni tudi sredstev 
iz novega Načrta za okrevanje in 
odpornost EU (2021−2026).

Na področju družbenih dejavnosti 
uspešno in zgledno sodelujemo z 
javnimi zavodi (Vrtec Dravograd, 
ZD Dravograd, OŠ Neznanih talcev 
Dravograd, PŠ Šentjanž, JZ Dravit 
in Knjižnica Dravograd), ostalimi 
javnimi zavodi, katerih soustanovitelj 

•

•

•

•

•

•

je Občina Dravograd, Centrom za 
socialno delo Koroška, DSO (KDS 
Črneče, Dom sv. Eme), VDC (Zveza 
Sonček), CUDV, Rdečim križem, 
Karitasom, raznimi društvi ipd.

Na področju zaščite in reševanja 
odlično sodelujemo s Civilno zaščito 
oz. njenimi člani (ki so se v teh 
kriznih časih morali izkazati še toliko 
bolj in so v veliki meri prispevali k 
zmanjšanju oz. preprečitvi širjenja 
okužb s COVID-19), Gasilsko zvezo 
Dravograd in PGD.

Aktivno izvajamo tudi zemljiško 
politiko (prodaja, nakup, oddaja 
zemljišč v najem). Na tem področju 
so pereč problem še vedno ureditve 
lastništva občinskih cest, kar smo 
podedovali iz prejšnjega družbenega 
sistema pred osamosvojitvijo 
Slovenije. Zato v tem delu lastnike 
zemljišč, preko katerih potekajo 
kategorizirane občinske ceste, 
ponovno prosimo za aktivno 
sodelovanje in obilo strpnosti.

Občanom, občinskim svetnikom, 
strankam, zaposlenim ter našim 
javnim zavodom se iskreno 
zahvaljujemo za razumevanje in 
sodelovanje v teh precej težkih 
kriznih časih. Hkrati se zahvaljujemo 
za dosledno spoštovanje vseh 
ukrepov oz. priporočil NIJZ ter 
navodil občinske uprave. Razmere 
v javnem življenju, s pospešenim 
cepljenjem proti COVID-19, vsekakor 
gredo v lepšo smer, zato v prihodnosti 
pričakujemo, da se bo stanje čim 
bolj normaliziralo tudi pri delovanju 
občinske uprave. 

Na koncu vsem občankam in 
občanom izrekamo iskrene čestitke 
ob prazniku dneva državnosti ter 
ob našem občinskem prazniku (4. 
julij). Želimo, da okrogli jubilej – že 
30. letnico obstoja naše nove države 
Republike Slovenije − preživite s 
ponosom, v pozitivnem duhu ter v 
duhu enotnosti, kar smo Slovenci v 
svoji zgodovini že večkrat dokazali. 
Hkrati vas vabimo, da se v teh 
prazničnih dnevih, v okviru svojih 
zmožnosti, udeležite proslave ob 
dnevu državnosti ter ostalih različnih 
prireditev, ki bodo v teh dneh in v 
bližji prihodnosti potekale v naši 
občini.

Ostanite zdravi!

OBČINA DRAVOGRAD
občinska uprava
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V letu 2021 se je začela obnova 
gostinskega dela v dvorcu Bukovje 
in ureditev apartmaja, za kar si je 
občina zagotovila sofinanciranje z 
sredstvi EU iz sklada EKSRP. Dvorec 
Bukovje bo tako pridobil še zadnje 
obnovljene prostore in s tem 
bo zaključena celotna prenova 
dvorca. Izvedba projekta bo 
omogočila boljše pogoje za delo 
zaposlenih in omogočala nove 
nočitve ter izboljšala gostinsko 
ponudbo dvorca. Obnovljeni 
prostori bodo namenjeni za 
točilnico, razdelilno kuhinjo in 

zajtrkovalnico v pritličju ter večji 
apartma v 1. nadstropju. 

Prav tako je bila občina uspešna 
s prijavo na 6. javni poziv LAS 
MDD in se tako predvideva 
rekonstrukcija ledenice pri dvorcu 
Bukovje, ki predstavlja edinstven 
objekt v Sloveniji. Obnova tega 
objekta se bo začela izvajati 
predvidoma septembra 2021. 

VZGOJNO INTERPRETACIJSKA VODNA UČNA POT 
BOBRČEK IN INFO CENTER GEOPARK KARAVANKE
Občina Dravograd si je uspešno 
pridobila evropska sredstva za 
ureditev info centra Geopark 
Karavanke v dvorcu Bukovje 
ter ureditev tematske poti okoli 
črneškega zaliva v okviru projekta 
NaKult, Interreg SI-AT. Obnovljeni 
prostori v dvorcu Bukovje so 
namenjeni predstavitvi Geoparka 
Karavanke in stalnim razstavam 
o reki Dravi in življenju ob njej. 
Trenutno potekajo še zadnje 
uskladitve glede vsebine razstave 
in ustrezne opreme info centra. 
Prostor bo hkrati primeren tudi za 
razne seminarje in izobraževanja. 
Spomladi 2021 pa se je uredila 

tematska pot okrog črneškega 
zaliva. Vodna tematska pot 
Bobrček ima izhodišče pri 
opazovalnici ptic, nadaljuje se 
s petimi opazovalnimi točkami, 
ki predstavljajo vsaka svojo 
temo iz živega sveta ob jezeru 
in se konča z zadnjo opazovalno 
točko pri Ribiškem domu. 
Skupaj z info centrom v Bukovju 
bo predstavljala nov turistični 
produkt in popestrila turistično 
ponudbo občine.

PROJEKT GRAD PUKŠTAJN NEKOČ IN DANES

KANALIZACIJA ČRNEČE – faza A
Občina Dravograd je od julija do 
novembra 2020 izvedla projekt 
rekonstrukcije kanalizacijskega 
sistema v Črnečah. Z izvedbo 
projekta smo rešili dolgo 
trajajoč problem z odvajanjem 
odpadne vode na tem področju 
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. Spomladi 
2021 je novo infrastrukturo v 
upravljanje prevzelo podjetje 
JKP Dravograd, ki je že začelo 
tudi z izvedbo priklopov na novi 
sistem. Uporabniki so bili o tem 
tudi obveščeni, zato prosimo 
krajane Črneč, do katerih je 
nova infrastruktura zgrajena, 
da kontaktirajo z omenjenim 
podjetjem in se dogovorijo za 
izvedbo priklopa. 

Miran Breg,
vodja referata za gospodarske
dejavnosti in urejanje prostora

INVESTICIJE
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GVIDAN

CESTE

LAMBIZER

Nameščena varovalna ograja pod p. d. Gvidanom

Asfaltiranje ceste

Obnovljena cesta

Pripravljena tamponska podlaga za asfaltiranje

Suha kamnita zložba nad podpornim zidom

V mesecu maju se je z izvajalcem gradbenih del − 
podjetjem SGP POKERŽNIK d.o.o. iz Dravograda 
sklenil Aneks št. 3 za podaljšanje pogodbenega 
roka do 31. 7. 2021 zaradi snegoloma v mesecu 

decembru 2020, ki je povzročil ogromno škodo v 
gozdovih na področju Cviterškega sedla, tako da so 
morali lastniki gozdov nemudoma začeti s spravilom 
lesa ob trasi ceste proti p. d. Gvidanu.

Nameščena varovalna ograja pod p. d. Posratom
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CESTA NA PODGRAD S PEŠPOTJO

Gradnja stopnicOdstranjevanje dela garaže za ureditev dovozne poti

Že zgrajen del pešpoti v smeri proti Mariborski cesti Že zgrajen del pešpoti v smeri proti Robindvoru

Pogodba z izvajalcem gradbenih del − podjetjem 
SGP POKERŽNIK d.o.o. iz Dravograda, ki je bilo 
izbrano na javnem razpisu, je bila podpisana 27. 5. 
2021, gradbeni nadzor pa opravlja podjetje JOHAN 
GRADBENO SVETOVANJE IN INŽENIRING, LADISLAV 
SELINŠEK s.p. iz Starš.

Predmet javnega naročila je obnova odseka lokalne 
ceste LC 078021 Dravograd–Ojstrica–Junčko–
Pernice v naselju Pod gradom v dolžini okoli 612 
m, ki mora biti po sklenjeni gradbeni pogodbi 
dokončana do 30. 6. 2022. Gradbena dela naj bi se 
začela izvajati v mesecu septembru. 

CESTA NA ROBINDVOR S PEŠPOTJO

Pogodba z izvajalcem gradbenih del − podjetjem 
SGP POKERŽNIK d.o.o. iz Dravograda, ki je bilo 
izbrano na javnem razpisu, je bila podpisana 21. 
4. 2021, gradbeni nadzor pa opravlja podjetje MPI 
MILAN PRŠA s.p. iz Dravograda.

Predmeta javnega naročila sta obnova odseka 
lokalno zbirne ceste LZ 080011 Robindvor v dolžini 

okoli 300 m in izgradnja hodnika za pešce ob njej 
v dolžini okoli 110 m, kar mora biti po sklenjeni 
gradbeni pogodbi dokončano do 25. 8. 2021. 
Gradbena dela so se začela izvajati v mesecu maju 
(gradnja stopnic, urejevanje dovozne ceste proti 
garažam ipd.).

  

Matjaž Sedeljšak
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Projekt OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE − 3. SKLOP

Konec avgusta se bo zaključil 
obsežen infrastrukturni projekt 
»Oskrba s pitno vodo v porečju 
Drave – 3. sklop«. Pet koroških 
občin zgornje Dravske doline: 
Dravograd, Muta, Vuzenica, 
Radlje ob Dravi in Podvelka 
bodo z izgradnjo novega 
sodobnega in zmogljivega 
vodnega sistema zagotovile 
kvalitetno pitno vodo za okoli 
18.000 prebivalcev. 

Ko pitne vode zmanjka ali pa je 
nepitna, se zavemo, kako zelo 
pomembna je in kako nujno je 

potrebna v zadostnih količinah. 
Voda je temeljni pogoj za življenje, 
zdravje, opravljanje vsakodnevnih 
opravil in je temeljnega pomena 
za gospodarstvo, od koder 
prihajajo naši dohodki v obliki 
državnega in občinskega 
proračuna. Skratka, pitna voda 
predstavlja temeljno dobrino, 
ki posamezniku in skupnosti 
zagotavlja zdravo in kvalitetno 
življenje. 

Študije strokovnjakov že nekaj let 
kažejo, da se bo zaradi klimatskih 
sprememb in vsesplošnega 

onesnaženja planeta količina 
pitne vode zmanjševala in da bo 
oskrba z njo postajala vedno večji 
problem. 

Po Ustavi RS ima vsak državljan 
pravico do kvalitetne pitne vode, ki 
jo mora v čim večji meri zagotoviti 
lokalna skupnost v imenu države. 
V skrbi za občane so si župani 
prej omenjenih petih koroških 
občin pred nekaj leti zastavili 
cilj, da večinskemu delu svojih 
občanov pitno vodo zagotovijo 
iz novozgrajenega vodovoda. 
Ker bi bil tak projekt za občinske 
proračune finančno prezahteven 
in ga zato ne bi uspeli izpeljati, so 
se odločili za skupno prijavo na 
razpis za pridobitev EU sredstev 
iz Kohezijskega sklada iz EU 
finančne perspektive 2014/2020 
ob sofinanciranju proračuna RS 
in dela lastnih sredstev ter začeli z 
gradnjo enega največjih projektov 
na Koroškem.

Tako je 29. marca 2016 v dvorcu 
Bukovje dravograjska županja 
kot zakonita zastopnica vodilne 
občine za projekt slovesno 
podpisala pogodbo o gradnji z 

Nadzorni center v Radljah ob Dravi

Obloga brežine potoka za potrebe 
izgradnje obvozne poti

OBNOVA LOKALNE CESTE VIČ–GORIŠKI VRH
V mesecu juniju se je z izvajalcem 
gradbenih del − podjetjem SGP 
POKERŽNIK d.o.o. iz Dravograda 
sklenil Aneks št. 1 za podaljšanje 
pogodbenega roka do 15. 9. 
2021 zaradi prioritetne izgradnje 
obvozne ceste na območju nove 
zazidave Vič – faza 2.

Matjaž Sedeljšak
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direktorjem podjetja Riko d.o.o., 
g. Janezom Škrabcem, na javnem 
razpisu izbranim izvajalcem 
investicije v partnerstvu s podjetji 
Kostmann, Slemenšek in Pomgrad. 
V vseh letih izvajanja te investicije 
so zaposleni na dravograjski 
občini skupaj s strokovnim timom 
iz ostalih štirih sodelujočih občin, 
župani, izvajalci gradbenih del, 
nadzorniki in drugimi strokovnjaki 
opravili nepredstavljivo veliko 
delo in sproti reševali številne 
probleme in težave na projektu ter 
kljub nekajkratnim podaljšanjem 
gradbene pogodbe projekt 
pripeljali do skorajšnjega konca. 

Z izgradnjo celotnega (okoli 
50 milijonov € vrednega) 
vodovodnega sistema se je v 
sodelujočih občinah zgradilo 
nekaj več kot 111.000 metrov 
cevovodov, 17 vodohranov, pet 
črpališč, 17 prečrpališč, devet 
hidropostaj in nadzorni center, 
ki je lociran v Industrijski coni 
Radlje ob Dravi, in tako se bo 
na vodovodni sistem na novo 
priključilo okoli 5000 prebivalcev. 

Celotna investicija je v 86,21 % 
neto vrednosti financirana iz 
sredstev Kohezijskega sklada 
EU in proračuna RS, preostanek, 
13,79 % pa prispevajo občine iz 
svojih proračunov. 22 % DDV je 
upravičen strošek in ga ni treba 
plačati. 

V Občini Dravograd je na 
obstoječi javni vodovodni 
sistem priključenih okoli 42 % 
vseh gospodinjstev. Ker so se v 
preteklosti povečevala naselja, 
je posledično na določenih 
področjih začelo primanjkovati 
pitne vode, zato je bila izgradnja 
novega vodovoda nujna. Po 
zaključku projekta bo tako na 
novo vodovodno infrastrukturo 
priključenih več kot 80 % vseh 
gospodinjstev. 

Na celotni trasi je Občina 
Dravograd pridobila okoli 36 km 
cevovoda. Zgradili so se štirje 

vodohrani, devet hidropostaj, tri 
prečrpališča in nadgradilo se je 
glavno črpališče na Črneškem 
polju. 

Trenutno se gradita hidropostaja 
za naselje Tribej (za oskrbo tega 
naselja s pitno vodo), saj se zaradi 
slabe kvalitete pitne vode ukinja 
vodno zajetje Matavunder. 

Priklopi na vodovodno omrežje 
bodo možni na območjih 
Šentjanža, Bukovske vasi, Sv. 
Jederti, Otiškega Vrha, Kronske 
gore, Selovca, Podklanca, 
Dobrove, Viča, centra Dravograda, 
Mariborske ceste, Sv. Boštjana, 
Vrat, Trbonj in Sv. Danijela.

Med gradnjo projekta oskrbe s 
pitno vodo so se izvajale tudi druge 
investicije ter se medsebojno 
kombinirale, kar pomeni, da so se 
določene investicije vzporedno 
izvajale in racionalizirale tako 
časovno kot finančno. Tak primer 
je gradnja kanalizacije in ureditev 
cest. 

Za vse na novo priključene 
uporabnike vodovoda velja 
povedati, da bodo morali plačati 
strošek izgradnje vodovodnega 
priključka, ki zajema nabavo in 
montažo digitalnega vodomera 
ter povezavo s cevmi od mesta 
priključitve na novozgrajenem 
vodovodu do svojega jaška. 
Poleg tega bo treba poravnati 
komunalni prispevek, ki je 
odvisen od površine parcele 
in površine objekta. V pripravi 
je nov Odlok o komunalnem 
opremljanju, ki bo opredeljeval 
način izračuna prispevka. Ker 
je strošek komunalne ureditve 
precej visok, Občina Dravograd 

že zdaj omogoča obročno 
odplačevanje. 

Ob aktivaciji tega sistema bo 
upravljanje prevzelo JKP Radlje 
ob Dravi. V ta namen so v 
Industrijski coni Radlje ob Dravi že 
zgradili sodoben nadzorni center. 
Trenutno se center opremlja 
z računalniško opremo, ki bo 
operaterju omogočala sprotno 
kontrolo gibanja pitne vode ter 
njenega stanja v vodohranih. 
Zaradi velike odvisnosti sistema 
od elektrike je bilo treba zagotoviti 
tri ustrezne agregate, ki bodo ob 
eventualnem izpadu električne 
energije le-to zagotavljali in 
omogočali nemoteno oskrbo 
s pitno vodo. Sicer pa je na 
območju Občine Dravograd le 
nekaj manjših predelov, kjer ni 
mogoče zagotavljati pitne vode 
iz gravitacijskih vodnih virov.

Ob skorajšnjem koncu investicije 
se županja Marijana Cigala skupaj 
s sodelavci pri projektu zahvaljuje 
vsem občanom za strpnost v času 
gradnje, strokovnim sodelavcem 
za dobro opravljeno delo in 
strokovnost, ki so jo pokazali v 
času trajanja investicije. Kot še 
dodaja, bo v času preskušanja 
sistema zagotovo še prihajalo 
do manjših težav, zato prosi za 
razumevanje še naprej. Morebitne 
težave se bodo odpravljale v čim 
krajšem času. Treba je biti ponosen 
na novozgrajeno investicijo, ki bo 
koristila ne le nam, ampak tudi 
(ali še bolj) našim zanamcem, 
kajti pitna voda je naše bogastvo, 
s katerim se ravna skrbno in 
gospodarno. 

Piar služba: KTV Dravograd, d.o.o.
Anita Stepišnik

PROJEKT OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE - 3. SKLOP

OBČINA
DRAVOGRAD

OBČINA
MUTA

OBČINA
VUZENICA

OBČINA
RADLJE OB 

DRAVI

OBČINA
PODVELKA
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Javno komunalno podjetje Dravograd

PITNA VODA
Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o. s pitno 
vodo oskrbuje 3967 prebivalcev, 167 pravnih oseb 
in 50 družbenih dejavnosti, kar pomeni 44,65 % 
prebivalstva v občini Dravograd. Skupna letna 
količina distribuirane vode je v letu 2020 znašala 
235.331 m3, od tega je poraba v gospodinjstvih 
znašala 175.110 m3 ter v gospodarskih družbah in 
družbenih dejavnostih 60.221 m3.

V upravljanju imamo dva vodooskrbna sistema s 
skupno dolžino vodovodnega omrežja dimenzije 
nad DN 80 mm 45,746 km. Na sistemih imamo 
zgrajenih šest vodohranov, dve črpališči in tri 
hidropostaje. Voda v vodovodnem sistemu 
Dravograd se zagotavlja z gravitacijskimi viri in 
enim črpališčem – vrtina Črneče, vodovodni sistem 
Trbonje pa se napaja izključno iz vrtine Trbonje.

Za zagotavljanje mikrobiološke ustreznosti pitne 
vode na sistemih izvajamo stalno dezinfekcijo pitne 
vode s kloriranjem. Plinsko kloriranje pitne vode je 
najpogosteje uporabljen postopek dezinfekcije in 
je hkrati z minimalnimi koncentracijami preostalega 
– rezidualnega klora v pitni vodi tudi pokazatelj 
uspešnosti dezinfekcije in posredno dokaz, da je 
voda mikrobiološko varna. 

V letu 2020 so se vrednosti prostega klora gibale 
od 0,10 do 0,29 mg/l. Največja dovoljena količina 
preostalega klora po priporočilih Svetovne 
zdravstvene organizacije znaša 5 mg/l.

Strokovno spremljanje kakovosti pitne vode z 
jemanjem vzorcev in laboratorijsko preizkušanje 
pitne vode izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano iz Maribora.

Delež skladnih vzorcev pitne vode, odvzetih v 
notranjem nadzoru:

PREISKAVE PITNE VODE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
VZETI VZORCI 78 71 76 160 73 69 61 59
SKLADNI VZORCI 66 62 69 151 73 68 60 58
NESKLADNI VZORCI 15 9 7 9 0 1 1 1
SKLADNI VZORCI v % 84,6 87,32 90,79 94,375 100 98,57 98,36 98,31

Ustreznost pitne vode se v Sloveniji spremlja 
na dva načina: v okviru notranjega nadzora na 
osnovi sistema HACCP (Hazard Analysis Critical 
Control Point) oz. ATKKT (Analiza tveganja kritičnih 
kontrolnih točk) in preko državnega monitoringa 
pitnih vod.

V letu 2020 je bilo za osnovne kemijske parametre 
(temperatura, elektroprevodnost, pH, barva, 
motnost, oksidativnost, amonij, nitriti, kloridi) 
odvzetih 18 vzorcev, ki so bili vsi skladni s 
Pravilnikom. Na razširjene kemijske preiskave sta 
bila odvzeta dva vzorca za nitrate, atrazin, kovine 
in indeks mineralnih olj. Za trihalometane (THM) so 
bili odvzeti trije vzorci. Izvedena je bila tudi meritev 
trdote vode (gravitacijski vodni viri Matavunder, 
Ojstrica in Goriški Vrh 4,8 °N, črpališče Črneče do 
5,8 °N in črpališče Trbonje 7 °N). Od vseh odvzetih 
vzorcev na razširjene kemijske parametre so bili 
vsi skladni s Pravilnikom o pitni vodi. Na osnovne 
mikrobiološke parametre je bilo odvzetih 59 
vzorcev, od katerih eden ni bil skladen s Pravilnikom 
o pitni vodi. Presežen je bil parameter 1 Koliformna 
bakterija, ki po mnenju NLZOH ne ogroža zdravja 
ljudi. Vzrok neskladnega vzorca je bila notranja 
inštalacija objekta, kar je lastnik rešil z dezinfekcijo 
hišne instalacije in ponovnim odvzemom vzorca, ki 
je bil skladen.

V okviru državnega monitoringa pitnih vod sta 
bila na omenjenih vodovodnih sistemih odvzeta 
dva vzorca za osnovne kemijske in mikrobiološke 
parametre. Na razširjene kemijske preiskave so bili 
za nitrate odvzeti trije vzorci, prav tako za kovine, 
arzen in trihalometane (THM) trije vzorci. Vsi vzorci 
so bili skladni.
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Podatki o rezultatih laboratorijskih preizkušanj pitne 
vode, pridobljenih v okviru notranjega nadzora, 
so javni in v celoti mesečno objavljeni na spletni 
strani podjetja: www.jkp-dravograd.si. Rezultati 
državnega monitoringa in inšpekcijskega nadzora 
so javni in na vpogled pri upravljavcu. V letu 2020 
ni bilo inšpekcijskega nadzora na vodovodnem 
sistemu. Glede na rezultate analiz vzorcev vode je 
bila voda v letu 2020 primerne kakovosti za pitje 
in uporabo v gospodinjstvih, tveganja za zdravje 
uporabnikov pa ni bilo. 

V primeru odstopanj in omejitev uporabe pitne vode 
iz javnega vodovodnega omrežja bomo uporabnike 
pitne vode obveščali na podlagi Načrta o načinu 
obveščanja uporabnikov pitne vode na vodovodnih 
sistemih v upravljanju Javnega komunalnega 
podjetja Dravograd d.o.o., in sicer preko: a) Koroškega 
radia, http://www.koroski-radio.si; b) Spletne strani 
upravljavca, http://www.jkp-dravograd.si/,; c) KTV 
Dravograd; d) Občinskega glasila INFORMATOR; e) 
Lokalnega časopisa – Informator JKP Dravograd 
– v poštni nabiralnik; f ) aplikacije http://www.npv.
si/(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH).

ODPADKI
V letu 2020 je bilo na območju občine Dravograd 
skupaj zbranih 2.597.625,90 tone odpadkov, kar 
predstavlja prevzem odpadkov od 8.332 oseb, 42 
družbenih dejavnosti in 164 gospodarstev. Občani 
so odpadke zbirali v gospodinjstvih, na EKO otokih 
in v Zbirnem centru Otiški Vrh.

KOLIČINA (t)

KOCEROD mešani komunalni 
odpadki, BIO in kosovni odpadki, 
zeleni odrez

1.991,20

ZBIRNI CENTER (odpadna 
električna in elektronska 
oprema, sveče, gume, tonerji, 
gradbeni material, azbestno 
cementni materiali, jedilno in 
strojno odpadno olje, zdravila, 
baterije, spreji, pesticidi, olje, 
barve, papir, steklo, plastika)

606,43

SKUPAJ ZBRANI VSI ODPADKI V 
LETU 2020

2.597,63

V skladu z izvajanjem Odloka o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v občinah Koroške regije (Ur. 
I. RS št. 173/20) in Sporazuma o prenosu dejavnosti 
javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, 
sprejetega na 27. redni seji Sveta ustanoviteljev 
javnega podjetja Kocerod d.o.o. z dne 26. 2. 2021, 
je družba Kocerod novi skupni nosilec dejavnosti 
zbiranja komunalnih odpadkov za vseh 12 občin 
Koroške regije od 1. 4. 2021 dalje. 

Vse občane storitev zbiranja komunalnih odpadkov 
obveščamo, da za vse informacije glede odvoza in 
zbiranja odpadkov kontaktirate družbo KOCEROD 
d.o.o.

ODPADNO JEDILNO OLJE IZ 
GOSPODINJSTVA

Z namenom, da ljudem omogočimo pravilno 
odlaganje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev 
in s tem preprečimo nevarno onesnaževanje okolja, 
smo skupaj z Občino Dravograd dodatno namestili 
še štiri posode za zbiranje jedilnega odpadnega olja 
iz gospodinjstev.

Kam z odpadnim jedilnim oljem?
Ocvrt krompirček, krofi, perutničke … Po vsem tem 
pogosto zadiši v naših domovih, saj je cvrtje eden 
izmed zelo priljubljenih načinov priprave hrane pri 
nas. Do sem vse lepo in prav, a kam z odpadnim 
oljem, ki ostane po cvrtju v naših kuhinjah?

Odpadno jedilno olje je namreč prepovedano mešati 
z drugimi odpadki, prepovedano ga je odvajati v 
kanalizacijo, greznice ali neposredno v površinske 
vode. Odpadno olje je živilo, ki s tem, ko konča v 
okolju (v tleh ali v vodi), predstavlja zelo visoko 
organsko onesnaženje, ki ga morajo mikroorganizmi 
v naravi razgrajevati več let, da ni več škodljivega 
vpliva na naravo. Odpadna voda je z vsebnostjo 
jedilnega olja 3800-krat bolj obremenjena kot 
običajna komunalna odpadna voda. En liter na 
dan odvrženega jedilnega olja v kanalizacijo tako 
predstavlja obremenitev ekvivalentno 19 osebam. 
Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in 
mastmi (Ur. list RS 70/08) določa, da gospodinjstva 
odpadno jedilno olje zbirajo ločeno. 
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Zakaj je še pomembno ločeno zbirati odpadno 
jedilno olje?
Če zlijemo odpadno jedilno olje v odtoke, lahko pride 
do zamašitve odtočnih cevi, pojavijo se mali glodavci, 
težave nastanejo tudi na sistemu za odvajanje in 
čiščenje odpadne vode. Zlivanje maščob in olj v 
kanalizacijo namreč povzroča mastne obloge na 
kanalih, zmanjšuje pretočnost kanalov, maščoba se 
oprijema hidromehanske opreme na čistilni napravi 
in povzroča rast nitastih bakterij, ki motijo proces 
čiščenja. Čiščenje kanalizacijskih cevi, ki so globoko 
zakopane pod zemlje, vsekakor ni enostavno.

Prav tako pa velja tudi, da odpadno jedilno olje 
ne sme končati v greznicah ali malih komunalnih 
čistilnih napravah, saj se izloči na površino in 
onemogoči vnos zraka do odplak, kar povzroči 
slabo delovanje ali celo prekinitev delovanja 
greznice ali male komunalne čistilne naprave. 
Prav tako polivanje po kompostih ali travnatih 
površinah zaradi visoke organske obremenitve 
popolnoma onemogoči naraven razkroj in življenje 
mikroorganizmov. Sčasoma se spere v podzemlje do 
podtalnice, ki je v Sloveniji glavni vir pitnih voda. Ko 
se podtalnica enkrat onesnaži, traja več sto let, da se 
njena kakovost obnovi ali izboljša. Znan je podatek, 
da en liter odpadnega olja onesnaži milijon litrov 
pitne vode.

Javno komunalno podjetje Dravograd je skupaj 
z Občino Dravograd v mesecu aprilu v občini 

namestilo še štiri dodatne posode za zbiranje 
odpadnega jedilnega olja.

Dve posodi v naselju Robindvor in naselju Meža sta 
bili nameščeni že pred leti, v mesecu marcu pa smo 
dodatno namestili še posode v naseljih Libeliče (pri 
igrišču), Črneče (pri GD), Šentjanž (pri trgovini) in 
Trbonje (pri GD).

NAVODILA ZA PRAVILNO ZBIRANJE ODPADNEGA 
JEDILNEGA OLJA 

Odpadno jedilno olje in maščobo je treba odstraniti 
na varen način. Olje po uporabi ohladimo in 
ohlajenega prelijemo v plastenko ali steklen 
kozarec in dobro zapremo. Najbolje ga je začasno 
hraniti v kleti ali garaži, predvsem pa ločeno od vseh 
ostalih odpadkov. Napolnjeno posodo z jedilnim 
oljem odnesemo in izpraznimo na zbirnem mestu 
odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstva, lahko 
ga oddamo tudi v Zbirnem centru Otiški Vrh. Prazno 
embalažo uporabimo večkrat, ko bo iztrošena, jo 
odvržemo med mešane komunalne odpadke, steklo 
pa med stekleno embalažo.

Pomembno opozorilo!
Posoda je namenjena izključno za zbiranje 
odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstva. 
Ostala motorna in druga odpadna olja spadajo 
na Zbirni center Otiški Vrh.

Fotografije dodatnih posod za odpadno jedilno olje 
(Gasilski dom Črneče, igrišče Libeliče, trgovina Šentjanž in Gasilski dom Trbonje)
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ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE 
ODPADNE VODE
V letu 2020 je bilo na javni 
kanalizacijski sistem priklopljenih 
4.399 oseb, 117 pravnih oseb in 44 
družbenih dejavnosti, kar pomeni 
49,43-odstotno priključenost 
na javno kanalizacijsko omrežje. 
Odvedene in očiščene komunalne 
odpadne vode na vseh čistilnih 
napravah je bilo 247.638,88 m3. 
V občini Dravograd imamo štiri 
sisteme kanalizacijskega omrežja 
s čistilno napravo: ČN Dravograd, 
MČN Libeliče, Jedert in Selovec. 
Poleg navedenih čistilnih naprav 
imajo občani Dravograda 
vgrajenih 69 MKČN − malih 
komunalnih čistilnih naprav do 
50 PE, kar predstavlja približno 
322 oseb. Na podlagi načrta 
praznjenja greznic in čiščenja 
grezničnih muljev in blata iz 
MKČN smo v letu 2020 izvedli 212 
črpanj. 

Javno Komunalno podjetje 
Dravograd d.o.o. o praznjenju 
in prevzemanju blata obvešča 
uporabnike javnih storitev črpanja 
greznic individualno s pisnim 
pozivom 14 dni pred črpanjem. 

Vsa vprašanja lahko uporabniki 
pošljejo tudi na elektronski naslov 
komunala@jkp-dravograd.si. Vse 
informacije v zvezi s črpanjem 

in čiščenjem grezničnih gošč 
in gošč iz MKČN so objavljene 
na spletni strani JKP Dravograd 
d.o.o.: http://www.jkp-dravograd.
si/obvestila/praznjenje-greznic-
in-odvoz-blata-mkcn.

Črpanje posamezne greznice 
izvajamo enkrat v treh letih po 
vnaprej pripravljenem načrtu. 
V letu 2020 smo začeli z drugim 
krogom črpanja greznic in MKČN 
na območju občine. 

Zaradi velike vsebnosti trdih 
delcev vse uporabnike javnega 
kanalizacijskega sistema 
Dravograd, Libeliče in Sv. Jedert 
opozarjamo in prosimo, da v 
odtok in kanalizacijski sistem ne 
spuščajo:

trdnih odpadkov, kot so 
nogavice, čistilna volna, kosi 
tekstila, perje, dlaka, pepel, 
žagovina, drobni plastični 
predmeti, papir, embalaža, 
britvice, osvežilni robčki 
vseh vrst, palčke za čiščenje 
ušes, higienski ženski vložki, 
plenice, ker pri obratovanju 
črpališč povzročajo mehanske 
poškodbe;
organskih odpadkov, kot 
so ostanki hrane, pokošena 
trava, plevel z vrtov;

•

•

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

Največji problem na črpališčih 
predstavljajo vlažilni robčki in 
vatiranci za ušesa, ki ne sodijo 
v straniščno školjko, ampak v 
posodo za mešane komunalne 
odpadke.

V primeru okvare na javnem 
vodovodnem ali kanalizacijskem 
sistemu, težav pri oddaji 
komunalnih odpadkov, potrebe 
po praznjenju greznice, v primeru 
smrtnega primera ali drugih 
vprašanj v zvezi z izvajanjem 
javne komunalne službe pokličite 
na dežurno telefonsko številko 
041 600 735.

Pripravila: Irena Petelin 
Direktorica: Marija SLAVIČ, univ. 

dipl. ekon.

•

•

•

Meža 143
2370 Dravograd

tel. 02/ 872 11 10
fax 02/ 872 11 29



junij 2021 | št. 34 15Informator

Spoštovani Dravograjčani in 
Dravograjčanke, krajani naše 
Krajevne skupnosti Dravograd!

V prvem polletju leta 2021 smo v 
Krajevni skupnosti Dravograd, ki 
šteje 4388 krajank in krajanov in 
je največja KS v Občini Dravograd, 
kljub pandemiji izvedli kar nekaj 
aktivnosti.

Ob pripravi proračuna Občine 
Dravograd za leto 2021 se je 
vodstvo občine odločilo, da 
omogoči prebivalcem občine, 
da za manjši del proračuna tudi 
v letu 2021 sami predlagajo, 
kaj naj se postori po ožjih delih 
lokalne skupnosti (participativni 
proračun). Poraba sredstev v višini 
100.000 EUR je bila razdeljena po 
krajevnih skupnostih glede na 
število prebivalcev. KS Dravograd 
je tako dobila možnost, da za 
sredstva v višini 30.000 EUR 
prisluhne željam prebivalcev 
KS Dravograd in jih poskusi 
strniti v manjše projekte za leto 
2021. Krajani KS Dravograd ste 
predlagane projekte v mesecu 
novembru poslali na sedež KS. 
Po potrditvi predlogov s strani 
občinske komisije so strokovne 
službe Občine Dravograd te 
projekte vnesle v proračun 2021, 
člani OS pa so jih potrdili. Izvedba 
le-teh se je že začela v letu 
2021. Gre za naslednje potrjene 
projekte:

izvedba vodovoda pitne vode 
in kanalizacije do Brunarice 
na Meži, ki je v lasti KS,
preventivni merilnik hitrosti v 
naselju Pod gradom,
namestitev klopi na pešpoti 
ob reki Dravi in proti Meži ter 
na pokopališču,
varnostne odbojne ograje in 
cestna ogledala na območju 
TO Ojstrica,
postavitev otroških igral na 
Meži,
pitna voda na igrišču Vič,

•

•

•

•

•

•

sanacija prepustov na 
območju TO Vrata.

Vsa dela iz teh projektov so 
že v teku, nekatera pa so že 
realizirana.

V KS pa smo že v prvem polletju 
začeli s postavljanjem varnostnih 
ograj in pridobili ponudbe ter izdali 
naročilnice za nekategorizirane 
ceste na območju Sv. Boštjana in 
Ojstrice ter postavitev varnostnih 
ogledal na območju Ojstrice–
Goriški Vrh, saj gre za kritične 
odseke cest, kjer se vršijo tudi 
prevozi šolskih otrok.

Prav tako smo po dolgem 
času začeli z obnovitvijo 
nekategorizirane ceste na Viču 
(Panzi−Gnamuš), kjer se bo 
uredilo odvodnjavanje in položil 
asfalt v dolžini okoli 20 m. Gre za 
izvršitev sklepa sveta že izpred 
leta dni, zdaj pa smo uredili vsa 
soglasja in prva faza ceste se bo 
tako uredila.

Svet KS Dravograd je v mesecu 
aprilu organiziral čistilno akcijo na 
območju naše KS. Poskrbeli smo za 
zaščitna sredstva: rokavice, maske 
in razkužila ter vrečke za odpadke, 
JKP Dravograd pa je po dogovoru 
in proti plačilu tudi pobral zbrane 
odpadke po točkah, kjer se je 
opravila čistilna akcija. Našemu 
povabilu se je odzvalo kar nekaj 
društev in posameznikov ter 
družin, ki se jim ob tej priložnosti 
iskreno zahvaljujemo.

Na čistilni akciji so sodelovali:
AMD Dravograd, 
ŠD Vič in ŠD Meža,
PD Dravograd skupaj s 
sekcijo kolesarjev,
TD Dravograd,
TO Podgrad (dve družini in 
posamezniki),

•

•
•
•

•
•

TO Robindvor (nekaj 
posameznikov).

Čeprav smo pričakovali večji 
odziv glede na klice in pobude, 
da se akcija organizira, se nas je 
zbralo več kot 66. Še enkrat hvala 
vsem udeležencem.

V januarju smo izvedli 
humanitarno akcijo, in sicer smo 
vsem zaposlenim v ZD Dravograd, 
reševalcem in reševalkam 
ZRCK Koroške, zaposlenim v 
Lekarni Dravograd ter članom 
štaba CZ naše občine podelili 
majice v zahvalo za aktivnosti v 
času epidemije. Na majicah so 
natisnjeni grb KS, grb občine ter 
srček z napisom »HVALA, KER 
STE«. V imenu sveta KS sva jih 
izročila predsednik sveta Ferdo 
Abraham in član Zvone Burja.

V KS smo tudi letos 
razpisali pomoč društvom, 
POKROVITELJSTVA, za delovanje 
in organiziranje prireditev. Razpis 
je odprt od 5. 5. do 31. 10.2021, 
vse prispele vloge obravnava 
imenovana komisija do razdelitev 
sredstev. Razpis je objavljen na 
spletni strani Občine Dravograd 
pod rubriko Razpisi KS in KTV 
ter na naši Facebook strani. 
Zahvaljujemo se strokovnim 

•

KRAJEVNE SKUPNOSTI Občine Dravograd

KRAJEVNA SKUPNOST DRAVOGRAD
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službam občinske uprave za 
pomoč, še posebej mag. Jermenji 
Ravnjak.

V nadaljevanju pa nekaj 
prispevkov in utrinkov iz volilnih 
enot KS oziroma tako imenovanih 
terenskih odborov:

MEŽA
Na začetku letošnjega leta se je 
na območju TO Meža, in sicer 
pod Brunarico, realiziral projekt 
iz participativnega proračuna, in 
sicer postavitev novih mrež okoli 
igrišča in zamenjava golov. Prav 
tako so bile postavljene tudi nove 
klopi. Vse skupaj je Dravit ustrezno 
izvedel in krajani Meže so zelo 
zadovoljni z izvedbo. V kratkem 
bo Dravit začel tudi še z drugim 
delom participativnega proračuna 
iz leta 2020, in sicer na igrišču pri 
blokih. Tam bodo popravili mrežo 
okoli igrišča in postavili nova 
večnamenska igrala, saj so starejša 
že dotrajana. Na spodnji Meži pa 
kot predstavnik tega terenskega 
odbora še vedno vztrajam, da 
bi bilo treba postaviti ograjo ob 
reki Meži. Letos je v predlogu 
participativnega proračuna 
še postavitev igral na zgornji 
Meži. Kot član KS Dravograd se 
zavzemam za to, da se sredstva, s 
katerimi KS razpolaga, namenijo 
za stvari, ki so potrebne na 
območju krajevne skupnosti. Prav 
tako želim, da se sredstva, ki so 
namenjena za delovanje društev, 
razporedijo primerno glede 
na dejavnost društev, in sicer 
da tisti, ki so aktivni, pridobijo 
ustrezna sredstva za svoje 
delovanje. Menim, da je to eden 
izmed korakov za bolj zanimivo 
dogajanje.

Rok Kotnik, član sveta KS

OJSTRICA–GORIŠKI VRH
Terenski odbor Ojstrica se skozi 
celo leto trudi za najrazličnejše 
aktivnosti v kraju. V prvi polovici 
letošnjega leta so zaradi 
pandemije koronavirusa odpadle 
tradicionalne prireditve. Že drugo 
leto zapored je tako odpadlo 
druženje krajank in krajanov 

ob dnevu žena in materinskem 
dnevu. Prav tako je odpadlo 
postavljanje mlaja ob počastitvi 
praznika dela. 

Kljub vsemu je prišlo do 
začetka realizacije del v sklopu 
participativnega proračuna. V 
mesecu maju so bili opravljeni 
ogledi na širšem območju kraja 
za postavitev varnostnih cestnih 
ograj in ogledal. Upamo, da 
bo zaključek realizacije del v 
najkrajšem možnem času.  

Vsem krajanom in krajankam 
Občine Dravograd voščimo 
iskrene čestitke tako ob krajevnem 
in občinskem prazniku kot tudi 
ob dnevu državnosti.

Jože Ravnjak, član sveta KS

POD GRADOM
Ker smo bili v prvi polovici tega 
leta še vedno deležni precej 
strogih ukrepih zaradi razglašene 
epidemije COVID-19, smo 
morali praznični novoletni čas in 
preostanek zimskega obdobja v 
našem naselju preživeti v skladu 
s priporočili in navodili ustreznih 
državnih strokovnih služb. Nismo 
imeli javnih praznovanj in tudi 
zasebna druženja so bila precej 
omejena. 

S prvimi pomladnimi žarki pa se je 
tudi epidemiološka slika nekoliko 
izboljšala in v naše naselje se je 
vrnil bolj pester in živahen utrip 
življenja. 

Začeli so se košnja trave, delo na 
vrtovih, obrezovanje dreves ter 
urejanje okolice. 

Lastniki dvokolesnikov so se že 
podali na prve pomladanske 
kilometre. Druženje med sosedi 
na toplem pomladanskem soncu 
se je spet začelo. Utrip družabnega 
življenja se je spet vrnil v naselje 
Pod gradom.

Prebivalci naselja smo se v 
aprilu 2021 udeležili neformalno 
organizirane čistilne akcije in 
dodali svoj kamenček v mozaik 

bolj čistega življenjskega okolja v 
občini Dravograd.

V naselju smo na pobudo ter 
željo prebivalcev naselja preko KS 
Dravograd omogočili zasaditev 
cvetličnega korita pri oglasni 
deski, ki jo je KS Dravograd 
postavila v letu 2020 in je 
nadomestila že precej uničeno 
ter dotrajano oglasno desko na 
isti lokaciji. Vsaka, četudi manj 
razveseljiva novica na oglasni 
deski KS Dravograd bo zdaj zaradi 
cvetočih rožic videti nekoliko 
bolje in lepše.

Pred sprejemom proračuna 
Občine Dravograd za leto 2021 
sem v imenu skupine prebivalcev 
naselja Pod gradom poslal zahtevo 
za preučitev projektnega predloga 
v sklopu participativnega 
proračuna Občine Dravograd 
glede postavitve fiksnega 
svetlobnega merilnika hitrosti 
odseka občinske ceste LC078021 
skozi naselje Pod gradom. 

Strokovne službe Občine 
Dravograd so predlog krajanov 
potrdile kot primeren in utemeljen 
ter ga dodale v proračun občine 
za tekoče leto, ki je bil potrjen tudi 
s strani Občinskega sveta Občine 
Dravograd.

Od zadnjega tedna meseca maja 
nam ob vožnji skozi naselje Pod 
gradom svetlobni merilnik hitrosti 
pokaže našo hitrost vožnje in se 
prijetno nasmehne ali nas okara 
in opozori, če je naša hitrost 
vožnje prevelika. 
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Prebivalci naselja in stanujoči 
ob tej občinski cesti že po nekaj 
dnevih uporabe ugotavljajo, da 
naprava služi svojemu namenu 
in da se hitrosti vožnje na tem 
nevarnem cestnem odseku 
zmanjšujejo.

Proračunska postavka 2015-14 
– Cesta na Podgrad s pešpotjo
Kdor čaka, dočaka, pa četudi 
je proces od naše zahteve do 
začetka del trajal kar šest let.

Izbran je namreč lokalni gradbinec, 
za kar smo prebivalci naselja zelo 
veseli. Prepričani smo, da bodo 
dela na projektu izvedena v 
skladu s pričakovanji naročnika 
in plačnika Občine Dravograd 
ter v veselje in zadovoljstvo 
prebivalcev naselja Pod gradom 
in uporabnikov ceste.

Sanacija ceste Podgrad, izgradnja 
pločnika in zasaditev brežine 
se načrtujejo v letu 2021 (z 
začetkom predvidoma julija 2021, 
ko bo cesta do naselja Robindvor 
končana).

Projekt se sofinancira s sredstvi 
23. člena ZFO. Zaključek del 
in geodetska odmera pa se 
načrtujeta v naslednjem letu.

Na prvi fotografiji je utrinek 
z javne predstavitve projekta 
»Cesta na Podgrad s pešpotjo« 
po proračunski postavki 2015-14, 
ki je potekala v prostorih Občine 
Dravograd. Projekt je bil leta 2018 
predstavljen s strani projektanta 
ter občinske uprave in strokovnih 
služb.

Na drugi fotografiji pa je že ena 
izmed zadnjih verzij projektnega 
načrta, ki ste si ga prebivalci 

naselja Pod gradom lahko kar 
nekaj časa ogledovali na naši še 
stari in precej dotrajani oglasni 
deski KS Dravograd v naselju 
Pod gradom v drugi polovici leta 
2020.

Prebivalce naselja Pod gradom in 
vse ostale uporabnike občinske 
ceste LC078021 prosimo, 
da ste v času gradbenih del 
adaptacije cestnega odseka 
strpni, upoštevajte prometno 
signalizacijo in se prilagodite 
nekoliko bolj oteženim voznim 
razmeram na tem odseku ceste, 
da se bomo lahko po končanih 
delih na projektu po tem cestnem 
odseku vozili in sprehajali bolj 
udobno in predvsem bolj varno.

Lep pozdrav in ostanite zdravi,

Zvone Burja, član Sveta KS 
Dravograd

V času od januarja do junija je imel 
svet KS tri redne in eno dopisno 
sejo ter sejo komisije za razdelitev 
sredstev participativnega 
proračuna, kjer smo sprejeli nekaj 
odločitev, ki pozitivno vplivajo na 
delovanje in počutje krajanov in 
krajank v KS Dravograd. 

Žal pa smo v tem času tragično 
izgubili našega člana sveta iz 
volilne enote Vrata, Janka Božiča. 
Spoštovani Janko, počivaj v miru, 
mi pa se trudimo, da bo delo 
na območju Vrat in zaselkov še 
naprej teklo tako kot prej.

V nadaljevanju leta se bomo 
potrudili, da nadoknadimo vse, 
kar je bilo upočasnjeno v času 
epidemije COVID-19, posebej pa 
vse tiste prireditve, ki bodo in so 
odpadle v prvi polovici leta in 

delno tudi v mesecu juniju. Skupaj 
z JZ Dravit in KS načrtujemo 
organizirati prireditev na gradu 
ob KRESNI NOČI, letos pa prvič 
praznujemo tudi KRAJEVNI 
PRAZNIK KS Dravograd, in sicer 
27. 6.2021, ki ga bomo obeležili 
s pohodom na skalo, kjer bomo 
izobesili slovensko zastavo.

Svet KS si bo še naprej prizadeval 
in poskušal pridobiti še več 
predlogov in mnenj krajank in 
krajanov za boljše delovanje 
in izboljšanje bivanja v lokalni 
skupnosti.

Prav tako pa krajani in krajanke 
vabljeni v prostore KS Dravograd 
na Meži 10, kjer imamo uradne 
ure vsako prvo sredo med 9. 
in 11. uro in vsako tretjo sredo 
med 15. in 17. uro. Lahko pa z 
nami kontaktirate tudi preko e-
pošte: ks.dravograd@kanet.si ali 
ks.dravograd@gmail.com.

Veseli bomo vseh vaših predlogov 
in pobud. 

Spoštovane krajanke in krajani 
KS Dravograd, občani in 
občanke Občine Dravograd!

PRVIČ VAM LAHKO ČESTITAM 
OB KRAJEVNEM PRAZNIKU 27. 
JUNIJA IN VAS POVABIM, DA 
NA SKALI SKUPAJ DVIGNEMO 
SLOVENSKO ZASTAVO. NAJ 
PLAPOLA IN SPOMINJA NA 
DOGODKE LETA 1991.

PRAV TAKO VAM ČESTITAM 
OB OBČINSKEM PRAZNIKU IN 
DNEVU DRŽAVNOSTI.

SREČNO KS IN OBČINA 
DRAVOGRAD TER REPUBLIKA 
SLOVENIJA V MIRU IN 
SVOBODI.

Ferdo Abraham, predsednik Sveta 
KS Dravograd
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KRAJEVNA SKUPNOST LIBELIČE
KORONA KORAJŽA 2021

Korajža je v Libeličah doma je 
prireditev, ki jo od leta 2011 
pripravljamo ob slovenskem 
kulturnem prazniku. Več let smo 
na sestankih kulturnega društva 
govorili, da bi enkrat letno 
pripravili prireditev, na kateri 
bi se predstavili naši krajani z 
lastnimi točkami – petje, igranje, 
ples … Pobudnica je bila naša 
takratna predsednica Jožica 
Srebotnik Zalesnik. Predlagala je, 
da bi s kulturno prireditvijo hkrati 
obeležili tudi slovenski kulturni 
praznik 8. februarja in spomin 
na našega velikega pesnika, zato 
se dogodek odvija na začetku 
februarja, največkrat drugo 
nedeljo v mesecu.

Odločili smo se, da prvi del 
prireditve posvetimo Francetu 
Prešernu, v drugem delu pa 
se predstavijo domači talenti. 
Koncept prireditve se je ohranil in 
tako vsako leto odkrijemo še kak 
nov talent.

Leta 2017 smo prireditev na 
pobudo Dragice Perovnik zastavili 
širše, saj so se želeli predstaviti 
tudi tisti Libeličani in Libeličanke, 
ki imajo druge talente. 

Od takrat je v dvorani pri Buču 
vsako leto tudi razstava, kjer 
pokažemo razne rokodelske 
izdelke (npr. pletene košare, 
prtičke, suhe šopke …), včasih 
tudi slike oz. predmete, ki obujajo 
spomine na to, kako se je v 
Libeličah živelo nekoč.

Pomembno se nam zdi, da 
ohranjamo take stvari in skrben 
odnos do tradicije prenašamo na 
naše mlade.

Zanimivo je, da je bila Korajža 
že od vsega začetka zelo dobro 
obiskana. Vsako leto znova 
smo ugotavljali, da je dvorana 

gasilskega doma premajhna za 
prireditev, ki se je med ljudmi res 
dobro prijela. Včasih so gledalci 
stali kar na stopnišču. Želimo si, 
da bodo tudi v prihodnje naši 
krajani korajžno pokazali svoje 
talente. Letos ne bo tako, saj bomo 
spomine na skupna druženja vsi 
obujali v zavetju svojega doma. 
Upamo, da bodo dobili kako 
dobro idejo in bo mogoče že 
prihodnje leto tudi Korajža 
potekala v živo, v letu 2022, ko 
se bomo v Libeličah pripravljali 
na 100. obletnico priključitve 
vasi k matični domovini. Kulturni 
praznik in “Korajža je v Libeličah 
doma” sta letos potekala preko 
spleta. Filmček si lahko ogledate 
na www.libelice.si.

Simona Jerčič Pšeničnik

PRIPRAVE NA PRAZNOVANJE 
VISOKE OBLETNICE 

Leto 2020 je minilo in gasilci 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Libeliče smo vam hoteli 
seči v roko, vam zaželeti zdravja 
v letu 2021 ter vam podariti 
koledar. A žal trenutne razmere 
tega niso dopuščale, saj v izogib 
širjenju virusa obisk pri vas na 
običajen način ni bil mogoč. 
Odločili smo se, da vam koledarje 
kljub temu podarimo, zato smo 
vam jih ob upoštevanju vseh 
potrebnih ukrepov predali 
v poštne nabiralnike. V letu 
2021 praznujemo visok jubilej 
delovanja Prostovoljnega 
gasilskega društva Libeliče, in 
sicer častitljivih 130 let, zato 
resnično upamo in si želimo, da si 

bomo lahko vsaj takrat voščili in 
skupaj praznovali.

V letu 2020 je bilo delovanje 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Libeliče izredno nemirno 
ter okrnjeno. Na operativnem 
področju smo zabeležili kar 
nekaj zahtevnih intervencij, 
povezanih z naravnimi pojavi, 
zaradi ukrepov proti širjenju 
virusa pa tudi ni bilo izvedenih 
številnih drugih aktivnosti, kot so 
tekmovanja v gasilsko športnih 
disciplinah ter ostalih aktivnosti, 
povezanih z druženjem članov. 
Kljub temu smo uspešno izvedli 
vse navedene intervencije, se v 
manjšem in dovoljenem obsegu 
usposabljali, izvajali potrebne 
naloge v krajevni in lokalni 
skupnosti, predvsem pa bili na 
voljo vam v primeru potrebne 
pomoči.
 
Ob velikem praznovanju se gasilci 
nameravajo opremiti z vozilom za 
prevoz osebja (GVM-1). Za to so 
potrebna finančna sredstva. Okoli 
36.000 € bo zagotovila občina, 
ostalo (okoli 20.000 €) pa mora 
prispevati društvo.

Z namenom zbiranja sredstev 
smo organizirali akcijo, v kateri 
zbiramo odpadne kovine, 
odpadne akumulatorje in star 
papir.

Prosimo krajane, da nam tudi pri 
tej akciji pomagate, saj vsak evro 
šteje.

Za zbiranje odpadnih kovin in 
odsluženih akumulatorjev je 
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postavljen kontejner na Gorčah 
pri Hriberniku, za odlaganje 
starega papirja pa na parkirišču v 
Libeličah. Oba kontejnerja bosta 
postavljena kar nekaj časa, tako 
da lahko okoli in v hišah mirno 
poiščete odvečno železje in papir 
ter ga odnesete na zbirališče. Za 
večje količine organiziramo tudi 
prevoz.

Hvaležni vam bomo za vsako 
pomoč. »Na pomoč!«

Prostovoljno gasilsko društvo 
Libeliče

KARITAS V AKCIJI

Sodelavci in prostovoljci Karitasa 
kljub trenutnim razmeram delamo 
in skrbimo, da pomagamo ta čas 
prebroditi vsem, ki potrebujejo 
pomoč. 

Obiskali smo naše starejše krajane 
(nad 80 let) in jim predali majhno 
pozornost ob prazniku velike noči. 
Pripravili smo tudi 31 paketov za 
KDS Črneče, kjer združene vse 
Karitas PZ Dravograd obdarujemo 
vse varovance doma. 

Seveda budno spremljamo tudi 
razmere med sovaščani. Če 
dobimo kakršnokoli informacijo 
o pomoči potrebnih, se združimo 
in jim poskušamo čim prej 
olajšati težave. Pri tem pa nikoli 
nismo sami. Med ljudmi v kraju 

je veliko dobrodelnosti. Ob tej 
priložnosti se zahvaljujemo vsem, 
ki so pomagali pri izdelavi snopov 
in drugih izdelkov za stojnico. 
Iskrena hvala tudi družini Nuraj 
iz Libeliške Gore, ki je z veseljem 
darovala 100 jajčk, ki smo jih 
sodelavke spremenile v lepe 
pisanke. 

Od srede, 24. 3., do petka, 26. 3. 
2021, smo vas ponovno povabile 
na brezstično stojnico pred 
trgovino Libeliče. S svojimi darovi 
ste pomagali delovanju Karitas 
Libeliče, za kar se vam najlepše 
zahvaljujemo. Dobro se z dobrim 
vrača. 

Sodelavke Karitas Libeliče

ZBOR ČLANOV KPD LIBELIČE

Zaradi epidemiološke situacije 
in ukrepov v državi se ne smejo 
izvajati zbori vseh članov društva 
»v živo«, zato so se poslužili 
metode »na daljavo«. Gradivo 
smo objavili na libeliški spletni 
strani, povzetek zapisnika pa vam 
predstavljamo v nadaljevanju.

Pri pregledu poročil vseh 
organov društva so ugotovili, da 
so bili zastavljeni cilji v glavnem 
realizirani, razen tistih, ki so 
omejeni zaradi korona ukrepov.
Poročilo turistične sekcije je 
podala Nataša Knez in povedala, 
da se je ta dejavnost izvajala le 
od junija do oktobra 2020. Ogledi 
so se vršili v omejenem številu 
in z upoštevanjem vseh korona 
ukrepov.

Dejavnosti pevskega zbora je 
podal Janez Štrekelj ter povedal, 
da je zbor sodeloval na prireditvi 
občinskega kulturnega praznika 
v dvorcu Bukovje, nastopili so na 
prireditvi Od Pliberka do Traberka, 
na Košenjaku pa so se pripravljali 
za predviden koncert, ki pa je žal 
zaradi stanja v državi odpadel.

Nadzorni odbor je poročal, da 
pri pregledu tako finančnega kot 
rednega poslovanja društva ni 
ugotovil nepravilnosti.

Predsednica društva Simona 
Jerčič Pšeničnik je navzoče 
seznanila, da dejavnosti za 
ureditev stavbe mejnega prehoda 
potekajo. Občina je dobila objekt 
v upravljanje in s pomočjo 
evropskih sredstev bi objekt 
dobil novo podobo. V njem bi se 
uredila virtualna informativna 
točka, nekaj postelj za nočitve, 
večji prostor za KPD Libeliče. Delo 
na objektu naj bi bilo končano do 
100. obletnice plebiscita − vrnitev 
Libelič v matično domovino 
(1922). 

Predsednica društva je dejala, da 
je program za leto 2021 prilagojen 
glede na pandemijo. Povedala je 
tudi, da bo letos verjetno tudi manj 
občinske donacije. Tudi finančni 
načrt bo prilagojen razmeram 
pandemije. Člane je seznanila, da 
bo leto 2021 volilno leto in ko bo 
mogoče, bodo volitve. Prisotni so 
izrazili željo, da sedanje vodstvo 
ostane v tej zasedbi do 100. 
obletnice plebiscita, nato pa bi 
izvedli volitve.

Miha Pšeničnik je predlagal, da 
bi preko Libeliškega glasnika 
pozvali krajane, naj za praznike 
v čim večjem številu izobešajo 
zastave. Omogočiti bi morali tudi 
nakup le-teh.   

Predsednica je predstavila 
pobudo krajanke, da bi se na 
igrišču postavil bralni hladilnik. 
Člani so idejo podprli. Janez 
Štrekelj je dejal, da bo v stiku z 
novo zborovodkinjo Tino Frank 
in bodo začeli z vajami pevskega 
zbora, ko bodo zdravstvene 
razmere v državi to dopuščale. 

Zbor je obiskal predsednik Sveta 
KS Libeliče Jože Pšeničnik in 
prisotne seznanil z delom in 
stroški večnamenskega objekta 
na igrišču. Delo poteka po načrtu 
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in se bliža zaključni fazi. Pri 
stroških so udeleženi: KS (Občina 
– participativni del), ŠD, PGD in 
KPD iz Libelič. Poročila in zapisnik 
so na razpolago na www.libelice.
si.

Adrijan Zalesnik

MENI JE MAR. KAJ PA TEBI?

22. aprila praznujemo dan Zemlje, 
tj. dan o ozaveščanju varovanja 
okolja. Zemlja je v tem prostranem 
vesolju modri planet, na katerem 
je življenje in za katerega je Jurij 
Aleksejevič Gagarin (prvi človek, 
ki je pred 60 leti, natančneje 12. 
4. 1961, poletel v vesolje) zapisal: 
»Ko sem v vesoljski ladji krožil okoli 
Zemlje, sem občudoval lepoto 
našega planeta. Ljudje vsega 
sveta! Ohranimo in izboljšajmo to 
lepoto, nikar je ne uničimo.«

Žal potrošniški način življenja in 
embalaža, ki ostaja, ko kupujemo 
stvari, velikokrat konča v našem 
naravnem okolju, ki uničuje 
naš planet, saj traja stoletja ali 
več, da se tam razgradi ali pa se 
sploh ne. V zadnjem času tudi v 
Libeličah na neprimernih mestih 
ležijo odpadki, ki tja ne spadajo, 
na kar je v člankih opozarjal 
že urednik našega lokalnega 
časopisa Libeliški glasnik. Vsi 
vemo, da obstaja druga možnost 
(recikliranje), če odpadne stvari 
odlagamo na pravo mesto.

To nezavedno onesnaževanje 
naravnega okolja človeka (na 
primer mene), ki je z naravo 
povezan že od malih nog, žalosti, 
zato velikokrat s seboj na sprehod 
vzamem odpadno vrečko in 

pobiram plastiko in drugo 
embalažo, ki leži ob poteh in 
tudi prosto naokoli. Najprej sem 
si rekla pri sebi: »Kako morejo? 
Kakšne manire pa imajo od 
doma!« Zaman sem se jezila in se 
spraševala: »Pa kdo je lahko tako 
malomaren in meče odpadke 
(vrečke, plastenke, pločevinke/
piksne, embalažo sladkarij, 
bombonov …) prosto okoli sebe?« 
Vsa slaba volja ni pomagala in 
sem ubrala drugačen pristop 
– od pasivnosti sem se dala v fazo 
aktivnosti. Nima smisla nergati 
in govoriti, treba je narediti. Zdaj 
»nesnago« ob poteh, kjer hodim, 
enostavno poberem in jo doma 
odložim med odpadke (suhe ali 
mešane), kamor spadajo.

Mogoče se sprašujete, kaj imam 
od tega. Ali pa si celo mislite: »Le 
kaj je z njo, za drugimi pobira!« 
Ni pomembno, kaj si mislite, naj 
zapišem vsaj tri razloge, ki ta moja 
dejanja osmišljajo. Prvi razlog je, 
da je moja vest mirna in svojim 
otrokom in našim zanamcem 
predajam pomembno sporočilo: 
»Meni je mar. Kaj pa tebi?« Drugi 
razlog je, da naredim nekaj 
dobrega za kraj, v katerem živim. 
In tretji razlog? Preprosto vesela 
sem, da lahko naslednjič na poti 
uživam v lepotah narave. Vem, 
da je moj prispevek k ohranjanju 
našega lepega planeta le kapljica 
v morje, vem pa tudi, da bi se 
morja in oceani brez kapljic 
spremenili v puščave.

V zadnjem letu smo veliko 
časa preživljali v naravi, ker 
živimo v delu sveta, kjer je to 
mogoče. Sprehodi in preživljanje 
časa v naravi so postali nekaj 
vsakdanjega, zato ohranimo naš 
kraj čist in pospravimo za sabo, 
odlagajmo odpadke na primerna 
mesta (koši, ekološki otoki …). In 
najpomembnejše, naučimo tako 
živeti in ravnati tudi naše otroke. 
Mogoče bom s tem člankom komu 
stopila na žulj in ga opomnila, da 
odpadki sodijo v koš in ne na tla 
(tudi cigaretni ogorki), mogoče 

boste sporočilo samo na hitro 
preleteli in ignorirali, mogoče pa 
se bo med vami našel kdo, ki ne 
bo ostal ravnodušen in mu bo 
postalo mar (saj veste, kapljica v 
oceanu).

Naj za vas ne velja rek »Kjer osel 
leži, tam dlako pusti«. Bodite 
odgovorni in embalažo, ki 
jo uporabljate na sprehodih, 
odnesite v koš in pospravite za 
sabo. Prav nič pa ne stane, če se 
na sprehod podate z odpadno 
vrečko, poberete neprimerne 
odpadke, sledi »oslov« 
(sokrajanov), ki puščajo »dlako« 
(nesnago, odpadke), jih odložite 
na primerno mesto in prispevate 
k lepemu videzu kraja.  

Očistimo naše Libeliče z okolico. 
Lahko smo ponosni na zgodovino 
kraja, na ljudi, ki so v preteklosti 
tu živeli in nam predali ta lepi 
kotiček sveta. Poskrbimo, da bodo 
tudi naši zanamci lahko uživali v 
čistem okolju in občudovali naše 
naravne danosti brez plastičnih, 
kovinskih in drugih navlak. Lep 
dan vam želim in naj bo vsak 
dan »dan Zemlje« z mislijo na 
ohranjanje našega planeta. Vsako 
dejanje šteje. Otroci, tisti, ki so, 
in tisti, ki šele bodo, nam bodo 
hvaležni.

Simona Jerčič Pšeničnik

ŽELJA PO LEPI OKOLICI VEDNO 
ZMAGA
  
Ob vabilu k sodelovanju pri 
akciji »Očistimo svojo okolico« 
smo povedali, da bo le-ta letos 
v Libeličah potekala malo 
drugače. Krajevna skupnost je 
pred gasilskim domom pripravila 
vrečke za smeti in tudi organiziran 
odvoz pri podjetju Kocerod, ki 
zdaj po celi Koroški skrbi za odvoz 
odpadkov.

Akcija je bila zamišljena tako, da ob 
sprehodu po naravi mimogrede 
poberemo še odvržene odpadke, 
za katere poskrbijo ljudje brez 
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čuta za neokrnjeno naravo in brez 
morale in lepega vedenja v njej.

V lepi in čisti naravi bomo lahko 
živeli le tedaj, ko se bodo vsi 
zavedali, da je naše bivanje z 
naravo minljivo in jo imamo le za 
dobo svojega življenja na izposojo 
od naših zanamcev. Izkoristimo to 
tako, da jo ohranimo čisto, brez 
navlake in jo prepustimo táko 
naslednikom.

Po slikah sodeč in po 
pripovedovanju udeležencev je 
razbrati, da so se akcije udeležile 
vse generacije prebivalcev. 
Posebej je treba pohvaliti mlade, 
ki so akcijo združili s prijateljskim 
pohodom po gozdu.

Predstavniki KS se zahvaljujejo 
vsem sodelujočim in upajo, da 
bo vsako leto manj nabranih vreč 
s smetmi ter da ne bo treba več 
organizirati »čistilnih« akcij.   

Adrijan Zalesnik

‘PRASL’ 2021 MALO DRUGAČE

Epidemiološki ukrepi vplivajo 
tudi na tradicionalne prireditve. 
Ena takih se v Libeličah odvija na 
cvetno nedeljo, ko fantje naredijo 
»prasl velikan« in ga na blagoslov 
postavijo ob cerkveni zvonik. 
Letos je blagoslov potekal malo 
drugače. ‘Praslne’ so postavili ob 
steno cerkve, kjer jih je župnik 

Franček Kraner blagoslovil. Da pa 
tradicija le ni popolnoma zamrla, 
je bil ob zid prislonjen tudi eden 
višji.

Upajmo, da bomo na naslednjo 
cvetno nedeljo priča libeliškemu 
velikanu. 

Adrijan Zalesnik

PRISPEVEK H KULTURI LIBELIČ
 
Skoraj ni človeka, ki letos ne bi 
tarnal nad vremenom in hladom, 
ki ga veter prinaša z okoliških 
zasneženih planin. Pravijo, da je vse 
za nekaj dobro. V dobro Libelič je 
k prijetnemu videzu kotička pred 
muzejem prispevala tudi ekološka 
kmetija Oskrd. Gospodarji so se 
odločili, da enega od plohov, ki so 
jih spravljali iz gozda, namenijo 
pridnim dedijevim rokam, ki je v 
teh nenavadno mrzlih aprilskih 
in majskih dneh oblikoval 
vrtno garnituro za bolj prijazno 
podobo pred kmečkim muzejem. 
Ta bo odslej vabila k počitku vse 
sprehajalce, kolesarje in druge 
obiskovalce, da malo posedijo 
in doživijo utrip naše kulturne 

dediščine. Ko smo jih vprašali, 
kako naj jim poplačamo, pa je Toni 
skromno odgovoril: »To naj bo naš 
prispevek h kulturi Libelič.«
Simona Jerčič Pšeničnik

VEČNAMENSKI OBJEKT V 
ZAKLJUČNI FAZI

Kot je bilo že večkrat napisano in 
povedano, se je Svet KS Libeliče 
odločil, da s participativnim 
delom proračuna Občine 
Dravograd izgradi večnamenski 
objekt na igrišču na Gorčah. 
Poleg objekta so postavili in 
ogradili tudi več otroških igral, 
postavili »vodnjak« s pitno vodo 
in igrišče za balinanje. Notranjost 
objekta je opremljena s kuhinjo 
in prostorom s konferenčno mizo. 
Tudi sanitarije so končane. Kot 
pravijo, so objektu že izbrali ime, 
ki pa ga bomo javno izvedeli ob 
otvoritvi. Neuradno smo izvedeli, 
da bo ime pristno domače, 
izbrano pa je bilo med predlogi 
krajanov, ki so jih prispevali po 
socialnih omrežjih. 

Adrijan Zalesnik

Gradivo uredil Adrijan Zalesnik
Foto: Adrijan in Simona
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KRAJEVNA SKUPNOST ČRNEČE
Polletno poročilo o delovanju 
KS Črneče (2021)

Po zaključku nenavadnega leta 
2020, ki ga je hudo zaznamovala 
pandemija koronavirusa, smo 
pričakovali, da bo leto 2021 
prineslo sprostitve in da se bo 
življenje tudi v naši KS vrnilo na 
stare tire.

To se seveda ni zgodilo, družabno 
življenje in družabni dogodki so 
bili prepovedani.

Preko dopisnih sej smo v Svetu 
KS Črneče pripravili zaključno 
poročilo za leto 2020. Pripravili 
smo plan dela za letošnje 
leto in potrdili proračun. Z 
veseljem smo zbirali predloge za 
participativni del proračuna za 
leto 2021. Ker smo bili zadovoljni 
z izvedbo lanskoletnega dela 
participativnega dela proračuna, 
smo se letos odločili za naslednje 
manjše projekte:

v zaselku Tribej ureditev otoka 
za odlaganje odpadkov,
v stari vasi Črneče postavitev 
klopi ob igrišču,
v novi vasi Črneče prestavitev 
otoka za smeti,
na Dobrovi nabava kompletov 
gasilskih miz in klopi za 
družabne dogodke,
v Podklancu zamenjava 
zastarelih reflektorjev na 
igrišču.

Ob materinskem dnevu in dnevu 
žena smo zaradi prepovedi 
organizacije srečanja vsem 
ženskam v naši krajevni skupnosti 
poslali čestitko. 

Na prošnjo PŠ Črneče smo 
donirali in nabavili vrtno sedežno 
garnituro za izvajanje pouka na 
prostem pred šolo.

PGD Črneče smo pomagali z 
donacijo pri postavitvi mlaja na 
igrišču v Črnečah.

•

•

•

•

•

Po programu sofinanciramo 
gramoziranje nekategoriziranih 
cest.

Upamo in želimo si, da bi druga 
polovica leta 2021 prinesla 
sprostitev druženja in vzpostavitev 
normalnega življenja.

Marko Kogelnik, 
predsednik KS Črneče

PŠ Črneče

Bliža se konec šolskega leta. Bilo 
je drugačno … neponovljivo. 

Ko smo jeseni prestopili šolski 
prag, smo bili prepričani, da 
nas v novem šolskem letu ne 
bodo čakala presenečenja. Polni 
delovnega elana smo začeli s 
pridobivanjem znanj. Pouk smo 
popestrili z dnevi dejavnosti. 
Podali smo se na jesenski pohod 
do cerkve sv. Križa na Dobrovi 
in poudarili pomen ohranjanja 
kulturne in naravne dediščine. 
Okolico šole smo popestrili z 
barvanjem šolske ograje. Odeli 
smo jo v živahne mavrične barve. 
Učenci so bili zelo navdušeni in 
ponosni na odlično opravljeno 
delo.

Kmalu so se zdravstvene razmere 
poslabšale, spet smo morali 
upoštevati omejitve in priporočila 
NIJZ. Pred jesenskimi počitnicami 
smo pripravili spominsko uro 
ob dnevu spomina na mrtve 
ter se poklonili vsem žrtvam 
ob ruskem grobišču. Izkušnje 
spomladanskega obdobja 
so nas opomnile, da bomo 
ob morebitnem poslabšanju 
epidemioloških razmer morali 
nadaljevati s poukom na daljavo. 
Zmogli smo ob podpori in dobrem 
sodelovanju staršev. Sčasoma 
je motivacija za pouk padla in 
veselili smo se vrnitve v šolske 
prostore. Učenci 1. triletja so se v 

šolske klopi vrnili konec januarja, 
ostali učenci so se jim pridružili 
po zimskih počitnicah. Vrnili smo 
se ob upoštevanju priporočil in 
strogih omejitev. Skupaj v šoli, a 
vendar ločeni po oddelkih v t. i. 
mehurčkih. 

Sončno vreme, pouk v živo in 
razigranost otrok so napolnili 
šolske prostore. Polni pričakovanj 
smo zagrizli v usvajanje učnih 
vsebin, na prostem smo se družili, 
poklepetali. (Ob upoštevanju 
vseh priporočil NIJZ.) 

Sodelovali smo ob 37. dnevu šole, 
se pridružili zbiralni akciji Rdečega 
križa. Ob svetovnem dnevu čebel 
smo pripravili naravoslovni dan. 
Poudarili smo pomen ohranjanja 
čebel in spoznali nekaj zanimivosti. 
Čebelarsko pravljico smo posvetili 
učencem Ljudske šole v Šmihelu, 
s katerimi želimo v prihodnosti 
sodelovati ter obogatiti čezmejno 
sodelovanje. Pri ustvarjanju so se 
nam pridružili vrtčevski otroci.

Po delu smo si privoščili čaj z 
dišavnicami s šolskega vrta. 
Dodali smo slovenski med ter se 
posladkali z domačimi medenjaki. 
Dobrote smo pripravili na novi 
vrtni mizi.

V petek smo imeli naravoslovni 
dan. Najprej smo se o čebelah 
malo pogovarjali, izdelali smo 
jih iz papirja. Ko smo končali, 
smo odšli ven. Višji razredi so 
že pripravili mize ter jih zaščitili. 
Oblekli smo primerna oblačila 
in zaščitne rokavice. Učiteljice 
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so razdelile barve in čopiče. Na 
okvirje nakladnih panjev smo 
slikali cvetice, čebelnjake, čebelice 
… Uporabili smo živahne barve, 
da bodo privabile čebele. Otroci 
iz vrtca in nekateri učenci so na 
tlakovce narisali čebele, travnik 
pisanih cvetic in čebelnjak oziroma 
čebeljo pravljico. Razmišljali smo, 
da bi naše čebelice poletele do 
Šmihela nad Pliberkom. Tako se 
je naš dan končal. (Liza Heber, 3. 
razred)

V zadnjem mesecu pouka bomo 
izvedli še nekaj dejavnosti 
(kolesarski izpit za petošolce, 
športni dan …) ter se odpravili 
poletnim dogodivščinam naproti.
Upamo, da se bomo v novem 
šolskem letu srečevali ob 
družabnih dogodkih.

V imenu učencev, kolektiva 
podružnične šole ter vzgojiteljic 
se zahvaljujem predsedniku KS, 
g. Kogelniku in članom Sveta KS 
Črneče za dobro sodelovanje ter 
nakup vrtne garniture. 

Helena Uduč Pepevnik, 
vodja PŠ Črneče

Kulturne dejavnosti

Zaradi epidemije in prepovedi 
druženja žal nismo mogli izvesti 
načrtovanih abonmajskih 
predstav v dvorani Črneče, smo 

pa opravili nekaj del urejanja 
prostora nad dvorano.

Člani recitacijske in gledališke 
skupine so pod vodstvom Mire 
Mori pripravili program za 
proslavo ob kulturnem prazniku in 
ga v sodelovanju s KTV Dravograd 
tudi posneli.

V sredini meseca maja so se na 
prvih vajah srečali pevci MePZ 
Črneče, navdušeni, da pripravijo 
program za jesen in po možnosti 
izvedejo koncert.

Valerija Skutnik, 
predsednica KD Črneče

Karitas Črneče ne počiva …

Čeprav nas je pandemija kar 
ohromila pri našem delu, v prvi 
polovici leta 2021 nismo počivali. 
Svoje delo smo prilagodili 
razmeram in ljudem pomagali v 
takšni meri, kot je le bilo mogoče. 
S strani EU smo prejeli hrano in 
jo razdelili pomoči potrebnim. 
Hrano prejmemo trikrat do 
štirikrat na leto (moka, testenine, 

riž, pelati, fižol). Včasih dodajo 
tudi kakšen prigrizek, pašteto … 
To storimo z velikim veseljem, 
saj se zavedamo, da vsi ljudje 
niso privilegirani ter se borijo za 
osnovno preživetje.

Najbolj pa smo bili veseli, da 
smo lahko razveselili stanovalce 
Koroškega doma starostnikov 
Črneče ob veliki noči, natančneje 
za cvetno nedeljo. Zanje smo 
naredili snope in jih okrasili. V 
domu so jih postavili v skupne 
prostore in tako polepšali 
praznike.

Skupaj s še nekaterimi Karitasi 
smo za vse stanovalce pripravili 
pisanko (pomaranča, jajca in 
voščilnica). Pridne roke naših članic 
so izdelale voščilnice, s katerimi 
smo razveselili starejše. V kratkem 
pričakujemo novo pošiljko hrane 
in kujemo načrte za v prihodnje. 
Želeli pa bi se zahvaliti vsem, ki 
nam pomagate, da lahko svoje 
poslanstvo opravljamo še bolje. 

Mira Mori, 
predsednica Karitas Črneče

Aktivnosti PGD Črneče 

Žal nas čas koronavirusa še vedno 
ovira pri aktivnem delovanju 
društva. Na prvem mestu še 
vedno ostaja pripravljenost na 
klic na pomoč, ostale dejavnosti 
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društva pa se izvajajo v okvirih 
sproščanja ukrepov in v okvirih 
navodil NIJZ.

V gasilskem domu smo lahko 
opravili samo najnujnejša dela, 
tako da je bilo društvo pripravljeno 
na intervencije ter pomoč 
sokrajanom. Operativna enota je 
imela kar nekaj klicev za pomoč 
in tako so na pomoč priskočili pri 
travniškem in dimniškem požaru 
ter pri pranju asfalta. 

Na začetku leta v društvu nismo 
mogli izvesti vsakoletnega 
druženja gasilcev na občnem 
zboru in tudi ne praznovanja 
našega zavetnika sv. Florjana na 
začetku maja.

Ob praznovanju prvega maja pa 
smo na igrišču postavili mlaj v 
čast dveh praznikov, 27. aprila in 
prvega maja. V gasilskem društvu 
ima postavljanje mlaja za seboj 
že dolgo tradicijo. Vsako leto nam 
eden od kmetov oz. lastnikov 
gozdov donira smreko, za kar 
se mu gasilsko društvo najlepše 
zahvaljuje. Gasilci smo z veseljem 
pristopili k postavitvi majskega 
drevesa − člani so ga postavili, 
članice pa so spletle venec in 
ga okrasile. Na vrhu drevesa 
pa seveda ni smela manjkati 
slovenska zastava.

Ob praznovanju 1. maja smo gasilci 
na pomoč priskočili pihalnemu 
orkestru Šentjanž, ki nas je 
vsako leto prebudil z budnico. 
Žal pa je bila ta tradicija letos 
okrnjena zaradi koronavirusa. 
Tudi letos smo združili moči in 
krajane razveselili s tradicionalno 
prvomajsko budnico in tako 
obeležili praznovanje delavskega 
praznika. Zaradi epidemioloških 
razmer smo z gasilskim avtom 
krožili po vseh delih krajevne 
skupnosti in predvajali posnetek 
koračnic pihalnega orkestra 
Šentjanž. 

Kljub težkim časom in boju z 
nevarno boleznijo bo Gasilska 
zveza Slovenije organizirala 
državno tekmovanje v gasilsko 
športnih disciplinah. V letu 
2019 so se iz našega društva na 
državno tekmovanje uvrstile 
kar tri tekmovalne enote – enoti 
mladink in mladincev ter ekipa 
članic B. Vse enote so se ob 
sproščanju ukrepov že začele 
pripravljati na tekmovanje. 
Želimo jim veliko volje in energije 
pri pripravah na tekmovanje in 
veliko uspeha na tekmovanju, 
saj ekipe z udeležbo državnega 
tekmovanja zastopajo tudi našo 
Gasilsko zvezo Dravograd.

Letos je veliko naših članov 
praznovalo okrogli jubilej. Kar trije 
člani so se srečali z abrahamom, 
dve veteranki sta praznovali 70 in 
80 let. Naš najstarejši član tov. Vreš 
Franc pa je praznoval 90 let. Ker ga 
v mesecu januarju nismo mogli 
obiskati, smo obisk prestavili na 
ugodnejši čas. Ob sproščanju 
ukrepov smo ta obisk izvedli nekaj 
mesecev kasneje. Naš veteran je 
bil obiska zelo vesel. Ob obujanju 
spominov je čas kar prehitro 
minil. Ob praznovanju 90 let se 
mu črneški gasilci zahvaljujemo 
za opravljeno delo in za znanje, 
ki ga je z veseljem posredoval 
naslednji generaciji gasilcev in 
mu čestitamo za življenjski jubilej 
ter želimo še veliko zdravja in 
druženja z gasilci.

Vsem slavljencem članice in 
člani gasilskega društva iskreno 
čestitamo in želimo jim še veliko 
zdravja, veselja, osebnega 
zadovoljstva ter srečnih in 
uspešnih trenutkov.

Ob koncu leta, v mesecu 
decembru 2020, je naše gasilsko 
društvo prejelo priznanje 
oziroma certifikat za kakovostno 
poslovanje in za društvo, ki je med 
najbolj zanesljivimi in zaupanja 
vrednimi organizacijami na trgu. 
Priznanje je izdala bonitetna 
hiša CompanyWall, prejmejo 
pa ga organizacije, ki s svojim 
poslovanjem dosegajo visoke 
kriterije in druge standarde v 
poslovanju. Priznanje omogoča 
prepoznavanje najbolj zanesljivih 
organizacij na slovenskem 
trgu. Je poslovna referenca, 
ki potrjuje odličen položaj na 
trgu in pomaga utrjevati ugled 
zanesljive organizacije. Gasilci 
smo nosilci mnogih vrednot, ki 
se jih ne da plačati. Smo vzorniki 
prostovoljstva, človečnosti in 
ljubezni do sočloveka. S svojim 
delom in vzorom prispevamo 
k boljši družbi. Zahvala vsem 
članicam in članom društva, ki to 
dokazujejo s svojim prostovoljnim 
delom in pomočjo krajanom.

Tatjana Golob
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KRAJEVNA SKUPNOST TRBONJE
Prva polovica leta je za nami. 
Minila je v znamenju zapovedanih 
omejitev, na katere smo se morali 
navaditi. To je seveda vplivalo 
na (ne)dogajanje v kraju, ki je 
v prvi polovici leta vsako leto 
gostil kurente in pustni karneval, 
kulturni dogodek ob dnevu 
žena, pohod na Danijelski vrh, 
srečanje pod vaško lipo in še 
kaj. Uspelo nam je organizirati 
čistilno akcijo. Škoda je le, da 
moramo vedno znova čistiti za 
nekom, ki zavestno odmetava 
odpadke. Pobrali smo okoli 10 
vreč odpadkov, po pričakovanju 
predvsem pločevink. Morda jih 
ni bilo tako veliko kot pretekla 
leta, pa vendar je vsak odvržen 
odpadek v naravo preveč. Kako 
skrbijo za okolje najmlajši …

TUDI NAJMLAJŠI SKRBIMO ZA 
ČISTO OKOLJE

Okolje in zdravje otroka se med 
seboj zelo povezujeta, zato 
se v vrtcu v Trbonjah trudimo 

zagotoviti otrokom čim bolj 
čisto, varno in zdravo okolje. Pri 
tem nam je za vzor KS Trbonje, 
ki s čistilno akcijo vsako leto 
pripomore k ohranjanju čistega 
kraja. 

Takoj ko se narava prebudi iz 
zimskega spanja, se tudi otroci z 
vzgojiteljicama lotimo urejanja in 
čiščenja okolice vrtca. 

Otroke že od majhnih nog 
ozaveščamo, kako pomembna 
je skrb za čisto okolje in se o 
tem vsakodnevno pogovarjamo. 
Pomagamo pri urejanju zelenice 
na našem igrišču z igrali. Ko 
je trava pokošena, jo skupaj z 
otroki pograbimo, odpeljemo in 
pometemo okolico. Pobiramo 
smeti okoli vrtca, na igrišču in na 
sprehodih po vasi in polju. Otroci 
si z veseljem nadenejo rokavice, 
vzamejo vreče za smeti in vanje 
ločeno odlagajo odpadke. 
Nabrane odpadke nato pravilno 
razvrstimo v za to namenjene 
zabojnike.

Želja vseh nas v vrtcu je, da naš 
kraj ostane tako lep in čist, za kar 
se bomo še naprej pridno trudili. 

Vzgojiteljici Katja in Sandrina
 

Niso pa zastale investicije ter 
druge aktivnosti za urejanje kraja, 
ki so se nemoteno nadaljevale. 
Na pobudo krajanov je bila 
dopolnjena prometno varnostna 
infrastruktura, s katero smo dobili 
območje omejene hitrosti skozi 
naselje Trbonje. Vsekakor je to 
pravilna odločitev upravljavca 
ceste, s katero bo promet varnejši, 
seveda ob tem, da bomo omejitev 
udeleženci spoštovali. 

Dela se nadaljujejo predvsem na 
športnem igrišču pri šoli, ki ga 
želimo urediti, da postane prijeten 
prostor za športne aktivnosti, 
druženje ter spodbujanje ob 
nogometnih tekmah. Tako je 
bil letošnji participativni del 
proračuna Občine Dravograd za 
KS Trbonje namenjen postavitvi 
ograje okoli športnega igrišča 
pri šoli, postavitvi igral za otroke, 
ki bodo prav tako na športnem 
igrišču ter zamenjavi luči v objektu 
gasilskega doma ter reflektorjev 
na športnem igrišču. 

Vsi skupaj pa si želimo, da se čim 
prej vrnemo na stare tirnice. Zato 
spoštujmo navodila in priporočila 
stroke za zajezitev okužb s COVID-
19, med drugim tudi cepljenje.

Bogdan Brezovnik,
predsednik Sveta KS Trbonje
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Knjižnica Dravograd
PRIPOROČAMO VAM:

Knjige za mlade
Sokolov, Cvetka: RAJE UMREM!
Woltz, Anna: ZOBJE MORSKEGA PSA
Bačynskyj, Andrij: 140 DECIBELOV TIŠINE
Bevc, Cvetka: STEKLENI PLAMENI
Strlič, Nataša: OSAMOSVOJITEV
Riley, Andy: ERVIN GIZDALIN IN STRAŠNE 
IGRAČE
Šega Crnič, Saša: SPET NA OTOKU
Bergamino, Giorgio: ZNANOST IN 
TEHNIKA SKOZI ZGODOVINO
Hindley, Kate: DROBCENA GERTA
Palacio, R. J.: CHRISOVA ZGODBA
Lindgren, Barbro: ZGODBA O MALEM 
STAREM MOŽU

Knjige za odrasle
Ferrari, Renato: MURVA FABIANIJEVIH
Lipuš, Cvetka: ODHAJANJE ZA 
ZAČETNIKE
Kardoš, Štefan: PLASTENJE S(R)AMOT
Štremfelj, Marija: OBJEM NA VRHU SVETA
Giordano, Paolo: RAZTRGAJMO NEBO
Levy, Deborah: MOŽ, KI JE VIDEL VSE
Skubic, Andrej E.: KRASNI DNEVI
Filipič, Emil: NEPOČESANE MISLI
Jager, Vasja: CAJHN
Lodrant, Stanislav: MED NEBOM IN 
ZEMLJO
Klakočar Zupančič, Urška: GRETIN GREH

Novitete
Trnovec, Barbara: NESKONČNO 
POTOVANJE ALME M. KARLIN
Grdina, Igor: SLOVENSKI MOZART: 
KNJIGA O JOSIPU IPAVCU
Hof, Wim: METODA WIMA HOFA
Liebscher – bracht, Roland: KOLENO: 
ODPRAVITE BOLEČINE SAMI
Megla, Maja: SMEM BITI TO, KAR SEM
Teršek, Andraž: ZAPISI USTAVNIKA V 
KARANTENI
Perhavec, Miran: NIKOLA TESLA: 
POTOVANJA
Nothomb, Amelie: ŽEJA
Beznik, Lea: IZČRPANI STARŠI, IZČRPANI 
OTROCI
Brajnik, Erika: NATUROPATSKE METODE 
SAMOZDRAVLJENJA
Pušenjak, Dejan: RETROVIZOR
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OBRATOVANJE KNJIŽNICE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Knjižnica je večino letošnjega leta obratovala po rednem 
obratovalnem času, zaprti smo bili le med 10-dnevnim 
zaprtjem javnega življenja. Omogočeno je bilo prosto 
gibanje med policami, delna uporaba čitalnice in 
računalnikov, izposoja gradiva je potekala nemoteno. 
Vrnjeno gradivo se je odložilo v tridnevno karanteno, 
preden smo ga vrnili nazaj na police. Žal pa v naših 
prostorih nismo mogli organizirati kulturnih dogodkov, 
pravljičnih ur, izobraževanj. 

V mesecu marcu smo preko spleta izvedli brezplačno 
delavnico z naslovom Jezikovna čajanka, in sicer v 
sodelovanju z Jezikovno zadrugo Soglasnik. Vodil jo je 
izkušeni lektor in slovenist Marko Janša. Odziv uporabnikov 
je bil zadovoljiv, vendar zagotovo manjši, kot bi bil na 
delavnici v živo, zato spletnih dogodkov za odrasle in 
otroke v prvi polovici leta nismo izvajali. V jeseni pa si 
seveda vsi želimo, da bomo ob upoštevanju določenih 
ukrepov lahko dejavnosti spet izvajali v naših prostorih.

V tem času se je veliko komunikacije preselilo na splet. 
Uporabniki so gradivo naročali preko: 
-  elektronske pošte knjiznicadra@dra.sik.si,
-  telefona 02 87 10 760,
-  Cobiss segmenta Moja knjižnica (https://plus.si.cobiss.

net/opac7/user/login),
-  aplikacije mCOBISS.

Veseli smo, da smo vedno našli pot do uporabnikov 
oziroma oni do nas. Na njihovo željo lahko pripravimo tudi 
paket gradiva, ki ga brezstično prevzamejo.

13. sezona bralne značke za odrasle Korošci pa bukve 
beremo

Letošnjo sezono je kljub omejitvam in večkratnemu 
zaprtju knjižnice zaključilo 93 bralcev, le nekaj manj kot 
prejšnje leto. Vsako leto v mesecu aprilu, ob svetovnem 
dnevu knjige, sezono zaključimo z zaključnim dogodkom, 
ki pa ga letos zaradi epidemije žal nismo mogli izpeljati. 
Naši zvesti bralci so za nagrado prejeli knjižna darila. 

Objavljamo nekaj zanimivih in pozitivnih mnenj naših 
bralcev:

»Pohvalno je, da spodbujate starejše ljudi, da beremo.« 

Poletni obratovalni čas (julij, avgust)
Ponedeljek in sreda: 

od 9.00 do 18.00
Torek, četrtek in petek: 

od 8.00 do 15.00
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»V času Covid-19 mi je bralna 
značka pomagala potovati izven 

meje občine, celo države.« 

»Vesela sem, da sem pri tako visoki 
starosti še uspela prebrati knjige za 

bralno značko.«

»Vsako leto znova se razveselim 
bralne značke. Pritegne me bogata 

izbira knjig, kot tudi vaša izredna 
prijaznost.«

»Bralna značka ni bronasta, tudi 
ni srebrna, ampak je zlata, ki 

združuje bralce.«

»Branje mi je vselej v zabavo.«

»Mislim, da je zelo dobro, da 
začnemo spoštovati domače 

avtorje in njihova dela.«

»Super! Izbor knjig prav tako.«

»S knjigo – skozi prostor in 
čas, prestopanje omejitev, 

dobra družba, za razmišljanje, 
popotovanje skozi zgodbe … do 

svojih uvidov.«

»Vesela sem za bralno značko. 
Zelo rada berem. To me pomirja. 

Hvala.«

Projekt uspešno izvajamo že 
vrsto let in bralci se vedno 
pogosteje ustavijo v kotičku, 
kjer so razstavljene knjige za 
bralno značko. Tako uporabnike 
spodbujamo k branju slovenskih 
avtorjev.

MOJA ZGODBA: Kako smo 
nekoč brali, literarni razpis 
koroških knjižnic

Ob praznovanju 60-letnice 
bralne značke, ki se je začela na 
Koroškem, smo koroške knjižnice 
razpisale skupni literarni natečaj 
Moja zgodba: Kako smo nekoč 
brali. Prejeli smo nekaj zanimivih 
zgodb, ki so objavljene v skupni 
publikaciji, ki v celoto povezuje 
raznolikost spominov Korošic in 
Korošcev, ki jih veže ljubezen do 
branja.

V naši knjižnici so jih zapisali in 
oddali Ivanka Mori, Janez Jurič 

Vančy, Aleksandra Gradišnik, 
Marta Merkač. Po mnenju 
komisije je bil najboljši prispevek 
posamezne knjižnice nagrajen. 
V naši knjižnici je za prispevek 
Dragocen svet nagrado prejela 
Aleksandra Gradišnik.

Na Prevaljah so 22. maja 1961 
mladim bralcem prvič podelili 
takrat imenovano Prežihovo 
značko. Na začetku sta bila 
pobudnika branja za bralno 
značko profesor slovenskega 
jezika na prevaljski osnovni 
šoli Stanko Kotnik in koroški 
pisatelj Leopold Suhodolčan. Od 
podelitve prve bralne značke je 
gibanje preraslo v vseslovensko 
in sega tudi v prostor zamejskih 
Slovencev. V branju predlaganih 
knjig danes sodelujejo tudi vrtci 
in srednje šole, knjižnice po 
Sloveniji pa smo razvile bralno 
značko za odrasle.

Branje ob kavi

V sezoni 2020/21 smo se zaradi 
omejitev in ukrepov družili le 
nekajkrat. V mesecu maju nam 
je uspelo izmenjati nekaj mnenj 
o prebranih knjigah. Prebirali pa 
smo tudi zgodbe, ki smo jih prejeli 
na literarnem natečaju Kako smo 
nekoč brali. 

Ker se skoraj celotno sezono 
nismo družili, smo tokrat brali 
ob Cankarjevi kavi, ki je še lepše 
zadišala po knjižnici. Vsi, ki so 
sodelovali na literarnem natečaju, 
pa so prejeli še skodelico s 
podpisom Ivana Cankarja.

NACIONALNI PROJEKT 
»RASTEM S KNJIGO«

Vsako leto nas obiščejo sedmošolci 
POŠ Šentjanž pri Dravogradu in 
OŠ Neznanih talcev Dravograd. 
V okviru nacionalnega projekta 
Rastem s knjigo, Javne agencije 
za knjigo, Ministrstva za kulturo, 
Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, vsak sedmošolec 
prejme mladinski roman. Letos so 
prejeli knjigo slovenskega pisatelja 

26. maj 2021, Branje ob kavi

Sedmošolci POŠ Šentjanž pri 
Dravogradu 

Mate Dolenc, Kako dolg je čas

Sedmošolci OŠ Neznanih talcev 
Dravograd
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Mateta Dolenca: Kako dolg je čas. 
V knjižnici smo jim predstavili 
avtorja in knjigo, spoznali pa so 
tudi dejavnost knjižnice, program 
Cobiss – Virtualno knjižnico 
Slovenije in Biblos, ki omogoča 
izposojo e-knjig. Sedmošolci so 
nas obiskali v mesecu maju, ko so 
se ukrepi zaradi epidemije rahlo 
sprostili in smo lahko v knjižnici 
ponovno začeli z izvajanjem 
bibliopedagoških ur.
 

POLETNO BRANJE IN PAKETI 
PRESENEČENJA za odrasle in 
otroke

Že v mesecu juniju smo za 
uporabnike pripravili poletne 
pakete presenečenja za odrasle 
in otroke, ki v tem času še olajšajo 
izbor gradiva. V pakete smo 
pripravili počitniško literaturo 
za brezskrbne dopustniške dni 
na plaži, v objemu planin ali na 
domačem ležalniku. 

Za otroke pa smo pripravili 
poletne pravljične nahrbtnike 
s knjigami o toplem poletju in 
počitniških dogodivščinah.

Z izposojo paketa ali nahrbtnika 
bralci sodelujejo v nagradnem 
žrebanju, ki bo 10. septembra 
2021.

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

Pripravila: Jerneja Ban

Naši najmlajši
Vrtec Dravograd
SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO

V enoti Dravograd smo sodelovali pri nacionalnem projektu 
Spodbujamo prijateljstvo v organizaciji Društva za trajnostni 
razvoj Sobivanje. Namen projekta je bil spodbuditi otroke k 
razmišljanju o prijateljstvu in razvijati ter ohranjati pomembnost 
dobrih odnosov z vrstniki.

Kljub temu da smo aktivnosti v vrtcu prilagajali trenutnim 
razmeram, smo veliko razmišljali in ustvarjali na temo prijateljstva. 
Tako smo spoznavali številne zgodbice in pravljice, ki govorijo o 
prijateljih (Ko najdeš pravega prijatelja; Prijatelj kot si ti; Resnično 
dobri prijatelji; Sara prespi pri prijateljici; Barve prijateljstva 
…), prijateljstvo smo iskali tudi v pesmi, glasbi in se v ritmih 
malih instrumentov pozibavali s svojimi prijatelji. Veliko smo se 
tudi pogovarjali. Otroci so navdušeno pripovedovali o svojem 
najboljšem prijatelju, kaj jim je na njem všeč in kakšni so sploh 
njihovi pravi prijatelji. In ob vsem tem smo postajali še boljši 
prijatelji in naše vezi so bile še trdnejše. 

Preko različnih iger smo spoznavali ključni pomen prijateljstva in s 
številnimi dejavnostmi ter ravnanji gradili prijateljske vezi (pomoč 
prijatelju, poslušanje, dogovarjanje, spoštovanje). Velik poudarek 
smo namenili vljudnostnim izrazom (hvala, prosim, oprosti, 
izvoli), ki so jih otroci zelo lepo usvojili. Kot pravi prijatelji so otroci 
prepoznavali različna čustva, reakcije in odzive ter tako lažje in 
razumevajoče sprejemali svoje sovrstnike ter odrasle osebe v naši 
enoti. 

Izhajali smo iz vsakdanjega jutranjega pozdrava, s katerim 
začnemo vodene dejavnosti v vrtcu. Plakat, ki smo ga izdelali 
in poslali za nagradni natečaj, smo začeli ustvarjati vzporedno 
z dejavnostmi, ki smo jih izvajali v tem projektu. Otroci so s 
kombinirano likovno tehniko izdelali plakat o prijateljstvu in ga 
poimenovali Prijateljstvo brez meja. V vrtcu kot celoti so sodelovali 
tudi mlajši otroci in tako so nastali še drugi plakati, ki so bili med 
seboj različni, vendar edinstveni in s sporočilno noto Spodbujamo 
prijateljstvo. Vsi ti plakati so bili predstavljeni na spletu, kjer si jih 
je bilo mogoče ogledati v virtualni razstavi. V enoti smo izbrali en 
plakat oz. izdelek otrok, ki bo objavljen v zaključni publikaciji oz. 
v knjigi o prijateljstvu. K temu smo zapisali še misel o prijateljstvu, 
ki opisuje izbrani izdelek.
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Enota Ojstrica
NARAVOSLOVNE ŠKATLE 
PRESENEČENJA IN MAVRIČNA 
GREDA

V okviru projekta smo v vrtcu na 
Ojstrici spoznavali naravoslovne 
dejavnosti, ki jih lahko otroci 
izvajajo sami. Ta projekt mi v 
vrtcu predstavlja velik izziv, in 
sicer: Kako otrokom približati 
naravoslovje kot neko zanimivo 
in poučno dejavnost preko igre? 
Naravoslovna škatla presenečenja 
ustvarja radovedno, raziskovalno 
vzdušje. Različne naravoslovne 
dejavnosti temeljijo na aktivni 
vlogi otroka in so ena izmed 
organiziranih oblik dela. Pri 
naravoslovju je pomembno, 
kako zastavljamo vprašanja. Ko 
otrokom zastavimo vprašanje, 
želimo, da bi nanj lahko 
odgovorili in se pri tem tudi nekaj 
naučili. Otroke spodbujamo 
in navajamo na zastavljanje 
vprašanj, ki naj bodo takšna, da 
jih bodo usmerjala in vodila v 
samostojne dejavnosti. Narediti 
morajo nekaj, da dobijo odgovor. 
Tovrstna vprašanja so akcijska, saj 
zahtevajo neko dejanje in akcijo 
oziroma so produktivna, saj dajejo 
neki rezultat. 

Z naravoslovnimi škatlami 
otroke navajamo na različne 
naravoslovne postopke. 
Spoznavanje naravoslovnih 
vsebin naj bi potekalo ob 
dejavnostih, ki omogočajo 
pridobivanje informacij preko 
lastnih izkušenj. Ob takšnih 

dejavnostih otroci razvijajo 
sposobnosti in spretnosti. V 
naravoslovni škatli presenečenja 
je vsebinska kartica, na kateri so 
slikovno prikazani pripomočki, 
ki jih potrebujemo za dejavnosti 
in delovne kartice, na katerih 
je slikovno prikazan postopek 
dejavnosti, ki si sledi v nekem 
vrstnem redu. Na koncu pa so pri 
nekaterih dejavnosti vključeni 
tudi delovni listi, na katere otroci 
označujejo svoje rešitve. 

Ker nam je epidemija prekrižala 
načrte, smo do zdaj izvedli samo 
tri naravoslovne dejavnosti: Igra 
barv, Gozdni plodovi in Nenadno 
napihovanje balonov. Do konca 
šolskega leta imamo v načrtu 
izvesti še dve dejavnosti, ki 
bosta otrokom predstavljali pravi 
naravoslovni izziv. Te naravoslovne 
dejavnosti otroci zelo radi 
rešujejo, saj jim omogočajo čisto 
samostojno delo in so neodvisni 
od pomoči odraslega. Otroci v 
vrtcu na Ojstrici pa imajo zelo 
radi izzive, ki jih vedno uspešno 
rešijo. 

Naj pa omenim še, da se je v okviru 
projekta Formativno spremljanje 
pri otrocih porodila ideja, da bi 
imeli v vrtcu svojo visoko gredo, 
kot jo že imajo naši šolarji na 
Ojstrici. Ker sem bila tudi sama 
nad idejo zelo navdušena, sem 
za pomoč prosila Janka Kusterja, 
ki se je z veseljem odzval, da nam 
izdela visoko gredo, za katero 
bo skrb prevzel vrtec. S tem 
želim, da pri otrocih spodbujamo 
odgovoren odnos do narave in 
hrane, širjenje in poglabljanje 
znanj o naravi, skrb in sodelovanje. 
Celotno gredo so otroci poslikali z 
akrilnimi barvami in jo napolnili z 
vejami, kompostom, kartonskimi 
škatlami, odpadnimi listi, senom 
in rodovitno zemljo. V sam 
projekt smo vključili tudi starše 
otrok, ki so prinesli nekaj sadik in 
poskrbeli, da je naša greda polna 
zdravih vrtnin. Otroci so našo 
novo vrtno gredo poimenovali 
Mavrična greda. Zdaj le čakamo, 
da bomo naši pridelki zrasli in da 
jih bomo lahko z veseljem zaužili. 

Klavdija Šeneker, oddelek Ojstrica

Otroci so ob koncu sklopa zelo 
utrdili prijateljstva in opaziti je, 
da danes veliko bolj zavedno to 
spodbujajo med seboj. Čas, ki 
smo ga v sklopu projekta preživeli 
skupaj, je zelo hitro minil, kljub 
temu pa rdeča nit prijateljstva 
ostaja z nami in ob tem se 
veselimo vsakega trenutka, ki ga 
lahko preživimo skupaj. 

Še nekaj misli o prijateljstvu, ki so 
jih povedali otroci:

Prijatelj mora biti iskren.
Včasih je T. na mene jezen, pol 
se pa pogovoriva in se igrava.
Da se imava s prijateljico radi.
Ko nimaš prijateljev, enega 
najdeš pa se spoprijateljiš z 
njim.
Prijateljstvo imamo v srcu.

•
•

•
•

•

Imamo veliko skupnega in si 
igrače posojamo. 
Smo prijazni do svojih 
prijateljev. 
Pomagamo drug drugemu.

Martina Čede, 
enota Dravograd

•

•

•
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Enota Črneče
VESOLJE

Za izziv sva vzgojiteljici otrokom 
prinesli dve veliki škatli. Po 
pogovoru in razmišljanju so 
otroci prišli na idejo, da bi iz njiju 
naredili raketo.

Začeli smo aktivno ustvarjati. 
Upoštevali sva njihove želje, 
interese in ideje. Skozi različne 
dejavnosti smo pobližje spoznali 
vesolje in ustvarili veliko različnih 
likovnih izdelkov. Škatle smo 
najprej kaširali, nato smo jih 
pobarvali z barvami po njihovem 
izboru. Skozi pogovor in ob 
strokovni literaturi smo spoznali 
planete v našem vesolju. Največja 
zanimivost zanje je bila, ko smo v 
naši raketi pričarali pravo vesolje 
s svetlobnimi planeti, zvezdicami 
in lučkami. Ob zaprtju vrat rakete 
je nastala popolna tema in do 

izraza je prišlo čudežno nebo. 
Otroci so od navdušenja izražali 
nove ideje, zato smo si za igro 
vlog s kaširanjem in barvanjem 
balonov ter ovijanjem plastenk 
v srebrno folijo izdelali čelade in 
kisikove jeklenke za astronavte. 
Z govorom in razmišljanjem so 
otroci izražali svojo domišljijo, ki ni 
poznala meja. Pogovarjali smo se, 
kako so videti vesoljci, kaj jedo in 
kje so doma. Vživljali so se v vlogo 
Nezemljanov in astronavtov.

Zaradi velikega interesa za 
spoznavanje vesolja smo z otroki 
raziskali, kateri planet je največji, 
kateri najmanjši in se pogovarjali še 
o imenih planetov … Izdelali smo 
tudi plakat zaporedja planetov 
v našem osončju, ob katerem se 
otroci pogosto zadržujejo in med 
seboj komunicirajo.

Mojca Verovnik,
 oddelek Črneče

Enota Robindvor
PRAVLJIČNI GRADOVI

Zgodovina našega kraja je tesno 
povezana z življenjem na gradu, 
za kar imamo v neposredni 
okolici kar nekaj vidnih dokazov. 
Modernizacija in sodobnost sta 
nam povsem spremenili pogled 
na življenje, ki je bilo takrat veliko 
težje od današnjega pa tudi veliko 
bolj skrivnostno. Vzgojiteljice se 
pogosto poslužujemo tem, ki so 
otrokom nekoliko odmaknjene 
in nenavadne, pa vendar jih takoj 
in z veliko intenziteto potegnejo 
vase.

V sklopu projekta S knjigo v 
roki smo potovali nazaj v čas, 
ko so živeli še kralji in kraljice. 
Spoznavali smo različne pravljice, 
največji odziv otrok pa je bil 
ravno pri pravljici bratov Grimm: 
Trnuljčica. Otroci so spoznali 
vsebino, dogajalni čas in prostor, 

pravljične like, njihove nenavadne 
lastnosti, čarobne predmete, 
pravljična števila …, vse to pa nam 
je služilo kot sredstvo za nadaljnje 
delo. Ustvarjalnost in domišljija 
otrok se je pokazala že skozi 
preproste aktivnosti, kjer so iz 
prinesenih škatel samoiniciativno 
začeli postavljati gradove 
in stolpe ter tako v igralnici 
napravili nenavadno, pravljično 
vzdušje. Vzdušje je postalo še 
bolj pravljično, ko so otroci te 
prinesene škatle pobarvali, jih 
okrasili z detajli in jih strukturirali 
v pravo grajsko poslopje, ki je 
še potem kar nekaj časa krasilo 
igralnico. Spoznali smo rajalno 
igro z naslovom Trnuljčica je 
lep otrok, kjer so se otroci lahko 
vživeli v njeno vsebino in izživeli 
vsa svoja čustva, ki so jih ob tem 
prevzela. Za dobro rajalno igro so 
potrebni tudi rekviziti, ki otrokom 
omogočajo menjavanje vlog in 
učenje s pravili. Takšni rekviziti so 
bili: krona, konj, čarobna palica, 

meč, plot …, ki smo si jih izdelali 
iz najrazličnejšega odpadnega 
materiala, vsak po svojih 
predstavah in željah. Naučili 
smo se tudi nekaj čarobnih 
urokov, s pomočjo katerih smo se 
pretvarjali, da smo se spremenili 
v nenavadne stvari in predmete. 
Nekateri otroci so ugotovili, da 
med potjo do vrtca vidijo grad 
– ruševine gradu, zato smo si 
zastavili cilj, da jih poiščemo. 
Otroci so od doma prinašali 
različne izrezke in fotografije 
gradov, kron, likov kraljev in 
kraljic, čarovnic ter tudi slikanice. 
Skupaj smo s pomočjo IKT 
sredstev sestavili svojo pravljico o 
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Enota Trbonje
MALI RAZISKOVALCI VRTCA 
TRBONJE

Odraščanje z naravo je nekaj 
najlepšega, kar lahko damo 
otrokom v vrtcu. Z dejavnostmi 
in igro sva vzgojiteljici otrokom 
popestrili in spodbudili njihov 
razvoj na vseh področjih, ki jih 
zajema Kurikulum za vrtce. Vedno, 
ko smo se odpravili na sprehod 
po polju, so otroci z zanimanjem 
opazovali naravo. Na bližnjem 
travniku so raziskovali rastline 
in živali, zato smo se odločili, 
da bomo to temo podrobneje 
spoznali.

V igralnici smo si uredili 
knjižni kotiček s slikanicami in 
enciklopedijami o naravi. Ob 
gledanju knjig so se otrokom 
porodila nova vprašanja o tej 
temi, o kateri smo nato razvili 
obširen pogovor. Poudarek smo 
dali na tiste živali in rastline, ki 
so na travniku najpogostejše in 
otrokom najbolj poznane. Nabrali 
smo nekaj cvetlic in jih v igralnici 
obtežili in posušili. Tako so otroci 
spoznali besedo herbarij. Glede 
na vremenske razmere smo se 
odločili, da bomo počakali na 
bolj toplo in sončno vreme ter 
s sušenjem cvetlic nadaljevali 
takrat. Tudi muhasto deževno 
vreme nas ni odvrnilo od bivanja 

na prostem. Obuli smo škornje, 
vzeli dežnike in se odpravili ven. 
Predvsem mlajši otroci so uživali 
v skakanju po lužah, starejši pa 
so opazovali deževnike in polže. 

Enota Šentjanž
DEKORACIJA ZUNANJE 
OGRAJE VRTCA KRONICA

Že nekaj časa nazaj je kuharica 
Simona poslala fotografijo 
škornjev z rožicami. Vzgojiteljice 
oddelkov otrok, starih od 1 do 2 
leti, smo bile nad idejo navdušene 
in takoj smo se lotile dela. Starše 
otrok smo prosile, naj v vrtec 
prinesejo odpadne dežne škornje, 
če jih imajo doma. Starši so se 
takoj vključili v zbiranje in prinesli 
kar nekaj škornjev. Z otroki smo se 
pogovarjali, kaj vse potrebujejo 
rožice za svojo rast. Skupaj smo 
spoznali, da so to zemlja, voda, 
svetloba in toplota. Otrokom smo 
na terasi pred vrtcem pripravile 
zemljo in lopatke, s katerimi 
so nato sami polnili škornje, 

vzgojiteljice pa smo pomagale 
pri sajenju rož – mačeh. Otroci so 
pri sajenju aktivno sodelovali in 
postavljali različna vprašanja. 

Vzgojiteljice smo nato z žico 
namestile škornje z rožami na 
ograjo pred vrtcem. Nad končnim 
videzom smo bili vsi zelo 
navdušeni in veseli, da nam je 
uspel ta mini projekt. Otroci lahko 
zdaj dekoracijo opazujejo tudi 
skozi okna igralnic ali terase, se o 
njej pogovarjajo in jo občudujejo. 
Seveda pa je na ogled tudi 
vsem drugim obiskovalcem in 
mimoidočim občanom. Upamo, 
da bo ta naša lepa dekoracija 
marsikateremu mimoidočemu 
narisala nasmeh na obraz in mu 
polepšala dan v teh težkih časih. 

Vesna Pajer in Julija Širnik,
 enota Šentjanž

Trnuljčici in se dodobra nasmejali 
nastali slikovni vsebini. 

Negotovi čas, povezan s pandemijo 
covid-19, in posledično prepoved 
druženja, nam je onemogočil, da bi 
lahko pripravljen sklop aktivnosti 
predstavili tudi drugim v vrtcu, 

predvsem pa staršem. Ob tem pa 
se nam je porodila že druga ideja, 
ki nas je že popeljala globoko v 
pravljični svet Čarovnika iz Oza.

Simona Pokeržnik, 
enota Robindvor
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Enota Libeliče
ČEBELE V VRTCU

Čebelica leti z neba,
leti leti vse niže, 
vse niže in vse bliže,
čebelica leti z neba … in priletela 
je v našo igralnico!
»Glej, glej čebela!«; »Ne, pazi!«; 
»Pusti jo, saj ti ne bo nič naredila!« 
(… so se pogovarjali otroci.)

Tako smo začeli spoznavati 
življenje in poslanstvo čebel. Skozi 
uvodne dejavnosti smo spoznali, 
da otroci o teh malih bitjih že 
precej vedo. Otroci so z lastnimi 
pobudami, idejami in interesom 
aktivno sodelovali pri izvajanju 
različnih aktivnosti. Odpravili smo 
se do bližnjega travnika, kjer smo 
si ogledali čebelnjak, opazovali 
čebele in se pogovarjali. Prednost 

našega vrtca je zagotovo 
bogata narava, ki nas obdaja. 
Otroci imajo tako možnost 
neposrednega doživljanja okolja 
in njegovih danosti. Tako se je 
naša igralnica počasi spreminjala 
in dobivala podobo življenja 
čebel v čebelnjaku. Otroci so pri 
pripravi kotičkov uporabili svojo 
domišljijo in kreativnost ter bili 
zelo ustvarjalni. V dejavnostih 
so uživali, vključevali svoje 
starše in stare starše, pri tem pa 
so se počutili zelo pomembne. 
Pogumen deček se je oblekel v 
čebelarsko opremo in kot pravi 
čebelar prikazal delo svojega 
dedka. V teh dneh smo spoznali, 
kako pomembne so čebele za 
naše življenje, vlogo čebel v 
čebelji družini in pot od cvetlice 
do medu.

V našem vrtcu želimo otrokom 
omogočiti bogato in spodbudno 
učno okolje v naravi, kjer je 
nešteto možnosti za odkrivanje, 
spoznavanje in razvijanje 
individualnih sposobnosti. 

Tema Čebele v vrtcu odlično 
sovpada z gozdno pedagogiko, 
ki jo v našem oddelku izvajamo 
skozi vse šolsko leto. Ta spodbuja 
vračanje nazaj k naravi, kjer 

otroci razvijajo svoje gibalne 
spretnosti in sposobnosti, dihajo 
svež zrak, se igrajo z naravnimi 
materiali in so svobodni. Narava 
jim omogoča nešteto možnosti 
za odkrivanje in raziskovanje pa 
tudi pozitivno doživljanje sebe in 
svojih prijateljev. 

V našem vrtcu sodelujemo pri 
projektu Geopark Karavanke, 
katerega tema letošnjega leta je 
Spoznajmo svet travišč. Čebele 
so namreč najpomembnejše 
opraševalke travišč poleg čmrljev 
(kožekrilci) in zelo pomembno je, 
da se tega zavedamo. 

Kot zanimivost: Kar 78 % vrst divjih 
rastlin oprašujejo divje žuželke, 
od opraševanja pa je odvisnih 84 
% kmetijskih rastlin v Evropi.

Marjetka Pavlin in Monika Rus, 
oddelek Libeliče

Spoznali smo tudi povečevalna 
stekla in se jih naučili uporabljati. 
Na travniku so otroci v lončke 
s povečevalnim steklom dajali 
različne žuželke, ki so jih ulovili. 
Tako so lažje opazovali njihovo 
zgradbo. Poleg žuželk pa smo na 

travniku videli tudi polže, pajke, 
mokrice, stonoge in deževnike. 
Prepevali smo že poznane in 
se naučili nekaj novih pesmi in 
deklamacij, ki smo jih usvojili s 
pomočjo slikopisa. Otroci so si 
izmišljali uganke o travniških 
živalih, se igrali igro pantomime in 
plesali rajalne igre. Razvrščali smo 
cvetlice, glede na barvo in velikost, 
jih preštevali in poimenovali 
s pomočjo enciklopedij. 
Ustvarjalnost otrok se je pokazala 
pri nastajanju likovnih izdelkov, 
ki smo jih uporabili za likovno 
razstavo.

Za konec pa še nekaj ugank, ki so 
si jih izmislili otroci: 

Kdo je to? Leze, se v bubo 
zavije in se v metulja spremeni. 
(Gosenica) 
Na travniku visoko skoči, na 
listu ali na roži živi. (Kobilica)
Lahko gre v svojo hišico, je 
počasen in jé liste. (Polž)
V mravljišču živijo in hitro 
lezejo. (Mravlje)

Katja Mori in Sandrina Hafner, 
oddelek Trbonje

•

•

•

•

Za Vrtec Dravograd članke zbrala in uredila Janja Kerbler, svetovalna delavka
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ŠOLA, OH, TA ŠOLA ...

OŠ Neznanih talcev 
Dravograd
Lepo pozdravljeni iz šolskih klopi. 
Odkrito povedano smo že vsi 
malo utrujeni od vseh mogočih 
ukrepov in prepovedi, zato komaj 
čakamo, da se bodo začele poletne 
počitnice. Potrebnih je le še nekaj 
ocen in že bomo pospravili šolsko 
torbo v najtemnejši kot, in to vse 
do septembra. Pa da ne boste 
mislili, da smo na naši šoli čisto 
˝zaspali˝ v tem času. Ne, to pa 
ne bo držalo. Učenci in učitelji 
smo se tudi v teh mesecih trudili 
z dodatnim delom, se vključevali 
v različne projekte, tekmovanja 
in opravili druge obveznosti. 
Uspešno smo izpeljali celo 37. dan 
šole, čeprav tokrat le virtualno.

Ob tej priložnosti bi se radi 
zahvalili staršem ter drugim 
sorodnikom in znancem za 
strpnost in potrpljenje s šolskimi 
obveznostmi, pri katerih so nas 
podpirali in nam pomagali.

Hura za počitnice!!! Pazite nase in 
ostanite zdravi! 

Učiteljica Irena Kašman

KUBO ROBOTKI

V letošnjem šolskem letu smo 
se z učenci 3. a podali v svet 
programiranja in osnov robotike 
s KUBO robotki. Sprva smo želeli 
robotke predstaviti vsem učencem 
1. VIO, a žal čas, v katerem smo, 
tega ne dopušča. Zbrali smo nekaj 
utrinkov učencev, ki obiskujejo 
KUBO robotke. 

KUBO robotki so mi že od samega 
začetka zelo všeč, ker moraš razmišljati 
in robotek sodeluje s tabo. Poleg 
robotka potrebujem še škatlo s tremi 
predalčki. V prvem predalčku je 
robotkova glava in ploščice, v drugem 
pa so ploščice, s katerimi se robotek uči 
poti. Komaj čakam, da bomo odprli še 
tretjega. Všeč so mi novi izzivi.

Tisa Golob, 3. a  

Vsak dobi svojega robotka. Naredimo 
mu pot. Med poukom se polnijo, pri 
interesni dejavnosti pa se lahko z njimi 
igramo. Pospravljene imamo v veliki 
beli škatli.

Maja Švajger, 3. a

Ker imam zelo rad robotke, sem jih tudi 
jaz hotel obiskovati. Najbolj všeč mi 
je, ko spremenijo barvo oči. Razjezijo 
se, če jih ne sestavimo pravilno in oči 
postanejo rdeče. Robotki znajo brati 
čip na ploščici. Tako si zapomnijo, kam 
morajo iti. 

Luka Ribič, 3. a

H KUBO robotkom sem se vpisal, ker 
sem slišal, da bomo mi učili robotke. Pri 
delu uporabljamo preprogo, na kateri 
s ploščicami sestavimo pot. Robotek 
prebere, kaj piše na ploščicah in potem 
potuje po preprogi.

Jaka Vršič, 3. a

Prijateljica mi je povedala, da obiskuje 
KUBO robotke, zato sem si to želela 
tudi jaz. Sama se lahko odločim, kam 
bom popeljala robotka. Sestavim mu 
pot iz ploščic. Ko postavim robotka 
na ploščico, se mu oči zasvetijo zeleno 
in njegovo potovanje se začne. Če 
robotka ne sestavim pravilno, se mu oči 
zasvetijo rdeče. Vsakokrat, ko robotku 
nadenem glavo, mora zapiskati, tako 
vem, da je pripravljen na potovanje.

Špela Gabrovec, 3. a

Zbrala in zapisala mentorica 
Renata Šumah

NOČ KNJIGE 2021
»Sanjam kraljestvo brez kralja«

Ob svetovnem dnevu knjige, ki ga 
obeležujemo 23. aprila, po vsem 
svetu potekajo aktivnosti v okviru 
dogodka Noč knjige, ko mladi in 
manj mladi v šolah, knjižnicah, 
kulturnih ustanovah ... beremo in 
uživamo v svetu knjig.

Da bi bila plovba v tej knjižni noči 
posebna, smo na OŠ Neznanih 
talcev Dravograd za prvošolce 
in drugošolce na zemljepisnih 
koordinatah domišljije pripravili 
večerne bralne Zoom urice. 
Pravljičarki večera sta bili naši 
učenki, sedmošolki Zala Črešnik 
in Pavla Sirk Markovič.

Letos smo brali knjigo Kobija 
Yamade: Mogoče. To je zgodba o 
vsem, kar bomo storili in o vsem, 
kar lahko postanemo. Je zgodba 
o tem, kdo smo prav ta trenutek 
in o vseh naših čarobnih ter 
brezmejnih sposobnostih, ki so 
še v nas. Mogoče, samo mogoče 
bomo celo presegli svoje najbolj 
nore sanje ...

Zapisala Tadeja Grubelnik, 
socialna pedagoginja

(Fotografiji: Uradni promocijski 
material Noči knjige 2021)
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Projekt Girls do code

V prihodnosti bo nepoznavanje 
računalniškega jezika 
podoben izziv, kot je danes 
nepismenost. Kljub temu da v 
prihodnosti ne bo vsako delo 
vključevalo programiranja, je 
ključno, da se otroci naučijo 
osnov razumevanja programskih 
jezikov in digitalnih znanj, saj 
nas le-ti učijo novih načinov 
razmišljanja, kako problem 
razdrobiti v zaporedje manjših, 
bolj obvladljivih sklopov. 

V okviru programa Girls do code 
bodo dekleta brezplačno spoznala 
osnovne koncepte programiranja, 
metode reševanja problemov, 
izvedla in razvila lastne projekte 
ter igre, se naučila varne uporabe 
interneta in razvijala inovativnost, 
ustvarjalnost ter delo v skupini.

Program na naši šoli izvajamo 
enkrat tedensko. 

Zapisala učiteljica Tanja Bač

ŽENITNI OGLAS

Pri pouku slovenščine smo na 
daljavo brali pesem Romanca 
o žabah, avtorice Svetlane 
Makarovič. Pesem je zelo 
hudomušna in domišljijska, zato 
smo ob branju zelo uživali in se v 
času karantene vsaj malo zabavali. 
Izpod mojih rok pa je nastala 
pesem, ki sem jo poimenovala 
Ženitni oglas. Zdaj jo preberem 
vsak dan in nasmeh na mojih 
ustih je zagotovljen.

Jov, jov, jaz sem žabec Zoki, kaj dogaja?
Ti si moja žab’ca Lina z raja.

Kaj naj resnično naredim,
da tvoj krhek srček osvojim?

Naj ti kupim čevlje ali pelerino,
vse naredim za mojo damo fino.

Skačem iz luže v lužo kot prvak,
suknjič in kravata,

sta moj zaščitni znak.
Šarmanten sem zelo,

da midva skupaj bi bila, želi si še nebo.

Zato, draga moja žab’ca Lina,
reci mi DA,

ker takega žabona
ne boš nikoli več srečala.

Saj veš, ti si zame ena in edina,
to ve tudi moja soseda Tina.

Zato pokleknem zdaj pred tabo,
in te prosim na vso moč,

da midva skupaj bi živela
danes, jutri, dolgo v noč.

Spesnila učenka Hana Roglšek, 9. b

VARNO IN SPODBUDNO UČNO 
OKOLJE − VSUO

V šolskem letu 2018/19 se je 
začel izvajati program VSUO, 
v katerega je bilo povabljenih 
25 šol štajerske regije. Program 
temelji na usposabljanju timov 
in vmesnih aktivnosti z učenci ter 
prenosu na kolektiv. 

Namen in cilji aktivnosti VSUO:
Šola se na osnovi interesa 
oz. potreb s timom vključi 
v program usposabljanja 
in dejavnosti, povezanih s 
krepitvijo VSUO;
Raziskave poročajo o učinkih 
pri sistematičnem delovanju 
na ravni šole, od posameznika 
preko razreda do celotne 
skupnosti;
Cilj: konkretna, na ravni šole 
usklajena strategija krepitve 
VSUO; 
Prilagojena specifičnim 
potrebam in zmožnostim 
vsake šole.

V šolskem letu 2020/21 se je v 
ta program vključila tudi naša 
šola. Ravnateljica in učiteljice, 
ki sodelujemo v tem programu, 
smo pripravile gradiva v spletni 
učilnici. Zastavljena je kot spletni 
priročnik, s pomočjo katerega 
se bodo učitelji usposabljali in 
izvajali aktivnosti na šoli. 

•

•

•

•

Predvidoma avgusta bo tim 
in ravnateljica na osnovi prvih 
treh modulov pridobljenega 
znanja, veščin in pristopov s 
kolektivom načrtoval strategijo 
za raven naše šole, ki se nato 
udejanja v naslednjih dveh 
šolskih letih. Videe in gradiva iz 
SU pa lahko glede na potrebe in 
presojo uporabljajo vsi sodelavci 
(posamezniki in ciljne skupine kot 
npr. razredniki, učitelji RaP idr.). 
Za vse učitelje bomo izvajalke 
vsebine, pridobljene na modulih, 
predelale in v izvedbo ponudile 
številne dobre in uporabne 
primere.

Gordijski vozel
»Spoznala sem, da zgolj 
pričakovanja ne bodo spodbudila 
sodelovanja, da uveljavljanje 
moči odtuji in prepreči rast … 
Toda prav tako sem spoznala, da 
obstajajo drobni prijemi, ki se pri 
večini otrok največkrat obnesejo; 
uspeh teh prijemov je povezan 
z vzdušjem in povezanostjo.« 
(Blustein, 1997)

Zapisala učiteljica 
Valentina Paradiž 

MOJ DRAVOGRAD

Ime po gradovih in reki je dano,
čeprav je več mostov kot ruševin.

Vsak lahko ima čez reko pot izbrano,
ni pa nobenih dobrih trgovin.

Poprave na cestah so blazno počasne,
pa te še vedno polne so hib.

Imamo pa pohodne poti zelo krasne,
a kaj, ko vse peljejo v hrib.

Zadnje leto sem ujet v tem kraju,
spoznal sem njegove napake in dobre 

plati.
Če Ljubljana je znana po zmaju,

se s hribi bohotimo mi.

Kar težko besede zdaj čaram,
saj včasih dolgčas me obkroži.

A to ne pomeni, da kraja ne maram,
le malo se po tujih mi toži.

Spesnil učenec Tilen Kralj, 9. b
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Podružnična šola 
Ojstrica
Pri nas se vedno kaj dogaja

Naša šola stoji na lepem kraju. 
Obdana je z drevesi, ki šelestijo v 
vetru in dajejo neskončna zavetja 
mnogim pticam, ki nas s svojim 
žgolenjem pozdravljajo v vsak 
nov dan. 

Učenci Podružnične šole Ojstrica 
radi hodimo v šolo. Šola na 
Ojstrici je devetletna, pouk pa 
poteka v kombinaciji po triadah. 
V času karantene smo bili tudi mi 
na daljavo, a smo komaj čakali, da 
se vrnemo v šolske klopi. Pri nas 
se namreč vedno kaj dogaja. 

V pritličju imata učilnici prva in 
druga triada. Učenci tretje triade 
smo dobili svoje prostore pred 
tremi leti, ko so nam uredili dve 
lepi učilnici v prvem nadstropju. 
Letos pa smo se lotili nadaljevanja 
urejanja naših zgornjih šolskih 
prostorov, ki so nekoč  služili 
učiteljskemu stanovanju. Začelo 
nam je primanjkovati prostora, 
saj se nam drugo leto pridružijo 
še štirje sošolci. Najprej smo si 
uredili skupen prostor na velikem 
hodniku, ki smo ga spremenili v 
knjižnico in v prostor za druženje 
med odmori. Vanj smo najprej 
postavili dvosed, na katerem se 
prav lepo sedi in je zelo mehak. 
Včasih ga tudi malo napackamo, 
ko jemo sladkarije. V prostoru 
stojita dve veliki mizi, kamor 
sedemo, ko kaj načrtujemo in 
klepetamo. Tu so nastali načrti 
za prenovo in za medpredmetno 

povezovanje, saj smo moči 
združili učitelji in učenci. Najprej 
smo se lotili prenove starih 
šolskih omar, jih očistili, pobrusili 
ter pobarvali. Po  končanem 
delu smo čopiče in nekaj oblačil 
vrgli kar stran, saj so bili malo 
čudnega izgleda. Razpored omar 
je določila naša sošolka, ki bi 
bila prav uspešna arhitektka za 
notranjo opremo. Bravo Mineja, 
uspelo ti je! Fantje, Ožbej, Matej 
in Anže pa smo poskrbeli za 
stabilnost in postavitev omar v 
»vaservago«, zamenjavo »pantov« 
in še nekaj nog na omare smo 
privili. Izpraznili smo tudi prostor, 
kje smo zbirali papir in uspelo 
nam je napolniti cel kontejner, ki 
smo ga težko čakali že kar nekaj 
časa. Nazadnje pa smo se prelevili 
še v pleskarje in prebarvali naš 
kabinet. Po končanem barvanju 
ne bi niti omenjali, kakšne barve 
so bila naša oblačila in lasje. 
Hvala našim mamam, da so vešče 
upravljanja pralnega stroja. Z 
delom še nikakor nismo končali, 
saj smo polni idej. Nadaljujemo 
prihodnjič, a kljub vsemu smo si 
na koncu privoščili dve veliki pici 
velikanki. Njami, neskončno sta 
bili dobri. 

Vsem, ki ste nam kakorkoli 
pomagali in donirali dvosed, 
luči, barve, nalepke in še kaj, se 
iskreno zahvaljujemo. Sanj in želja 
je vedno dovolj − uresničimo jih! 
Verjamemo, da nam bo uspelo.

Učenci tretje triade POŠ Ojstrica: 
Ožbej Matija, Matej Ošlovnik, Anže 
Plimon in Mineja Laznik z učiteljico 

Franjo Šmon Drevenšek

USTVARJANJE ČEBELARSKE 
PRAVLJICE NA POŠ ČRNEČE

Ob Svetovnem dnevu čebel 
smo pripravili naravoslovni 
dan. Poudarili smo pomen 
ohranjanja čebel in spoznali 
nekaj zanimivosti. Na tlakovana 
tla smo z barvnimi kredami 
narisali čebelarsko pravljico. 
Naše čebelice so poletele preko 
državne meje, vse do Šmihela nad 
Pliberkom. K sodelovanju nas je 
povabilo tamkajšnje čebelarsko 
društvo. Okvirje nakladnih 
panjev smo poslikali z živahnimi 
motivi. Po delu smo si privoščili 
čaj z dišavnicami s šolskega vrta. 
Dodali smo slovenski med ter se 
posladkali z domačimi medenjaki. 
K sodelovanju smo povabili tudi 
vrtčevske otroke.

V petek smo imeli naravoslovni 
dan. Najprej smo se o čebelah 
malo pogovarjali, izdelali smo jih iz 
papirja. Ko smo končali, smo odšli 
ven. Višji razredi so že pripravili mize 
ter jih zaščitili. Oblekli smo primerna 
oblačila in zaščitne rokavice. 
Učiteljice so razdelile barve in 
čopiče. Na okvirje nakladnih panjev 
smo slikali cvetice, čebelnjake, 
čebelice … Uporabili smo živahne 
barve, da bodo privabile čebele. 
Otroci iz vrtca in nekateri učenci so 
na tlakovce narisali čebele, travnik 
pisanih cvetic in čebelnjak oziroma 
čebeljo pravljico. Razmišljali smo, 
da bi naše čebelice poletele do 
Šmihela nad Pliberkom. Tako se 
je naš dan končal. (Liza Heber, 3. 
razred)

Zapisala učiteljica 
Helena Uduč Pepevnik

Krožek Rdečega križa

Pod vodstvom mentorjev učenci 
negujejo pozitivne vrednote, 
kot so solidarnost, strpnost, 
priznavanje drugačnosti, 
nesebičnost, iskrenost, poštenost, 
humanost. 



junij 2021 | št. 3436 Informator

V mesecu maju se še posebej 
posvetimo temi solidarnost. Od 
8. do 15. maja 2021 je potekala 
akcija pod sloganom »Neustavljivi. 
Rešimo kriz(ž)e in težave«. S 
pomočjo učencev, staršev in 
vseh zaposlenih na matični šoli 
in podružnicah smo zbirali hrano 
in higienske pripomočke ter 
prostovoljne denarne prispevke. 
Odziv je bil čudovit. Vsem iskrena 
hvala.

Zapisala mentorica RK 
Karmen Rotovnik

OJ, MI SMO PA TU NA 
KOROŠKEM DOMA – 37. DAN 
ŠOLE 
OŠ Neznanih talcev Dravograd
 
V petek, 14. 5. 2021, smo imeli 
na naši šoli praznično prireditev 
ob dnevu šole. To je bila že 37. 
prireditev, ki jo obeležujemo v 
spomin na 14. maj 1945, ko je bil 
osvobojen Dravograd.

Letos pa je naša praznična 
prireditev potekala malo drugače, 
preko TV ekranov, saj je zaradi 
trenutnih zdravstvenih razmer 
nismo smeli izvesti v živo. 

Sama prireditev je nastajala v zelo 
nenavadnih okoliščinah, saj je 
pouk kar štiri mesece potekal na 
daljavo. Za izvedbo prireditve smo 
bili v tem šolskem letu zadolženi 
učitelji 2. VIO, zato je bila tudi 
večina nastopajočih učencev iz 

tega vzgojno-izobraževalnega 
obdobja. Delo je bilo zelo 
otežkočeno, saj smo morali ves 
čas upoštevati stroge ukrepe in 
predpise NIJZ, vsi nastopajoči pa 
so se lahko predstavili le v svojih 
»mehurčkih«.

Snemanje je intenzivno potekalo 
dva meseca. V tem času smo v 
mesecu aprilu zopet doživeli 
ponovno zaprtje šol, dnevno so 
bili odsotni posamezni učenci 
zaradi odrejenih karanten in 
bolezni, prav tako pa smo imeli v 
karanteni tudi nekatere oddelke. 
Poleg prireditve smo pripravili 
tudi katalog likovnih del ter glasili 
Oj, mi smo pa tu na Koroškem 
doma in angleško-nemško glasilo 
Utrinki. Vse si lahko še vedno 
ogledate in preberete na spletni 
strani naše šole.

Hkrati pa bi se še enkrat rada 
zahvalila vsem nastopajočim 
in vsem, ki ste soustvarjali naš 
dogodek, predvsem tudi Glasbeni 
šoli Radlje ob Dravi in Glasbeni 
šoli Ravne na Koroškem. Največja 
zahvala pa gre vsekakor KTV 
Dravograd, ge. Aniti in g. Primožu, 
ki sta nam priskočila na pomoč 
pri snemanju in montaži ter 
prisluhnila vsem našim željam.

Zapisala mentorica in 
koordinatorica Nataša Kovše

POGUMno na ZELEMENJAVO

V ponedeljek, 17. 5. 2021, so se 
nekateri učenci in učenke naše 
šole udeležili Zelemenjave, ki 
smo jo organizirali v sodelovanju 
z Mladinskim centrom Dravograd 
in društvom Ajda.  

Na stojnici je obiskovalce pričakalo 
delo naših učencev in učenk, ki so 
skupaj s svojimi razredniki sejali 
in vzgojili vrtnine. Nekateri so 
pomagali tudi na domačem vrtu. 
Pripravili so sadike paradižnika, 
paprike, čilija, buč, blitve ter 
najrazličnejših rož in zelišč. Učenci 
6. razreda so že v jeseni pobrali 
liste mete in melise na šolskem 
vrtu ter jih posušili. Učenci 8. 
razredov so jih zapakirali v škatlice, 
ki so jih učenci 3. razredov okrasili. 
Na stojnici ni manjkala niti naša 
knjižica Od semena do semena, 
ki je v celoti plod samostojnega 
dela učencev. 

Namen Zelemenjave (menjavanje 
sadik) je bil dosežen, saj so sadike 
živahno menjavale svoje lastnike. 
Udeležba je bila solidna, čeprav 
nam jo je malce zagodlo vreme. 
Ker je bila letošnja izvedba 
Zelemenjave okrnjena, si iskreno 
želimo, da bi jo v naslednjem 
šolskem letu izvedli pred našo 
šolo, da bi se je lahko udeležilo še 
več naših učencev. 

Zapisala učiteljica in vodja tima 
POGUM Ana Mrdavšič
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KUHNAPATO

Učenke OŠ Neznanih talcev 
Dravograd (Ula Skarlovnik, 
Živa Veržun, Neja Rožič, Izabela 
Kozman, Daša Ravnjak, Lili Žvikart 
in Neža Franc) z mentoricama 
Natašo Kamnik in Ljudmilo 
Kraker smo sodelovale v projektu 
Kuhnapato – Otroci otrokom 
pripravimo zdrav tradicionalni 
obrok.

Libeliče ima pomembno mesto 
v slovenski zgodovini, hkrati 
pa navdušuje z ohranjanjem 
bogatega kulinaričnega 
izročila, zato smo se odločile za 
tradicionalni koroški jedi: Repičeva 
ali riepna župa (krompirjeva juha) 
in kvočevi nudli (žepki z nadevom 
iz suhih hrušk po koroško). V 
četrtek, 13. 5. 2021, smo to jed 
tudi pripravile. 

Postopek priprave (libeliško 
narečje): »Rpico naupmo, 
nariežemo na režle, poal jo pa 
diemo kuhat v soleno vodo. Cuo 
damo še povojček. Ko je rpica 
kuhana, diemo cuo še grumpe, ko 

smo joh prej mavo zagreli. Vohko 
pa nardimo še prenih pa župo 
zaprenamo. Prej da diemo župo 
na mizo, vohk nter nariežemo še 
šnite ržienega kruha.«

KVOČEVI NUDLNI
(žepki z nadevom iz suhih hrušk po 
koroško)

Sestavine 
Testo: 1 kg pšenične moke, 2 jajci, 2 
žlici masti ali olja, ščepec soli, mlačna 
voda 

Nadev: 50 dag suhih hrušk, 2 jajci, 
kocke suhega belega kruha, sladkor 
po okusu, malo žganja  

Priprava: 2 uri

Najprej zgnetemo testo in ga pustimo 
počivati. Medtem pripravimo nadev. 
Suhe hruške zmeljemo, dodamo 
jajce, kocke belega kruha, sladkor po 
okusu in šilce žganja. Dobro zmešamo 
in oblikujemo za oreh debele 
kroglice. Testo tanko razvaljamo. 
Nanj v primerni razdalji dveh do treh 
prstov polagamo pripravljen nadev 
v vrsto. S koleščkom za rezanje 
odrežemo toliko testa, da z njim 
pokrijemo naložen nadev. Dobro 
stisnemo robove. Pripravljene nudlne 
kuhamo v slanem kropu od 10 do 
15 minut. Zabelimo jih s segretimi 
ocvirki ali z drobtinami in sladkorjem, 
prepraženim na maslu. 

Leta 1999 so se gospodinje, 
mame, žene in dekleta združile 
v poseben študijski krožek, 
poimenovan Da ne boš vočn od 
mize šov in zbrale ter posodobile 
knjižico receptov. Že čez dve leti 
je sledila izdaja prve brošure.  

Mentorici: 
učiteljica Nataša Kamnik in 

kuharica Ljudmila Kraker

SOBIVANJE − PRIJATELJSTVO

V letošnjem šolskem letu so 
učenci POŠ Trbonje sodelovali 
pri projektu »Spodbujamo 
prijateljstvo«, ki je del širšega 
programa Šola sobivanja, le-ta 
pa združuje projekte z različnih 
področij trajnostnega razvoja. 
Namen natečaja je otroke 
spodbujati k pozitivnemu 
razmišljanju o prijateljstvu in 
razvijanju dobrih odnosov 
z vrstniki. V okviru natečaja 
lahko otroci svoja razmišljanja 
o prijateljih in vsem, kar jim je v 
zvezi z njimi pomembno, narišejo, 
napišejo, posnamejo filmček, 
skratka, imajo odprte roke za 
izražanje ustvarjalnosti. Učenci 
so skozi likovno ustvarjanje 
razmišljali o pomenu prijateljstva, 
o medsebojnih odnosih, nato pa 
so svoje ideje in predloge združili 
v simpatičen likovni izdelek.

V mesecu marcu smo na naši 
šoli sodelovali pri projektu 
Sobivanje na temo »Spodbujamo 
prijateljstvo«. Ker učim angleščino 
na razredni stopnji, sem se 
odločila, da tokrat ustvarjamo kar 
v angleškem jeziku. K sodelovanju 
sem povabila učence 3. b razreda 

na matični šoli 
in učence 4. in 
5. razreda na 
P o d r u ž n i č n i 
šoli Trbonje. 
Veliko smo se 
pogovarjali o 



junij 2021 | št. 3438 Informator

prijateljstvu, kaj nam pomeni, 
kako ga vzdržujemo in kako si med 
seboj pomagamo. Ker je otrokom 
ta tema zelo blizu, so z veseljem 
sprejeli vsak izziv. Izdelali smo 
plakat, voščilnice, ki so jih podarili 
prijateljem, zapestnice, ki so si jih 
izmenjali z žarom v očeh. Zelo 
lepo jih je bilo opazovati, koliko 
sočutja premorejo. Ta projekt je 
bil pravi za vzbujanje empatije pri 
učencih, ki pa je v teh časih včasih 
primanjkuje. Še več takšnih bi bili 
zelo veseli.

Mentorici Kristina Serušnik Pečnik 
in Nadja Sep

GEOPARK KARAVANKE

Naša šola je že več let vključena 
v projekt Geopark Karavanke, 
v katerem raziskujemo in 
izpostavljamo tiste značilnosti 
tega področja, zaradi katerega 
smo bogatejši v naravnem smislu. 
Letošnje leto smo kljub izrednim 
razmeram in znanim ukrepom 
uspeli izvesti izobraževanje in 
delavnice za učence − natančneje 
smo spoznavali in raziskovali 
»Svet travišč«. V ta namen smo 
organizirali delavnice za nadarjene 
učence 3. triade. Pogovorili smo 
se predvsem o pomenu naravnih 
travišč, ki jih je žal tudi v našem 
prostoru vedno manj. Ogledali 
in primerjali smo naravni in 
gojeni travnik, visokodebelni 
in intenzivno gojeni sadovnjak 
ter v povezavi s tem ugotavljali 
o življenju opraševalcev v teh 
ekosistemih.

V praktičnem delu so učenci 
pod vodstvom učitelja tehnične 
in likovne vzgoje, Igorja Vitriha, 

izdelali več 
»hotelov za 
žuželke«. Naši 
šestošolci jih 
bodo kmalu 
namestili na naš 
šolski vrt. Skupaj 

z učiteljico Heleno Gostenčnik so 
oblikovali visoko jablano z jabolki, 
na katero so se morali učenci malo 
drugače povzpeti, da so prišli do 
sadežev. Za prijeten zaključek pa 
je poskrbela skupina učenk, ki je 
nabrala travniške rastline in iz njih 
pripravila okusne piškote z zelišči, 
zeliščni čaj ter s travniškimi šopki 
okrasila mizo za našo čajanko. 

Všeč mi je bilo praktično delo z 
učiteljem Igorjem. Ko smo izdelovali 
»hotel za žuželke« iz lesa, smo se zelo 
zabavali. Na koncu pa sem dobil še 
kekse.  David, 9. a

Razdelili smo se v tri skupine. Moja 
skupina je izdelala drevo iz lepilnega 
traku, na katerega smo »namestili« 
jabolka. Pomagala sem tudi pri peki 
piškotov. Na koncu smo izvedeli, 
zakaj so pomembne žuželke in čemu 
je namenjen hotel za žuželke. Na 
delavnici sem se zabavala in veliko 
naučila. Seveda pa sem se tudi 
najedla keksov.  Živa, 9. a

Zadnja naravoslovna delavnica za 
nadarjene učence mi je bila zanimiva, 
saj smo fantje izdelovali bivališča za 
žuželke. Razdelili smo se v tri skupine 
in izdelali tri raznolika bivališča, ki 
bodo primeren dom za žuželke. Med 
delavnico sem se zabaval, saj rad 
izdelujem različne izdelke iz lesa.

Žiga, 9. a

V torek smo se na delavnici pogovarjali 
o traviščih in opraševalcih. V zvezi s to 
temo smo izdelovali različne izdelke v 
treh skupinah. Fantje smo iz naravnih 
materialov – lesa, slame, keramike in 
listja izdelali hotel za žuželke. Delo 
je bilo sproščeno in na koncu smo 
izdelke pokazali še drugim. Drugi 
dve skupini sta pekli zeliščne piškote, 
kuhali zeliščni čaj ter oblikovali veliko 
jablano s sadeži. Tako smo za konec 
še pili in jedli. Vsekakor – delavnice 
so bile zanimive.  Tilen, 9. b

 

Delavnice Geoparka Karavanke so 
nam učitelji tokrat predstavili na 
malce drugačen način.
Spoznali smo travišča, visokodebelne 
sadovnjake, poučili smo se o čebelah 
in žuželkah ter spoznali, kako so vsa 
živa bitja potrebna za ravnovesje 
v naravi. Pekli smo piškote, vanje 
pa dodali različna zelišča, ki 
jih lahko najdemo na travniku. 
Izdelali smo hotele za žuželke, ki 
bodo poskrbeli za večjo biotsko 
pestrost. Skratka imeli smo se fino.

Ana, 9. b, Tamara, 9. a in Urška, 9. b

V torek, 18. 5. 2021, smo se nadarjeni 
učenci udeležili delavnice v okviru 
projekta GEOPARK KARAVANKE. 
Zbrali smo se v učilnici za biologijo, 
se razdelili v skupine, nato pa je vsak 
izvajal svojo dejavnost. Fantje so 
izdelali hotel za čebele, punce smo 
pekle zeliščne piškote in skuhale 
domač zeliščni čaj. Naredile pa smo 
tudi talno drevo, na katerem smo 
preizkušali našo koordinacijo. Na 
koncu smo ob čajanki poslušali še 
kratko in zanimivo predavanje. Bilo 
je zelo zanimivo, najboljše pa je bilo 
seveda to, da smo se ob vsem tem 
zelo zelo zabavali.  Hana, 9. b

Zapisala in zbrala prispevke 
učencev: Vida Jaušovec

POSVOJI PUNČKO IN REŠI OTROKA

V letošnjem šolskem letu smo se 
v okviru podaljšanega bivanja 
priključili Unicefovemu projektu 
Punčka iz cunj, ki simbolizira 
otroke iz držav v razvoju. S 
projektom UNICEF zbira sredstva 
za cepljenje otrok proti 6 
nalezljivim otroškim boleznim v 
državah v razvoju. V sodelovanju 
s starši, dedki in babicami so 
nastale tri prav posebne punčke 
iz cunj. Punčkam smo izbrali tudi 
imena.

V mesecu juniju bo na spletni strani 
OŠ Neznanih talcev Dravograd 
potekala dražba punčk, izkupiček 
pa bomo namenili Unicefu 
Slovenija. Verjamemo, da nam bo 
skupaj uspelo najti posvojitelje 
za naše punčke iz cunj ter s tem 
dati otrokom v državah v razvoju 
priložnost za zdravo življenje.

HVALA v imenu otrok.

Izvajalki projekta: učiteljici Lucija 
Plošnik in Kristina Serušnik Pečnik
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Naši učenci se kljub »koronskim« 
časom udeležujejo tekmovanj iz 
različnih predmetov ter dosegajo 
odličen uspeh.

 
ANGLEŠČINA

V mesecu marcu je na šoli 
preko spleta potekalo šolsko 
tekmovanje iz angleščine. Od 
11 sodelujočih so trije prejeli 
bronasto priznanje in se uvrstili 
na državno tekmovanje: Luna 
Močilnik in Luka Gostenčnik iz 8. 
c ter Mia Brina Stepišnik iz 8. b.

19. 4. 2021 je potekalo državno 
tekmovanje, prav tako preko 
spleta.

Tema tekmovanja je bila Legende, 
miti in zgodbe. Tekmovalci so 
morali v različnih nalogah izkazati 
dobro poznavanje besedišča na 
to temo in napisati spis o svoji 
najljubši legendi.

Od 465 tekmovalcev iz cele 
Slovenije je Luna Močilnik osvojila 
zlato priznanje, Luka Gostenčnik 
pa srebrno priznanje.

Čestitke obema!

Zapisala mentorica Helena 
Gostenčnik

KEMIJA

V sredo, 14. aprila 2021, je v 
organizaciji Gimnazije Moste 
potekalo državno tekmovanje iz 
kemijskega eksperimenta. Letos 
je bilo treba za poskus uporabiti 
snovi iz narave. Na državno 
tekmovanje se je uvrstilo 20 
najboljših eksperimentov iz cele 
Slovenije.

Našo šolo sta zastopali osmošolki 
Zala Jeseničnik in Julija Paska. 
Predstavili sta se z eksperimentom 
Od barvnega kompleksa do 
vnetljive substance, pri katerem 
sta dokazali, da škrob nastaja pri 
procesu fotosinteze in da je ob 
ustreznih pogojih tudi vnetljiv. 
Poskus si lahko pogledate na 
povezavi: https://youtu.be/Cw7_
fWxxKU0. 

Na tekmovanju sta se odlično 
odrezali, tako pri predstavitvi 
eksperimenta kot tudi pri 
zagovoru. S svojim nastopom in 
znanjem sta navdušili komisijo.

Osvojili sta ZLATO državno 
PRIZNANJE iz kemijskega 
eksperimenta, poleg tega pa še 
POSEBNO PRIZNANJE za najboljšo 
strokovno razlago.
 
Še ena vesela novička − Ana 
Mozgan je osvojila srebrno 
priznanje na državnem 
tekmovanju iz znanja kemije 
(Preglova priznanja).

Čestitamo! 

Zapisala mentorica Danica 
Grušovnik 

   
BIOLOGIJA

Meseca aprila je na šoli potekalo 
tudi državno tekmovanje iz znanja 
biologije za Proteusova priznanja. 
Letošnja tema tekmovanja so bile 
Glive. Iz naše šole sta se državnega 
tekmovanja udeležili dve učenki, 
osmošolka Maja Ravnikar in 
devetošolka Ana Mozgan. 
Obe sta se odlično odrezali in 
pokazali ogromno biološkega 
znanja: Maja je osvojila SREBRNO 
PROTEUSOVO PRIZNANJE, Ana pa 
ZLATO PROTEUSOVO PRIZNANJE.

Čestitamo!

Zapisala mentorica 
Danica Grušovnik

FIZIKA

Objavljeni so bili uradni rezultati 
državnega tekmovanja iz znanja 
fizike za Stefanovo priznanje. 
Iz 8. razreda so se ga udeležili 
trije učenci, iz 9. razreda pa dva 
učenca.

V 8. razredu sta srebrno priznanje 
osvojila Luna Močilnik, 8. c in Luka 
Gostenčnik, 8. C.

Obema je na žalost zelo malo 
zmanjkalo do zlatega priznanja. 

V 9. razredu je srebrno priznanje 
osvojil Tilen Kralj, 9. b.

Na šolskem tekmovanju pa so 
bronasto priznanje osvojili še Filip 
Otto, 8. c, Julija Paska, 8. c in Alex 
Lassnig Špalir, 9. a.

Čestitamo!

Zapisala mentorica Ana Mrdavšič

ZGODOVINA

Na tekmovanju iz znanja 
zgodovine smo v letošnjem 
šolskem letu dosegli izjemne 
rezultate. Tema tekmovanja je 
bila “Od železne dobe do prihoda 
Rimljanov na slovenska tla”.

Na šolskem tekmovanju je 
sodelovalo 45 učencev, od tega jih 
je 16 prejelo bronasto priznanje. 
Na državnem tekmovanju je 
sodelovalo šest učenk. Srebrno 
priznanje so osvojile: Ana Mozgan, 
Luna Močilnik in Maja Ravnikar. 
Zlato priznanje so osvojile: Ula 
Krenk, Kaja Završnik in Tamara 
Rožej.

Čestitamo! 

Zapisal mentor Lovro Plimon

Prispevke za OŠ Neznanih talcev 
Dravograd zbrala in uredila 

Irena Kašman

TEKMOVANJA
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OŠ ŠENTJANŽ
Skoraj nikogar ni,

ki bi bil povsem brez nadarjenosti.
Izobrazba jo odkrije,
pridnost jo nadgradi,

značaj jo ohrani.
(Curt Goetz)

Za nami je še eno šolsko leto, ki pa 
je bilo zaradi epidemije COVID-
19 precej drugačno od prejšnjih. 
Dobršen del šolskega leta je 
namreč potekal na daljavo, zaradi 
česar smo morali naše delo v veliki 
meri spremeniti in prilagoditi 
dani situaciji. Posledično so 
odpadle nekatere načrtovane 
aktivnosti, prireditve in srečanja, 
s katerimi smo se po navadi kot 
šola predstavili širši javnosti. Žal 
bodo morale počakati na boljše 
čase …

Kljub vsemu pa smo tudi v tem 
nenavadnem letu za naše učence 
pripravili kar precej dejavnosti, ki 
smo jih izpeljali bodisi v živo ali na 
daljavo.

Nekaj od teh smo vam 
predstavili že v decembrski 
številki Informatorja, v tej pa si 
lahko preberete, kaj se je pri nas 
dogajalo v drugi polovici šolskega 
leta.

ČETRTOŠOLCI V CŠOD

Četrtošolcem je uspelo, da so še 
pred karanteno šli v šolo v naravi, 
oz. v CŠOD Črmošnjice. Tam so 
doživeli marsikaj zanimivega. 
Svoja doživetja so zlili na papir …

Šola v naravi

V jeseni smo  šolo v naravi imeli, kjer 
smo pet dni brez staršev preživeli.
Smo se v Črmošnjice pripeljali in dom 
LIPA tam spoznali.
Vsak dan se veliko je zgodilo, zato 
prehitro je minilo.
Na plezalno steno smo se podali, se 
pred padci varovali.

Bivališča smo gradili, da smo se pred 
dežjem skrili.
Vodno kolo smo izdelovali in z njim ob 
vodi se igrali.
Ponoči smo zvezde opazovali in s 
petrolejkami si pot kazali.
Smo tudi peli in plesali, vsak dan veliko 
se igrali.
Ko smo kompas naredili, se v gozdu 
nismo izgubili.
V delavnici smo voziček naredili in mu 
gumico ter balon vgradili.
Z lokom smo se streljati učili, a tarčo 
malokrat zgrešili.
V prostem času za žogo se podili in 
večkrat se sošolcu skrili.
Zvečer smo radi klepetali in nato 
utrujeni zaspali.
Imeli smo se lepo in želim, da bi še 
večkrat bilo tako.

Sara Libnik 4. a

Gradili smo bivališča

Bili smo v šoli v naravi v Črmošnjicah. 
Res je bila šola v naravi, saj se je 
skoraj vse dogajalo zunaj. Meni je 
bila posebej všeč naloga, ki smo jo 
morali opraviti na deževen dan ... 

Naša naloga je bila, da si naredimo 
začasno bivališče. V skupini smo bili 
jaz, Maks, Tia Irena in Katja. Učiteljica 
nam je najprej dala nekaj navodil. 
Izdelati smo morali bivališče iz 
naravnih materialov, ki smo jih našli 
v gozdu. Vsaka skupina je prejela 
še vojaško ponjavo in nekaj vrvic. 
V skupini smo se posvetovali, kako 
se bomo lotili dela. Po posvetu smo 
poiskali dolge lesene palice, ki smo 
jih zapičili v tla. Nanje smo nato 
navezali vojaške ponjave. To delo 
je bilo zelo težko, saj palic nismo 
mogli zapičiti v zemljo. Vsi smo se 
zelo trudili. Ko nam je le uspelo, smo 
v bivališče naložili veliko mahu, da 
so bila tla suha in topla. Izgledalo 
je kot sedežna garnitura. Nato smo 
šli pogledat še ostala bivališča, ki 
so jih naredili sošolci. Bila so kar 
lepo narejena. Učiteljica nas je zelo 
pohvalila.

Da nas ne bi zeblo, smo se naučili še, 
kako zakuriti ogenj. Spoznali smo 
različne vrste ognjev. Naša skupina 
se je odločila narediti ogenj, ki se 

imenuje pagoda. Najprej smo nabrali 
različno debele veje, ki smo jih 
naložili v obliki piramide. Poskušali 
smo jih prižgati s kresalom. Dolgo 
smo se mučili, da nam je uspelo. Bili 
smo res dobra ekipa.

Amadej Grah, 4. a 

Streljanje z lokom

Preden smo loke v roke vzeli,
smo se naučili, kako bomo
za svojo varnost poskrbeli.
Učiteljica nam je pravila razložila,  
da nesreča ne bi se zgodila.

Smo puščico na pravo mesto položili,
pomerili v tarčo, zadržali dih,
močno napeli smo tetivo, vse spustili,
odprli oči in pogledali v tarčo,
kam smo luknjo naredili. 

Kdo bil je boljši, smo raziskovali,
vsi pravi lokostrelci radi bi postali.
Na koncu smo bili zadovoljni vsi,
ker zabavali smo se te dni.

Andraž Mandl Jauk, 4. a 
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ZDRAVA ŠOLA 

Tudi delo ZDRAVE ŠOLE je bilo 
v letošnjem šolskem letu zaradi 
izrednih razmer (COVID-19) 
in šolanja na daljavo nekoliko 
okrnjeno. Kljub temu smo izvedli 
večino zastavljenih nalog.

Rdeča nit letošnjega leta je bil 
slogan: ČAS ZA ZDRAVJE JE ČAS 
ZA NAS.

Omenila bi nekaj 
najpomembnejših aktivnosti v 
okviru ZDRAVE ŠOLE:

Ob EVROPSKEM TEDNU 
MOBILNOSTI smo DAN 
ŠPORTA, 23. 9. 2020, obeležili 
s športnim dnem. Učenci 
od 1. do 5. razreda so imeli 
že tradicionalni pohod. V 
letošnjem letu se pohoda 
zaradi epidemije starši in stari 
starši niso mogli udeležiti. 
Učenci od 6. do 9. razreda pa 
so ta dan obeležili s pohodom 
ter kolesarjenjem. Na 
kolesarski poti jih je vodil g. 
Ferdo Abraham (predstavnik 
Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu 
Dravograd), za varno pot pa 
je skrbel policist, g. Boštjan 
Helbl.
V okviru Tedna otroka, ki je 
potekal od 5. 10. 2020 do 
11. 10. 2020, smo za učence 
pripravili razne zanimive 
aktivnosti, s katerimi smo 
prispevali tudi k boljšemu 
duševnemu zdravju, hkrati pa 
smo na ta način obeležili tudi 
DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA, 
10. 10. 2020. V tednu  od 12. 
10. 2020 do 16. 10. 2020 smo  
s tem namenom po razredih 
izvajali vodeno meditacijo s 
sprostitvijo. 
Obeležili smo tudi SVETOVNI 
DAN HRANE, 16. 10. 2020. 
Učenci višje stopnje so tega 
dne za vse učence pripravili 
pečena jabolka z orehi in 
medom – ‘Od jabolka do 
izdelka’. Poleg tega pa so 
učenci za malico dobili 
domače jogurte Turistične 

•

•

•

kmetije Klančnik. Po oddelkih 
so o pomenu tega dne 
potekali tudi poučni, zanimivi 
razgovori. 
Kot že nekaj let do sedaj smo 
tudi letos veliko časa posvetili 
gibanju tako pri pouku na 
daljavo, še posebej pa v času, 
ko smo se vrnili v šolo. Gibanje 
je zaradi posebnih razmer 
letos potekalo v drugačni, 
še bolj zanimivi obliki. 
Razgibavanje oz. MINUTE 
ZA ZDRAVJE so potekale 
v razredih ob zanimivih 
internetnih povezavah, 
različnih plesih, vodeni 
telovadbi, jogi, meditaciji …
Obeležili smo SVETOVNI 
DAN BOLNIKOV, 11. 2. 2021. 
Učenci od 1. do 4. razreda so 
narisali zanimive risbice ter 
nanje napisali lepe misli. Le-
te smo dali v izvirne, ročno 
izdelane kuverte. Pisemca  
smo razdelili varovancem 
Doma sv. Eme ter varovancem 
Doma starostnikov Črneče. 
Ta majhna pozornost naših 
učencev je v teh težkih časih 
marsikomu polepšala dan 
ter mu privabila nasmeh na 
obraz. Sodelovanje v tej obliki 
na naši šoli poteka že več let 
in so ga v obeh ustanovah 
zelo veseli.

Vodja tima Zdrave šole 
Tatjana ČEVNIK

PRVOŠOLČKI IN POUK NA 
DALJAVO

Komaj je 31 učencev 1. a in 1. b 
razreda dodobra spoznalo šolo 
v pravem pomenu besede, nas 
je čakala posebna preizkušnja 
– šolanje na daljavo. Odšli smo 
na krompirjeve počitnice in si 
mislili, da se kmalu vidimo. Pa ni 
bilo tako. Morali smo se spopasti 
z izzivom, kako izpeljati pouk v 
1. razredu, da ne bo namenjen 
staršem, ampak učencem, ki niso 
vešči tehnologije.  Učiteljice smo 
prve ure video srečanj namenile 
urjenju uporabe »novega učnega 

•

•

okolja«. Določene ure smo izvajali 
v živo, nekaj pa preko dodeljenih 
nalog, kjer smo se posluževali 
zvočnih in video posnetkov. 
Učenci so kar hitro osvojili delo z 
računalnikom. Seveda pa je bila 
skoraj vedno potrebna pomoč 
staršev, bratov ali sester. Učenci so 
velikokrat spraševali, kdaj se spet 
vidimo v šoli, saj so zelo pogrešali 
sošolce in pravi pouk. 

Po nekaj tednih dela na daljavo 
smo učiteljice opazile, da je 
motiviranost za učenje močno 
padla. Za popestritev pouka smo 
vpeljali posebne dogodke: teden 
Rdeče kapice, zimski športni dan, 
naravoslovni dan, Pokaži kaj znaš 
… Upali smo se v živo preko 
videa lotiti priprav na praznike, 
kjer smo delali čokoladne ježke. 
Takšni trenutki so pripomogli k 
temu, da so učencem vlili moč 
in jim popestrili preživljanje časa 
doma v teh težkih trenutkih. 
Mislim, da smo učiteljice pri 
delu ubrale pravo pot, saj smo 
vseskozi upoštevale mnenja in 
ideje učencev ter njihovih staršev. 
Nič pa se ne more primerjati s 
trenutki, ki jih preživimo skupaj v 
naših učilnicah. Zato je bilo veselje 
po vrnitvi nazaj še toliko lepše. Vsi 
so povedali, kako so pogrešali 
sošolce, prijatelje, učenje v 
razredu in učiteljice. Kljub vsem 
ukrepom, ki se jih moramo držati, 
se imamo v šoli zelo lepo. Upamo, 
da tako ostane.

Tjaša GAŠPER

KULTURNI DAN

V petek, 5. 2. 2021, smo imeli 
kulturni dan, ki smo ga navezali 
na slovenski kulturni praznik – 
Prešernov dan. Učenci 1. triade so 
imeli kulturni dan v šoli, saj so se 
konec januarja lahko vrnili nazaj 
v šolske klopi, za učence 2. in 3. 
triade pa je, tako kot pouk v tem 
obdobju, potekal na daljavo. 

Tega dne so se učenci od 6. do 
9. razreda s svojimi razredniki/
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razredničarkami in drugimi 
učitelji srečali v svojih e-učilnicah, 
da so se dogovorili o poteku 
kulturnega dne. Skupaj so si preko 
spletne povezave ogledali film z 
naslovom »Prešeren – Poet brez 
meja«, v katerem jih je turistična 
vodnica popeljala po Prešernovi 
rojstni hiši in po poti pesnikovega 
življenja ter pri tem navedla 
veliko zanimivih dejstev o našem 
največjem pesniku. Ogledu filma 
je sledil kratek pogovor o videnem 
in slišanem ter o Prešernu in 
prazniku nasploh.

Sledile so ustvarjalne delavnice, 
in sicer literarna, likovna in 
kuharska. Vsak od učencev si 
je izbral dve izmed ponujenih 
delavnic in se lotil dela v skladu z 
danimi navodili.

V literarni delavnici so učenci po 
Prešernovem zgledu ustvarjali 
nove pesmi, v likovni so se lotili 
ilustracij njegovih mojstrovin, 
kot sta Povodni mož in O Vrba!, 
v okviru kuharske pa so nastajale 
nove ‘Prešernove dobrote’. 

Učenci so tekom dopoldneva 
pokazali veliko mero 
ustvarjalnosti, kar kažejo tudi 
njihovi izdelki:

Literarna delavnica

O Šentjanž!

O Šentjanž! moj prelepi domači kraj, 
ves z zelenjem si obdan. 

Tu dobri so ljudje doma, 
to na vsakem koraku se pozna. 

Imamo hribe in doline, 
tu se sliši glas mladine. 

Pozimi na smučišče oddrvimo
in po hribu se spustimo. 

Veselja poln je ta kraj, 
zato bo vedno moj sijaj.

Mateja Ažnik, 9.

Odvetnik 

Dež mu steče čez ovratnik, 
veter mrši mu lase, 
oblečen v črni plašč 
je v senci zanalašč. 

 
Pogled mu je jasen, 

glas zaigran, 
v upanje svoje

zatopljen je vsak dan.
 

Komor koli se obrne, 
mu odločnost da, 

da strah skrije
in se v svet poda. 

 
Črno nebo se napravi, 
a njemu srce se ustavi. 

Kaja Razgoršek, 7. b

Moj Selovec

Star hrib nad Šentjanžem leži,
naš domači hrib, 

kjer moja hiška stoji.

Ob njej pa jaz stojim,
bistro gledam

in v duši se smejim.

Prekrasen hrib, prekrasna koča
spominov polna se mi zdi.

Otroški vriski in veselje
za vse večne dni.

O hiška moja, rada te imam!
Očka, mama, sestri, bratec – vsi so tam.
Nikoli, res nikoli te pustila pač ne bom,
za vedno, hiška draga, ti boš moj dom.

Nežka Konečnik, 6.

Slovo od korone 
 

Adijo, korona! 

Korona, ta vsakdanja beseda 
nam že čez glavo preseda.

Ko že mislimo, da smo se je znebili, 
smo samo nov val dobili. 

 
A vendar to ne traja večno, 

kmalu bomo vsi živeli srečno. 

Zdaj pač imamo to oslarijo, 
a morda bomo koroni kmalu rekli 

ADIJO!!!! 

Ajda Golob, 6.

Lilijana LADRA

Likovna delavnica

Kuharska delavnica
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PUST OKROGLIH UST

Hip hura, cirkuška predstava,
tralala, to bo pa zabava.
Lepa reč, poglejte strica klovna.
Nos rdeč, čevlje pa kot čolna.
Ta te že v dobro voljo spravi.
En, dva, tri in že se vse smeji.

Letošnji pustni torek je bil med 
zimskimi počitnicami, zato smo 
si učenci prve triade, ki smo imeli 
takrat pouk že v šoli, v petek, 
12. 2., pričarali pustno vzdušje. 
Tega dne skozi šolska vrata 
niso prihajali učenci 1., 2. in 3. 
razreda, ampak klovni, princese, 
spidermani, čarovnice, rakuni in 
še mnogo nenavadnih čarobnih 
oseb. Pridno so sedeli pri pouku in 
poslušali navodila čebelic in mišk, 
ki so nadomestile učiteljice, ki jih 
ta dan ni bilo. Odmori so bili temu 
času primerno pustno razigrani in 
plesno obarvani. Pustne maske 
prvošolcev so se potikale okoli 
šole in kukale skozi okna drugega 
in tretjega razreda ter se nato 
sprehodile po vasi. Tako je minil 
še en, malo drugačen, pustni 
dan. Zagotovo smo na ta način 
uspešno pregnali zimo in priklicali 
pomladne sončne žarke.

Učenke in učenci 1., 2. in 3. razreda 
z učiteljicami

POIŠČIMO MAVRICO

Mavrica ni zaradi sonca
pa tudi zaradi dežja ne.
Mavrica je stezica,
po kateri se v srce pripelje
žarek lepega.

(F. Lainšček)

Narava nas resnično razvaja z 
veliko čudovitimi pojavi. Mavrica 
zagotovo spada med enega 
njenih najlepših. Mavrico vidimo 
takrat, ko pada dež in sije sonce. 

Nad nami se bohoti z vsemi 
svojimi barvami, ki se nežno 
prepletajo med seboj in nas s 
svojo čarobnostjo vedno očarajo, 
da postojimo in si z njenimi 
barvami napolnimo energijo. Tudi 
otroci znajo biti enkrat sonce, 
drugič dež in svet okoli njih je 
vedno mavrično obdan. 

Tokrat so v mesecu marcu, ob 
dnevu žena in materinskem 
dnevu, za svoje mamice, babice, 
tete in učiteljice iskali mavrico. Z 
mavrično obarvanim programom 
so energijo barve pošiljali preko 
ekranov v mnoge domove 
svojega kraja.

Učenci in učenke od 1. do 5. 
razreda so želeli peti, plesati in 
deklamirati za svoje mamice. 
Pripravili so pestre in zanimive 
sklope točk, pridno vadili in 
namesto na odru, le-te odigrali 
pred kamerami. Vsa zahvala 
za potrpežljivost in pomoč pri 
pripravljanju oddaje velja ekipi 
KTV Dravograd.

V prireditvi Poiščimo mavrico so s 
plesom, petjem in deklamacijami 
vodili deklico Mavrico po poti 
iskanja mavrice, po kateri je dobila 
ime. Na poti se je deklica Mavrica 
srečala s prebujanjem pomladi, 
ki jo je s svojo predstavo prikazal 
1. b razred. Sprehajala se je skozi 
dežele različnih barv. Najprej se je 
ustavila v rdeči deželi 4. b razreda, 
kjer je dobila energijo, vsrkala 
veselje in se napolnila z ljubeznijo. 
V oranžni deželi 1. a razreda se 
je sprostila in dobila pogum. Iz 
rumene dežele 3. razreda je odšla 
vesela in polna optimizma. Zelena 
barva 2. a razreda jo je okrepčala. 
V modri deželi 5. razreda je 
vsrkala vso modrost in pogumno 
vstopila v vijolično deželo 4. a 
razreda. Takrat je sonce zagrnil 

oblak, začelo je deževati in ko 
so se odprli dežniki 2. b razreda, 
je na nebu zagledala mavrico, ki 
je s svojimi barvami segla v srca 
njihovih mamic.

Deklica Mavrica je sijala od sreče, 
da ji je uspelo najti mavrico. 
Kako so šele sijali obrazi mamic 
in babic! Mislim, da po ogledu 
teh prisrčnih otroških nastopov 
besede niso bile več potrebne.

Renata SEŠEL

SPOMLADANSKA OPRAVILA IN 
SKRB ZA ŠOLSKO OKOLJE

21. marca se začne koledarska 
pomlad, a narava se začne 
prebujati šele kasneje. Že skoraj 
navajeni smo na nestabilne 
vremenske spremembe (sneg, 
nizke temperature, aprilsko vreme 
v maju itd.), ki nam zamaknejo 
dela na vrtu in v okolici hiš. Temu 
primerno se prilagajamo tudi na 
šoli, kar se tiče opravil na šolskem 
vrtu in v okolici šole. Kadar 
nam vreme in čas dovoljujeta, z 
veseljem kaj postorimo. 

Z najmlajšimi učenci (1. in 4. 
razredi) smo letos konec februarja 
pripravili setvene platoje, posejali 
seme paradižnika in čilijev ter 
direktno na vrt posadili čebulo. 
Po »podaljšanih« ledenih možeh, 
ko bodo temperature primerne, 
bomo te sadike presadili tudi na 
šolski vrt. 
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IZBOR PRIREDITEV OB PRAZNIKU 
OBČINE	DRAVOGRAD		2021

petek,
21. 6.,

ob 18:00

PRI GRAJSKI BAJTI, ponedeljek, 21. 6., ob 21.00
BUKOVJE,  ob 

petek, 25. 6., ob 15.00 

PRI RIBIŠKEM DOMU, 

PARK DVORCA BUKOVJE, 1. 7., ob 17.00
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ponedeljek,
24. 6.,

ob 20:00

petek,
21. 6. ,

ob 9:00

sobota,
22. 6.,

ob 16:00

DVOREC BUKOVJE, petek, 2. 7., ob 18.00

CERKEV SV. VIDA, sobota, 3. 7., od 9.00

LUKNA , petek, 2. 7., ob 21.00

TRABERG CENTER, sobota, 3. 7., ob 10.00

ŠPORTNI CENTER, sobota, 3. 7., od 15.00 do 19.00 LUKNA , sobota, 3. 7., ob 21.00

RAZSTAVA
TRG 4. JULIJA, nedelja, 4. 7., ob 11.00

Obmo na izpostava Dravograd

PRIJAZNO  VABLJENI!

Vse prireditve so brez vstopnine in bodo izvedene 
z upoštevanjem aktualnih ukrepov in omejitev za 

 virusa SARS-CoV-2.

_
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Ker smo od Krajevne skupnosti 
Šentjanž v dar dobili sadiko fige, 
smo s fanti iz 6. razreda figo 
posadili na primerno mesto, 
jo pognojili s kompostom in 
obdali z doma narejeno listovko 
(preperelo listje). 

Učenci 6. in 9. razreda so poskrbeli 
za okolico šole, pripravo gred in 
posaditev spomladanskih cvetlic. 
Pobrali smo smeti, tudi tiste, ki 
se pojavijo konec tedna okrog 
klopi pred šolo. Seveda smo pri 
tem upoštevali vsa pravila s strani 
NIJZ, se dobro opremili (rokavice 
in vrečke) in po opravljenem 
delu poskrbeli tudi za temeljito 
higieno rok.

Vsak trud se seveda obrestuje, 
saj lahko poleti uživamo plodove 
(predvsem jagodičevje) in domov 
odnesemo kakšno sadiko. 

Blaž MLINŠEK

KOLESARČKI, JUMICAR

V torek, 30. 3. 2021, smo izvedli 
program prometnih vsebin 
za učence od 1.do 6. razreda. 
Program je izvajalo podjetje 
Jumicar, seveda ob upoštevanju 
vseh priporočil NIJZ glede COVID-
19. Program za učence 1. triade je 
trajal 45 minut, za 2. triado pa 60 
minut.

Učenci 1. triade so najprej ponovili 
pomembnejše prometne znake in 
prehajanje čez prehod za pešce, 
nato pa so se prelevili v voznike 
avtomobilčkov in se preizkusili 
v vožnji po poligonu. Pri tem so 
seveda morali upoštevati pravila 
vožnje v križišču, prometne znake, 
cesto pa so pri semaforju večkrat 
prečkali tudi pešci. Program je bil 
izveden na igrišču pri šoli, za vsak 
oddelek posebej. Učenci 2. triade 
so izvajali program na igrišču pri 
trgovini, prav tako vsak oddelek 
posebej. V začetku so ponovili 
osnovna prometna pravila za 
pešce, kolesarje in voznike, nato 
pa se tudi sami preizkusili v 
spretnostni vožnji po poligonu, in 
sicer z motornimi avtomobilčki. 
Tudi njih je na cesti čakalo kar 
nekaj prometnih znakov in pravil, 
pa tudi semafor.

Učenci so bili nad izvedbo 
navdušeni, saj so jim v tem šolskem 
letu zaradi znane situacije take in 
podobne praktične vsebine zelo 
manjkale.

Marinka VOŽIČ

TURIZMU POMAGA LASTNA 
GLAVA

Turistična zveza Slovenije je v tem 
šolskem letu razpisala 35. državni 
festival Turizmu pomaga lastna 
glava z naslovom “Moj kraj moj 
chef”. S to temo so želeli mlade 
udeležence festivala spodbuditi, 
da bi se osredotočili na tipično 
jed, pijačo ali zeliščarsko tradicijo 
določenega kraja. Hkrati pa so 
osnovnošolsko mladino na ta 
način vključili v vseslovenski 
projekt Slovenija – Evropska 
gastronomska regija 2021.

Tudi naša šola se je s skupino 
učencev pod mentorstvom 
učiteljic Petre Matičko in Lare 
Lužnic odločila za sodelovanje 
na tem festivalu. V okviru tega 
projekta so pripravili raziskovalno 
nalogo, v kateri so predstavili vse 
skrivnosti dobre priprave zavitka, 
ki mu pri nas pravimo ‘štrudl’. Prav 
v povezavi s to slastno jedjo, ki je 
v naših krajih še kako cenjena, so 
nalogo naslovili »ŠTRUDLANJE«.

Vsebino naloge so sodelujoči 
predstavili v torek, 20. aprila 2021, 
na spletni tržnici, ki je potekala 
pod okriljem Turistične zveze 
Slovenije. V predpisanem času 
so sodelujoče učenke predstavile 
nalogo in vse aktivnosti, ki so 
jih izvajali v okviru omenjenega 
projekta. Na koncu so tričlanski 
komisiji ponudile še slastne 
zavitke z različnimi nadevi, žal 
tokrat samo virtualno, zaradi česar 
je dogodek izgubil tisti čar, ki bi 
bil prisoten pri druženju v živo. 
So pa člani ocenjevalne komisije 
obljubili, da (ko bodo razmere to 
dopuščale) zagotovo pridejo k 
nam na ogled našega prelepega 
kraja in na okušanje slastnega 
‘štrudla’.

Z dobro pripravljeno nalogo 
ter s samozavestno in zanimivo 
predstavitvijo le-te so si avtorji 
naloge prislužili SREBRNO 
PRIZNANJE. Čestitamo!!!

Lilijana LADRA
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PROJEKT NAŠA MALA KNJIŽNICA

Tudi letos smo z učenci 2. in 3. 
razreda sodelovali v projektu 
Naša mala knjižnica. Projekt sva 
izvajali učiteljici OPB, Marinka 
Vožič in Irena Prasnic. Z učenci 
smo prebrali šest knjig priznanih 
domačih in tujih avtorjev, nato pa 
poustvarjali v delovnem zvezku. Z 
veseljem smo prebrali tudi pismo 
presenečenja, ki nam ga je poslala 
latvijska ilustratorka knjige Kiosk 
Anete Melece.

Učenci 3. razreda so sodelovali 
tudi v dejavnosti Bralni vlakec, 
in sicer tako, da so brali knjige 
in  vsako posamezno prebrano 
knjigo označili na vagončku. 
Nastal je bralni vlak z več kot sto 
vagončki.

Sodelovali so tudi v dejavnosti 
Izmenjava knjižnega junaka, in 
sicer z OŠ Selnica ob Dravi. Po 
prebrani knjigi ‘Kako prestrašiti 
pošast’ smo izdelali lutko pošasti 
in jo skupaj s predstavitvenim 
zvezkom poslali na izbrano 
šolo, prav tako pa smo od njih 
prejeli lutko in zvezek. Vanj smo 
zapisovali vtise in domišljijske 
dogodivščine z lutko, ki je krasila 
naš razred. Po končani dejavnosti 
smo zvezek in lutko vrnili ter z 
veseljem prebirali vtise, ki so jih 
v naš zvezek zapisali učenci 3. 
razreda OŠ Selnica ob Dravi. 

Projekt je na naši šoli že dobro 
utečen in vsako leto z veseljem 
prebiramo odlične, skrbno 
izbrane  knjige.

Marinka VOŽIČ

PROJEKT RASTEM S KNJIGO

“Kdor bere knjige, 
živi tisoč življenj.” 

(G. R. R. Martin)

V mesecu maju, natančneje 12. in 
14. maja, so sedmošolci naše šole 
v okviru nacionalnega projekta 
»Rastem s knjigo« obiskali 
Knjižnico Dravograd. Razreda sta 

se v Dravograd odpravila ločeno, 
da se je na ta način ohranil 
razredni mehurček. Izvedba tega 
projekta je bila sicer načrtovana 
že v januarju, a smo čakali na 
izboljšanje epidemiološke slike.
Omenjeni projekt že vrsto let 
pripravlja Javna agencija za knjigo 
v sodelovanju z Ministrstvom 
za kulturo, Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in 
šport, Zavodom RS za šolstvo, 
Združenjem splošnih knjižnic, 
Sekcijo šolskih knjižnic pri ZBDS, 
Društvom šolskih knjižničarjev 
Slovenije in Društvom slovenskih 
pisateljev. 

Izvajati so ga začeli z namenom, 
da bi mladim približali kakovostna 
slovenska mladinska leposlovna 
dela in na ta način mlade še 
dodano motivirali za branje. Vanj 
so vključili sedmošolce slovenskih 
osnovnih šol, ki ob obisku splošne 
knjižnice vsako leto prejmejo v 
dar knjigo slovenskega avtorja/
avtorice. Letos je bila to knjiga 
Mateta Dolenca: Kako dolg je čas, 
z ilustracijami Ane Maraž.

Ob obisku Knjižnice Dravograd 
je knjižničarka Jerneja Ban 
učencem najprej podrobneje 
predstavila omenjeni projekt in 
izbrano knjigo. Nato je povedala 
nekaj zanimivosti o avtorju knjige 
Matetu Dolencu in njegovih 
prizadevanjih za ohranjanje 
narave. Skupaj so si ogledali 
kratek predstavitveni film o 
vsebini podarjene knjige, temu 
pa je sledil prikaz iskanja gradiva 
v sistemu Cobiss, v katerega so 
po novem vključene tudi šolske 
knjižnice.

Pred odhodom so si učenci 
ogledali knjižnico in ugotavljali, 
v čem se postavitev gradiva 
razlikuje od tistega v naši šolski 
knjižnici. 

Verjamem, da se bodo z veseljem 
lotili branja podarjene knjige in 
jo mogoče uvrstili tudi na svoj 
seznam prebranih knjig za bralno 
značko.

Lilijana LADRA

SIMBIOZA GIBA 2021

Simbioza Giba je največja 
vseslovenska akcija, ki združuje 
idejo medgeneracijskega 
sodelovanja, prostovoljstva in 
gibanja in poteka na naši šoli po 
navadi septembra, letos pa smo 
jo zaradi znanih razmer izvajali v 
mesecu maju. Akcija je potekala 
pod sloganom Za zdravje in 
dobro počutje – gibamo skupaj, 
četudi smo narazen!

Ker je nismo mogli izvajati v šoli, 
so učenci doma skupaj s svojimi 
starši, starimi starši in drugimi 
kolesarili, rolali, se sprehajali, 
metali na koš itd., nato pa 
fotografije teh dejavnosti objavili 
v Padlet. Dopisali so tudi svoje 
misli, vtise, komentarje. Tako so 
dejavnosti bile vsem na ogled in 
marsikomu dale še kakšno idejo 
za aktivno preživeto druženje 
vseh generacij.

Marinka VOŽIČ

LITERARNI NATEČAJI

Učenci so s svojimi literarnimi 
prispevki sodelovali na različnih 
natečajih in si s tem prislužili 
nagrade in priznanja. Ena od 
učenk, ki je za svoje razmišljanje 
o domovini prejela priznanje 
na državnem nivoju, je bila 
devetošolka Aša. Prispevek 
objavljamo v celoti:

Pod svobodnim soncem
Svoboda. Sedim v svoji sobi, gledam 
list papirja, na katerem je napisana ta 
beseda.
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Ena beseda, sedem črk, a zaradi te 
besede se je prelivala kri, zaradi te 
besede se je začela vojna. Začnem 
se zavedati teže, ki jo prinaša. Koliko 
ljudi se za njo bori, kaj vse smo morali 
zaradi želje po svobodi doživeti, 
pretrpeti, preživeti … 

Predstavljati si ne znam, kako je 
moralo biti mojim prednikom, 
mojemu pradedku, prababici, ki sta 
živela ob meji z Avstrijo, kaj vse sta 
morala požreti, da sta ubranila košček 
zemlje, na katerem sedaj živita. Lepa 
hiša z okolico, velika polja, kamor ti 
seže oko. 

Zaprem oči, z mislimi odtavam v 
Libeliče. Prav vonjam sveže zorano 
zemljo … Vsako leto jo je treba 
obdelati, da lahko pobiramo njene 
sadove. Kako hvaležna sem za vsak 
krompir, korenček, zelje, redkvico, 
ki zraste in nam je domača hrana, 
po kateri sedaj vsi tako hrepenimo. 
Moji predniki so dosegli to, da lahko 
živimo v miru in svobodi, po kateri so 
sami tako hrepeneli, za katero so se 
borili, bili priča pobojem in nasilju, 
potočili potoke solz, bili obupani, 
nemočni marsikdaj. 

Samo srečo imam, da imam še svoje 
stare starše žive, stara sta že čez 
osemdeset let, in moram reči, da sta 
prava zakladnica zgodovine. Nekaj 
je, kar lahko preberem v učbeniku, v 
knjigah in ostali literaturi, drugo pa 
je, ko ti človek, ki je doživel in preživel 
vojno, ko so mu pobili sorodnike, 
gleda v oči in ti pripoveduje svojo 
zgodbo. Svoje občutke, svoja 
doživetja … Tiste stare, utrujene oči 
postanejo še kako žive, ko je treba 
obuditi spomine na boj, ki je bil 
potreben za svobodo. 

Pa gledam pradedkove roke … Kaj 
vse so naredile in ustvarile v teh 
osemdesetih letih, kako so podirale 
drevesa v gozdu in jih spravljale, kako 
so obdelovale našo rodno zemljo, 
da smo imeli pridelek in kaj jesti in 
tudi kako so se poveselile, ko so prsti 
zaigrali na trobento in harmoniko 
na vsaki veselici, poroki ali rojstnem 
dnevu. In kako so tu in tam morale 
kaj ˝prešvercati˝ čez mejo, predvsem 
kavo in riž, da so vsaj kak dan v 
tednu  lahko pripravili kakšno nam 
˝normalno˝ kosilo. Z žalostjo v očeh 
pove, kako jih Avstrijci niso marali, 
kako so bili zasmehovani, saj so bili 
˝juga˝. Pa pove babica, da je bila 
dekla v grajski hiši, par metrov čez 
današnjo mejo, in kako se sploh niso 

hoteli pogovarjati z njo v slovenščini, 
ampak se je morala sama truditi 
in govoriti nemško. Kakšna dela je 
morala opravljati za njih, kako so jo 
priganjali, da je delala podnevi na 
poljih, potem pa še domača opravila 
pozno v noč. 

Ko poslušam vse te zgodbe in gledam, 
kako se njima na obrazu spreminjajo 
izrazi, ko govorita o svojih izkušnjah, 
kako sta si priborila svoje mesto 
med mejama, kjer živita, postanem 
ponosna in hkrati jezna. Ponosna, ker 
se njuna starša nista pustila podrediti 
sosedom Avstrijcem v času plebiscita. 
Ponosna, da sta bila del boja za našo 
- slovensko zemljo, da sta naučila 
svoje otroke, da se je za obstoj treba 
boriti, da je potrebna prekleto trdna 
in železna volja, da dosežeš, kar si  
zadaš in da ne popuščaš pritiskom 
večjih, močnejših in se ne pustiš 
podrediti, ampak greš skozi pekel in 
še čez za dosego priznavanja sebe. 
A zakaj jezna? Predvsem zato, ker 
si noben človek ne zasluži, da ga 
obravnavajo kot smet, nihče si ne 
zasluži, da ga teptajo, zmerjajo, 
tepejo, priganjajo, zasmehujejo 
in konec koncev nihče drug nima 
pravice vzeti drugemu človeku 
svobode do življenja. In mislim, da 
nas je ravno to, da smo bili vedno 
tako zatirani, privedlo do tega, da 
smo postali še močnejši in če že ne 
za sebe, smo se borili v spomin na 
naše prednike, ker nismo pustili, da 
bi njihov boj šel v nič.

Ker smo kot narod pridni, zagnani 
in delovni ljudje, nas imajo po svetu 
radi. Naše ljudske pesmi pa tudi  
Avsenikove melodije odmevajo celo 
v Kanadi in Ameriki še danes. Imamo 
najboljše športnike, najboljša vina 
in olja na celem svetu. Zakaj? Sama 
mislim da zato, ker nas naši starši in 
stari starši učijo, da le s trdim delom, 
odprtim umom in res močno željo 
lahko dosežeš cilj, ki si si ga zadal. 
Pa seveda, kar je najpomembnejše, 
da delaš s srcem in predanostjo, z 
ljubeznijo do tega, kar želiš doseči 
– predvsem pa, da se ne zanašaš 
na to, da ti bo vse narejeno in ‘k riti 
prineseno’! 

Aša SLEMNIK

(Prispevek je bil nagrajen na literarnem 
natečaju »Moja rodna domovina«, ki 
ga je razpisalo Združenje veteranov 
90-91 mesta Ljubljana v sodelovanju z 
OŠ Vič Ljubljana.)

Več prispevkov naših učencev, 
ki so nastali med šolskim letom 
ob različnih priložnostih, si lahko 
preberete v našem interaktivnem 
glasilu Šentjanščice. V letošnjem 
glasilu si boste lahko ogledali 
še nabor filmčkov in zvočnih 
posnetkov, v katerih se vam 
bodo učenci predstavili s petjem, 
plesom, recitacijami in drugimi 
aktivnostmi.  

Tam so objavljeni tudi dosežki 
učencev na različnih tekmovanjih, 
ki jih ni bilo malo. V spodnjem 
prispevku si lahko preberete, kaj 
vse je dosegel eden izmed naših 
devetošolcev:

IZJEMI DOSEŽKI NAŠEGA 
DEVETOŠOLCA NACETA 
HRANJECA

Učitelji na OŠ 
Šentjanž pri 
D r a v o g r a d u 
smo veseli, 
kadar so 
naši učenci v 
šoli uspešni, 
zato jih radi 
spodbujamo, 
da svoje znanje 

preizkusijo tudi na različnih 
tekmovanjih. Še posebej v 
ponos nam je naš devetošolec 
Nace Hranjec, ki svoje znanje ob 
odličnih šolskih ocenah izkazuje 
tudi na številnih tekmovanjih. 

Letošnje šolsko leto je bilo zanj 
še posebej naporno, saj se je po 
šolanju na daljavo ob vrnitvi v 
šolske klopi preizkušal najprej 
na šolskih tekmovanjih, kasneje 
pa se je, ker je bil uspešen na 
šolskem nivoju, uvrščal tudi na 
državna tekmovanja na različnih 
področjih. Tako je imel v zadnjih 
dveh mesecih kar vsak teden po 
dve tekmovanji, kar je bil zanj ob 
rednem delu za pouk zagotovo 
velik zalogaj. A Nace se ni dal, 
poprijel je za delo in dokazal, 
da zmore. In uspeh ni izostal. S 
svojim znanjem si je namreč samo 
v letošnjem šolskem letu priboril:
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Bronasto Vegovo priznanje iz znanja matematike 
na šolskem tekmovanju in ZLATO Vegovo 
priznanje iz znanja matematike na državnem 
tekmovanju ter priznanje DIAMANTNI KENGURU 
za doseganje vidnih rezultatov iz znanja 
matematike v vseh letih šolanja.
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju 
v razvedrilni matematiki in ZLATO priznanje na 
državnem tekmovanju.
Bronasto Stefanovo priznanje iz znanja fizike 
na šolskem tekmovanju in SREBRNO Stefanovo 
priznanje iz znanja fizike na državnem 
tekmovanju. 
Biserno priznanje na šolskem tekmovanju Ma
temček ter SREBRNO priznanje na državnem 
tekmovanju.  
Bronasto Proteusovo priznanje na šolskem 
tekmovanju ter uvrstitev  na državno 
tekmovanje iz znanja biologije.
Bronasto priznanje iz angleščine na šolskem 
tekmovanju in uvrstitev na državno 
tekmovanje. 
Bronasto priznanje iz znanja slovenščine 
za Cankarjevo priznanje  na šolskem tekmovanju 
in uvrstitev na državno tekmovanje 
Bronasto Dominkovo priznanje iz znanja 
astronomije in ZLATO priznanje na državnem 
tekmovanju.
Bronasto priznanje iz znanja logike ter uvrstitev 
na državno tekmovanje. 
Biserno priznanje na šolskem 
tekmovanju Logična pošast ter ZLATO priznanje 
na državnem tekmovanju.
Bronasto Preglovo priznanje iz znanja kemije 
in uvrstitev na državno tekmovanje. 
Bronasto priznanje iz znanja o sladkorni 
bolezni na šolskem tekmovanju in uvrstitev na 
državno tekmovanje. 

To pa niso njegovi prvi dosežki na tekmovanjih 
do sedaj, saj je Nace že v preteklih letih dosegal 
zavidljive rezultate. Prav je, da predstavimo tudi te: 

Zlato priznanje na državnem tekmovanju v šol. 
letih 2017/18, 2018/19 iz razvedrilne matematike 
in srebrno priznanje na državnem tekmovanju 
iz razvedrilne matematike v šol. letu 2019/20.
Zlato priznanje za uspeh na državnem 
tekmovanju Logična pošast v šol. letih 2017/18 
in 2018/19.
Zlato Vegovo priznanje za doseženo 1. mesto na 
državnem tekmovanju iz znanja matematike v 
šolskem letu 2017/18, za doseženo 2. mesto v 
šolskem letu 2016/17.
Zato Dominkovo priznanje iz znanja astronomije 
na državnem tekmovanju in bronasto 
priznanje na mednarodni 26. Sanktpeterburški 
astronomski olimpijadi v šol. letu 2018/19 in 
srebrno Dominkovo priznanje na državnem 
tekmovanju iz znanja astronomije v šol. letu 
2019/20.
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Srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz 
vesele šole v šol. letu 2018/19.
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju 
iz logike v šol. letu 2018/19 in zlato priznanje 
na državnem tekmovanju iz logike v šol. letu 
2019/20.
Srebrno priznanje iz znanja geografije na 
državnem tekmovanju v šol. letih 2017/18 in 
2018/19.
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz 
računalništva Bober v šolskem letu 201/18.
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju 
Matemček v šol. letu 2019/20.
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz 
znanja biologije v šol. letu 2019/20.
Srebrno priznanje za dosežek na državnem 
tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni v šol. 
letu 2019/20.

Ob tem si je nabral še številna srebrna in bronasta 
priznanja na drugih področjih (angleščina, angleška 
bralna značka, Prežihova bralna značka, kemija, 
zgodovina, naravoslovno tekmovanje Kresnička …).

Odlično igra tudi šah, saj je v preteklih letih tako 
posamezno kot tudi ekipno dosegal zavidljive 
rezultate in dobro zastopal našo šolo, tako na 
področnem kot tudi na državnem nivoju.

Nace je tudi prostovoljno sodeloval in nudil 
nesebično pomoč pri izvedbi projekta SIMBIOZA.

Kot njegova mentorica lahko povem, da je Nace 
vedno pripravljen na pouk in na tekmovanja. 
Z resnostjo in natančnostjo pristopa k delu, je 
samostojen, vedoželjen in zanesljiv. Le malo je takih 
učencev, ki ob rednem delu za šolo zmorejo še 
toliko dodatnega dela, kot ga zahtevajo priprave na 
tekmovanja. Nacetu to, kot kaže, uspeva brez težav. 

Vesela in ponosna sem, da sem lahko bila 
razredničarka tako uspešnemu učencu. In ker kot 
devetošolec zapušča našo šolo mu tudi v srednji šoli 
želim veliko uspeha.

Razredničarka Janja ROTOVNIK, prof. mat. in fiz., 
mag. prof. teh.

Na koncu lahko strnemo, da je bilo to šolsko leto 
kljub koroni, ki je krojila naše življenje na vseh 
področjih, zanimivo, ustvarjalno in uspešno. Tako 
si brez dvoma zaslužimo počitnice, med katerimi si 
bomo nabrali novih moči za naslednje šolsko leto. 
Upamo in si želimo, da se bo do takrat življenje že 
vrnilo na stare tire in da bo šolanje na daljavo le še 
bežen spomin ... 

Za OŠ Šentjanž pri Dravogradu zbrala in uredila 
Lilijana LADRA.

•

•

•

•

•

•

•
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GLASBENA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM
VPIS V PROGRAM GLASBENE PRIPRAVNICE
Glasbena šola Ravne na Koroškem 
vabi k vpisu v program glasbene 
pripravnice za šolsko leto 
2021/2022. Program je namenjen 
otrokom v starosti 6 let oziroma 
otrokom, ki bodo v šolskem letu 
2021/2022 začeli obiskovati 1. 
razred osnovne šole. 
 
Pouk glasbene pripravnice 
otroku nudi glasbeno in širšo 
estetsko vzgojo. Otrok skozi 
glasbeno literaturo in različne 
glasbene aktivnosti, ki zaradi 
svoje kompleksnosti omogočajo 
povezavo s področji zunaj glasbe, 
oblikuje odnos do glasbe in 
umetnosti nasploh.

Učenci glasbene pripravnice:
razvijejo pozitiven odnos do 
umetniškega izražanja,
postajajo vsestransko 
glasbeno dejavni,
razvijajo elementarni 
glasbeni posluh (ritmični in 
melodični),
se glasbeno ustvarjalno 
izražajo, pojejo in igrajo,
razvijajo sposobnost 
doživljajskega in pozornega 
poslušanja glasbenih vsebin,
sodelujejo v oblikah 
individualnega in 
skupinskega muziciranja,
si razvijajo glasbeni okus,
v skladu s svojimi možnostmi 
ustvarjajo glasbene in druge 

•

•

•

•

•

•

•
•

(likovne, besedne, gibno-
plesne) vsebine,
spoznavajo glasbila, nekatere 
pevske in instrumentalne 
sestave ter osnovne glasbene 
elemente,
se orientirajo v likovnih 
zapisih glasbenih vsebin,
spoznavajo temeljne 
glasbene pojme,
se pripravljajo in navajajo na 
javno nastopanje.

Za vpis je obvezno predhodno 
evidentiranje preko obrazca, ki ga 
najdete na spletni strani www.Gs-
ravne.Si pod rubriko vpis 2021/22. 
Po opravljenem evidentiranju 
bodo kandidati prejeli nadaljnje 
informacije za vpis.

•

•

•

•

ODLIČNI UČENCI V NAŠI OBČINI
Županja Marijana Cigala je v večnamenski dvorani Špic D sprejela 
33 »zlatih« odličnjakov OŠ Neznanih talcev Dravograd, OŠ Šentjanž, 
Glasbene šole Ravne na Koroškem in Glasbene šole Radlje. Učenci so 
vsa leta osnovnošolskega ali glasbenega izobraževanja zaključili s 
t. i. »odličnim uspehom«. Za dosežek jim iskreno čestitamo in želimo 
veliko uspeha na nadaljnji izobraževalni poti.

OŠ NEZNANIH TALCEV 
DRAVOGRAD

Niko Sajevec
Tamara Rožej
Andraž Rožej
David Poderžan 
Živa Repnik
Žiga Pavlič
Jevgenija Gajić 
Mojca Arbeiter
Danaja Grebenc
Tajra Herman
Tilen Kralj
Ula Krenk
Ana Mozgan
Urška Paska

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tajda Poberžnik
Hana Roglšek
Urška Sekuti
Žana Sentič
Kaja Završnik
Urška Žlebnik
Hana Sekuti

OŠ ŠENTJANŽ
Hranjec Nace
Medved Tinkara
Uršnik Alja
Sešel Anika
Kušej Jan

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

UČENCI, KI SO V ŠESTIH LETIH 
GLASBENEGA IZOBRAŽEVANJA 
oz. DOKONČANA GLASBENA 
ŠOLA  DOSEGLI ODLIČEN USPEH

GLASBENA ŠOLA RAVNE NA 
KOROŠKEM

Naja PORI, klavir, OŠ Šentjanž 
pri Dravogradu
Gaja OTIČ, klavir, OŠ Dravograd 

GLASBENA ŠOLA RADLJE OB 
DRAVI

Črešnik Zala – kitara 6. r.
Kotnik Ajda – klavir 6. r.
Sirk Markovič Paula - klavir 6.r. 
Urška Sekuti – klavir 8. r. 
Ana Mozgan – kitara 

•

•

•
•
•
•
•
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S cepljenjem proti COVID-19 smo 
v Zdravstvenem domu Dravograd 
začeli že v decembru 2020. 
Cepljenje poteka izključno po 
navodilih Ministrstva za zdravje, 
po veljavni strategiji cepljenja 
in po naročilu zdravnika. Do 
sprememb pri cepljenju prihaja 
zaradi nenehnega spreminjanja 
strategije, ki smo ji kot ZD 
dolžni slediti in jo upoštevati, 
saj smo pod stalnim nadzorom 
Inšpektorata. Zdravstveni delavci 
se pri cepljenju izjemno trudimo, 
prilagajamo in v delo vlagamo 
veliko energije in časa. Žal pa vseh 
vaših želja ne moremo izpolniti. 
Pri cepivih smo namreč vezani 
tudi na čas priprave cepiva in čas 
obstojnosti. Trenutno cepimo 
s cepivi Pfizer in AstraZeneca. 
Ostalih cepiv za zdaj še nismo 
naročali, zato si pacienti trenutno 
cepiva še ne morejo sami izbrati. 

Do zdaj smo cepili približno 3300 
oseb.

20. 5. 2021 smo organizirali večje 
množično cepljenje in na ta 
način cepili 300 oseb. Množična 
cepljenja bomo v prihodnosti 
ponovili, saj so bila izjemno 
pozitivno sprejeta, če bo le na 
voljo dovolj cepiva.

Aktivno smo se vključili tudi v 
cepljenje prednostnih skupin 
in na ta način cepili kar nekaj 
zaposlenih ljudi v podjetjih v 
naši občini (Furs, Pošta Slovenije, 
JKP Dravograd, OŠ v Dravogradu 
in Šentjanžu, Vrtec Dravograd, 
Policija, NLB Dravograd, Nova 
moč idr.).

Patronažna služba izvaja tudi 
cepljenje slabo pokretnih oz. 
nepokretnih oseb na domu. 

Kdor bi se še želel cepiti, se lahko 
prijavi pri izbranem osebnem 
zdravniku ali preko aplikacije 
Zvem na https://zvem.ezdrav.si/
domov. 

Za informacije o cepljenju lahko 
pokličete na telefonsko številko 
031 609 886, od ponedeljka do 
petka med 8. in 12. uro. Na to 
številko se pacienti ne morete 
prijaviti za cepljenje. Prijavo lahko 
opravite izključno pri izbranem 
osebnem zdravniku ali preko 
aplikacije Zvem.

Vse informacije v zvezi s 
cepljenjem in izdajanjem potrdil 
o cepljenju, prebolevnosti ali 
testiranju dobite na spletni strani 
www.zd-dravograd.si

Lea Rebernik, dipl.m. s s spec.
znanjem, odgovorna za cepljenje

ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD
CEPLJENJE PROTI COVID-19 V ZDRAVSTVENEM DOMU 
DRAVOGRAD

Razvoj in modernizacija našega Diagnostičnega laboratorija ZD 
Dravograd
Diagnostični laboratorij je 
pomembni sestavni del javnega 
zavoda ZD Dravograd, ki izvaja 
osnovno zdravstveno dejavnost na 
primarni ravni za občane Občine 
Dravograd. V diagnostičnem 
laboratoriju preiskujemo različne 
biološke vzorce človeškega 
izvora, kot so kri, urin, blato in 
kužnine, odvzete z brisom. S 

preiskovanjem bioloških vzorcev 
pridobimo podatke, ki so v 
pomoč zdravnikom ali drugim 
zdravstvenim delavcem pri: 

postavljanju ali potrditvi 
diagnoze, 
izbiri in spremljanju 
zdravljenja, 
napovedovanju izida bolezni, 
preprečevanju bolezni.  

•

•

•
•

Poslanstvo vseh zaposlenih v 
Diagnostičnem laboratoriju 
ZD Dravograd je odgovornost 
za zanesljivost laboratorijskih 
rezultatov ter njihovo tolmačenje. 
V ta namen pri svojem delu 
uporabljamo najsodobnejšo 
tehnologijo, ki zahteva visoko 
usposobljenost zaposlenih 
ter veliko znanja in izkušenj. 
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Laboratorijski izvid, ki je naš ključni 
izdelek, je sestavni del medicinske 
dokumentacije preiskovanca. 
Ob rezultatu preiskave so na 
izvidu navedene ”normalne 
vrednosti”, ali kot jih imenujemo 
− referenčne vrednosti. Rezultat 
primerjamo z referenčnimi 
vrednostmi, da ugotovimo 
morebitna odstopanja. Pri delu 
smo zaposleni zavezani k visokim 
etičnim merilom, ki so opredeljena 
v Kodeksu deontologije v 
laboratorijski medicini.

Diagnostični laboratorij ima 
dovoljenje za delo, ki ga izda 
Ministrstvo za zdravje. Ministrstvo 
za zdravje izda dovoljenje za 
delo laboratorijem na osnovi 
“Pravilnika o pogojih, ki jih 
morajo izpolnjevati laboratoriji 
za opravljanje preiskav na 
področju laboratorijske medicine 
(Uradni list RS, št. 64/2004 in 
1/2016)”. Seznam laboratorijev z 
dovoljenjem za delo je na voljo 
na spletni strani Ministrstva za 
zdravje. Številka dovoljenja za delo 
je navedena na laboratorijskem 
izvidu. Kakovost preiskav 
zagotavljamo z vsakodnevnim 
izvajanjem kontrole analizatorjev 
z ustreznimi komercialnimi 
kontrolami (notranja kontrola) 
in s sodelovanjem v zunanji 
republiški kontroli kakovosti 
SNEQAS (Slovenska nacionalna 
shema za zunanjo oceno 
kakovosti), ki se izvaja štirikrat 
letno ter v mednarodni kontroli 
RIQAS (The Randox International 
Quality Assessment Scheme), ki 
se izvaja enkrat mesečno.

V Diagnostičnem laboratoriju 
ZD Dravograd smo v preteklih 
dveh letih izvedli popolno 
tehnično, kadrovsko in strokovno 
preobrazbo, da bi občanom 
Občine Dravograd zagotavljali 
kakovostne preiskave ob pravem 
času, za pravega preiskovanca. 
Ob podpori, pomoči in 
razumevanju vodstva ZD 
Dravograd smo nabavili ali najeli 
potrebno laboratorijsko opremo 
(nove analizatorje, centrifugo, 
mikroskop, laboratorijski 
informacijski sistem) in zaposlili 
ustrezno izobražene strokovnjake 
(dve inženirki laboratorijske 
biomedicine in specialistko 
medicinske biokemije). Z novimi 
analizatorji smo razširili nabor 
biokemičnih preiskav, ki jih 
zdaj lahko izvajamo sami in 
jih ne pošiljamo več v analizo 
k zunanjim izvajalcem. S tem 
dosegamo krajši čas do rezultata 
preiskav za posameznega 
preiskovanca in s tem povezano 
hitrejšo obravnavo pri zdravniku. 
Ob opozorilih hematološkega 
analizatorja ali takrat, ko za 
posameznega preiskovanca 
z analizatorjem določimo 
rezultate, ki jih opredeljujejo 
kriteriji za mikroskopski pregled 
krvnega razmaza, sami izvedemo 
mikroskopski pregled krvnega 
razmaza in izdamo pravilen izvid. 
Seznam in cenik preiskav sta 
dostopna na spletni strani https://
www.zd-dravograd.si/dejavnosti/
laboratorij/.

Pomemben del laboratorijske 
medicine so tudi preiskave ob 
preiskovancu (POCT). To so 
preiskave, ki jih zaradi nujnosti ali 
pa takšne organizacije dela izvaja 
nelaboratorijsko osebje direktno 
ob preiskovancu. V prihodnosti 
bi želeli z nabavo profesionalnih 
aparatov za izvajanje preiskav 
ob preiskovancu uvesti nekaj 
posodobitev tudi na tem 
področju.  

Klinične odločitve, ki temeljijo 
na laboratorijskih rezultatih, so 

pravilne le takrat, ko so pogoji, 
pod katerimi smo pridobili vzorec 
krvi ali kakšen drug vzorec, 
standardizirani. 

Standardizacija postopkov 
odvzema vzorcev minimizira 
predanalitične spremenljivke, 
ki lahko povzročijo spremembe 
v rezultatih preiskav znotraj 
enega dneva ali od enega dneva 
do drugega in tako zmanjšajo 
težavnost pri tolmačenju 
rezultatov. Med predanalitične 
spremenljivke, ki jih lahko 
nadzorujemo, sodijo drža telesa 
pri odvzemu, telesna vadba 
in trening, cirkadiani ritmi, 
potovanje, dieta, vnos določenih 
hranil, malnutricija, stradanje, 
kajenje, uživanje alkohola, 
zdravila, uživanje zeliščnih 
preparatov in rekreacijskih 
drog. Zato preiskovance pred 
odvzemom krvi prosimo, da 
upoštevajo naslednja navodila, ki 
jim jih pred obiskom laboratorija 
podajo zdravniki ali drugi 
zdravstveni delavci:

Pred vsakim odvzemom krvi 
vsaj nekaj minut počivajte in 
se psihično umirite.
Pred odvzemom krvi za 
določitev glukoze, železa, 
lipidov (holesterol, trigliceridi 
idr.) in alkalne fosfataze 
morate biti tešči, kar pomeni, 
da 8 do 12 ur pred odvzemom 
ne uživate hrane, lahko pa 
pijete nesladkano vodo. Prav 
toliko časa naj ne bi kadili ter 
uživali kofeina ali alkohola. 
Na rezultate preiskav lahko 
poleg hrane vpliva tudi fizični 
napor, zato se vsaj en dan 
pred odvzemom izogibajte 
pretirani fizični aktivnosti.
V primeru določanja lipidov 
svetujemo, da ne uživate 
mastnih obrokov vsaj 12 ur 
pred odvzemom krvi.
Dosledno upoštevajte 
navodila za zbiranje urina, 
blata, odvzema brisa, ki jih 
prejmete v laboratoriju.

•

•

•

•
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V Diagnostičnem laboratoriju ZD 
Dravograd odvzem krvi opravljata 
za to delo strokovno usposobljeni 
osebi z opravljenim izpitom in 
pridobljenim certifikatom za 
odvzem venske ter kapilarne krvi 
po priporočenem postopku za 
odvzem venske krvi.

Potek odvzema venske krvi poteče 
tako, da vas na odvzemnem mestu 
namestimo na stol, primeren za 

odvzem krvi, preverimo vašo 
identiteto in opravimo odvzem 
krvi. Uporabljamo epruvete za 
zaprti odvzem krvi, ki vsebujejo 
določeno količino vakuuma 
in z njimi odvzamemo točno 
določeno količino krvi. Z uporabo 
teh epruvet zmanjšamo možnost 
okužb. Če vam med samim 
postopkom odvzema postane 
slabo, nas na to takoj opozorite, 
da lahko pravočasno ukrepamo in 
preprečimo morebitne posledice.

Zelo pomembno je sodelovanje 
preiskovanca po odvzemu krvi, 
saj so možni določeni zapleti, 
kot so krvavitve iz vbodne rane 
in nastanek hematoma (izliv 
krvi v podkožno tkivo). Da bi 

se temu izognili, vas prosimo, 
da po odvzemu krvi na vbodno 
mesto pritiskate zloženec vsaj pet 
minut oziroma dokler krvavitev 
ne preneha. Pri tem naj bo roka 
iztegnjena.

Zahvaljujemo se vam za 
sodelovanje in zaupanje!

Ekipa Diagnostičnega laboratorija 
ZD Dravograd: 

Vodja: Maja Škerjanec, mag. 
lab. biomed., spec. med. 
biokemije
Namestnica vodje: Valerija 
Poderžan, dipl. inž. lab. 
biomed.
Vanja Zorman, dipl. inž. lab. 
biomed.

•

•

•

Območno združenje Rdečega križa Dravograd 
Čas od januarja 2021 pa vse do 
izida te številke Informatorja je še 
vedno zaznamovan z razglašeno 
epidemijo COVID-19. Epidemija 
je OZRK Dravograd zaznamovala 
z odpovedjo določenih 
aktivnosti, zlasti na področju 
srečanja starostnikov, obdaritve 
in obiskov starejših, odpadle 
so tudi humanitarne akcije, ni 
bilo pobiranja prostovoljnih 
prispevkov, kulturnih prireditev, 
programov, zastavljenih v Tednu 
Rdečega križa ter zdravstvenega 
letovanja otrok in starejših na 
Debelem Rtiču in v Punatu. Kljub 
epidemiji pa so se aktivnosti 
na področju krvodajalstva, 
delitve hrane, pomoči ljudem po 
domovih, delitve viška hrane in 
psihosocialne pomoči starejšim 
obsežno aktivirale. V mesecu maju 
so se začele delne sprostitve za 
aktivnosti v Tednu Rdečega križa, 
pobirati se je začela članarina, 
zbirati so se začeli prehrambni 
artikli v trgovinah Spar in 
Mercator ter na OŠ Neznanih 
talcev Dravograd s podružnicami. 

Naša temeljna načela nas vodijo 
tudi v letu 2021, zato smo s 

skupnimi napori in močmi izpeljali 
veliko večino naših skupnih ciljev 
in nalog. OZRK Dravograd je s 
petimi krajevnimi organizacijami 
Rdečega križa, s 85 prostovoljci in 
eno zaposleno sekretarko v letu 
2021 skladno z Zvezo združenj 
Rdečega križa Slovenije opravili 
vse ključne naloge s področja 
javnih pooblastil in drugih 
humanitarnih programov. 

Na začetku leta 2021 je bila naša 
glavna naloga pomoč ranljivim 
skupinam ljudi v času epidemije, 
ki so se znašli v različnih socialnih 
stiskah, saj mnogi izmed njih niso 
bili deležni pozitivnih posledic. 
Vsi napori so bili usmerjeni v 
en sam cilj, in sicer pomagati 
najbolj ranljivim skupinam ljudi, 
predvsem na področju splošnih 
humanitarnih programov. V naši 
organizaciji smo uspeli socialno 
stisko ljudi blažiti z razdeljevanjem 
pomoči vsem, ki so zanjo prosili in 
bili do nje upravičeni. 
 
Že na začetku leta 2021 smo 
dokazali, da imamo razloge za 
zaupanje v OZRK Dravograd. Za 
našo organizacijo je bila prva 

polovica leta (od januarja do 
konca maja) polna novih izzivov, 
bili smo hitri in odzivni, naše 
delo je bilo v javnosti dobro 
prepoznano in sprejeto. Imeli 
smo torej veliko nalog, med 
katerimi so bile nekatere tudi 
zelo zahtevne. OZRK Dravograd 
je v okviru svojih zmožnosti 
in sredstev že na začetku leta 
uspešno blažil socialne probleme 
in stiske ljudi, ki so se neposredno 
soočali s socialnimi težavami. 

Tudi ob nekaterih vsebinskih 
razhajanjih in pogledih smo 
vedeli, da niso pomembni 
posamezni interesi, temveč smo 
znali in zmogli izluščiti tisto, kar 
je najpomembnejše za naše 
poslanstvo − pomoč in podpora 
ljudem v socialni ali kakršni koli 
drugi stiski. 

Krvodajalstvo 
Organiziranje krvodajalskih akcij 
je ena izmed glavnih dejavnosti 
Rdečega križa Slovenije. Cilj 
krvodajalstva je zagotavljati 
samozadostno oskrbo krvi 
v Sloveniji. Krvodajalstvo je 
človekoljubna in humanitarna 
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dejavnost, ki se izvaja po načelih 
prostovoljnosti, brezplačnosti in 
anonimnosti. Darovanje krvi še 
vedno velja za eno izmed najbolj 
humanitarnih in solidarnih dejanj 
posameznika, saj vsaka oddana 
kri pripomore k rešitvi življenja 
osebe, ki jo potrebuje. 

V prvih petih mesecih tega 
leta je bila še vedno razglašena 
epidemija COVID-19. Krvodajalske 
akcije so potekale na naročanje 
krvodajalca. Krvodajalce smo 
vsak teden klicali po telefonu 
ali jim pošiljali SMS sporočila. 
Krvodajalci so bili zaprošeni za 
povratni klic, sezname darovalcev 
krvi pa smo posredovali v Splošno 
bolnišnico Slovenj Gradec, kjer 
so se dogovorili o uri prihoda in 
preverjanju pogojev za darovanje 
krvi. 

Darovanje krvi je kljub epidemiji 
potekalo brez zapletov, in tako je 
od januarja do maja kri darovalo 
194 krvodajalcev. 

Krvodajalcem se zahvaljujemo 
za darovano kri, razumevanje ter 
upoštevanje vseh preventivnih 
zaščitnih ukrepov v času 
epidemije COVID-19. 

Socialni program 
Socialni program, nudenje 
pomoči najbolj ogroženim 
posameznikom in družinam, je ena 
izmed temeljnih in najobsežnejših 
nalog OZRK Dravograd. Z 
nudenjem materialne pomoči 
OZRK Dravograd pomaga lajšati 
socialno stisko brezposelnih, 
starostnikov, bolnih, osamljenih 
in drugih pomoči potrebnih. 
To se je pokazalo tudi v času 
epidemije COVID-19. Upoštevali 
smo navodila MDDSZ in pakete 
pomoči namenili tistim, ki so bili 
v karanteni ali samoizolaciji in so 
bili brez socialnih stikov ter brez 
možnosti, da si zagotovijo osnovne 
in nujne potrebščine. Hrana iz 
sklada se tako nameni tudi tistim, 
ki do zdaj niso bili prejemniki 
pomoči, jo pa potrebujejo. Od 

januarja do maja 2021 smo 
razdelili 126 FIHO paketov in 138 
paketov intervencijske hrane. 
Pri razdeljevanju hrane nam je 
pomagalo devet prostovoljcev, 
ki so bili pripravljeni pomagati 
pri delitvi hrane na domu. V času 
epidemije smo posameznikom 
v izolaciji dostavljali zdravila iz 
lekarne, starejšim osebam pa smo 
dnevno nudili tudi psihosocialno 
pomoč. 

Višek hrane
Od januarja do konca meseca 
maja smo 20 uporabnikom 
razdelili 546 kg kruha in mesa, 
431 kosov drobnega peciva in 
sladic. Višek hrane gremo vsak 
dan iskat v trgovino Spar, naše 
prostovoljke pa hrano razdelijo 
pomoči potrebnim občanom. 

Teden Rdečega križa se povezuje 
s svetovnim dnevom Rdečega 
križa in Rdečega polmeseca. 

Rdeči križ Slovenije igra 
pomembno vlogo pri odzivanju 
na nujne primere in trajajoče, 
nenehno spreminjajoče se 
razmere glede epidemije COVID-
19 niso izjema. 

Namen Tedna Rdečega 
križa: rešujemo križe in 
težave, ozaveščamo javnost 
o humanitarnih vrednotah, 
poslanstvu in dejavnostih, ki si jih 
zastavimo v Območnem združenju 
Rdečega križa Dravograd. Letos 
smo kljub razglašeni epidemiji 
COVID-19 že opravili nekatere 
aktivnosti: 

od 10. 5. do 14. 5. 2021 smo 
našim uporabnikom po 
krajevnih organizacijah in v 
skladišču delili prehrambne 
artikle, kupljene iz lastnih 
zalog in zalog intervencijske 
hrane EU, 
klicali smo krvodajalce,
obiskali smo starejše od 90 
let, 
zbirali smo hrano, 
zbirali smo prostovoljne 
prispevke za pomoč učencem 
pri nakupu delovnih zvezkov 
in učnih pripomočkov,
postavili smo košarice za 
zbiranje prehrambnih artiklov 
v trgovinah Spar in Mercator.

Poročilo opravljenih aktivnosti v 
Tednu Rdečega križa: 

zbrali smo 279,05 kg oz. 213 
kosov različnih prehrambnih 
izdelkov,
zbrali smo 346 kosov 
higienskih pripomočkov,
obiskali smo 15 starejših od 
90 let, 
kri je v mesecu maju darovalo 
37 krvodajalcev. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujem 
vsem učencem osnovne šole 
v Šentjanžu in Dravogradu, 
mentoricam MČ RK, učiteljicam 
za veliko zbranih prehrambnih 
izdelkov, vsem dobrim ljudem, ki 
so darovali prehrambne artikle in 
zbirali hrano v košarici v trgovinah 
Spar in Mercator ter našim 
prostovoljcem. Vse izdelke bomo 
namenili našim uporabnikom, da 
pomagamo ljudem v stiski in vsaj 
malo omilimo njihovo trpljenje. 

Irena Gostenčnik, 
sekretarka OZRK Dravograd

•

•
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DRAVOGRAD
Prikaz Zdravje v občini 2021 je namenjen pregledu
ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slo-
venskim in regionalnim povprečjem.

Okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno
vpliva na njihovo zdravje. S prikazom zdravstvenega
stanja želimo spodbuditi deležnike na lokalni ravni, zla-
sti odločevalce, pri njihovih aktivnostih za promocijo
in krepitev zdravja svojih prebivalcev.

Podatke za vse slovenske občine, dodatne gra�čne
prikaze in de�nicije kazalnikov najdete na spletni strani
http://obcine.nijz.si.

Več podatkov o zdravju pa lahko najdete na spletni
strani https://podatki.nijz.si. Več informacij o Covid-19
najdete na https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-
ncov.

NEKAJ DEJSTEV O ZDRAVJU V OBČINI

Zdravstveno stanje in umrljivost

 Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala
povprečno 29,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7
dni.

 Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega
krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za
sladkorno bolezen velja enako.

 Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9
na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.

 Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih
obravnav zaradi zlomov kolka 5,1 na 1000, v Sloveniji pa
6,5.

 Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu
slovenskemu povprečju.

 Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na
100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 Telesni �tnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v
transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v
Sloveniji pa 1,4.

 Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je
bil blizu slovenskemu povprečju.

 Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega
črevesa in danke je bila 64,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.

 Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka
materničnega vratu je bila 76,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Slika 1: Odstotek prebivalcev s potrjeno okužbo s SARS-Cov-2
(Covid-19) po občinah do vključno 31. 12. 2020

Slika 2: Umrljivost po stalnem bivališču na 100.000 prebivalcev -
starostno standardizirana, povprečje 2015–19

Izdal: Nacionalni Inštitut za javno zdravje
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
E-mail: info@nijz.si
Slike: Barbara Ploštajner, Ivan Lipičnik, Mojca Serdt, Ozara-enota Nova
Gorica
Datum: april 2021 (ponedeljek, 29.03.2021 @ 13:22:04)
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DUŠEVNO ZDRAVJE

Dobro duševno zdravje je zelo pomembno za kako-
vost življenja in sposobnost obvladovanja življenjskih
vzponov in padcev vsakega posameznika. Epidemija
covida-19 je korenito spremenila naš življenjski slog.
Čeprav gre za epidemijo nalezljive bolezni, ima ta sku-
paj z ukrepi za njeno obvladovanje pomemben vpliv
na zdravje v celoti ter številne dejavnike, ki vplivajo na
zdravje – tudi na duševno zdravje. A duševno zdravje
še vedno prepogosto razumemo v zelo ozkem po-
menu, kot iztočnico za pogovor o težavah v duševnem
zdravju ali duševnih motnjah.

Duševne motnje predstavljajo velik javnozdravstveni
problem sodobne družbe. Zdravstveno breme dušev-
nih motenj in samomora je namreč večje od bremena
sladkorne bolezni ali bolezni dihal. Organizacija za go-
spodarsko sodelovanje in razvoj (angl. Organisation
for Economic Co-operation and Development, OECD)
ocenjuje, da v Sloveniji zaradi duševnih motenj izgu-
bimo nekaj več kot 4 % BDP. Pogoste duševne motnje
so med prebivalci Slovenije nekoliko manj razširjene
kot v večini drugih primerljivih evropskih držav. Kljub
temu ocene kažejo, da je depresivna motnja priso-
tna pri 3,5 % prebivalcev, pri čemer zaznavamo večjo
pogostost pri starejših posameznikih (slika 3). Pribli-
žno podobno pogoste so anksiozne motnje, preostale
duševne motnje pa so manj razširjene.

Slika 3: Razširjenost simptomov depresivne motnje* med prebi-
valci Slovenije po starostnih skupinah. Vir podatkov: Nacionalna
raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS 2019, NIJZ).

Na pogoste težave v duševnem zdravju v Sloveniji
kažejo podatki o bolniški odsotnosti. Leta 2019 je
bilo zaradi duševnih in vedenjskih motenj izgubljenih
1.183.210 delovnih dni, kar je za 58 % odstotkov več
kot leta 2015.

Duševno zdravje je mnogo več kot odsotnost du-
ševne motnje
Pomembno je poudariti, da duševno zdravje niso
samo duševne motnje, niti ne samo odsotnost du-
ševnih motenj. Duševno zdravje omogoča ljudem, da
doživljajo življenje kot smiselno, da so ustvarjalni in
aktivni, da sprejemajo samega sebe in svoja čustva
in čutijo pripadnost družbi, v kateri živijo in prispevajo
k njenemu razvoju in napredku. Da bi poudarili na-
štete pozitivne vidike duševnega zdravja, se včasih
uporabljajo poimenovanja, kot so pozitivno duševno
zdravje, duševno blagostanje ali duševna dobrobit.

Pomembno je zavedanje, da je duševno blagosta-
nje lahko prisotno kljub prisotnosti duševne motnje.
Shematski prikaz opisanega razumevanja duševnega
zdravja je prikazan na sliki 4.

Slika 4: Dvojni kontinuum duševnega zdravja. Prirejeno po Green-
spoon in Saklofske, Toward an Integration of Subjective Well-Being
and Psychopathology, 2001.

Slaba kakovost življenja ni in ne bi smela biti povzro-
čena s prisotnostjo duševnemotnje. Kakovost življenja
oseb z duševnimi motnjami je zaradi stigmatizacije in
diskriminacije, ki so jo deležni, pogosto nepravično
nizka. Po drugi strani pa tudi odsotnost duševne mo-
tnje ne zagotavlja dobre kakovosti življenja. Če redko
doživljamo prijetna čustva, imamo pogosto občutek
praznine in stagniranja, se ne sprejemamo ali ne vi-
dimo smisla v življenju, je lahko naša kakovost življenja
slaba zgolj zaradi odsotnosti teh temeljnih vidikov du-
ševnega blagostanja. To potrjuje prikaz porazdelitve
duševnega blagostanja pri osebah z duševno motnjo
in pri osebah brez nje, ki je izdelan na slovenskih podat-
kih. Kaže namreč, da ima visoko duševno blagostanje
dobrih 14 % oseb z duševno motnjo, po drugi strani pa
nekateri posamezniki brez duševnih motenj (približno
2 %) živijo v odsotnosti duševnega blagostanja (nizko
duševno blagostanje na sliki 4 in 5).

Široko razširjeno je zavedanje o pomembnosti dušev-
nega zdravja in njegove neločljivosti od zdravja kot
celote. Dobro duševno zdravje ščiti pred telesnimi bo-
leznimi, socialnimi neenakostmi in nezdravim načinom
življenja. Avtorji so v različnih raziskavah ugotavljali, da
je nastanek ali potek nekaterih kroničnih bolezni v so-
odvisnosti z duševnim zdravjem posameznika. Osebe,
ki trpijo zaradi depresije, imajo denimo večje tveganje
za razvoj srčno-žilnih bolezni (predvsem srčnega in-
farkta), sladkorne bolezni in rakavih obolenj. Po drugi
strani pa raziskave kažejo, da duševno blagostanje
varuje pred razvojem številnih kroničnih bolezni. Ko
govorimo o skrbi za duševno zdravje, govorimo tudi o
skrbi za zdravje na splošno.

* Razširjenost simptomov depresivne motnje prikazuje delež prebivalstva, pri katerem sta bila prisotna vsaj 2 simptoma, značilna za veliko depresivno motnjo.

Prisotnost simptomov je samoocenjena in se navezuje na obdobje, v katerem je bila izvedena raziskava, s katero so bili pridobljeni podatki.
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Slika 5: Prisotnost duševne motnje ne pomeni nujno tudi odsotno-
sti duševnega blagostanja. Vir podatkov: Nacionalna raziskava o
zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS 2019, NIJZ).

Kaj lahko storimo, da zavarujemo in okrepimo du-
ševno zdravje?
Na duševno zdravje vplivajo številni dejavniki, od zna-
čilnosti posameznika, njegovih odnosov z drugimi ose-
bami, do značilnosti okolja ter širše družbe, v kateri
živimo. Na nekatere dejavnike lahko vplivamo lažje kot
na druge. Na naš genski zapis, pojav obsežne naravne
nesreče ali pandemije, ki nenadoma ohromi celotno
družbo, vplivamo veliko težje kot na nekatere druge
dejavnike, ki imajo prav tako velik vpliv na duševno
zdravje. Te dejavnike lahko prepoznamo v okoljih, kjer
se učimo, delamo in preživljamo prosti čas, ter v od-
nosih, ki jih vzdržujemo s člani svoje družine, s sosedi,
sodelavci, sošolci ali sokrajani. Pomembna je telesna
dejavnost, ki jo družbeno in grajeno okolje spodbuja
ali pa nasprotno celo zavira. Že kratek sprehod lahko
dvigne razpoloženje in izboljša počutje, redna tele-
sna aktivnost pa krepi našo samopodobo in pomaga
pri spoprijemanju s stresom. Čeprav na prvi pogled
to morda ni očitno, je telesna dejavnost pomemben
način varovanja in krepitve duševnega zdravja.

Pozitiven vpliv na duševno zdravje imajo dejavnosti, ki
povečujejo socialno vključenost, kot so prostovoljstvo,
spodbujanje umetniškega udejstvovanja ter medge-
neracijskega povezovanja. Kot učinkovite za krepitev
duševnega zdravja so se v tujini izkazale tudi aktivno-
sti, ki so usmerjene v zmanjševanje pojavnosti nasilja
in diskriminacije, ki je povezano z nastankom ali po-
slabšanjem bolezni. Dokazano učinkoviti so ukrepi
izobraževanja in kampanje ozaveščanja o duševnih
težavah, motnjah, nasilju, programi za povzročitelje
nasilja, programi za preprečevanje diskriminacije, sti-
gmatizacije in trpinčenja v lokalnem, šolskem okolju
ali na delovnemmestu, kakor tudi programi staršev-
stva. Aktivnosti, ki so usmerjene v odpravljanje različ-
nih oblik diskriminacije in nasilja so zelo učinkovite pri
zmanjševanju nepravičnih neenakosti v zdravju, kar
predstavlja še posebej dragoceno dodano vrednost
za krepitev duševnega zdravja.

Duševno zdravje krepijo tudi aktivnosti, ki zagotavljajo
dostop do izpopolnjujočega dela. Poleg dostojne
plače nam delo nudi možnost za osebno rast, krepi
avtonomijo posameznika in občutek prispevanja k sku-
pnemu dobremu. Po drugi strani je �nančna varnost,
ki nam jo zagotavlja plačano delo, že sama po sebi
prepoznana kot temelj zdravega življenjskega sloga in
posledično dobrega zdravja. Med učinkovite ukrepe,
ki povečujejo dostop do dela, štejemo programe do-
datnega izobraževanja in opismenjevanja z različnih
področij zdravstvene pismenosti, pismenosti o dušev-
nem zdravju in digitalne pismenosti. K varovanju in
krepitvi duševnega zdravja učinkovito prispevajo tudi
programi, ki so neposredno povezani s trgom dela in

ciljajo na hitrejše zaposlovanje mladih odraslih ter pro-
grami za odrasle, ki naslavljajo vračanje na delo po
dolgotrajnejši bolniški odsotnosti ali obdobju brezpo-
selnosti.

Slika 6: Skupine družbenih dejavnikov duševnega zdravja. Prirejeno
po Lund et al., Social determinants of mental disorders and the
Sustainable Development Goals: a systematic review of reviews,
2018.

Zagotavljanje hitro in široko dostopne strokovne po-
moči, zgodnja prepoznava oseb z duševnimimotnjami,
svetovalne storitve za osebe v stiski ter druge aktivno-
sti, ki izhajajo iz tradicije preventivnega delovanja, ne-
posredno naslavljajo duševne motnje. Razvoj znanosti
v zadnjih desetletjih kaže, da je polje ukrepanja veliko
širše in da je mogoče z aktivnostmi, ki se odvijajo izven
t.i. zdravstvenega polja, veliko prispevati k varovanju in
krepitvi duševnega zdravja. Izpostavljamo družbene
aktivnosti, ki naslavljajo socialno vključenost, nasilje
in diskriminacijo ter �nančno varnost (slika 6). Vse na-
šteto je tesno povezano s skupnostjo, v kateri živimo, in
kjer potrebujemo temeljne pogoje za dobro duševno
zdravje.

Skupaj in v skupnosti doboljšegaduševnega zdravja
Skupnostni pristop k skrbi za duševno zdravje pomeni,
da je skupnost tista, ki prepozna potrebe v lastnem
okolju ter nato tudi zagotavlja in usmerja dejavnosti.
Takšen pristop k preprečevanju duševnih motenj in
krepitvi duševnega zdravja zajema usklajeno medsek-
torsko sodelovanje in vključevanje različnih strokov-
njakov s področja zdravstva, šolstva, socialnega var-
stva in drugih sektorjev, kot tudi predstavnikov društev,
organizacij, občine ali posameznikov iz skupnosti. Lo-
kalna okolja v Sloveniji so različna, zato je pomembno,
da pri razvoju primernih aktivnosti sodelujejo ljudje,
ki v teh okoljih živijo in delajo. K zagotavljanju uskla-
jenega in vključujočega delovanje v skupnosti lahko
veliko pripomore oblikovanje t.i. zavezništev v sku-
pnosti, ki omogočajo več medsebojne komunikacije,
boljšo prepoznavo potreb ter tudi hitrejše ter učin-
kovitejše odzivanje na potrebe. Primer povezovanja
so lokalne skupine za krepitev zdravja, ki so trenutno
že vzpostavljene v številnih slovenskih občinah. Po-
dobno povezovanje in delovanje na nivoju skupnosti je
predvideno tudi v Nacionalnem programu duševnega
zdravja 2018-2028 (Program Mira). Vsak lahko pri-
speva k boljšemu duševnem zdravju, skupaj pa lahko
prispevamo še mnogo več.
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Kazalniki zdravja v občini: Dravograd
Prikazane so izbrane vrednosti kazalnikov zdravja za občino v primerjavi z upravno enoto, statistično regijo in Slovenijo. Graf kaže primerjavo kazalnikov na ravni
občine z državnim povprečjem. Kazalniki so testirani na statistično značilnost. V majhnih občinah zaradi majhnega števila dogodkov lahko pričakujemo večja
nihanja vrednosti kazalnikov med posameznimi leti. De�nicije, dodatni podatki in gra�čni prikazi so dostopni na NIJZ spletni strani http://obcine.nijz.si.

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

Barve in oblike oznak pomenijo:
▲ Zelena – občina je statistično značilno boljša od povprečja preostale Slovenije.
∎Modra – občina je statistično značilno različna od povprečja preostale Slovenije, želenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti.
▼ Rdeča – občina je statistično značilno slabša od povprečja preostale Slovenije.

Rumena – občina se statistično značilno ne razlikuje od povprečja preostale Slovenije.
○ Bela – vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva.

Kazalnik Občina UE Regija SLO Enota Manj od povprečja Več od povprečja

P
re
b
iv
al
ci

in
sk

u
p
n
o
st 1.1 Razvitost občine 1,01 / / 1,00 indeks

1.2 Prirast prebivalstva 11,3 1,8 11,0 7,2

1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let) 6,6 6,6 5,2 5,4 %

1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj) 13,2 13,2 14,1 13,5 %

1.5 Stopnja delovne aktivnosti 62,8 62,8 62,2 65,8 %

D
e
ja
vn

ik
it
ve

g
an

ja

2.1 Telesni �tnes otrok 46,2 46,2 48,8 50,0 indeks

2.2 Prekomerna prehranjenost otrok 25,5 25,5 26,3 24,1 %

2.3 Redni in občasni kadilci 20,5m 20,5 20,8 23,2 %

2.4 Visokotvegano opijanje 31,5m 31,5 24,9 42,8 %

2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah 1,7 1,7 1,8 1,4 sss/1000

2.6 Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji 6,6 6,6 8,9 8,8 %

P
re
ve

nt
iv
a 3.1 Odzivnost v Program Svit 64,8 64,8 65,8 65,6 %

3.2 Presejanost v Programu Zora 76,9 76,9 78,8 72,4 %

3.4 Presejanost v Programu DORA 78,5 78,5 75,8 77,6 %

Z
d
ra
vs

tv
e
n
o
st
an

je

4.1 Samoocena dobrega zdravja 63,4m 63,4 63,4 67,5 %

4.2 Bolniška odsotnost 29,4 29,4 24,8 17,7 dnevi

4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let) 0,3 0,3 0,8 0,8 sss/1000

4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več) 1,3 1,3 1,8 1,9 sss/1000

4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni 5,0 5,0 5,2 5,3 sss/100

4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka 22,2 22,2 23,2 22,8 sss/100

4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi 10,4 10,4 11,5 11,8 sss/100

4.8 Srčna kap (35-74 let) 1,9 1,9 2,8 2,1 sss/1000

4.9 Možganska kap (35-84 let) 3,9 3,9 3,4 2,5 sss/1000

4.10 Novi primeri raka 504 504 553 564 sss/100.000

4.15 Novi primeri raka debelega črevesa in danke 76 76 70 67 sss/100.000

4.16 Novi primeri raka pljuč 44 44 73 68 sss/100.000

4.17 Novi primeri raka dojke 95 95 107 122 sss/100.000

4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več) 5,1 5,1 6,3 6,5 sss/1000

4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj 12,9 12,9 15,1 14,4 sss/100

4.13 Pomoč na domu 2,2 2,2 1,6 2,7 %

4.14 Klopni meningoencefalitis 21,3 21,3 20,4 8,0 sss/100.000

U
m
rl
jiv
o
st
*

5.1 Umrljivost po stalnem bivališču 933 933 954 909 sss/100.000

5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let) 89 89 82 74 sss/100.000

5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let) 148 148 170 160 sss/100.000

5.6 Umrljivost zaradi raka pljuč (0-74 let) 27 27 43 40 sss/100.000

5.7 Umrljivost zaradi samomora 20 20 22 19 sss/100.000

Legenda: /: kazalnik na tej administrativni ravni ni smiseln; sss: starostno standardizirana stopnja na 100, 1.000 ali 100.000 prebivalcev, na slovensko populacijo 1.7.2014. *: spremenjen izračun po stalnem bivališču namesto po

običajnem je pojasnjen v "Opisi kazalnikov" v dokumentu "Metodološka pojasnila" na spletni strani.
m: Podatki temeljijo na statističnem modelu.

Pojasnilo h kazalnikom:
Prebivalci in skupnost: 1.1: leto 2020; 1.2: leto 2019; 1.3: leto 2019, stari 80 let in več; 1.4: leto 2019, stari 25-64 let; 1.5: leto 2019, stari 15-64 let. Dejavniki tveganja za zdravje: 2.1: leto 2019, otroci in mladostniki, stari 6-14
let; 2.2: leto 2019, otroci in mladostniki, stari 6-14 let; 2.3: leto 2019, stari 15 let in več; 2.4: leto 2019, stari 15 let in več; 2.5: povprečje 2015-2019; 2.6: povprečje 2015-2019. Preventiva: 3.1: leto 2019; 3.2: povprečje 1.7.2016 –
30.6.2019, ženske, stare 20-64 let; 3.4: 1.1.2019 – 31.10.2020, ženske, stare 50-69 let. Zdravstveno stanje: 4.1: leto 2019, stari 15 let in več; 4.2: leto 2019, zaposleni prebivalci; 4.3: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, stari
0-19 let; 4.4: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, starejši od 15 let; 4.5: leto 2019; 4.6: leto 2019; 4.7: leto 2019; 4.8: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, stari 35-74 let; 4.9: povprečje 2015-2019, bolnišnične
obravnave, stari 35-84 let; 4.10: povprečje 2013-2017, novo odkriti raki razen nemelanomskega; 4.11: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, stari 65 let in več; 4.12: leto 2019; 4.13: leto 2019, stari 65 let in več; 4.14:
povprečje 2010-2019; 4.15: povprečje 2013-2017; 4.16: povprečje 2013-2017; 4.17: povprečje 2013-2017. Umrljivost: 5.1: povprečje 2015-2019; 5.2: povprečje 2015-2019, stari 0-74 let; 5.3: povprečje 2015-2019, stari 0-74 let; 5.6:
povprečje 2015-2019, stari 0-74 let; 5.7: povprečje 2015-2019.
Viri podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za �nance, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Fakulteta za šport (UL), Register raka, Inštitut Republike
Slovenije za socialno varstvo:

ZDRAVJE V OBČINI 2021

Kazalniki zdravja v občini: Dravograd
Prikazane so izbrane vrednosti kazalnikov zdravja za občino v primerjavi z upravno enoto, statistično regijo in Slovenijo. Graf kaže primerjavo kazalnikov na ravni
občine z državnim povprečjem. Kazalniki so testirani na statistično značilnost. V majhnih občinah zaradi majhnega števila dogodkov lahko pričakujemo večja
nihanja vrednosti kazalnikov med posameznimi leti. De�nicije, dodatni podatki in gra�čni prikazi so dostopni na NIJZ spletni strani http://obcine.nijz.si.

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

Barve in oblike oznak pomenijo:
▲ Zelena – občina je statistično značilno boljša od povprečja preostale Slovenije.
∎Modra – občina je statistično značilno različna od povprečja preostale Slovenije, želenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti.
▼ Rdeča – občina je statistično značilno slabša od povprečja preostale Slovenije.

Rumena – občina se statistično značilno ne razlikuje od povprečja preostale Slovenije.
○ Bela – vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva.

Kazalnik Občina UE Regija SLO Enota Manj od povprečja Več od povprečja

P
re
b
iv
al
ci

in
sk

u
p
n
o
st 1.1 Razvitost občine 1,01 / / 1,00 indeks

1.2 Prirast prebivalstva 11,3 1,8 11,0 7,2

1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let) 6,6 6,6 5,2 5,4 %

1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj) 13,2 13,2 14,1 13,5 %

1.5 Stopnja delovne aktivnosti 62,8 62,8 62,2 65,8 %

D
e
ja
vn

ik
it
ve

g
an

ja

2.1 Telesni �tnes otrok 46,2 46,2 48,8 50,0 indeks

2.2 Prekomerna prehranjenost otrok 25,5 25,5 26,3 24,1 %

2.3 Redni in občasni kadilci 20,5m 20,5 20,8 23,2 %

2.4 Visokotvegano opijanje 31,5m 31,5 24,9 42,8 %

2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah 1,7 1,7 1,8 1,4 sss/1000

2.6 Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji 6,6 6,6 8,9 8,8 %

P
re
ve

nt
iv
a 3.1 Odzivnost v Program Svit 64,8 64,8 65,8 65,6 %

3.2 Presejanost v Programu Zora 76,9 76,9 78,8 72,4 %

3.4 Presejanost v Programu DORA 78,5 78,5 75,8 77,6 %

Z
d
ra
vs

tv
e
n
o
st
an

je

4.1 Samoocena dobrega zdravja 63,4m 63,4 63,4 67,5 %

4.2 Bolniška odsotnost 29,4 29,4 24,8 17,7 dnevi

4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let) 0,3 0,3 0,8 0,8 sss/1000

4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več) 1,3 1,3 1,8 1,9 sss/1000

4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni 5,0 5,0 5,2 5,3 sss/100

4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka 22,2 22,2 23,2 22,8 sss/100

4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi 10,4 10,4 11,5 11,8 sss/100

4.8 Srčna kap (35-74 let) 1,9 1,9 2,8 2,1 sss/1000

4.9 Možganska kap (35-84 let) 3,9 3,9 3,4 2,5 sss/1000

4.10 Novi primeri raka 504 504 553 564 sss/100.000

4.15 Novi primeri raka debelega črevesa in danke 76 76 70 67 sss/100.000

4.16 Novi primeri raka pljuč 44 44 73 68 sss/100.000

4.17 Novi primeri raka dojke 95 95 107 122 sss/100.000

4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več) 5,1 5,1 6,3 6,5 sss/1000

4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj 12,9 12,9 15,1 14,4 sss/100

4.13 Pomoč na domu 2,2 2,2 1,6 2,7 %

4.14 Klopni meningoencefalitis 21,3 21,3 20,4 8,0 sss/100.000

U
m
rl
jiv
o
st
*

5.1 Umrljivost po stalnem bivališču 933 933 954 909 sss/100.000

5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let) 89 89 82 74 sss/100.000

5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let) 148 148 170 160 sss/100.000

5.6 Umrljivost zaradi raka pljuč (0-74 let) 27 27 43 40 sss/100.000

5.7 Umrljivost zaradi samomora 20 20 22 19 sss/100.000

Legenda: /: kazalnik na tej administrativni ravni ni smiseln; sss: starostno standardizirana stopnja na 100, 1.000 ali 100.000 prebivalcev, na slovensko populacijo 1.7.2014. *: spremenjen izračun po stalnem bivališču namesto po

običajnem je pojasnjen v "Opisi kazalnikov" v dokumentu "Metodološka pojasnila" na spletni strani.
m: Podatki temeljijo na statističnem modelu.

Pojasnilo h kazalnikom:
Prebivalci in skupnost: 1.1: leto 2020; 1.2: leto 2019; 1.3: leto 2019, stari 80 let in več; 1.4: leto 2019, stari 25-64 let; 1.5: leto 2019, stari 15-64 let. Dejavniki tveganja za zdravje: 2.1: leto 2019, otroci in mladostniki, stari 6-14
let; 2.2: leto 2019, otroci in mladostniki, stari 6-14 let; 2.3: leto 2019, stari 15 let in več; 2.4: leto 2019, stari 15 let in več; 2.5: povprečje 2015-2019; 2.6: povprečje 2015-2019. Preventiva: 3.1: leto 2019; 3.2: povprečje 1.7.2016 –
30.6.2019, ženske, stare 20-64 let; 3.4: 1.1.2019 – 31.10.2020, ženske, stare 50-69 let. Zdravstveno stanje: 4.1: leto 2019, stari 15 let in več; 4.2: leto 2019, zaposleni prebivalci; 4.3: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, stari
0-19 let; 4.4: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, starejši od 15 let; 4.5: leto 2019; 4.6: leto 2019; 4.7: leto 2019; 4.8: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, stari 35-74 let; 4.9: povprečje 2015-2019, bolnišnične
obravnave, stari 35-84 let; 4.10: povprečje 2013-2017, novo odkriti raki razen nemelanomskega; 4.11: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, stari 65 let in več; 4.12: leto 2019; 4.13: leto 2019, stari 65 let in več; 4.14:
povprečje 2010-2019; 4.15: povprečje 2013-2017; 4.16: povprečje 2013-2017; 4.17: povprečje 2013-2017. Umrljivost: 5.1: povprečje 2015-2019; 5.2: povprečje 2015-2019, stari 0-74 let; 5.3: povprečje 2015-2019, stari 0-74 let; 5.6:
povprečje 2015-2019, stari 0-74 let; 5.7: povprečje 2015-2019.
Viri podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za �nance, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Fakulteta za šport (UL), Register raka, Inštitut Republike
Slovenije za socialno varstvo:
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Kazalniki zdravja v občini: Dravograd
Prikazane so izbrane vrednosti kazalnikov zdravja za občino v primerjavi z upravno enoto, statistično regijo in Slovenijo. Graf kaže primerjavo kazalnikov na ravni
občine z državnim povprečjem. Kazalniki so testirani na statistično značilnost. V majhnih občinah zaradi majhnega števila dogodkov lahko pričakujemo večja
nihanja vrednosti kazalnikov med posameznimi leti. De�nicije, dodatni podatki in gra�čni prikazi so dostopni na NIJZ spletni strani http://obcine.nijz.si.

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

Barve in oblike oznak pomenijo:
▲ Zelena – občina je statistično značilno boljša od povprečja preostale Slovenije.
∎Modra – občina je statistično značilno različna od povprečja preostale Slovenije, želenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti.
▼ Rdeča – občina je statistično značilno slabša od povprečja preostale Slovenije.

Rumena – občina se statistično značilno ne razlikuje od povprečja preostale Slovenije.
○ Bela – vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva.

Kazalnik Občina UE Regija SLO Enota Manj od povprečja Več od povprečja
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st 1.1 Razvitost občine 1,01 / / 1,00 indeks

1.2 Prirast prebivalstva 11,3 1,8 11,0 7,2

1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let) 6,6 6,6 5,2 5,4 %

1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj) 13,2 13,2 14,1 13,5 %

1.5 Stopnja delovne aktivnosti 62,8 62,8 62,2 65,8 %
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2.1 Telesni �tnes otrok 46,2 46,2 48,8 50,0 indeks

2.2 Prekomerna prehranjenost otrok 25,5 25,5 26,3 24,1 %

2.3 Redni in občasni kadilci 20,5m 20,5 20,8 23,2 %

2.4 Visokotvegano opijanje 31,5m 31,5 24,9 42,8 %

2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah 1,7 1,7 1,8 1,4 sss/1000

2.6 Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji 6,6 6,6 8,9 8,8 %

P
re
ve

nt
iv
a 3.1 Odzivnost v Program Svit 64,8 64,8 65,8 65,6 %

3.2 Presejanost v Programu Zora 76,9 76,9 78,8 72,4 %

3.4 Presejanost v Programu DORA 78,5 78,5 75,8 77,6 %

Z
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vs

tv
e
n
o
st
an
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4.1 Samoocena dobrega zdravja 63,4m 63,4 63,4 67,5 %

4.2 Bolniška odsotnost 29,4 29,4 24,8 17,7 dnevi

4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let) 0,3 0,3 0,8 0,8 sss/1000

4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več) 1,3 1,3 1,8 1,9 sss/1000

4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni 5,0 5,0 5,2 5,3 sss/100

4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka 22,2 22,2 23,2 22,8 sss/100

4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi 10,4 10,4 11,5 11,8 sss/100

4.8 Srčna kap (35-74 let) 1,9 1,9 2,8 2,1 sss/1000

4.9 Možganska kap (35-84 let) 3,9 3,9 3,4 2,5 sss/1000

4.10 Novi primeri raka 504 504 553 564 sss/100.000

4.15 Novi primeri raka debelega črevesa in danke 76 76 70 67 sss/100.000

4.16 Novi primeri raka pljuč 44 44 73 68 sss/100.000

4.17 Novi primeri raka dojke 95 95 107 122 sss/100.000

4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več) 5,1 5,1 6,3 6,5 sss/1000

4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj 12,9 12,9 15,1 14,4 sss/100

4.13 Pomoč na domu 2,2 2,2 1,6 2,7 %

4.14 Klopni meningoencefalitis 21,3 21,3 20,4 8,0 sss/100.000
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5.1 Umrljivost po stalnem bivališču 933 933 954 909 sss/100.000

5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let) 89 89 82 74 sss/100.000

5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let) 148 148 170 160 sss/100.000

5.6 Umrljivost zaradi raka pljuč (0-74 let) 27 27 43 40 sss/100.000

5.7 Umrljivost zaradi samomora 20 20 22 19 sss/100.000

Legenda: /: kazalnik na tej administrativni ravni ni smiseln; sss: starostno standardizirana stopnja na 100, 1.000 ali 100.000 prebivalcev, na slovensko populacijo 1.7.2014. *: spremenjen izračun po stalnem bivališču namesto po

običajnem je pojasnjen v "Opisi kazalnikov" v dokumentu "Metodološka pojasnila" na spletni strani.
m: Podatki temeljijo na statističnem modelu.

Pojasnilo h kazalnikom:
Prebivalci in skupnost: 1.1: leto 2020; 1.2: leto 2019; 1.3: leto 2019, stari 80 let in več; 1.4: leto 2019, stari 25-64 let; 1.5: leto 2019, stari 15-64 let. Dejavniki tveganja za zdravje: 2.1: leto 2019, otroci in mladostniki, stari 6-14
let; 2.2: leto 2019, otroci in mladostniki, stari 6-14 let; 2.3: leto 2019, stari 15 let in več; 2.4: leto 2019, stari 15 let in več; 2.5: povprečje 2015-2019; 2.6: povprečje 2015-2019. Preventiva: 3.1: leto 2019; 3.2: povprečje 1.7.2016 –
30.6.2019, ženske, stare 20-64 let; 3.4: 1.1.2019 – 31.10.2020, ženske, stare 50-69 let. Zdravstveno stanje: 4.1: leto 2019, stari 15 let in več; 4.2: leto 2019, zaposleni prebivalci; 4.3: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, stari
0-19 let; 4.4: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, starejši od 15 let; 4.5: leto 2019; 4.6: leto 2019; 4.7: leto 2019; 4.8: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, stari 35-74 let; 4.9: povprečje 2015-2019, bolnišnične
obravnave, stari 35-84 let; 4.10: povprečje 2013-2017, novo odkriti raki razen nemelanomskega; 4.11: povprečje 2015-2019, bolnišnične obravnave, stari 65 let in več; 4.12: leto 2019; 4.13: leto 2019, stari 65 let in več; 4.14:
povprečje 2010-2019; 4.15: povprečje 2013-2017; 4.16: povprečje 2013-2017; 4.17: povprečje 2013-2017. Umrljivost: 5.1: povprečje 2015-2019; 5.2: povprečje 2015-2019, stari 0-74 let; 5.3: povprečje 2015-2019, stari 0-74 let; 5.6:
povprečje 2015-2019, stari 0-74 let; 5.7: povprečje 2015-2019.
Viri podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za �nance, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Fakulteta za šport (UL), Register raka, Inštitut Republike
Slovenije za socialno varstvo:

CSD Dravograd

DRUŽINSKA MEDIACIJA
Mediacija in reševanje 
konfliktov

Konflikti, ki nastajajo pri 
medsebojnih odnosih, so kot 
naravna sila, ki je potrebna za rast 
in spremembe. Pomembno pri 
tem je, ali znamo konflikte rešiti, 
pri tem sodelujemo, tekmujemo, 
smo razdiralno nastrojeni oziroma 
smo pripravljeni poslušati in 
medsebojno sodelovati. So del 
našega življenja in nam omogočajo 
spremembe in iskanje novih poti. 
Ob tem je pomembno, kako z 
njim ravnamo, da ne prihaja do 
izmikanja, umikanja ali upadanja 
komunikacije. Ob nerazrešenih 
konfliktih in pogostih prepirih 
se odnosi v družini ali partnerski 
zvezi začnejo krhati, kar lahko 
privede do odtujenosti in tudi do 
razpada partnerske zveze.

Mediacija je ena od načinov 
komunikacije, ki omogoča 
pozitivno reševanje konfliktov. 
Osrednjo vlogo v njej ima 
mediator, ki udeležencem 
energijo, nastalo v sporu, 
namesto v prerekanje, predajo 
ali sprejetje nezadovoljivih 
kompromisov pomaga usmeriti v 
iskanje skupnih, za vse ustreznih 
in zadovoljivih rešitev. (Lisa 
Parkinson; Inštitut za mediacijo 
Concordia, Ljubljana 2011)

Predhodno svetovanje in 
mediacija 

Mediacija je na podlagi 
Družinskega zakonika (Uradni 
list RS, št. 15/17, 21/18 – 
ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZMatR-C 
in 200/20 – ZOOMTV) eno izmed 
javnih pooblastil, ki jih izvajamo 
centri za socialno delo. 

V 13. členu Družinskega zakonika 
je mediacija opredeljena kot 
postopek, v katerem udeleženec 

ali udeleženka prostovoljno s 
pomočjo ene ali več nevtralnih 
oseb – mediatork ali mediatorjev 
skušajo doseči rešitev spora, ki 
izvira iz medsebojnih družinskih 
razmerij. Pri tem se smatra, da 
je rešitev dobra za obe strani, 
vključeni v mediacijo, kjer si 
obe strani želita rešitve in sta 
pripravljeni na prevzemanje 
odgovornosti v procesu mediacije. 
Cilj mediacije je v razrešitvi 
spora med udeležencema, tako 
da se najdejo rešitve, ki so v 
interesu obeh strani – se pravi v 
sklenitvi sporazuma, ki prinaša 
sprejemljivost rešitve.

V primeru, da se zakonca odločita 
za tožbo ali podajo predloga za 
sporazumno razvezo zakonske 
zveze, se udeležita predhodnega 
svetovanja na centru za socialno 
delo (v nadaljevanju CSD). 

Strokovni delavec, ki vodi 
predhodno svetovanje staršema, 
ki ne želita ohraniti zveze, 
predstavi tudi alternativni način 
reševanja spornih vprašanj, ki se 
tičejo njune družine. Seznani ju z 
namero in postopkom mediacije 
ter jima v primeru, da prepoznata 
mediacijo kot ustrezen način 
reševanja njunih težav, pomaga 
pri izpolnjevanju soglasja za 
vključitev v mediacijo.

Predhodno svetovanje se ne 
izvede, če zakonca nimata 
skupnih otrok, nad katerimi 
imata starševsko skrb, je eden od 
zakoncev nerazsoden, ima eden 
od zakoncev neznano prebivališče 
ali je pogrešan in če oba zakonca 
živita v tujini.

V okviru predhodnega svetovanja 
imata zakonca možnost, da 
ugotovita, ali so njuni odnosi 
skrhani do te mere, da je postala 
njuna zveza za vsaj enega od 
njiju nevzdržna, ali pa obstaja 

možnost ohranitve zakonske 
zveze. Predhodnega svetovanja 
se udeležita osebno, brez 
pooblaščenca.

Kadar zakonca ob predhodnem 
svetovanju ugotovita, da je 
zakonska zveza za vsaj enega 
od njiju nevzdržna, strokovni 
delavec centra za socialno delo 
zakonca seznani s posledicami, 
ki nastanejo z razvezo zakonske 
zveze zanju in za družinsko 
skupnost ter jima predstavi 
namen in postopek mediacije.
Ob soglasju zakonca lahko center 
za socialno delo predhodno 
svetovanje nadaljuje s postopkom 
mediacije pri samem CSD ali pa 
se zakonca vključita v mediacijo 
pri drugih zunanjih izvajalcih.

Zakonca pa lahko soglasje za 
mediacijo podata tudi v okviru 
drugih nalog oz. storitev pri CSD, 
ali če se drugače seznanijo s to 
možnostjo in pri CSD podajo 
soglasje na pripravljenem 
obrazcu. Na obrazcu navedejo 
svoje osebne in kontaktne 
podatke, osebne in kontaktne 
podatke drugega udeleženca, 
glede česa želijo mediacijo, kratek 
opis ter podpišejo soglasje. 

Če CSD iz upravičenih razlogov 
mediacije ne more zagotoviti 
ali ne more zagotoviti, da bo 
izvedena v predpisanem roku, 
se mediacija izvaja pri enem od 
zunanjih izvajalcev mediacije. Pri 
zunanjem mediatorju se lahko 
mediacija izvede tudi na predlog 
strank.

Družinski zakonik določa, da 
se mediacija lahko izvaja pred 
začetkom sodnega postopka, 
med njim ali po koncu 
sodnega postopka, obsega pa 
pomoč pri urejanju osebnih in 
premoženjskih razmerij. Pred 
sodnim postopkom se izvaja z 
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namenom oblikovati predlog za 
sporazumno razvezo zakonske 
zveze ali predlog za sklenitev 
sodne poravnave o varstvu 
in vzgoji otroka, o njegovem 
preživljanju in o njegovih stikih 
s starši ali z drugimi osebami, ali 
o vprašanjih izvajanja starševske 
skrbi, ki bistveno vplivajo na 
otrokov razvoj.

Med sodnim postopkom pa 
se mediacija izvaja v skladu z 
zakonom, ki ureja alternativno 
reševanje sodnih sporov. Sodišče 
lahko predlog strank postopka, 
ki soglašajo, da se opravi 
poskus mediacije, zavrne in ne 
prekine sodnega postopka, če v 
postopkih, ki se nanašajo tudi na 
otroka, meni, da prekinitev ne bi 
bila v korist otroka.

Mediator lahko v mediacijo 
vključi tudi otroka, ki je sposoben 
razumeti pomen in posledice 
mediacije, če oceni, da je to 
otroku v korist. V primeru 
vključitve mladoletnih otrok je 
pomembna naloga mediatorja, 
da v postopku mediacije upošteva 
načelo največje otrokove koristi. 
Če mediator zazna, da je otrok 
ogrožen, mora o tem takoj 
obvestiti organe, ki so pristojni 
za izvajanje ukrepov za zaščito in 
varstvo otrok (policijo, center za 
socialno delo, sodišče). Mediator 
mora pri vodenju postopka 
mediacije delovati nevtralno in 
neopredeljeno do izida postopka 
in hkrati ščititi interese otrok.  

Posebnosti družinske 
mediacije: 
Pri mediaciji v družinskih zadevah 
se udeleženci v proces vključijo 
prostovoljno in s pomočjo ene 
(mediator) ali več nevtralnih 
oseb (komediator) skušajo 
doseči mirno rešitev spora, ki 
izhaja iz medsebojnih družinskih 
razmerij. Pri družinski mediaciji 
so pri udeležencih (mediantoma) 
pogosto prisotna močna čustva, 
kot so razočaranje, izguba 

zaupanja, jeza, občutki krivde, 
samoobtožbe, kar se lahko odraža 
ves proces mediacije. 

Mediacija zagotavlja aktiven 
pristop vsakega udeleženca, ki 
želi ugotoviti bistvo spora, izraziti 
svoja mnenja, ideje in težave ter 
spor s pomočjo mediatorja tudi 
rešiti.  

Sporna vprašanja, ki se 
obravnavajo v družinski mediaciji, 
so varstvo in vzgoja otrok, 
preživljanje otrok, stiki otroka 
z drugim staršem in z drugimi 
pomembnimi osebami otroka, 
preživljanje zakonca in delitev 
skupnega premoženja.

Mediacija v družinski mediaciji 
je pomoč staršem, da ohranijo 
svojo starševsko vlogo in ob tem 
zmorejo ločiti skupne starševske 
naloge napram jezi in razočaranju 
zaradi končanega partnerskega 
odnosa in se pri tem osredotočijo 
na potrebe in čustva otrok ter se 
dogovorijo o njihovi vzgoji.

Ker so družinski spori pogosto 
povezani z močnimi čustvi, 
je namen mediacije na čim 
manj neprijeten način urediti 
medsebojna razmerja in ob tem 
ne le upoštevati želje zakoncev, 
ampak tudi koristi otrok. S 
pomočjo družinske mediacije 
zakonca oblikujeta dogovor, ki bo 
uredil njuno življenje po razvezi, 
hkrati pa pomaga pri vzpostavitvi 
sodelovanja na starševski ravni. 
Mediator mora skozi celoten 
proces mediacije dosledno 
upoštevati temeljna načela, 
kot so načelo prostovoljnosti, 
nepristranskosti in nevtralnosti, 
načelo informiranosti, 
fleksibilnosti, zaupnosti in načelo 
varstva največje koristi otroka. 

Družinsko pravni spori močno 
vplivajo na otroke, zato mora 
mediator v mediacijskem 
postopku ves čas skrbeti za varstvo 
otrokovih koristi. Ves čas mora 
starše opozarjati, da poskrbita 
za otroka in se osredotočata na 
njegove koristi. Ne smeta ga 
zlorabljati drug proti drugemu, 
saj starševstvo po razvezi ne 
preneha. V Sloveniji je posebno 
varstvo otrok opredeljeno v 
Ustavi RS, v sodnem postopku pa 
še v obliki oficialnega načela, po 
katerem mora sodišče po uradni 
dolžnosti odločati o varstvu, 
vzgoji in preživljanju otrok, pri 
čemer mora vedno slediti njihovi 
največji koristi. 

Kako se mediacija konča?

s sklenitvijo sporazuma ali 
predloga sporazuma,
s pisno izjavo ene od strank, 
da odstopa od mediacije,
na podlagi dogovora strank,
z odstopom mediatorja, 
če oceni, da nadaljevanje 
mediacije ni smiselno,
s smrtjo katere od strank ali 
mediatorja,
po izvedbi največ petih 
srečanj v skupnem trajanju do 
10 ur oziroma po poteku treh 
mesecev od prvega srečanja.

Udeleženci, ki se vključijo v 
mediacijo, imajo svoje želje in 
predloge za rešitev, vendar je 
uspeh odvisen od pripravljenosti 
udeležencev na razumno rešitev 
spora in njihovega aktivnega 
sodelovanja. Ker so zadeve 
pogosto zelo zapletene, uspeha 
v mediaciji ni mogoče zagotoviti 
vnaprej. Mediator ves čas 
mediacije skrbi, da ne bo nobeden 
od udeležencev oškodovan in 
bosta lahko oba zadovoljila svoje 
interese.

Ker pa je vstop v mediacijski 
postopek prostovoljna odločitev, 
se lahko vsaka stran kadarkoli 
odloči za izstop iz tega procesa. 
Mediacija je sprejemljiva 

•

•

•
•

•

•
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za udeležence tudi zaradi 
fleksibilnosti, saj ni vezana na 
stroga pravila. 

Udeleženca vstopita v proces 
mediacije in dosežeta sporazum, 
če verjameta, da je le-ta pošten 
in pravičen. Če do sporazuma ne 
pride, imata še vedno možnost, 
da nerazrešeni konflikt rešujeta 
pred sodiščem. V mediaciji torej 
standarde pravičnosti postavita 

sama in ne sodišče in sta ravno 
zato tista, ki sta lastnika svojih 
odločitev, če se z njimi strinjata.                                                                       

CSD Koroška je z izvajanjem 
družinske mediacije začel letos 
in je vse mediacijske postopke 
uspešno zaključil s sprejetim 
dogovorom med medianti. 
Verjamemo, da se bodo uporabniki 
zaradi prednosti mediacijskega 
postopka za mediacijo pogosteje 

odločali, saj v družinski mediaciji 
ni zmagovalcev ali poražencev, 
vzpostavlja se namreč odnos, v 
katerem obe strani pridobita. 

Za dodatne informacije se lahko 
obrnete na mediatorje pri Centru 
za socialno delo Koroška.

Pripravila: Usklajevalka izvajanja 
mediacije Marija Jamšek, univ. 

dipl. soc. del.

Zavod Slokva

SOCIALNA AKTIVACIJA
Dajmo tokrat za spremembo 
pohvaliti »delo na daljavo« … 

Je že res, da sreča leži v SREČAnju, 
vendar srečanje kot tako ni 
pogojeno z možnostjo dotika. 
Tisto pravo srečanje, iz katerega 
se napaja odnos, temelji na 
vzajemni odprtosti za doživljanje, 
strahove in realnost drugega. 
Podobno kot otrok čuti in ve, 
da ga ima oče rad, čeprav ga 
morda ni nikdar poljubil ali stisnil 
v objem. In prav takšen odnos 
zaupanja in podpore skušamo 
vzpostaviti tudi z udeleženci 
socialne aktivacije. Zavedanje, da 
je tam nekdo, ki vate verjame, te 
spodbuja in po potrebi »brcne 
v tazadnjo«, je lahko veliko bolj 
učinkovito kot fizična prisotnost 
nekoga, ki mu ni mar.

Z udeleženci 3. skupine socialne 
aktivacije že od vsega začetka 
delamo na daljavo, kar seveda ni 
idealno, se pa je izkazalo za veliko 
boljše od pričakovanj.

Možnost virtualnega srečevanja 
nam je odprla nova vrata svobode. 
Svobode, kaj? Kako bomo svojim 
zanamcem razložili svobodo v 
tem čudnem obdobju? Najbrž 
tako, kot so stari starši nam slikali 
nestrpna pričakovanja poštarja, 

ki je predstavljal nevidno vez 
v tkanju odnosa med fantom 
in dekletom. Ali pa tako, kot so 
nam starši opisovali trenutke, 
preživete ob stacionarnem 
telefonu. Vsak medij zase je dolge 
razdalje med nami navidezno 
krajšal in dodal novo dimenzijo 
k otipljivosti sogovornika – če 
so pisma zrcalila le njegove misli 
in občutja in je telefon temu 
dodal še zvočno podobo, nam 
sodobna tehnologija omogoča, 
da sogovornika vidimo, slišimo, z 
njim govorimo in tudi neverbalno 
komuniciramo. Čudovito, kajne? 
Le še človeške topline nam manjka, 
možnosti, da stisnemo dlan in 
ujamemo vonj parfuma, ki ga 
oseba nosi … To je tista vrednost, 
ki je (trenutno še) rezervirana za 
družinske člane in pripadnike 
skupnega gospodinjstva. Je 
tisti ideal, ki bi dandanes lahko 
predstavljal svobodo.

Udeleženci so nov način dela 
sprejeli hitreje in lažje kot 
strokovne delavke. Nas je bilo 
strah neznanega. Kako vzpostaviti 
skupinsko dinamiko in povezati 
skupino? Kako predati vsebine na 
kvaliteten in zanimiv način? Kako 
spremljati napredek udeležencev? 
Pa praksa: Nam bo v tej situaciji 
uspelo najti delodajalce, ki bi bili 

pripravljeni sodelovati z nami? 
Kaj bo z obiski lokalnih institucij? 
Brez sramu priznam, da sem prvi 
teden bolj slabo spala.

A spremembe so pač edina 
stalnica v življenju in naša 
uspešnost se kaže v sposobnosti 
sprejemanja in prilagajanja nanje. 
Z veseljem ugotavljamo, da se 
socialna aktivacija ni izgubila 
v nepredvidljivosti koronske 
sedanjosti, temveč so prilagojene 
oblike dela uspele ohraniti rdečo 
nit in sledenje ciljem, ki ostajajo 
enaki kot poprej – podpreti 
udeležence v višanju njihovih 
socialnih, funkcionalnih in 
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delovnih kompetenc, jih okrepiti v osebnostni rasti 
ter spodbuditi k (ponovnemu) vključevanju na trg 
dela. Trudimo se, da na naših virtualnih srečanjih 
prioriteta ostaja aktivno sodelovanje udeležencev, ki 
ob podanih vsebinah širijo tudi razpon računalniških 
znanj in − verjeli ali ne – tudi kreativne delavnice je 
moč izpeljati preko ekrana. Še vedno se v kar največji 
meri povezujemo s predstavniki lokalnih organizacij 
in skrbimo za to, da program ohranjamo zanimiv in 
poln vsebin, ki ponujajo širino ter uporabno znanje. 
Ker trenutno teče 2. modul izvedbene faze programa, 
v kateri udeleženci največ časa preživijo vpeti v 
delovne procese lokalnih delodajalcev, je prav, da se 
javno zahvalim prav vsem, ki nam odpirajo vrata in 
nudijo dragocene priložnosti pridobivanja delovnih 
kompetenc in izkušenj. Osebno menim, da je to 
faza preloma, ki udeležence opogumi in spodbudi k 
aktivnejšemu pristopu reševanja svoje situacije.

Želimo si, da bomo k trenutnim uspehom programa 
lahko prišteli še kakšno navdihujočo zgodbo 
– od septembra 2019 do aprila 2021 je po izhodu 
iz programa 38 % udeležencev izboljšalo svoj 
status na trgu dela. Če pa k temu prištejemo še 
udeležence, katerih izhod se uradno ne beleži 

v uspešnost projektnih aktivnosti bodisi zaradi 
neumeščenosti na seznam bodisi zaradi izboljšanja 
položaja po uradnem datumu preseka, in tiste, pri 
katerih je največja sprememba vidna na področju 
dviga samozavesti in samozaupanja, pa je zgodb o 
uspehu še veliko več. 

Še vedno velja, da se za vse informacije o samem 
programu, njegovem poteku, postopku vključitve 
ter obveznostih in bonitetah, ki jih vključenost v 
socialno aktivacijo prinaša, lahko obrnete na Zavod 
Slokva, so. p., na koordinatorke SA pa tudi na svojega 
svetovalca/-ko na ZRSZ ali CSD. 

Program SA torej nemoteno teče in postopoma se 
že vračamo v »normalo« – kliče nas narava, mika 
nas pogovor v živo … Naj bo virtualno ali v živo, 
na koncu šteje to, da ljudje ostajamo aktivni ter 
stopamo v socialne stike. Zato ne ‘bentimo’ več čez 
omejevanje zbiranja, čez maske in delo na daljavo. 
Morda so nam ti ukrepi dali več pristnosti v odnosih 
kot vsa rutinska srečevanja, v katera smo bili vpeti 
nekoč, tam v času pred korono … 

Metka Pajer, strokovna delavka

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



junij 2021 | št. 34 63Informator

Društvo upokojencev Dravograd

ŽIVLJENJE V IZREDNIH RAZMERAH PANDEMIJE 
JE NAŠLO NOVO USTVARJALNO POT

POROČILO O 
DELU V DRUŠTVU 
UPOKOJENCEV 
DRAVOGRAD
Delo in aktivnosti Društva 
upokojencev Dravograd je v letu 
2020 in v prvi polovici leta 2021 
v največji meri zaznamovala 
epidemija covid-19, ki je imela 
velik vpliv na delovanje društva 
in je v veliki meri razlog za 
neizpolnitev začrtanih nalog 
iz programa dela društva za 
minulo leto. Epidemija in nato 
pandemija sta zaprli prostore 
društva upokojencev v času od 
13. marca do konca meseca aprila 
ter nato še od oktobra do konca 
leta 2020. Izteka se že mesec maj 
2021, naše delo in izpolnjevanje 
programa pa je še naprej zelo 
ovirano. Navkljub vsem težavam, 
od zapiranja pisarne, prepovedi 
izvajanja športnih aktivnosti, 
rekreacije, družabnega življenja, 
izletov, oviranja dela socialne 
komisije, komisije za kulturo, 
programa Starejši za starejše, 
izobraževanja do brezplačnih 
prevozov in drugih aktivnosti, 
smo svoje naloge in obveznosti 
opravili z odliko. 

Pri spremljanju razmer doma 
in po svetu smo ugotovili, 
da bo covid-19 trajnejša in 
trdovratnejša zadeva, zato smo 

sledili usmeritvam ZDUS in 
KPZDU. Na lokalni ravni smo bili v 
stalnem stiku z vodstvom občine, 
s štabom civilne zaščite, krajevno 
skupnostjo, z Zdravstvenim 
domom Dravograd, s centrom za 
socialno delo, patronažno službo, 
z vodstvom Koroškega doma 
starostnikov Črneče, društvom 
invalidov in ostalimi organizaciji, 
ki po vsebini dela skrbijo za 
starejše ter nemočne občane. 
Vsa skrb in aktivnosti pa so bile 
namenjene skrbi za starejše, ki v 
najhujših časih niso ostali sami.
V letu 2020 se je upravni odbor 
sestal na štirih sejah, kjer smo 
se v največji meri ukvarjali z 
ukrepi prepovedi združevanja 
in delovanja društva. Sam 
začetek epidemije je bil povezan 
s praznikom dneva žena, naša 
aktivnost je bila v zaključni fazi 
prireditve, ki jo tradicionalno 
prirejamo z Občino Dravograd, 
vendar smo jo morali zaradi 
razglasitve epidemije odpovedati. 
Podobno se je dogajalo na 
področju načrtovanja izletov, 
izobraževanja, kulture, športa in 
družabnih srečanj.

Naša največja skrb so bili že 
v samem uvodu epidemije 
starejši občani, ki živijo sami in 
je bilo treba poskrbeti za njihovo 
oskrbo in pomoč pri iskanju 
zdravstvene pomoči ter drugih 
potreb. Opravljeno je bilo veliko 
telefonskih pogovorov, ki so bili 
usmerjeni v pogovor z osamelo 
osebo. Vsi naši prostovoljci, 
skupaj z vozniki in poverjeniki, so 
opravljali naloge po usmeritvah 
upravnega odbora društva. 
Brezplačne prevoze smo opravljali 
vse leto, pri tem nismo pozabili 
na lastno varnost in varnost oseb, 
ki smo jih prevažali. Zagotovljena 
so bila zaščitna sredstva, ki smo 
jih dobili od štaba Civilne zaščite 

Občine Dravograd in se jim za 
sodelovanje in materialno pomoč 
še posebej zahvaljujemo.

Željko Kljajić,
predsednik Društva upokojencev 

Dravograd

MISELNE 
DELAVNICE NA 
DALJAVO
Če bi mi kdo lani februarja rekel, naj 
svoje miselne delavnice izvajam 
na daljavo, bi rekla: »Nikakor, to 
ne bo šlo.« Čar miselnih delavnic 
je namreč v bližini, nasmehu, 
iskrenem pogledu in druženju. 
Šele potem pride na vrsto miganje 
naših možganskih celic. Pa vendar 
nas je situacija prisilila v izolacijo, 
med svoje misli. Skozi leta življenja 
sem se naučila, da je treba v 
vsaki negativni situaciji poiskati 
pozitivno stvar in tako so se kar 
hitro po zaprtju države začele 
miselne delavnice na daljavo. 
Te so načeloma namenjene 
udeležencem miselnih delavnic, 
saj so nekako že vpeljani v sam 
proces delavnic. Nadaljevali 
smo, kjer smo v živo končali. V 
prvem delu karantene preko 
telefonskih klicev in sms navodil, 
v drugem delu karantene pa po 

Upravni odbor DUD 
– avtor: Zdenko Kupčič

Delo v miselnih delavnicah 
in druženje pred pandemijo 

– avtorica: Neža Cigler
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elektronski pošti z delovnimi 
listi, ki so se dobro obnesli. 
Seveda nikakor ni isto kot v živo, 
nekatere vaje se prilagodijo, 
malo več si morajo zaupati, da 
ne »pošvinglajo« skozi delovni 
list, ki ga vsak teden pripravim, 
ampak najbolj pomembno je, 
da moji udeleženci še naprej 
krepijo kratkotrajni, dolgotrajni 
in besedni spomin, pozornost ter 
kognitivne sposobnosti. Lahko pa 
zagotovim, da se vsi neizmerno 
veselimo dneva, ko bomo lahko 
spet skupaj mislili ob druženju, 
iskrenem pogledu in nasmehu 
pod masko. In verjamem, da bo 
to zelo kmalu. Takrat vabljeni 
tudi novi udeleženci miselnih 
delavnic. 
 

Neža Cigler,
izvajalka delavnic Korenina 

ŠPORTNE 
AKTIVNOSTI 
DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV 
DRAVOGRAD –
POHODNIŠTVO
Med raznovrstnimi oblikami 
rekreacije v Društvu upokojencev 
Dravograd sodi pohodništvo med 
najbolj priljubljene aktivnosti. 
Tudi letos kljub epidemiji 
koronavirusa nadaljujemo s 
tedenskimi in mesečnimi pohodi 
v naravo in po okoliških hribih. V 
času epidemije, ki traja že več kot 
eno leto, nas v dneh, ko je vreme 
zunaj lepo, samoizolacija pa nas 

že preveč utesnjuje, preprosto 
vleče v naravo na sprehod, pohod 
ali pa da se samo nadihamo 
svežega zraka.

Pohodništvo je dokaj intenzivna 
fizična aktivnost na svežem 
zraku, zato je pri naših članih 
tako priljubljena, ker nam lahko 
pomaga do boljšega počutja in 
zdravja.

Naši redni tedenski in mesečni 
pohodniški izleti krepijo delovanje 
srca in ožilja, zmanjšujejo možnost 
nastanka srčnih bolezni, kroničnih 
težav z visokim pritiskom, 
diabetesa, težav s povišanim 
holesterolom ter osteoporozo. 
Hkrati nam lahko redno ukvarjanje 
s pohodništvom pomaga 
vzdrževati ustrezno telesno težo 
in povečati fizično kondicijo. 
Pozitivni učinki pohodništva pa 
se ne končajo samo pri stvareh, ki 
so opazne na telesu, ampak lahko 
pri starejših ljudeh s pomočjo 
rednih pohodov v naravo precej 
izboljšamo tudi duševno stanje in 
umske sposobnosti.

Eden izmed glavnih razlogov, 
zakaj je pohodništvo tako 
priljubljeno pri naših upokojencih, 
se prav gotovo skriva v tem, da 
pohodništvo ne pozna praktično 
nobenih omejitev. Naši pohodi 
so organizirani glede na želje 
in sposobnosti večine naših 
članov. Velika prednost našega 
pohodništva se skriva tudi v tem, 
da je popolnoma prilagodljivo 
in je mogoče v vsakem letnem 
času. Vsak posameznik ali skupina 
lahko svoje pohode v naravo ali 
hribe prilagodi svojim telesnim 
sposobnostim in času, ki ga imamo 
na voljo. Časa pri upokojencih pa 
je vedno dovolj, če je le volja in 
želja po aktivnosti.

Letos smo s pohodi v bližnji 
okolici Dravograda prehodili in 
spoznali štiri lepe poti. Za prvi 
pohod v mesecu januarju smo 
si izbrali krožno pot. Pot nas je 
vodila od zbirnega mesta na 
avtobusni postaji Dravograd do 

Kronske gore, kmetije Medved 
in na Sveti Danijel, kjer smo se 
okrepčali. Po postanku smo pot 
nadaljevali proti Dravogradu, in 
sicer preko vrha Bukovje in mimo 
dvorca Bukovje.

Pohod v februarju pa je potekal 
tako, da smo se zjutraj z vlakom 
odpeljali na Ravne na Koroškem, 
od tam pa nas je pot vodila na 
Šteharski vrh. S Šteharskega vrha 
smo se mimo Bukovnika in preko 
Dobrave vrnili v Dravograd.

Tudi pohod v mesecu marcu se je 
začel z jutranjo vožnjo z vlakom 
do naselja Dobrije. Z Dobrij nas 
je pot vodila mimo Svete Neže na 
Selovec – Gruberjev vrh. Z vrha 
Selovca smo se preko Otiškega 
Vrha vrnili v Dravograd.

Aprilski pohod bi moral biti glede 
na letni čas kot prvi spomladanski 
pohod, a je bil bolj zimski, saj 
je nekaj dni pred tem v hribih 
zapadlo kar nekaj snega. Ob 7. 
uri smo se zbrali pri oglasni deski 
Planinskega društva Dravograd. 
Z avtomobili smo se odpeljali do 
naselja Gortina. Pot nas je vodila 
po planinski poti na Pernice. 
Po krajšem postanku smo 
pot nadaljevali na Kozji Vrh in 
naprej po zasneženem pobočju 
Košenjaka mimo cerkve sv. Urbana 
na vrh Košenjaka. Od tam smo se 
spustili do Treh križev. Nekateri so 
pot od tu nadaljevali še peš, vse 
do Dravograda, nekaj pa se nas 
je v dolino vrnilo z avtomobili. 
To je bil najdaljši letošnji pohod 
in zaradi nepričakovanega snega 
tudi precej zahteven.

Delo v miselnih delavnicah med 
pandemijo – avtorica: Neža Cigler

Pohod na Šteharski vrh – avtor: 
Zdenko Kupčič
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Pri organizaciji vseh pohodov 
smo upoštevali varnostne ukrepe 
o omejevanju širjenja epidemije.
Vabimo vas na naslednje pohode, 
ki bodo organizirani v letošnjem 
letu. Udeležite se jih v čim večjem 
številu, saj je hoja poleg rekreacije 
tudi družabna aktivnost.

Janko Lorber, 
predsednik komisije za šport

SPLETNE 
RAZSTAVE NAŠIH 
UMETNIKOV
»Umetnost najde svojo pot,« je 
stara misel, ki se je tudi v tem 
času koronavirusa pokazala za 
resnično. V tem letu »kulturnega 
molka« so se glasbeniki, igralci, 
slikarji in drugi umetniki preselili 
na splet. Odprle so se galerije po 
vseh mestih Evrope in z užitkom 
smo si lahko ogledali njihove 
zakladnice. 
Ko se upokojimo, imamo čas, da 
uresničimo svoje dolgoletne skrite 
želje in umetniške žilice. Tudi v 
našem Društvu upokojencev 
Dravograd je veliko članov, ki se 
odlično izražajo s čopičem v roki. 
Zato smo povabili likovnike, da na 
našo Facebook stran dajo svoje 
umetniške dosežke.

V pol leta se je zvrstilo šest 
virtualnih razstav naših članic. Na 
naši FB strani smo si lahko ogledali 
izdelke v različnih tehnikah in o 
različnih temah Mirjane Cvijić, 
Milke Stergar, Marjane Krenker, 
Nade Kadiš, Nade Medved in 

Iraide Krajnc. V uvodnem delu 
smo avtorice na kratko predstavili, 
sledil je ogled njihovih izdelkov. 
Na začetku si je spletno razstavo 
ogledalo okoli 1000 oseb, zadnjo 
razstavo pa že 2605. Mogoče si 
težko predstavljamo, kaj pomeni, 
da si umetniške izdelke ogleda 
tako veliko število ljudi. To se 
številčno ne more primerjati z 
obiskom na naših razstavah v 
živo, in zato se je to pokazalo 
kot dober alternativni pristop do 
ljubiteljev umetnosti v času, ko 
ni druge možnosti. Z virtualnimi 
razstavami bomo z veseljem 
nadaljevali. V jesenskem času pa 
načrtujemo skupno razstavo v 
živo vseh teh naših umetnikov. 
Vabljeni, da si jo ogledate.

mag. Ivanka Mori

Zbrala in uredila mag. Ivanka 
Mori, podpredsednica Društva 

upokojencev Dravograd

Pohod na Košenjak − avtor: 
Zdenko Kupčič

Milka Stergar, Drava

Iraida Krajnc, Na podeželju

Nada Kadiš, Morje

Nada Medved, Ljubljana

Marjana Krenker, Španski bezeg
Mirjana Cvijić, Šopek



junij 2021 | št. 3466 Informator

Civilna zaščita

Drugi in tretji val epidemije COVID-19
PIAR Štaba CZ Občine Dravograd je v zadnji, 
33. številki Informatorja zapisal, da se je prvi val 
epidemije COVID-19 za našo občino končal dokaj 
uspešno, saj smo zabeležili sedem okužb s SarS-
CoV-2 in nič smrti. 

V drugem in tretjem valu pa je število okuženih tudi 
v Občini Dravograd skokovito naraslo. 31. 5. 2021 
smo v Občini Dravograd imeli:

1.426 vseh okuženih, skupaj s prvim valom 1.433 
okuženih;
1.413 prebolelih;
dve novo okuženi osebi;
štiri aktivno okužene osebe in
16 umrlih za SARS-CoV-2 (na Koroškem skupaj 
212).

Prikaz števila okuženih v Občini Dravograd in koroški 
regiji od 4. 3. 2020 do 31. 5. 2021

Mesec Občina 
Dravograd

Koroška 
regija

 Marec 2020 7 35
 April 2020 0 16
 Maj 2020 0 1
 Junij 2020 0 5
 Julij 2020 18 33
 Avgust 2020 8 28
 September 2020 22 170
 Oktober 2020 137 1198
 November 2020 352 1920
 December 2020 344 1913
 Januar 2021 181 1385
 Februar 2021 103 733
 Marec 2021 160 1105
 April 2021 81 765
 Maj 2021 20 302
SKUPAJ 1431 9602

V Sloveniji je bilo do vključno 31. 5. 2021:
potrjenih 254.045 primerov okužb, od tega 
119.931 pri moških in 134.089 pri ženskah;
s PCR testi testiranih 1.282.498 oseb;
s HAGT hitrimi testi testiranih 3.164.884 oseb in 
zabeleženih 4.694 smrtnih primerov.

 

•

•
•
•
•

•

•
•
•

Vir: https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats in https://
www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-
cov-2-covid-19

Mobilna aplikacija #OstaniZdrav je namenjena 
beleženju stikov med osebami, ki imajo nameščeno 
aplikacijo. Namen mobilne aplikacije je olajšati 
delo epidemiologom pri sledenju stikov, še 
posebej tistih, za katere ne vemo, da so se zgodili. Z 
aplikacijo so uporabniki na varen in anonimen način 
opozorjeni, da so bili izpostavljeni rizičnemu stiku. 
To opozorilo uporabnika obvesti, da je njegovo 
tveganje za okužbo povečano in ga spodbudi k še 
bolj odgovornemu ravnanju. Zelo pomembno je, 
da aplikacijo #OstaniZdrav namestimo, ko smo še 
zdravi. Nameščanje po potrjeni okužbi nima smisla, 
saj aplikacija ne opozarja v realnem času, če se 
okuženi posameznik približa osebi. 

Vir: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-
2/mobilna-aplikacija-ostanizdrav/

Vlada RS je 18. 10. 2020 ponovno razglasila 
epidemijo, kar je pomenilo aktiviranje Štaba CZ RS in 
s tem tudi občinskih štabov CZ. V Občini Dravograd 
se je, enako kot v prvem, tudi v drugem in tretjem 
valu aktiviral ožji del štaba CZ (poveljnik Bojan 
Zavec, PIAR Štaba CZ, Anton Preksavec, podžupan, 
članica Dominika Knez, strokovna delavka ZiR), ki še 
vedno dnevno izvaja aktivnosti zaščite in reševanja 
ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive 
bolezni pri ljudeh, skladno z načrtom.

Štab CZ Občine Dravograd v času razglašene 
epidemije (drugi val) opravlja naslednje naloge:

Strokovna delavka ZiR dnevno poroča o 
aktivnostih štaba CZ Občine Dravograd, o 
aktiviranih silah zaščite in reševanja in pomoči 
ter stanja okuženosti v domovih starejših 
občanov (DSO) in varstveno delovnih centrih 
(VDC). V drugem valu je bilo 31. 5. 2021 na 
URSZR, Izpostavo Slovenj Gradec oddano že 
225. dnevno poročilo s prilogama;
PIAR Štaba CZ Občine Dravograd pripravlja in 
podaja informacije za medije (KTV Dravograd, 
Večer, VTV …) in izjave za javnost, ki jih 

•

•
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strokovna delavka skupaj 
z ostalimi pomembnimi 
obvestili objavlja na spletni 
strani Občine Dravograd: 
https://www.dravograd.si/
objava/249902. V drugem in 
tretjem valu je bilo do 31. 5. 
2021 objavljenih 70 obvestil 
in izjav za javnost;
Poveljnik Štaba CZ vodi 
delovanje štaba in aktivno 
sodeluje pri operativnih 
nalogah;
Člani štaba za izvajanje nalog 
ZiR z namenom preprečevanja 
širjena virusa COVID-19 vodijo 
komunikacijo z vsemi javnimi 
zavodi in po potrebi z drugimi 
organizacijami v naši občini;
Skrbi za nabavo in razdelitev 
zaščitne opreme javnim 
zavodom in društvom (VVZ 
Vrtec Dravograd, OŠ Neznanih 
talcev Dravograd, OŠ Šentjanž 
pri Dravogradu, OU Občine 
Dravograd, DU Dravograd, ZD 
Dravograd, DSO Črneče …). V 
času od 26. 10. do 29. 10. 2020 
so bile po pošti dostavljene 
pralne zaščitne maske, po 
ena v vsako gospodinjstvo oz. 
3140 kosov;
Vodil je aktivnosti v zvezi z 
organizacijo priprave toplih 
obrokov za upravičene učence 
v času pouka na daljavo in 
dostavo toplih obrokov ter 
komuniciral z upravičenci. 
Dostavo toplih obrokov so 
izvajali Občina Dravograd, 
RKS Območno združenje 
Dravograd in OŠ Neznanih 
talcev Dravograd;
Ažurno spremljanje in 
reševanje dnevnih nalog 
in izzivov z namenom 
obveščanja občanov in 
spodbujanja k upoštevanju 
predpisanih ukrepov za 
preprečevanje širjenja okužb;
Vodi aktivnosti za postavitev 
šotora na COVID točki pred 
ZD Dravograd ter skrbi za 
njegovo redno vzdrževanje in 
obnovo;
Izvajal je aktivnosti v zvezi 
z organizacijo varstva otrok 

•

•

•

•

•

•

•

v času zaprtja VVZ Vrtca 
Dravograd, in sicer za starše 
otrok, ki so morali kljub 
»lockdownu« opravljati 
svoje službene obveznosti (v 
zdravstvu, policiji …);
Izvaja aktivnosti v zvezi s 
cepljenjem članov Štaba CZ 
in enot zaščite in reševanja, 
skladno z navodili in 
informacijami ZD Dravograd 
ter strategijo cepljenja v RS.

Dnevne aktivnosti Štaba CZ 
Občine Dravograd zdaj potekajo 
po ustaljenih tirnicah, saj smo si z 
delom in nenehnim prilagajanjem 
razmeram pridobili veliko 
izkušenj, ker imamo zadostne 
količine zaščitne opreme in ker 
nam po svojih najboljših močeh 
pomagate tudi vi.

Prostovoljci RKS OZ Dravograd 
in Župnijske Karitas Dravograd 
skrbijo za dostavo živil in zdravil 
starejšim občanom Občine 
Dravograd, ki jih potrebujejo. Za 
humanitarno in nesebično pomoč 
z namenom preprečevanja širitve 
virusa COVID-19 se vam iskreno 
zahvaljujemo.

Družba HSE (Dravske elektrarne 
Maribor) je konec februarja 2021 
na Občino Dravograd posredovala 
informacijo, da so pripravljeni 
donirati 5000 kosov kirurških 
zaščitnih mask za društva v občini. 
Na podlagi prošnje donatorja 
je Štab CZ Občine Dravograd 
posredoval seznam društev v 
občini in donirane zaščitne maske 
prevzel v mesecu aprilu 2021, jih 
razpakiral in takoj predal društvom 
po seznamu: GZS Dravograd (za 
pet PGD), RKS OZ Dravograd, 
Društvo upokojencev Dravograd, 
Društvo invalidov Dravograd, 
Društvo Polžki, Društvo srčnih 
bolnikov KKMD, Društvo gluhih 
in naglušnih Koroške, Župnijske 
Karitas v Črnečah, Dravogradu, 
Libeličah, Šentjanžu in Trbonjah. 
Družba HSE je vsem društvom, 
ki so maske prejela, v podpis 
posredovala donacijsko 

•

pogodbo. Za donirane zaščitne 
maske se Družbi HSE v imenu 
društev in v našem imenu iskreno 
zahvaljujemo.

Po podatkih direktorja ZD 
Dravograd je bilo v ZD Dravograd 
do 31. 5. 2021 cepljenih 3668 
oseb.

Upamo, da bosta naše vzorno 
ravnanje in cepilna strategija v 
RS ter širše po svetu pripomogla 
k izkoreninjenju virusa SARS-CoV-
2. Odločite se modro.

Poklon in velika zahvala velja 
vsem zdravstvenim delavcem v 
ZD Dravograd, Domu starostnikov 
Črneče, Domu Sv. Eme v Šentjanžu, 
vsem delavcem v organizacijah 
v občini in ne nazadnje vsem 
občankam in občanom, ki ste 
bili kljub dnevno spreminjajočim 
navodilom in ukrepom glede 
našega ravnanja, kaj se sme in 
kaj ne, tako strpni in delovali 
samozaščitno. Hvala, da ste tako 
dobro sodelovali z nami. Skupaj 
smo močnejši, skupaj lahko 
premagamo vse ovire na poti, 
tudi trdovraten in nepredvidljiv 
virus SARS-CoV-2. 

Še naprej delujte samozaščitno in 
ostanite zdravi! 

Preživite mirno, lepo in sončno 
poletje. 

Zapisala:
Dominika Knez, višja svetovalka
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Gasilska zveza Dravograd

DRŽAVNO GASILSKO TEKMOVANJE V CELJU
V Celju je v soboto in nedeljo, 
5. in 6. junija 2021, potekalo 
državno gasilsko tekmovanje, 
ki je bilo načrtovano že v letu 
2020, a je bilo zaradi epidemije 
koronavirusa prestavljeno. 
Zaradi epidemiološke situacije 
je bilo tekmovanje izvedeno v 
prilagojeni obliki in v skladu s 
pravili NIJZ. Državno prvenstvo 
je bilo mogoče spremljati preko 
neposrednega prenosa na 
spletni strani www.tekmovanja.
si, na YouTubu in na družbenih 
omrežjih.

Državno gasilsko prvenstvo je 
bilo tudi glavna preizkušnja pred 
mednarodno gasilsko olimpijado, 
ki bo potekala prihodnje leto, 
in sicer od 17. do 24. julija v 
Celju, posvečeno pa je bilo 
tudi obeleževanju 150-letnice 
gasilstva v Celju.

V soboto, 5. junija 2021, so se 
na Atletskem stadionu Kladivar 
pomerili najmlajši gasilci in 

gasilke v kategorijah pionirk, 
pionirjev, mladink in mladincev. 
GZ Dravograd so zastopale tri 
ekipe mladih gasilk in gasilcev. 
Ekipa mladincev PGD Libeliče je 
osvojila 19. mesto, mladinke PGD 
Črneče 24. mesto in mladinci PGD 
Črneče 45. mesto.

V nedeljo, 6. junija 2021, so se 
na Atletskem stadionu Kladivar 
pomerili člani in članice v 
kategorijah člani A, članice A, 
člani B in članice B. Na Stadionu 
Skalna klet pa so se pomerili 
starejši gasilci in starejše gasilke. 
Iz Gasilske zveze Dravograd so se 
tekmovanja udeležile štiri ekipe. 
Starejše gasilke PGD Libeliče so 
dosegle odlično 7. mesto, starejši 
gasilci PGD Libeliče 20. mesto, 
članice B PGD Črneče 22. mesto 
in člani A PGD Libeliče 34. mesto.

Čestitamo vsem ekipam, ki 
so odlično zastopale svoja 
gasilska društva in s tem tudi GZ 
Dravograd.

člani A PGD Libeliče

Članice B PGD Črneče

Med tekmovanjem mladincev

Mladinci PGD Črneče

Mladinci PGD Libeliče

Mladinke PGD Črneče

Starejše gasilke PGD Libeliče
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Policijska postaja Dravograd 

Policijska postaja Dravograd in Sosvet Občine 
Dravograd svetujeta 

VARNOST VOZNIKOV ENOSLEDNIH VOZIL
Varnost kolesarjev
Kolesarjenje je zdrav, okolju prijazen in poceni način 
prevoza. Policija in ostale institucije v luči trajnostne 
mobilnosti spodbuja vsakodnevno kolesarjenje 
na delo, v šolo, po opravkih, saj bomo le tako 
zmanjšali nepotrebne poti z osebnimi avtomobili, ki 
predstavljajo velik okoljski in zdravstveni problem. 
Več ljudi na kolesih pa pomeni tudi večjo varnost 
kolesarjev – poveča se povpraševanje po boljši 
infrastrukturi, kolesarji pa so bolj opazni s strani 
voznikov motornih vozil. Kot vozniki avtomobilov in 
drugih motornih vozil moramo kolesarje sprejeti kot 
del prometa in se jim prilagoditi. Kolesarji namreč 
niso zaščiteni z jeklenim oklepom in so tako zelo 
ranljiva skupina udeležencev. Med njimi najbolj 
izstopajo starejši od 45 let in otroci ter mladi. 

Otroci lahko samostojno sodelujejo s kolesom 
v prometu šele, ko dopolnijo 8 let in uspešno 
zaključijo program usposabljanja za vožnjo kolesa. 
Po navadi osnovne šole kolesarske izpite izvajajo 
v 4. ali 5. razredu. Do takrat oz. do dopolnjenega 
14. leta jih morajo na njihovih kolesarskih poteh 
spremljati odrasli. Če živimo v naselju z dobro 
urejeno kolesarsko infrastrukturo, smo lahko otroku 
zgled in se skupaj z njim s kolesi odpravimo do 
šole, v trgovino, na izlet. Tako povečamo verjetnost, 
da bo naš otrok kolesaril tudi v odraslosti. Ker je 
sodelovanje s kolesom v prometu zelo zahtevno za 
otroka, velja načelo “čim prej na kolo in čim kasneje v 
promet”. Otroci do 6. leta pa morajo po zakonu voziti 
po površinah za pešce in še ne smejo na cesto.

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

•
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Otrok in zaščitna čelada

Preprečimo poškodbe otrok in jih naučimo 
pravilnega samozaščitnega ravnanja v cestnem 
prometu.

Kljub obvezi, da morajo otroci in mladostniki do 18. 
leta starosti pri vožnji kolesa uporabljati zaščitno 
kolesarsko čelado, je v življenju pogosto drugače. 
Ko imate doma »mulca« ali »mlado damo«, ki se 
začenja postavljati na svoje noge in začenja misliti s 
svojo glavo, se pravila pogosto obrnejo na glavo.

Ob upoštevanju naslednjih napotkov vam/nam bo 
mogoče le uspelo:

Pomembno je, da že pri prvih vožnjah s kolesom 
otrok uporablja kolesarsko čelado. Tudi takrat, 
ko otroka vozite na posebnem sedežu na 
svojem kolesu, mora imeti čelado. Tako se bo 
lažje navadil na njeno uporabo.
Vedno vztrajajte, da si otrok pripne čelado vselej, 
ko se vozi s kolesom. Ni pomembno, ali je to malo 
otroško trikolo ali veliko kolo, niti, ali se vozi po 
igrišču ali na cesti. Bodite vedno dosledni, saj se 
lahko nesreča ali padec pripeti kjerkoli. Največ 
nesreč in padcev je prav na otroških igriščih 
in dvoriščih. In tudi tukaj lahko čelada otroku 
zaščiti glavo pred morebitnimi poškodbami. 
Kolesarske čelade se navadimo kot pripenjanja 
z varnostnim pasom. Kdor se navadi na njeno 
uporabo, se počuti slabo, če je ne nosi.
Bodite pozorni in vedno otroka pohvalite, ko se 
sam spomni, da si mora nadeti čelado.
Tudi sami uporabljajte kolesarsko čelado med 
vožnjo s kolesom in bodite otroku za zgled. 
Otrok zelo pozorno opazuje vaše vedenje in bo 
sprejel čelado kot samoumevno, če bo tudi za 
vas samoumevna.
Z otrokom se pogovarjajte in mu predstavite 
smiselnost uporabe kolesarske čelade, pokažite 
mu na primeru, npr. z jajcem, ki se razbije, če 
ga vržemo na tla ter z jajcem, ki ima ovoj iz 
stiropora in se pri padcu ne razbije. Prav tako 
mu pokažite, kdo vse in pri katerih športih 
uporabljajo športniki čelado, ki naj mu bodo za 
vzor (smučarji, kolesarji, vozniki motornih koles, 
veslači na divjih vodah, alpinisti, padalci, hokejisti 
itd.). Razložite mu, da čeprav sam vozi varno, 
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v prometu velikokrat pride do nepredvidenih 
okoliščin, na katere ne more vplivati in so lahko 
zanj in njegovo glavo usodne.
Otroku razložite, kakšne so lahko posledice, če 
ne uporablja kolesarske čelade, katere poškodbe 
so najpogostejše in kako jih čelada preprečuje. 
Povejte mu, da se bojite, da bi si poškodoval 
glavo. Spodbujajte tudi otrokove vrstnike in 
prijatelje, da uporabljajo kolesarsko čelado, 
saj se bo otrok tako počutil bolj vključenega v 
skupino, kar je v mladosti izredno pomembno.

Varnost motoristov
Pogosto se vozniki konec tedna in v prostem času 
prelevijo v motoriste ter si tako privoščijo užitke. 
Motiv vožnje pri motoristih je preživljanje prostega 
časa, druženje, turistični ogledi ter preizkušnja 
lastnih sposobnosti in užitkov v tveganju.

Zaradi tega je ogroženost motoristov veliko večja 
in spadajo med ranljivejše udeležence v cestnem 
prometu. Poudariti je treba, da so zaradi značilnosti 
motorja motoristi slabše vidni in manj opazni ter 
pogosto vozijo prehitro ali pa jih drugi vozniki 
spregledajo ali odvzamejo prednosti.

Nasveti za večjo varnost motoristov:
pred vsako vožnjo preverite brezhibnost motorja 
ter pnevmatik,
nikoli ne vozite pod vplivom alkohola ali drugih 
prepovedanih substanc.
vedno uporabljajte zaščitno čelado in ostalo 
opremo, kot so ščitniki, jakna, rokavice (tudi 
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pri vožnji z mopedom ali kolesom s pomožnim 
motorjem do 25 km/h),
ne vozite prehitro, saj hitrost povečuje verjetnost 
padca, zmanjšuje zavorno pot, hkrati pa vas 
vozniki ne pričakujejo,
vedno vozite s prižganimi lučmi ter si nadenite 
odsevni telovnik, da boste bolje vidni in prej 
opazni, saj je vidnost ključna v prometu,
posebej bodite pozorni na vozila, ki zavijajo, da 
vas ne spregledajo ter na tovorna vozila, da se 
jim ne znajdete v nevidnem polju,
pri zavijanju in vožnji skozi ovinek bodite 
pozorni na to, da s celotnim telesom ne prečkate 
vmesne črte, 
raje kot sami se na pot odpravite v družbi več 
motoristov, da boste bolje opazni ter da boste 
skrbeli drug za drugega, nikakor pa ne tekmujte 
med seboj,
bodite pozorni na razne neravnine, pesek ali 
mokro in spolzko cestišče ter znižajte hitrost,
preizkušanje motorja, polaganja ovinka ter 
lastnih sposobnosti raje izvajajte na kakšnem 
varnem poligonu, nikakor pa ne na cesti, kjer so 
situacije težko predvidljive.

Z rednim vzdrževanjem ter vizualnim pregledom 
motorja pred vsako uporabo lahko prav tako rešimo 
marsikatero neljubo situacijo.

Ob lepih sočnih dneh vam želimo obilo užitkov in 
varno vožnjo tako s kolesom kot z motorjem.

Robert Vetrih,
komandir policijske postaje

policijski inšpektor I
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PVD SEVER ZA KOROŠKO
Odbor DRAVOGRAD

30 LET OD OSAMOSVOJITVENIH BOJEV 
NA KOROŠKEM IN V DRAVOGRADU
Koroška je imela leta 1991 
posebno mesto v vojni za 
samostojno Slovenijo. Danes na to 
našo aktivnost gledajo kot zgled 
za zaveznike, saj se je slovenska 
vojna dobivala na mejah in v 
glavah. Pri zavarovanju mejnih 
prehodov so ključno vlogo odigrali 
pripadniki milice. V letu 1991 so 
se aktivnosti milice na Koroškem 
stopnjevale ter dosegle največje 
vojne in borbene aktivnosti pri 

varovanju mejnih prehodov v 
dneh od 26. do 28. junija 1991. Po 
razglasitvi samostojne Republike 
Slovenije so enote koroške milice 
na vse mejne prehode izobesile 
novo slovensko zastavo, ki so jo 
varovale s pripadniki Posebne 
enote milice (PEM) in okrepljenimi 
vojnimi enotami milice. Pritiski in 
grožnje jugoslovanske armade so 
se v teh dneh močno stopnjevali 
in se nerazumno uresničili 27. 

in 28. junija, ko so z močnimi 
borbenimi sredstvi napadli mejni 
prehod Holmec, ki so ga varovali 
miličniki Postaje mejne milice 
(PMM) Holmec, Postaje milice (PM) 
Ravne na Koroškem, OM Mežica in 
OM Črna ob pomoči dveh vojnih 
oddelkov PM Slovenj Gradec in 
enot teritorialne obrambe. Siloviti 
napad jugoslovanske armade v 
jutranjih urah 28. junija na Holmcu 
je pustil nerazumljivo krutost, saj 
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sta pri obrambi prehoda padla 
miličnika PM Slovenj Gradec 
Bojan ŠTUMBERGER in Željko 
ERNOIČ, hudo ranjeni so bili trije 
miličniki, štirje pa lažje. Kljub 
temu so enote milice ob pomoči 
enot TO ubranile mejni prehod, 
razorožile vojake JA na stražnici 
Holmec ter tako izbojevale prvo 
bitko za samostojno Slovenijo. 

Dravograd na barikadah
Bilo je v četrtek, 27. junija, ko je 
iz Maribora proti Dravogradu 
krenila močna oklepno 
motorizirana kolona proti 
Koroški. Ta dan je potrdil slutnje, 
ki niso obetale mirne uveljavitve 
slovenske samostojnosti. Načrt 
Jugoslovanske armade je za 
območje Koroške predvideval 
zasedbo mejnih prehodov s 
pomočjo sil, ki bi prišle iz Maribora, 
vojašnice Bukovje, mejnih stražnic 
in s pomočjo miličnikov zveznega 
bataljona iz Beograda. Kolona se 
je ves dan prebijala po Dravski 
dolini, bila večkrat zaustavljena 
in se v zgodnjih jutranjih urah 
zaustavila pred Dravogradom. 
Barikada, nastala s pomočjo 
ogleda lokacije Ludvika Pušnika, 
ki je pripovedoval, da so na tem 
kraju Dravograjčani zaustavljali 
turške vpade na Koroško in 
komandirja Postaje milice 
Dravograd, je bila postavljena 
v poznih popoldanskih urah. 
Koordinacijo postavljanja 
barikade sta vodila načelnik 
oddelka za Ljudsko obrambo 

Dravograd in komandir Postaje 
milice Dravograd. Barikado so, 
ob pozivih obeh, postavljali 
krajani Mariborske ceste, izbrani 
posamezniki, obrtniki, materialna 
sredstva pa so prispevale delovne 
organizacije z območja občine 
Dravograd. Miličniki Postaje milice 
Dravograd in oddelek miličnikov 
Posebne enote milice so imeli 
nalogo, da zavarujejo promet in 
izgradijo barikade. Lega barikade, 
ki je bila premišljeno izbrana v tem 
najožjem delu, hkrati pa neugodna 
− zaradi lege neposredno nasproti 
vojašnice Bukovje, je kolono 
zadržala vse do njenega odhoda 
4. julija 1991. Pri nastajanju 
barikade so izgradnjo iz vojašnice 
Bukovje poskušali preprečiti s 
posamičnimi streli. Pogumni 
graditelji so delo nadaljevali in 
se niso ustrašili. Dravograjčani, 
pripadniki milice in TO se niso 
ustrašili groženj generala Rašete, 
da bo zravnal Dravograd z zemljo, 
če kolone ne spustijo naprej. 
Kljub vojaški in oborožitveni 
premoči, kljub oboroženemu 
spopadu, zaradi česar so se morali 
številni prebivalci spodnjega 
dela Mariborske ceste izseliti iz 
svojih hiš, ki so bile v oboroženih 
spopadih poškodovane, se 
Dravograjčani niso ne predali in 
ne ustrašili. Barikada na Mariborski 
cesti je zdržala vse do konca vojne. 
Zgrajena barikada pa sama po sebi 
ne bi zdržala neprehodnosti, če ne 
bi bila branjena. Zato je bila pred 
pripadniki TO zahtevna in težka 

naloga, kako jo zavarovati. Enote 
TO so bile pred barikado med 
dvema ognjema, ki so jo občasno 
okrepili streli ostrostrelcev in med 
obstreljevanjem je 28. 6. 1991 v 
jutranjih urah padel pripadnik TO 
Vincenc Repnik.

Za preprečitev zasedb mejnih 
prehodov Vič in Holmec so bili 
odrejeni še dodatni ukrepi, in sicer 
postavitev barikad na območju 
celotne občine Dravograd. 
Postavljene so bile barikade:

na Viški cesti (podrta 
drevesa);
na Mariborski cesti pri bazenu, 
zdaj Špar, tovornjak z lesom;
na Meži, železniška proga, na 
prehod postavljena vlakovna 
tovorna kompozicija;
v križišču Kovtrov most 
(lokomotiva);
na cesti proti Bukovju iz smeri 
Trbonj;
na Trbonjskem mostu;
na magistralni cesti 
Dravograd–Maribor v kraju 
Kozji Vrh tovornjak z lesom;
na magistralni cesti v 
Dravogradu, območje Sv. 
Duha in
na cesti Dravograd–Ravne na 
Koroškem pri Votli peči.

Vse barikade, razen barikade pri 
Votli peči, ki so jo postavili delavci 
železarne Ravne na Koroškem, 
so postavljali občani Dravograda 
v sodelovanju z delovnimi 
organizacijami, zasebniki in pod 
koordiniranim vodstvom milice 
in Oddelka za ljudsko obrambo 
Dravograd.

Helikopterski desant
Za zasedbo mejnih prehodov so 
imeli pripadniki JA načrtovane 
tudi okrepitve z miličniki iz 
Zveznega bataljona milice iz 
Beograda. 27. junija, okoli 13. 
ure, sta iz smeri Slovenj Gradca 
priletela dva vojaška helikopterja, 
na katera je bilo tudi streljano 
s strani miličnikov, ki so bili na 
barikadi na Meži v Dravogradu. 
Pilota sta imela nalogo pripeljati 
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PEM 91, na Viču po predaji stražnice JA
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pripadnike zveznega bataljona 
na MP Vič in Holmec. V strahu, 
da bosta sestreljena, sta pristala 
na nogometnem igrišču v 
Dravogradu. Takoj je bila 
sprožena akcija pripadnikov TO 
in milice za obkolitev in zajetje 
zveznih miličnikov. V zaseženi 
dokumentaciji so bili pomembni 
načrti, ki so pomagali pripadnikom 
TO in milice pri skupni obrambi 
Dravograda. Prav tako pa je vsebina 
dokumentov razkrila namene JA 
za območje celotne Slovenije, ki 
je veliko pripomogla k nadaljnjim 
odločitvam pri obrambah mejnih 
prehodov na slovenskih mejah. 
Pripadniki zveznega bataljona so 
se predali in bili odpeljani v zbirni 
center, od koder pa so jih kasneje 
transportirali nazaj v Beograd. 

Spopadi na Meži v Dravogradu, 
28. 6. 1991
Strateškega pomena za vojašnico 
Bukovje je bila cesta, ki vodi do 
vojašnice in povezuje Dravograd 
in Krajevno skupnost Trbonje. Prav 
zaradi tega so stekle aktivnosti za 
blokado te ceste. Barikada je bila 
postavljena pri podjetju DINOS na 
Meži. Neposredno na železniškem 
prehodu ceste pa je bila s strani 
železničarjev železniške postaje 
Dravograd postavljena večtonska 
motorna lokomotiva. Prav tako 
je bila postavljena blokada 
na trbonjskem mostu, ki so jo 
postavili vaščani in s tem preprečili, 
da bi motorizirana kolona lahko 
v tej smeri prišla do vojašnice 
Bukovje. Omenjene aktivnosti so 
popolnoma omejile dostop do 
vojašnice. V nadaljevanju pa je bila 
izvedena še telefonska blokada s 
strani pošte v Dravogradu.

Vodstvo vojašnice je v želji, da 
bi prišli do vseh omenjenih 
podatkov, pošiljajo patrulje 
v smeri skale nad Mežo, od 
koder so opazovali aktivnosti 
na območju Dravograda. Prav 
tako sta na tem mestu delovala 
ostrostrelec in mitraljezec. 
Pripadniki TO so dobili nalogo, da 

jih preženejo nazaj v vojašnico, 
kar jim je v oboroženem spopadu 
tudi uspelo. Zaradi oboroženih 
spopadov v samem naselju Meža 
so bili krajani primorani zapustiti 
svoje domove in so se lahko vrnili 
v svoje hiše šele, ko je zaplapolala 
slovenska zastava na skali nad 
Mežo. V spopadu na Meži je bil 
izvršen tudi napad na Postajo 
milice Dravograd, ki jo je zadelo 
več izstrelkov iz puškomitraljeza.
 
Predaja in prevzem stražnic
Stražnica Vič − Franc Leskovšek 
Luka, 28. 6. 1991
Stražnica je bila locirana tik 
nad mednarodnim mejnim 
prehodom Vič in od mesta 
Dravograd oddaljena le 3 km. Na 
stražnici je bilo 47 pripadnikov 
JA. Zaradi pomembnosti zasedbe 
mejnega prehoda sta se na 
stražnico prestavila pomočnik 
poveljnika iz vojašnice Bukovje 
in poveljnik interventnega 
voda. Na MP so miličniki do 27. 
6. 1991 v dopoldanskih urah 
normalno izvajali kontrolo 
prometa v sodelovanju s 
pripadniki in zaposlenimi 
cariniki. V dopoldanskem času 
se je na MP zglasil komandir 
stražnice in zahteval odstranitev 
že postavljenih tabel Republika 
Slovenija in snetje izobešene 
slovenske zastave. Na MP so 
bile poslane dodatne okrepitve 
miličnikov iz celotne koroške 
regije in enota Posebne enote 
milice. Pogajanja so bila izredno 
težka in zahtevna. Do spopada ni 
prišlo izključno zaradi strpnosti 
pogajalcev in izredno dobrega 
medsebojnega poznavanja 
vodstva JA na stražnici in vodstva 
na MP. Pri obkolitvi so sodelovali 
tudi pripadniki TO, ki so bili v 
pomoč miličnikom na MP, saj 
so bili le-ti obkoljeni s strani 
vojakov iz stražnice Vič. Da so 
se pripadniki JA iz stražnice 
predali, je pogojevala izredna 
iznajdljivost pogajalca, poveljnika 
posebne enote milice na MP. 
Predaja pripadnikov iz stražnice 

Vič, kjer je bil zajet tudi pomočnik 
poveljnika iz vojašnice Bukovje, je 
v nadaljevanju pogojevala, da so 
se predajale tudi ostale stražnice 
brez oboroženih spopadov, 
razen na Holmcu, na območju 
koroške regije. Pri pregledu 
dokumentacije, ki je bila najdena 
na stražnici Vič, so bila najdena 
številna povelja, ki so kasneje 
služila za ukrepanje na območju 
celotne Slovenije. Prav tako pa je 
bil najden dokument o uničenju 
MP Vič. Samo treznost pogajalcev 
pa je odločila, da ni prišlo do 
uresničenja tega povelja, saj 
bi bile izgube na obeh straneh 
izredno velike. 

Na območju MP se nahajajo tudi 
stanovanjske hiše in kmetijsko 
posestvo in po ukazu pripadnikov 
JA so morali stanovalci območje 
zapustiti. Prav tako pa so zahtevali, 
da se vsa živina spravi v hlev.

Stražnica Košenjak, 28. 6. 1991
Stražnica Košenjak je bila 
locirana nad Dravogradom, na 
1222 metrov n. v., pod vrhom 
Košenjaka. Na stražnici je bilo 
26 vojakov in komandir. Vodstvo 
UNZ Slovenj Gradec je predlagalo, 
da se vzpostavi stik s komandirji 
stražnic in se jim predstavijo 
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razmere ter priložnost, da se 
predajo, pri tem pa se jim zagotovi 
popolna varnost. Vzpostavljen 
je bil stik z bližnjim kmetom ob 
stražnici Košenjak, ki je odšel 
do komandirja stražnice in mu 
prenesel sporočilo komandirja 
PM, da se slišita preko telefona. 
V telefonskem pogovoru je 
bilo komandirju predstavljeno 
stanje; da se je predal pomočnik 
komandanta na stražnici Vič, kar 
je bilo ključno tudi za njegovo 
privolitev v predajo. Pred predajo 
pa se je želel preko telefona slišati 
s pomočnikom komandanta, 
kar mu je bilo tudi omogočeno. 
V poznih popoldanskih urah je 
na stražnico odšla patrulja PM 
Dravograd s komandirjem PM in 
zasebnim obrtnikom s tovornim 
vozilom. Komandir in vojaki so 
bili prepeljani v zbirni center v 
Slovenj Gradec in naprej v Celje, 
od koder so kasneje odšli domov.

Stražnica Libeliče, 28. in 29. 6. 
1991
Stražnica Libeliče je bila na 
Libeliški Gori nad vasico Libeliče, 
okoli 10 km oddaljena od mesta 
Dravograd. V pripravah na vojno 
so stražnico Libeliče okrepili 
vojaki iz Maribora. V času vojne 
je bilo na stražnici 49 vojakov. V 
večernih urah je bil vzpostavljen 
stik preko telefona kmeta, ki 
stanuje v neposredni bližini 
stražnice. V telefonskem pogovoru 
je komandir PM komandirju 
stražnice predstavil trenutne 
razmere in predlagal predajo z 
zagotovitvijo popolne varnosti. 
Komandir stražnice je takoj 
pristal na predajo. Na stražnico 
je odšla patrulja PM Dravograd 
s komandirjem, obrtnikom s 
tovornim vozilom in snemalcem. 
Ob prihodu na stražnico se je 
del pripadnikom s komandirjem 
predal in odšel na tovorno 
vozilo, medtem ko se skupina 
s pridodanim podoficirjem in 
oficirjem ter 20 vojakov ni hotela 

predati. Oficirja o predaji nista 
vedela ničesar. V času predaje 
vojakov iz stražnice in komandirja 
je skupina 20 vojakov z orožjem 
v zaklonih ob stražnici merila v 
komandirja PM in oficirja. Zato 
mu je bilo predlagano, da se 
opravi pogovor v stanovanjski hiši 
bližnjega kmeta. Po razgovoru so 
bili vojaki in komandir prepeljani 
v Slovenj Gradec in naprej v zbirni 
center.

V nočnem času, okoli 2. ure, je 
po telefonu poklical vaščan iz 
Libelič, da je pri njem vinjeni oficir 
iz stražnice Libeliče ter da želi 
pogovor s komandirjem PM. Po 
opravljenem razgovoru je odšel 
komandir PM v Libeliče, kjer sta 
se predala oficir in vojak. Ostalih 
20 vojakov in podoficir so se brez 
boja pripadnikom TO predali 
naslednje jutro, 29. 6. 1991.

Odhod motorizirane kolone
4. julija, ko obeležujemo občinski 
praznik, so se ob 7:40 začele 
aktivnosti za odhod kolone, ki je 
Dravograd zapustila v večernih 
urah, in sicer v spremstvu milice 
in TO.

Odhod zadnjega vojaka iz 
Dravograda
27. julija 1991 je v popoldanskih 
urah Dravograd zapustil zadnji 
vojak iz vojašnice Bukovje. 
Dravograd je postal svoboden. 

Vsi nekoč vojaški objekti na 
območju občine Dravograd so 
danes urejeni. Vojašnica Bukovje 
je preurejena v dvorec, stražnica 
Vič je vadbeni center policije, 
stražnica Libeliška Gora je dom 
Ajda, ki ga uporablja Ministrstvo 
za šolstvo, stražnica Košenjak pa 
je Planinski dom.

Tudi na ta način so Dravograjčani 
dokazali svojo organiziranost 
in teh objektov niso pustili 
propadati.

O bojih in aktivnostih 
v Dravogradu v času 
osamosvojitvene vojne so 
napisani številni članki in knjige. 
Prav tako obstaja obsežna filmska 
in fotografska dokumentacija. Iz 
vsega se da razbrati o premoči 
pripadnikov JA, o izredno veliki 
koncentraciji orožja na izredno 
majhnem prostoru, o psihološkem 
in fizičnem trpljenju pripadnikov 
TO, milice in občanov Dravograda, 
o izredno veliki materialni škodi, ki 
so jo utrpeli občani in organizacije 
in ne nazadnje o hrabrih dejanjih 
pripadnikov TO, ki so prihajali v 
Dravograd iz območja Velenja 
in celotne koroške regije, 
pripadnikov milice, ki se niso 
ustrašili letalskih napadov, vsi z 
namenom pomagati Dravogradu 
pri njegovi obrambi. Vsem skupaj 
nam je uspelo. 

Glede na vse aktivnosti, ki so se 
odvijale na območju Dravograda 
v času osamosvojitvene vojne, 
je Dravograd mesto herojev. 
Ponosen sem, da sem lahko bil 
eden izmed herojev, akterjev 
za obrambo Dravograda in 
osamosvojitvenih procesov. 
Prepričan sem, da bodo 
prihodnje generacije znale 
spoštovati in ohranjati izbojevano 
osamosvojitev. Dogodkov je bilo 
v letih pred, med in neposredno 
po vojni v Dravogradu še mnogo 
več in jih je zelo težko opisati v 
kratkem zapisu. Opise dogodkov 
sem črpal iz svojih lastnih zapisov, 
arhiva milice ter nekaterih akterjev 
pripadnikov TO, ki so delovali v 
Dravogradu.

Spoštovane in spoštovani, ob 
30. obletnici osamosvojitvenih 
procesov, ob dnevu državnosti in 
ob občinskem prazniku izrekam 
čestitke.
 

Članek in spomine zapisal: Željko 
Kljajić, veteran 1991

Foto: arhiv PVD
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Košarkarski klub Dravograd

Pregled sezone 2020/21
Kot v preostalih športnih 
društvih, klubih in organizacijah 
je bilo tekmovalno leto 2020/21 
specifično zaradi ukrepov za 
zajezitev epidemije. Tako niti en 
dan v sezoni nismo delovali v 
pogojih in na način, kot bi sicer. 
S pripravami na novo sezono 
smo s klubskimi ekipami začeli 
že v prvih dneh avgusta 2020, saj 
so nas že na začetku septembra 
čakale kvalifikacije za uvrstitev na 
prvoligaška tekmovanja. Bazični 
del priprav smo opravili v športni 
dvorani Špic D v Dravogradu, z 
mlajšim delom ekip pa v osnovni 
šoli v Šentjanžu pri Dravogradu. 
Prvoligaški status so si priborile 
ekipe mlajših pionirjev do 13 
let ter obe pionirski ekipi do 
15 let (dekliška in fantovska). 
Ostala moštva so ligaški del 
tekmovalnega leta začela v 
drugi ligi. Poleg omenjenih ekip 
smo na državnem prvenstvu 

nastopali še z ekipama do 17 let 
(A in B selekcija), ekipo do 19 let in 
člansko ekipo. Tekmovanje do 11 
in do 9 let je bilo zaradi epidemije 
odpovedano.

Članska ekipa je s pripravami 
začela sredi avgusta, a žal odigrala 
le eno uradno tekmo pred 
prekinitvijo tekmovanj. V mesecu 
marcu 2021 je Košarkarska zveza 
Slovenije sprejela odločitev, da 
članskih tekmovanj v 3. in 4. SKL 
v tem letu ne bo nadaljevala. 
So pa zato vse mlajše selekcije 
v septembru in do 20. oktobra 
odigrale kvalifikacije in večji del 
prvega dela tekmovanja. Od 20. 
oktobra 2020 do 15. februarja 
2021 smo bili na prisilnem počitku. 
Košarkaricam in košarkarjem 
smo čas krajšali s treningi preko 
elektronskih orodij. 15. februarja 
smo se lahko vrnili v prilagojen 
trenažni proces (brez kontakta, v 

skupinah po 10 vadečih), ki smo 
ga po »lockdownu« na začetku 
aprila vendarle lahko oplemenitili 
s treningi s kontaktom in 
pripravami na nadaljevanje 
tekmovalnega ciklusa. 25. aprila 
smo le dočakali prvo uradno 
tekmo – mladinsko. Vse ekipe 
mlajših starostnih kategorij tako v 
aprilu, maju in juniju nadaljujejo s 
tekmovanji. Odigran je bil zaostali 
del prvega dela tekmovanja in 
prilagojen drugi del. Za časa 
pisanja članka večina tekmovanj 
še poteka, zato končne uvrstitve 
naših ekip še niso znane. Dekliška 
ekipa do 15 let je v boju za nastop 
na finalnem turnirju.

Večjih prireditev žal nismo mogli 
izvesti, bomo pa v mesecu 
avgustu skušali izpeljati 5-dnevni 
počitniški kamp za naše najmlajše 
košarkarice in košarkarje, ki so 
bili v tem šolskem letu najbolj 
prikrajšani. Zaradi okoliščin nismo 
mogli izvajati treningov krožkov 
košarke po šolah. Vse otroke 
smo povabili na skupne treninge 
krožkov, a žal udeležba na teh 
treningih ne more biti primerljiva 
s tisto na šolah. Vsi skupaj upamo, 
da bo šolsko leto 2021/22 boljše.

ŠPORT
Judo klub Dravograd

SPREJEM DRŽAVNIH PRVAKOV V JUDU PRI ŽUPANJI 
OBČINE DRAVOGRAD
14. aprila 2021 je županja Občine 
Dravograd, ga. Marijana Cigala, 
gostila članici in člana Judo 
kluba Acron Slovenj Gradec ter 
njihovega trenerja.

Športniki, ki živijo na območju 
občine Dravograd, so namreč 20. 
marca 2021 v Novi Gorici osvojili 
kar štiri odličja v naslednjih 
kategorijah: 1. mesto − Nuša 
Perovnik do 48 kg, 1. mesto − 
Aljaž Gostenčnik do 90 kg, 2. 

mesto − Jevgenija Gajić do 48 
kg, 3. mesto − Žan Boženk do 66 
kg. Nuša, Jevgenija, Aljaž in Žan 
so se ob teh odličnih rezultatih 
v spremstvu trenerja Ruslana 
Yankovskyja udeležili sprejema 
pri županji Občine Dravograd, 
ge. Marijani Cigala. Predstavili so 
Judo Klub Dravograd, dosežene 
rezultate, njihovo poslanstvo, 
vrednote tega športa, vizijo in 
načrte za v prihodnje. Županja jim 
je iskreno čestitala in jim tako v 

zahvalo za dobro opravljeno delo 
kot tudi v spodbudo za naprej 
izročila simbolična darila. Posebej 
je poudarila, da morajo vztrajati 
še naprej in slediti svojim sanjam.
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Kakšen naslov, ste najprej 
pomislili! A če boste brali naprej, 
boste bolje spoznali Matjaža 
Ferariča, ki sicer ni razkril, kako 
dober je v peki palačink, je pa 
zagotovo mojster pristajanja z 
jadralnim padalom na elektronsko 
»palačinko«.

Član Koroške šole letenja Čuk 
Dravograd Matjaž Ferarič je 
sinonim za natančno pristajanje, 
eno izmed treh tekmovalnih 
zvrsti jadralnega padalstva 
in uživa sloves slovenskega 
Guinnessovega rekorderja 
z največ osvojenimi naslovi 
svetovnega prvaka v natančnem 
pristajanju z jadralnim padalom.
Kot nas je podučil, sta »uradni 
disciplini še akrobatsko letenje 
in daljinski preleti. Natančno 
pristajanje se izvaja na merilno 
»elektronsko palačinko«, na 
kateri je točka premera 2 cm, 
kar je najboljši rezultat in se od 
tam do 15 cm meri elektronsko, 
naprej pa ročno. V nasprotju 

z ostalima disciplinama je 
tekmovanje zelo enostavno za 
spremljanje, saj semafor pokaže 
rezultate najboljših pristankov, 
ki so praviloma do 5 cm, v 
težjih pogojih pa tudi več«. Od 
pilota zahteva zelo precizno in 
kontrolirano vodenje padala 
proti cilju, dobro poznavanje 
razmer, občutek za minimalne 
spremembe v finalnem delu in 
seveda ogromno koncentracije 
in psihološke stabilnosti. Že 
najmanjše napake in spregledane 
spremembe vetrovnih razmer 
tekmovalca stanejo vrhunskega 
rezultata.

Matjaž pravi, da pred 34 leti 
ni niti slutil, kam ga bo peljala 
športna pot. Alpinizem in 
letenje sta bila zanj nekakšen 
izhod iz tekmovalnega v bolj 
avanturistično obliko ukvarjanja 
s športom. Hitro je uvidel, da tudi 
taka oblika športa zahteva resen 
pristop in trenirano telo. Sprva 
bolj v alpinizmu, ki se je nekako 
zaključil v Himalaji in potem vse 
resneje v jadralnem padalstvu, 
ki je nekaj časa bilo tudi njegova 
služba. Prvi uspehi so bili dodatna 
spodbuda in od domačih tekem 
je preko mednarodnih tekmovanj 
leta 2003 na vrsto prišlo svetovno 
prvenstvo. Zmaga na njem je 
njegovo življenje usmerila v to 
disciplino, pri čemer si ni nikoli 
predstavljal, da bo to trajalo tako 
dolgo. Ni namreč običajno, da se 
z vrhunskim športom ukvarjamo 
tudi v tako zrelih letih (Matjaž 
bo letos praznoval 60 let), a ga 
vzdrževanje splošne kondicije, 
kopičenje občutkov in izkušenj 
in neobremenjena psihična 
stabilnost še vedno držita med 
najboljšimi tremi na svetovni 
lestvici. To mu daje zagon ter 
voljo za trening in tekmovanja. 
Od leta 2008 svoje znanje prenaša 
tudi na mlajše rodove tako 
doma kot v tujini, sodeluje tudi 

z reprezentancami Indonezije, 
Kanade, Srbije in Kazahstana. 

Na kratko so njegovi uspehi, 
prešteti v zmagah, naslednji: dve 
posamični zmagi in pet ekipnih 
na svetovnih prvenstvih, zmaga 
v posamični konkurenci na 
svetovnih igrah neolimpijskih 
športov, šest posamičnih zmag 
in pet ekipnih v skupnem 
seštevku svetovnega pokala, ena 
posamična zmaga in dve ekipni 
na evropskih prvenstvih. Leta 
2013 in 2015 je postal najboljši 
športnik Letalske zveze Slovenije. 
V zadnjih letih je bil tudi večkrat 
najboljši športnik Občine 
Dravograd v članski kategoriji, 
v letu 2019 pa je s strani Občine 
Dravograd prejel še priznanje za 
izjemne športne dosežke. 

Če vas je njegov uspeh navdušil, 
se lahko tudi vi pridružite Koroški 
šoli letenja z jadralnimi padali in 
morda boste prav vi tisti, ki boste 
popravili Matjažev rekord v številu 
»palačink«.

Avtor prispevka: KŠL Čuk 
Dravograd

Fotografije: osebni arhiv

Jadralno padalstvo

Matjaž Ferarič – Guinessov rekorder v »palačinkah«
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Koroški pokrajinski muzej

Koroška košta, Prehrambna dediščina treh dolin
Koroška košta je projekt 
Koroškega pokrajinskega 
muzeja, ki se navezuje na 
razglasitev Slovenije za evropsko 
gastronomsko regijo leta 2021. S 
projektom poudarjamo vsebine, 
ki so priložnost za ponovno 
odkrivanje raznovrstnosti, 
bogastva, znanja in okusov, 
značilnih za koroško okolje. 
Projekt temelji na trajnostnem 
razvoju, krepi promocijo koroške 
prehrambne dediščine in 
spodbuja lokalno samooskrbo.

Aktivnosti, kot so predstavitve 
mojstrov koroške košte, klepet 
o košti in beleženje jedilnih 
obrokov, potekajo že od začetka 
leta. 

Vsebine projekta Koroška košta 
pa lahko v celoti spremljate tudi 
v interaktivnem katalogu, ki je 
objavljen na naši spletni strani 
www.kpm.si.

Osrednji dogodek projekta je 
občasna istoimenska razstava 
Koroška košta, Prehrambna 
dediščina treh dolin. Z razstavo 
predstavljamo bogato in pestro 
tradicionalno prehrambno 
kulturno dediščino treh koroških 
dolin, značilno za 20. stoletje, 
prehrano kmečkih in delavskih 
okolij. Predstavljamo več kot 
90 tradicionalnih jedi in pijač, s 
podrobnejšimi opisi in dodanimi 
recepti pa osvetljujemo 26 

izbranih značilnih koroških jedi, 
med katerimi ima rženi kruh, 
pripravljen po stari recepturi z 
domačim kislim testom, prav 
posebno mesto. Rženi kruh je 
edino živilo, ki je vse do danes 
ohranilo navdih božjega, saj ga 
v procesu tradicionalne priprave 
blagoslavljajo. Posebnost pri 
peki kruha je priprava trent, ki so 
se v zadnjem času uveljavile kot 
spremljevalke raznih dogodkov 
in slavij. 

Tradicionalna koroška košta 
temelji na močnati hrani. Korošci 
smo izvrstni v pripravah številnih 
nudlnov in povitnekov z različnimi 
nadevi. Kločevi nudlni so danes 
prepoznana koroška jed, za 
najbolj okusne pa veljajo jegličevi 
(proseni) in makovi nudlni. 
Ajdov povitnek je z zvijanjem iz 
sredine zagotovo starosvetna 
jed. Posebnost priprave nudlnov, 
povitnekov, kipjenkov je tudi 
kuhanje na sopari. Med najbolj 
pogostimi domačimi testeninami 
so knole, flike in široki nudlči. 
Koroške košte si ne zamišljamo 
brez različnih vrst žgankov ter 
prazničnih velikonočnih šarkljev in 
pogač. Steljeraja v pozni jeseni je 
bilo zadnje večje opravilo v letu. Z 
obilno večerjo so praznovali likof, 
zaključek kmetovega delovnega 
leta, na kateri so postregli bobe, 
pisane pogače, presne krape in 
drugo. 

Med rastlinsko hrano izstopa 
krompir, ki je v 2. polovici 19. 
stoletja prevzel vlogo vodilnega 
živila v vsakdanji prehrani ter 
delno nadomestil starejše kaše. 
Še danes si jedilnih obrokov 
brez rәpičeve župe, repnega zósa, 
restane rәpe in mrzle rәpice niti 
ne predstavljamo. Pomembna 
sezonska zelenjava in stročnice so 
tradicionalno tudi zelje, rumeno 
korenje, bela repa, fižol in kumare. 
Na razstavi pojasnimo pojem t. i. 
koroškega kosila, v katerem ima 
pomembno mesto hrenov zós kot 
priloga kuhani govedini.

Na kolinah, največjem družinskem 
prazniku, se zberejo družinski 
člani, prijatelji in sosedje. Dobro 
se jé cel dan, večerja pa je posebej 
izdatna. Od nekdaj veljajo 
domači mesni izdelki (klobase, 
špeh, vratovina, šunka, kiblflajš 
in drugi) za vrhunske kulinarične 
specialitete. Grumpi (ocvirki) so 
osnovna zabela in nosilci okusa 
v koroški košti, saj ji dajo značilna 
vonj in okus. Meželi je prastara jed. 
Nekdaj so jo postregli ob polnoči 
na svatbah in sedminah. Danes 
je del gostinske ponudbe. Zelo 
priljubljene so prtene klobase, za 
pripravo katerih uporabijo manj 
kvalitetne dele prašiča. Jejo jih s 
kislim zeljem ali belo repo. Prava 
specialiteta, ki se pripravlja ob 
kolinah, je pečena kri. Tousti 
grumpi pa so specialiteta za 
sladokusce.

Mleko in mlečni izdelki so 
pomembna sestavina koroške 
košte, tako med značilne koroške 
jedi spada tudi sir, ki ga poznamo 
z uveljavljenim imenom koroška 
skuta s čebulo in bučnim oljem. 
Mošt je pijača za vsak dan in za 
praznik.

Na razstavi poleg predstavitve 
nesnovne prehrambne dediščine 
pozornost posvečamo izbranim 
predmetom kuhinjske opreme, 
posodju in pripomočkom 
iz zbirk, ki jih hranimo v 
muzeju. Razstavo začenjamo 
s predstavitvijo glinenega 
posodja. Na t. i. muzejskem 
‘otoku’ v etnološki zbirki se 
bodo zvrstile še predstavitve 
lesenega kuhinjskega posodja 
in pripomočkov, steklovine, 
emajliranega posodja in 
kuhinjskega tekstila. 

Razstavo smo nadgradili z 
vključitvijo dvanajstih dislociranih 
muzejskih stalnih razstav in 
zasebnih muzejskih zbirk, 
kjer so na ogled ambientalne 
postavitve dimnice, črne kuhinje, 
štedilniške kuhinje in materialna 

Sir ali koroška skuta, močka, 
prtene klobase in mrzva rә pica, 

kruhov hren in kuhana govedina, 
pokә rli ter mošt (foto: Tomo 

Jeseničnik, arhiv KPM)
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Klub Korošcev Ljubljana (KKL) 
je bil ustanovljen z namenom, 
da poveže Korošce, ki stalno ali 
začasno živimo v Ljubljani in 
okolici. 

Delujemo v naslednjih 
sekcijah: kulinarična, planinska, 
avanturistična, jadralska, 
golfska …  Prirejamo različne 
aktivnosti: mesečne okrogle mize 
z obvezno koroško tematiko, 
obiske kulturnih prireditev, 
izlete, tematska srečanja v naravi, 
martinovanje in prednovoletno 

srečanje. Vsako leto objavimo 
Bilten. Marca organiziramo dobro 
znani in posebni Koroški večer 
s plesom, pred korono že 27. po 
vrsti. Naš dolgoletni in priljubljeni 
predsednik je mag. Janko Arah.

Kulinarično sekcijo smo pred 
petimi leti reorganizirali in 
poimenovali »Koroška kuharija«, 
opremili z dizajniranimi zelenimi 
predpasniki,  t. i. *pingvinom*, 
kakor tudi s predstavitveno »dilo«, 
vse z logotipom Koroške kuharije. 
Vabila in recepte nam kreira 
oblikovalka. Že od samega začetka 

dediščina, povezana s kulturo 
prehranjevanja. 

Razstavo spremlja bogat 
pedagoško andragoški 
program. Izdelana je replika t. 
i. Makshoferjeve otroške mize. 
Originalna mizica je izvirala iz 
domačije p. d. Makshofer iz Črneč, 
izdelana je bila konec dvajsetih 
let 20. stoletja, podobne mizice 
so bile v tistem času pogosta 
oprema kuhinj. Načrt za repliko 
mize so pripravili Makshoferjevi, 
danes odrasli otroci Ivan Cehner, 
Mirko Cehner, Zvonka Perovnik 
in Vesna Perovnik. Izdelal jo 

je mizar Marko Gorenšek. 
Po novem bo razveseljevala 
najmlajše obiskovalce muzeja pri 
raziskovanju z vsebinami bogate 
prehrambne dediščine. Otroci 
se bodo lahko preizkusili v igri 
vlog ali pa bodo v interaktivni 
računalniški igrici odkrivali 
skrivnosti Vrhnjakove dimnice z 
Brdinj.  

V ugodnih epidemioloških 
razmerah bomo izvajali vodene 
oglede ter učno uro Košta pa že 
m’re b’t ter pedagoški delavnici Za 
vsako bolezen rožica raste in Kruha 
ne naredi moka, ampak roka.

Občasna razstava bo na ogled 
eno leto, do maja 2022. Avtorica 
razstave je Brigita Rajšter. 
Fotografije na razstavi so avtorsko 
delo fotografskega mojstra Toma 
Jeseničnika. Razstavne vsebine 
smo vsebinsko dopolnili z 
izbranimi odlomki iz literarnih del 
Prežihovega Voranca, kjer govori 
o hrani in načinih uživanja hrane.

Pravijo, da je kmetova košta štikl 
črnega kruha pa kregәl mošta cu. 
Kar cenijo sami, ponudijo tudi 
gostu. Na mizo položijo hleb 
rženega kruha, da si sam odreže 
kos in mu natočijo kregәl (kozarec) 
mošta.  

Vljudno vabljeni, da si razstavo 
ogledate.

Brigita Rajšter, 
Koroški pokrajinski muzej

Replika Makshoferjeve otroške 
mizice (foto: arhiv KPM)

Informacije
 

Muzej Ravne na Koroškem 
Na gradu 2 

Ravne na Koroškem

Občasna razstava bo na 
ogled do maja 2022

   
torek–petek: 9.00–15.00 

sobota: 9.00–13.00 

Klub Korošcev Ljubljana

LJUBLJANSKI KOROŠCI PRAZNOVALI JUBILEJNO 30. 
»KOROŠKO KUHARIJO« V DRAVOGRAJSKI OBČINI
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navdušeno  preizkušamo recepte 
naših koroških starih mam in 
babic na najrazličnejših lokacijah 
in prispevamo k ohranjanju 
prehrambne nesnovne  kulturne 
dediščine. Prav posebna kuharska 
knjiga bo rezultat naših tridesetih 
Koroških kuharij.

Za jubilejno praznovanje smo 
izbrali očarljivo Turistično 
kmetijo Jeglijenk na 
Selovcu nad Šentjanžem pri 
Dravogradu z nadvse prijaznima 
»birtoma« Alenko in Zdravkom 
Jeglijenkom.

Pred vsakim kuhanjem pripravimo 
dobrodošlico,  ki je bila  tokrat 
močno jubilejno obarvana, saj 
smo imeli kar nekaj dragih gostov, 
tudi Koroško regionalno televizijo 
in KTV Dravograd.

Ponudili smo  penino in kot  
že devetindvajsetič prej tudi 
tradicionalne KKL srčke iz 
koroškega kruha, tokrat obložene 
z domačo  Bučevo pašteto po 
libeliško, kupico koroškega 
šodoja ter kančkom koroškega 
hruškovega žganja ob spremljavi 
sušenih sočnih hrušk. Posebnost 
je bil dragoceni črničevc 

(borovničevo žganje, za liter 
katerega potrebujemo okoli 20 
kg borovnic), ponujen ob svežih 
borovnicah v papirnatih koških.

Začeli smo z udarnimi pesmimi 
kantavtorice Dunje Vrhovnik 
in  toplimi, spodbudnimi 
besedami  kustosinje in muzejske 
svetovalke gospe Brigite Rajšter. 
V nagovoru je naš dolgoletni 
predsednik mag. Janko Arah 
naznanil tudi našo novo 
internetno stran. Gospa  Janja 
Kresnik, profesorica  glasbe, je ob 
kitari zapela s svojim prijetnim 
glasom. 

Nato pa je gospod Simon Rožej 
(Šimi), zbiratelj starin, uokviril 
tokratno še posebej praznično 
jubilejno 30. Koroško kuharijo. 
Pripovedoval nam je o kmetiji 
Čujež in o nekdanjih različnih 
prehrambnih navadah na 
kmetijah. Prav on mi je namreč 
priskrbel stare recepte v obliki 
rokopisov, po katerih smo tokrat 
kuhali.

Pozdrave županje, gospe Marijane 
Cigala, nam je prenesel  prijetni, 
razgledani gospod Žarko Tomšič, 
direktor Javnega zavoda Dravit, ki 
nas je s humorjem in prijaznostjo 
na mah očaral z zanimivim 
pripovedovanjem o turizmu. Kot 
organizatorka tega dogodka sem 
seveda tudi jaz spregovorila nekaj 
besed. Ob koncu dobrodošlice je 
ob kitari zapel dr. Drago Rudel, 
direktor MKS (telemedicina). 

V starih časih so ob zakolu prašiča 
porabili tudi  jezik, možgane, srce, 
pljuča … Tako kot to zdaj počnejo 

in propagirajo vrhunski kuharji. V 
naši sekciji že pet let  kuhamo po 
teh načelih.  

Tokrat  smo kuhali po starih 
receptih gospodinje Matilde 
Prevalnik (roj. 1900 na premožni 
kmetiji Broman) s takrat velike 
kmetije Čujež iz Stražišča nad 
Prevaljami.

Udeleženci so presenečeni zelo 
pohvalili prvo in drugo predjed, 
to sta možganov zvitek, prelit s 
hladno in osvežilno drobnjakovo 
omako ter telečjo kostno juho z 
riževimi cmoki.

Tudi glavne jedi so jedce močno 
očarale: v pečici pečen sočen 
pretaknjen telečji jezik z gobami, 
jajčne krpe in omaka iz rumenega 
korenja ob spremljavi sezonske 
berivke z bučnim oljem. Janeževi 
upognjenci, spomin na otroštvo, 
in hladen, osvežujoč bučni 
kompot so bili pika na i. Na koncu 
sta se prilegli pelinova grenčica in 
seveda kava. 

Bernarda Lasan je s pomočnicami 
tudi tokrat okrasila mize, da je bilo 
užitek jesti v tako lepem okolju. 
Nahranili smo 21 ljudi. Drago 
Rudl  je skrbel za  dobro voljo med 
kuhanjem, tako da so iz kuhinje 
poleg omamnih vonjav prihajali 
še zvoki koroške pesmi. Pridružil 
se nam je tudi Prevaljčan Marko 
Kavtičnik, poklicni glasbenik, tako 
da glasbi in petju ter smehu še po 
večerji ni bilo ne konca ne kraja. 

Doroteja Omahen, vodja 
Kulinarične sekcije Koroška 

kuharija Kluba Korošcev Ljubljana 
in glavna organizatorka tega 

dogodka
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Turistično društvo Dravograd
Letošnje leto se je zaradi že 
dobro znane situacije, povezane 
s koronavirusom, začelo in 
nadaljevalo kot lansko, prireditve 
in tudi turistično-promocijske 
dejavnosti so bile onemogočene 
tako pri nas kot tudi drugje po 
svetu. Kolikor se je le dalo, smo si v 
TD Dravograd prizadevali in iskali 
rešitve, ki pa jih je težko najti, če 
pa smo vsi vajeni stika in druženj. 
Seveda smo iskali poti do ljudi in 
seveda smo veseli sprostitev, ki se 
obetajo …

V Turističnem društvu Dravograd 
smo si vzeli malce časa predvsem 
za razmislek, kako naprej v teh 
težkih časih. Treba je bilo razmisliti, 
kako vseeno izvajati aktivnosti v 
času, ko so pravzaprav turistična in 
kulturna dejavnost ter dejavnost 
dogodkov onemogočene. 
Marsikdo je morda pomislil, da 
se nič ne dogaja, pa vendar se je 
… Malo bolj po tiho in skrito ter z 
grenkim priokusom.

Pomlad smo pričakali v veliki 
žalosti, saj nas je meseca februarja 
zapustil dolgoletni član, član 
nadzornega odbora TD Dravograd, 
velik dobrotnik in človek, gospod 
Ferdinand Gnamuš. Vedno je 
bil naš podpornik, ogromno je 
vedel o svojem kraju in svoje 
znanje nesebično delil z mlajšimi, 
predvsem pa je znal pristopiti 
k človeku. Bil je človek z veliko 
začetnico. Pogrešali ga bomo. 

V individualnih akcijah smo 
poskušali olepšati vpadnice v 
našo občino, pokosili smo travo 
in uredili gredice. Hvala za delo, 
ki ga člani opravljajo povsem 
prostovoljno.

Izdelava cvetnonedeljskega 
snopa je odpadla oziroma je bil 
snop drugačne oblike – bil je 
delo otroških rok. Postavljen je 
bil pri vhodu v našo farno cerkev. 
Velikonočni zajčki iz lesa na 
našem trgu, pri cerkvi sv. Vida, pa 
so bili majhna, simpatična novost 
in so mimoidoče pozdravljali vse 
do bele nedelje.  

V mesecu juniju smo bili 
s strani PGD Dravograd in 
AMZS Dravograd ter drugih 
organizatorjev povabljeni k 
sodelovanju ob prihodu Deželaka 

Junaka in seveda smo dobrodelno 
akcijo za otroke brez oklevanja 
podprli.  

V prihodnje imamo načrtovane 
prireditve, ki jih bomo poskušali 
izpeljati ... vsaj prilagojeno. Najbolj 
veseli pa bi seveda bili, če bi 
potekale popolnoma sproščeno. 
To bo mogoče le, če bomo vsi 
skupaj pozitivno naravnano 
skrbeli najprej za svoje zdravje in 
seveda tudi za druge. Prav to vam 
želimo, bodite zdravi!

Hvala vsem članom za 
požrtvovalno, prostovoljno delo, 
potrpežljivost in dobro voljo.

Hvala vsem podpornikom. 

Vabljeni tudi vsi, ki bi se nam radi 
pridružili, vedno smo odprti za 
nove člane in se veselimo novih 
moči.

Danijela Zeme Pečnik,
predsednica TD Dravograd

Umestitev občine na turistični zemljevid

Kaj je tisto, kar dela občino, ki leži na stičišču treh 
dolin in sotočju treh rek, prepoznavno?
Partnerstvo za Pohorje, ki zajema 
19 občin in pet partnerjev iz 
gospodarstva, že poldrugo 
leto sledi svoji viziji in ciljem 
po oblikovanju prepoznavne 
zelene destinacije Pohorje z 
uveljavljeno tržno znamko. Med 

njimi je tudi Občina Dravograd, ki 
aktivno sodeluje na vseh nivojih 
delovanja.

Po usklajeni in sprejeti Strategiji 
razvoja Pohorja, ki je identificirala 
ključne izzive na področju 

gospodarstva, kmetijstva, 
infrastrukture idr., smo se 
septembra usmerili še v pripravo 
turistične strategije, ki bo skozi 
posnetek stanja in oblikovanja 
vizije ter ukrepov nastavila smer 
akcijskega načrta do leta 2027.
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S fokusno skupino Občine 
Dravograd, ki so jo sestavljali 
ključni deležniki s področja 
turizma (Žare TOMŠIČ, direktor JZ 
Dravit Dravograd; Katja ČEVNIK, 
TIC Dravograd; Jože KRAMER, 
ZKD Dravograd; Milena MENDAŠ, 
TD Dravograd, svetnica Občine 
Dravograd; Marjan EPŠEK, 
predsednik PD Dravograd; 
Valentin URŠNIK, potencialni 
ponudnik), smo imeli 26. 10. 2020 
skupno delavnico, na kateri smo 
prepoznali, kaj je tisto, kar dela 
občino posebno in unikatno v 
primerjavi z drugimi. 

Prepoznane prednosti občine so: 
lega na stičišču treh dolin, sotočje 
treh rek, center Koroške, logistična 
povezava z železnico in cestami 
v vse smeri, bližina državne 
meje z Avstrijo, vzletišče Libeliče 
(prevozi, preleti, padalski skoki), 
postajališče za avtodome ob reki 
Dravi v bližini Libelič, neokrnjenost 
in prvinskost, izjemne naravne 
danosti (Dravograjsko jezero, 
mineral dravit, naravni rezervat 
Bukovje, krajinski park Košenjak-
Velka, 100-letne lipe), območje 
Geoparka Karavanke, ohranjena 
kulturna dediščina (Dvorec 
Bukovje, cerkve sv. Vida, sv. 
Križa, sv. Petra na Kronski Gori, 
muzejske in etnološke zbirke, 
vas Libeliče), razvita in raznolika 
društvena dejavnost, Dravska 
kolesarska pot, učne, pohodne 
in planinske poti, licencirani 
planinski in kolesarski vodniki, 
razvita infrastruktura za šport 
in rekreacijo (igrišča, dvorane, 
smučišče Bukovnik), kulturni 
dogodki in prireditve skozi vse 
leto ter tradicija in industrija 
predelave lesa (koncentrirana v IC 
Otiški Vrh).

V okviru nadaljnjega razvoja na 
področju turizma in v okviru 
akcijskega načrta občine, ki 
je v pripravi, smo identificirali 
naslednje priložnosti občine: 
izboljšanje fizične in informacijske 
dostopnosti za vse (družine z 
majhnimi otroki, starostnike 
in druge osebe s posebnimi 
potrebami), izboljšanje 
trajnostnega prometnega 
sistema za dvig kakovosti bivanja 
občanov, boljše koriščenje 
potenciala železniške povezave v 
turistične namene (npr. kolesarski 
vlak) z izgradnjo manjkajočih 
odsekov Dravske kolesarske 
poti (Dravograd–Podvelka) in 
kolesarske poti Štrekna (Otiški 
Vrh–Dravograd). Potrebna bi 
bila tudi ureditev prometne 
infrastrukture s parkirišči in 
razgledišči na območju Pohorja, 
ureditev plovnosti reke Drave, 
vzpostavitev dodatnega 
postajališča za avtodome, 
coniranje in ureditev režimov na 
zaščitenih območjih in na območju 
Natura 2000, zelena in kakovostna 
nadgradnja obstoječih poti 
(enotna označitev, ponudba 
doživetij, interpretacija). Potencial 
imajo panoramski preleti iz Libelič 
čez Pohorje, letalski prevozi 
turistov in smučarjev. Glede 
na trend porasta kolesarskega 
turizma bi bilo treba oblikovati 
celovito ponudbo za kolesarje 
(gostinska ponudba, servis, 
izposoja, polnilnica, atrakcije za 
dodatno doživetje). Ne smemo 
pozabiti tudi na razvoj novih 
butičnih turističnih produktov, 
ki združujejo lokalno dediščino, 
naravne vrednote in koroško 
gastronomijo, povečanje števila 
gostinskih ponudnikov s ponudbo 
lokalnih kulinaričnih posebnosti, 
osveščanje in spodbujanje mladih 
k ohranjanju kulturnega izročila, 
organizacijo kakovostne kulturne 
prireditve širše prepoznavnosti, 
povečanje nočitvenih kapacitet 
za razvoj športnega turizma, 
podporo razvoju ekološkega 
kmetovanja in spodbujanje 
dopolnilnih dejavnosti na 
kmetiji (odprte kmetije, 
pridelava, predelava in prodaja, 

nastanitev, lokalna samooskrba), 
usposabljanje nosilcev 
turistične dejavnosti (marketing, 
digitalne kompetence, tuji 
jeziki), digitalizacijo turistične 
ponudbe (mobilne aplikacije, 
QR kode, navidezna resničnost, 
multivizije, spletna prodaja, 
interaktivni zemljevid ipd.), 
valorizacijo snovne in nesnovne 
dediščine, vzpostavitev Lesnega 
centra Otiški Vrh, povezovanje 
ponudnikov in ponudbe v regiji in 
na celotnem Pohorju ter izvajanje 
promocijskih aktivnosti po 
različnih kanalih (zlasti digitalnih) 
za dvig širše prepoznavnosti 
turističnih znamenitosti in 
kulturnih prireditev občine.

Glede na potenciale občine se 
zavedamo, da je dela še veliko, 
vendar je z določitvijo prioritet 
mogoče, da bi v naslednjih petih 
letih nekatere izmed njih tudi 
uresničili. S pomočjo vključenosti 
občine v Partnerstvo za Pohorje 
se bodo določene vsebine izvedle 
v okviru skupnih ciljev, kar bo 
privedlo do sinergijskih učinkov 
širšega območja.

Letos so ključne aktivnosti 
Partnerstva za Pohorje usmerjene 
v oblikovanje celostne grafične 
podobe Pohorja (blagovne 
znamke, krovne spletne strani 
in turistične karte Pohorja), 
prav tako pa tudi v vzpostavitev 
sedmih novih krožnih kolesarskih 
poti po gozdnih cestah Pohorja 
in izdelavo idejne zasnove za 
povezovalno enoslednico med 
Bike Parki.

Več informacij 
v zvezi z aktivnostmi 

Partnerstva za Pohorje:

Klavdija Gornik, 
koordinatorica:

070 455 405
klavdija.gornik@rra-podravje.si

Mihaela Škrlj Brglez, 
koordinatorica za koroško regijo 

v okviru priprave turistične 
strategije: 

041 636 990
info@anovamarketing.si
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Zgodovinarsko društvo Dravograd

2. svetovna vojna
Dan, ko so bombe padale na Dravograd

5. aprila 1945 sta bila v 
bombnem napadu zaveznikov 
na Dravograd poškodovana 
železniški most in tretji 
blok nove hidroelektrarne, 
povsem uničene pa zgradbe 
ob elektrarni. Praktično vse 
do danes ni bilo znano, da 
elektrarna sploh ni bila cilj in 
da je bila zadeta po nesreči. 
Nastopil je zadnji mesec 2. 
svetovne vojne in zavezniki so 
bili v Nemčiji, na zahodu preko 

Rena in na jugu pri Bavarski, 
sovjetska Rdeča armada pa je 
marširala proti Berlinu. Na našem 
koncu je bilo zatišje pred nevihto 
– z Balkana so partizanske sile in 
Rdeča armada začele pred seboj 
valiti na tisoče nemških vojakov z 
njihovo opremo. 

Vsi so se pripravljali na neizbežen 
konec vojne in nihče od njih 
ni želel biti zajet nekje sredi 
Balkana in biti predan negotovi 

usodi. Zavezniške sile, predvsem 
letalstvo, je asistiralo pri zajetju 
nemških in kvizlinških sil, tako da 
so uničevali infrastrukturo pred 
njimi. Ena od takih tarč je bil tudi 
železniški most čez reko Dravo 
pri Dravogradu. Nesrečnik je bil 
po miniranju 7. aprila 1941 dve 
leti pozneje zgrajen na novo in 
čezenj je že od konca 19. stoletja 
potekala trasa Celje–Zeltweg. 

Bombni napad
5. aprila 1945 se je v oporišču na 
jugu Italije v Manduriji, na sami 
peti italijanskega škornja, ob pol 

5. aprila 1945 je Dravograd doživel najhujši napad v sodobni zgodovini, 
ko je 32 letal ameriškega letalstva napadlo železniški most, pri tem pa 

povsem uničilo zgradbe pri elektrarni. (foto: Aleš Mlačnik)

Bombe letijo nad železniški most v 
Dravogradu – odvržene so bile že 
dva kilometra prej, na sliki lahko 

prepoznate Jelenkov potok in 
Dulerja na levem bregu in Tribej na 

desnem.

Prvi val je posnel prve eksplozije 
ob 11:40. Bile so kratke in večina je 
pokrila Špicfeld in ena tudi most, 

katerega luknja je vidna še danes.

Drugi val bombnikov je pokril most 
in razsul Gollovo rafinerijo.

Tretji val je naletel na tarčo, 
pokrito z dimom in stresel bombe 

na sredino oblaka, ki ga je veter 
pomaknil proti trgu in elektrarni, 

zato je večina bomb zadela 
elektrarniško infrastrukturo.
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osmih zjutraj začelo dvigovati 
32 letal 450. bombniške skupine 
ameriškega letalstva. Njihov cilj je 
bil prav železniški most na križišču 
v Dravogradu. Letala so letela nad 
Italijo in čez Tržaški zaliv in malo 
pred enajsto uro obrnila nad 
Latisano nad Tržaškim zalivom 
proti Celovcu. Ko so dosegla reko 
Dravo, so obrnila proti vzhodu in 
Dravogradu. Med 11:40 in 11:47 
je 32 bombnikov B-24 Liberator 
na tarčo odvrglo 78 ton bomb z 
višine okoli 5500 metrov. Pri tem 
niso naleteli na nikakršni odpor 
ne protiletalskega topništva na 
tleh in ne nemških letal – Luftwafe 
je bila v tistih časih, razen okoli 
velikih mest v Nemčiji, praktično 
že uničena.

Ko so prve bombe zažvižgale nad 
Špicfeldom, so se v Dravogradu 
oglasile sirene. V sedmih minutah 
se je celo območje zavilo v dim. 
Letala so nato odletela preko 
Slovenj Gradca nazaj proti 

Jadranu, petnajst minut pozneje 
so bila že nad Kvarnerjem in 
nekaj čez 14. uro doma v bazi v 
Manduriji.

Ameriško letalstvo je bilo zelo 
natančno, ko je šlo za zapisovanje 
bombnih napadov in zgodba o 
Dravogradu ne bi bila mogoča, če 
ne bi po naključju naleteli na Marka 
Worthingtona, zgodovinarja in 
kronista 450. bombniške skupine. 

V zapisniku piše tudi, da letala v 
napadu niso imela lovske zaščite, 
da pa je nad Dravogradom in 
okolico takrat nekaj 100 metrov 
višje krožilo osem lovskih letal 
P-38. Dan je bil jasen, le na 10 
kilometrih višine so se vlekli 
cirusi. 

Polet od italijanske pete do 
Dravograda in nazaj
Letala so bombe odvrgla že pred 
Vičem, potem pa so proti tarči 
padale kar nekaj časa. Vodilna 
eskadrilja osmih letal je zamudila 
začetno točko in je morala narediti 
360-stopinjski obrat, zato so 
bombe odvrgli kot zadnji. Tako je 
prvi val odvrgel bombe na most, 
ki je izginil v oblaku dima. Bombe 
drugega vala so bile zato manj 
natančne in so preletele most. 

V poročilu pišejo, da so zadeli 
skladišča južno od mosta in da je 
bila opažena velika eksplozija. Šlo 
je seveda za Gollovo rafinerijo, ki 

Zgodovinarsko društvo se 
za pomoč zahvaljuje Marku 
Worthingtonu, zgodovinarju 
in kronistu 450. bombniške 
skupine. Na spletni strani 
450thbg.com je sestavil izjemno 
izčrpno zgodbo o možeh, ki so 
leteli nad balkanskim koncem 
Evrope in pripomogli k padcu 
nacizma. 

Četrti val bi moral biti v bistvu 
prvi in je bombe odvrgel ob 11:47. 
Tarča je bila popolnoma zakrita in 
tudi tu so bombe pokrile Špicfeld 

in območje elektrarne.

Izvidniška slika je pokrila vse 
vidne zadetke, napisana so 

imena glavnih bombarderjev 
vsake od štirih eskadrilj in njihova 

natančnost. 312 bomb, 127 
zadetkov je zaznanih. Od tega 

je eden zgrešil cilj za več kot 300 
metrov, bomba pa je padla na rob 

obzidja.

Bombe so odkrivali še dolga leta 
po napadu, nazadnje tudi pri 

gradnji dvorane Špic D.

Železniški most je preživel napad 
in služil svojemu namenu vse do 

leta 1965. Originalna luknja je 
ostala vse do danes.

Ena bomba je zadela tudi jez 
hidroelektrarne in poškodovala 

vstopni del do turbin.

Slika, ki visi na steni upravne 
zgradbe na elektrarni in je 

umetniška upodobitev poškodb po 
napadu. 
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so jo porušili do tal. Tretji val je prav 
tako odvrgel bombe v gost dim, 
kjer je bil železniški most, vendar 
je jugozahodni veter takrat dim 
že razpihal nad Špicfeld in bombe 
so pokrile celotno območje vse 
do zahodnih vrat trga. Zadnji 
val, ki je moral obrniti, je odvrgel 
bombe, ki so zamudile in odletele 
nekoliko bolj severno v območje 
elektrarne.

V zapisih te misije številka 254 je 
moč najti vse, od števila bomb, 
ki so priletele znotraj 300 metrov 
(1000 čevljev) od tarče in eno, ki 
je priletela znotraj 600 metrov 
(2000 čevljev) pa do natančnosti 
ciljanja bombarderjev na letalih 
in celo to, kdo so bili fotografi, ki 
so bili zadolženi za fotografiranje 
napada.

Ciljali so most, zadeli 
elektrarno
Na tleh so bili seveda manj 
natančni. V obeh velikih knjigah o 
Dravogradu je ta napad netočno 
predstavljen, zgrešen je tudi 
datum. Zavezniki niso napadli 
elektrarne, saj je veljalo, da ob 
koncu vojne na okupiranih 
območjih niso rušili ključne 
infrastrukture, ki bi koristila v času 

svobode. Na žalost se je zgodilo 
prav to. Če je ena od bomb v 
zadnjem valu poškodovala tretji 
steber elektrarne, so preostale 
popolnoma uničile vse zgradbe 
in inštalacije, kar je efektivno 
zavleklo popolno delovanje vseh 
stebrov vse do leta 1955. V napadu 
je izginila tudi Gollova rafinerija, 
primarna tarča − most pa je dobil 
nekaj poškodb, a ne tako usodnih, 
da ga ne bi bilo mogoče kmalu 
popraviti. Kljub nekaj luknjam 
je služil vse do konca severne 
železnice leta 1965 in kot priča 
dogajanja stoji še danes. 

V Dravogradu je bombni napad 
zahteval med 11 in 12 žrtvami, 
ne vemo pa, ali se k temu številu 
štejejo tudi tisti, ki so delali na 
elektrarni. Že v tednih, ki so 
sledili, so se skozi Dravograd 
začele valiti kolone vojaških in 
civilnih beguncev, ki so se želele 
predati angleški in ameriški 
vojski, ki je zasedla avstrijski del 
Koroške. Most, bombardiran 5. 
aprila, pri tem ni imel ključnega 
pomena. Dravograd je bil potem 
osvobojen 12. maja 1945, ko so 
vanj vkorakale čete 8. vojvodinske 
udarne brigade.

Ljudje se poslavljajo, 
spomeniki ostajajo
Posledice napada 5. aprila 
so ostale vidne še nekaj časa 
– Špicfeld je bil lepo preoran, 
nekaj bomb je poškodovalo 
tudi pokopališče. Elektrarno so 
popravili in že v jeseni se je zavrtel 
prvi steber, spomladi leta 1946 pa 
drugi. Gollova »šmirfabrika« je 
odšla v zgodovino že pred tem. 
Stari Goll je umrl nekaj mesecev 
pred vojno na naših tleh, večina 
potomcev se je razselila po svetu. 
Ostala je le Mici. 

Zgodovinarsko društvo Dravograd prosi, če kdo pozna še kako živo pričo tega dogodka ali potomce, ki 
bi povedali zgodbe tega dneva, da lahko dopolnimo pričevanje o tem dogodku. Stik z nami najdete na 

www.zddravograd.com ali Facebooku.

Fotografija posadke 720. 
eskadrilje, prvi z leve stoji 

bombarder Pinky Levis, ki je tudi 
vodil četrti val nad Dravogradom.

Elektrarniške zgradbe so bile 
dokončno obnovljene v letih 

po vojni, elektrarna pa je polno 
zaživela leta 1955. (foto: Aleš 

Mlačnik)

Naša elektrarna, ki je del zapuščine Tretjega rajha, sploh ni bila cilj 
napada, je pa z dvema stebroma spet delovala že spomladi leta 1946. 

(foto: Aleš Mlačnik)
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Tudi nekaj urbanih legend 
lahko takoj ovržemo – jama na 
Lajti za vodnim bazenom ni od 
bombe in ne, letala prav tako 
niso porušila Koutrovega (ali 
Kolterjevega, kot je pravilno) 
mosta na Meži, ta je padel že 7. 
aprila 1941, ko je jugoslovanska 
vojska skušala preprečiti prodor 
nemških planincev z levega 
brega Drave proti Slovenj Gradcu. 
Med različnimi gradnjami na 
Špicfeldu je bilo odkritih kar nekaj 
neeksplodiranih bomb iz tega 
napada – nazadnje med gradnjo 
dvorane Špic D kar tri. 

Kar pa se tiče Američanov – 450. 
bombniško skupino kot del 47. 
bombniškega krila so sestavljale 
štiri eskadrilje – 720., 721., 722. 
in 723. Imenovali so se tudi 
»bombažni repki« (Cottontails), 
ker so imeli smerna krmila na 
letalih obarvana belo. 

Napad na Dravograd je bil zadnja 
misija na jugoslovanska tla – dan 
poprej so uničili most pri Sulmu na 
avstrijskem Štajerskem. Naslednja 
dva tedna so bombardirali cilje 
na Severu Italije in še dvakrat 
v Avstriji. Zadnjo misijo so 
odleteli 26. aprila, ko so v Italiji 
bombardirali skladišče streliva 
pri Casarsi. Za Cottontailse je bila 
vojna na evropskih tleh končana, 
meseca maja so se vrnili v ZDA, 
kjer so se prešolali na leteče 
trdnjave B-29. Z njimi bi morali 
oditi na Pacifik, a je bilo vojne prej 
konec. 

Po vojni so bombniško skupino 
15. oktobra razpustili. Skupina je 
bila formirana skoraj natanko dve 
leti pred napadom na Dravograd, 
6. aprila 1943 v Idahu v ZDA, njen 
najbolj znani napad pa je napad 
na Hitlerjevo nafto v romunskem 

Ploestiju, spet točno eno leto pred 
Dravogradom, 5. aprila 1944. Na 
slovenskih tleh je ta skupina 14. 
oktobra 1944 napadla železniški 
most v Mariboru.

Kaj dodati za konec? Malo je 
pričevanj iz 2. svetovne vojne 
še živih ljudi, tako tistih, ki so 
bili v Dravogradu v času napada 
večinoma še otroci, enako je živih 
le še nekaj članov 450. bombniške 
skupine. Edino, kar ostaja, so tarče, 
ki še stojijo. Nesrečni železniški 
most, ki je prvič stal tam že 
leta 1879 in še stoji, prav tako 
elektrarna. In tako bo še naprej.

450. bombniška skupina je 
letela z B-24 Liberatorji. Letalo 
je opravilo levji delež rušenja 

fašističnih režimov v drugi polovici 
2. svetovne vojne v Evropi. Repi 

letal štirih eskadrilj so bili obarvani 
v belo, zato so tudi imeli vzdevek 

»bombažni repki«.

Iz fotografije eksplozij je nastal tudi 
natančen zapisnik, koliko bomb je 
padlo in kam so padle. Odvrženih 
je bilo 312 bomb, prepoznanih je 

bilo 127 eksplozij. Medtem ko so v 
Dravogradu preštevali mrtve, so se 

Američani šli statistiko.

Drugi list zapisnika razkriva 
formacije vseh štirih valov in 
število narejenih posnetkov s 
kamerami – teh je bilo vsega 

skupaj 10.

Tretji list zapisnika razkriva, 
da je bilo na vsako od 32 letal 

naloženih 10.500-funtnih bomb z 
razstrelivom RDX, hitrost letal pa je 
bila 160 vozlov ali okoli 300 km/h.

Letala so zjutraj vzletela s 
skrajnega juga Italijanske pete in 
malo pred dvanajsto odvrgla svoj 

tovor na Dravograd.
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Paranormalni pojavi v Dravogradu – 2. del

Lačni, prezebli, izmučeni in pozabljeni
 
Že res, da smo napovedali hudo kugo v preteklosti Dravograda 
in zlovešča znamenja, a ker je prva letošnja številka namenjena 
zgodovini HE Dravograd, pa naj bo še ta strašljiva legenda.

Ena od najbolj prepoznavnih 
zgradb v Dravogradu ni hiša, 
pač pa podolgovata reč čez reko 
Dravo, kjer se vrtijo tri turbine in 
delajo elektrone in elektriko. 

Niti naša mala tovarna elektrike 
ni imuna pred paranormalnimi 
pojavi in to vse od začetka gradnje 
med 2. svetovno vojno. Kot vemo, 
so Nemci elektrarno v glavnem 
gradili z mobilizirano delovno 
silo iz naših krajev in suženjskimi 
ruskimi vojnimi ujetniki, ki so 
prebivali v razdrapanih barakah in 
v nečloveških razmerah ustvarjali 
pogoje za Hitlerjevo elektriko. 

Elektrarna je bila že skoraj 
dograjena, ko je (nenamerno) 
‘kasirala svojo porcijo’ ob 
zavezniškem bombnem napadu 
5. aprila 1945. Ameriška letala so 
do tal porušila okoliške zgradbe 
in močno poškodovala jez.

Elektrarna je bila povsem 
popravljena in dokončana šele 
leta 1955, čeprav so prvi steber 
v uporabo predali že jeseni 1945. 
No, elektrarna, ki ima dvojčico 
v Labotu, pa ima tudi temne 
skrivnosti. Od več kot 500 ruskih 
in drugih vojnih ujetnikov jih je 
veliko umrlo zaradi lakote, bolezni 
ali poškodb pri delu. Nekatere 

umrle je nato Drava nosila do Fale 
in še naprej, drugi pa so pokopani 
v skupnem grobišču v Črnečah. 
Miru pa duše teh nesrečnih 
slovanskih bratov niso našle niti 
po smrti.

Obstaja namreč vrsta pričevanj, 
kako so ponoči dežurni vzdrževalci 
na hodnikih v elektrarni srečevali 
shirane in napol gole ljudi v 
razcapanih oblekah, ki so nemo 
bolščali predse in brez pogleda 
oddrsali mimo njih. Sčasoma so 
se na te nenavadne dogodke 
tudi navadili in fantazme umrlih 
graditeljev, ki so prišle iz sten 
elektrarne, povsem ignorirali, 
vseeno pa tu in tam nekajkrat 
na leto simbolično pustijo kako 
skodelico čaja ali tople juhe na 
kaki mizi ali omari, da se lahko ti 
nesrečniki okrepčajo. Tako kot se 
pojavijo, se te postave na koncu 
hodnika tudi razblinijo v nič. 

Prvi zabeleženi primer opažanja 
se je zgodil že spomladi 1946 in 
je zapisan tudi v dnevniku 
vzdrževalcev – strojnik Bart je 
okoli dveh pregledoval mazanje 
nove turbine v drugem polju, 
ko je začutil prisotnost nekoga 
(ali nečesa) v prostoru. Obrnil se 
je nazaj proti gornjemu vhodu 
v turbinski prostor in zagledal 
dva moška svetlih las, koščena 
in uvelega obraza, napol gola 
in bosa. Stala sta tam zgoraj na 
stopicah in gledala proti njemu. 

V polomljeni slovenščini sta ga 
prosila, da sta lačna in da ju zebe. 
Bart je, nevedoč, s kom ali s čim 
ima opravka, odšel do svoje torbe 
nadstropje višje, kjer je v kanglici 
hranil ričet, ki mu ga je pripravila 
žena. Ko je hotel posodo odnesti 
v spodnji prostor, sta obe pojavi 

že izginili brez sledu. Bart ju je 
iskal po sosednjih prostorih in na 
galeriji, a ju ni našel. Podobnih 
štorij je v naslednjih desetletjih 
še kar nekaj, vključno s pojavami 
mrtvih vojnih ujetnikov v Dravi.

V zimskih nočeh ob polni luni se 
včasih v vodi za jezom lahko vidijo 
delno potopljena bleda trupla, 
ki so imela odprte oči in z njimi 
gledala opazovalce, medtem ko 
jih je voda nosila čez zapornico, 
a na drugi strani se niso več 
pojavili.

Omenjeni nesrečniki so v 
preteklosti tudi dostikrat izklopili 
delovanje elektrarne ali prenos 
toka v vode – to se je vedno 
dogajalo ob nevihtah in potem, 
ko je prišlo do izpada, se je zraven 
stikal običajno pojavila suhljata 
in drobcena postava, modro 
obžarjena, ki je v obupu skušala 
nekaj pritisniti, pa ni mogla, ker 
ni bila materializirana. Ker teh 
težav z elektriko danes ni več, 
lahko sklepamo, da se je tudi 
prikazovanje ruskih ujetnikov 70 
let po kalvariji praktično ustavilo.

Fotografija iz leta 1947 na 
zgornjem hodniku elektrarne, 

kjer je nekomu dejansko uspelo 
fotografirati fantazmo.

Med gradnjo elektrarne je v hudih 
delovnih pogojih tu shiralo in 

umrlo na desetine ljudi, predvsem 
vojnih ujetnikov.

Zadaj pri rešetkah so se lahko ob 
polni luni videli prosojni odsevi 
shiranih trupel z odprtimi očmi.
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Dogodilo se je ...

FOTOGRAFSKI EX TEMPORE, 
8. 2. 2021

Z BUKVIJO POD BUKVIJO, 
23. 5. 2021

SREČANJE DRAVOGRAJSKIH LIKOVNIKOV NA 
KOŠENJAKU, 22. 5. 2021

SREČANJE KOROŠKIH LIKOVNIKOV NA 
KOŠENJAKU, 29. 5. 2021

ODPRTA VAJA HARMONIKARSKE SKUPINE 
ŠEMPETRSKI ŠOPEK V OKVIRU TEDNA 

LJUBITELJSKE KULTURE, 29. 5. 2021

DVORNI GLASBENI VEČER 
– SKUPINA KONTRABANT V 

DVORCU BUKOVJE, 4. 6. 2021

FEBRUAR 2021–JUNIJ 2021
Fotografije so prispevali: Javni zavod Dravit 
Dravograd, JSKD OI Dravograd, Franci Kotnik, arhivi 
društev

JUNAK DEŽELAK SE JE USTAVIL TUDI V 
DRAVOGRADU, 4. 6. 2021

SREČANJE PRAPORŠAČKOV 
SLOVENIJE V DVORCU 

BUKOVJE, 5. 6. 2021
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Geslo križanke pošljite do 15. avgusta 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. 

Geslo križanke lahko pošljete tudi na elektronski naslov informator@
dravograd.si. Sodelujete lahko samo z enim poslanim elektronskim 
sporočilom ali eno rešitvijo, poslano po navadni pošti!

NAVODILO
Končno geslo križanke je sestavljeno iz štirih besed (2-8-5-6), dobite pa 
ga tako, da izpišete črke na poljih, označenih  s številkami od 1 do 21.

NAGRAJENCI NAGRADNE KRIŽANKE – INFORMATOR št. 33
Med reševalci nagradne križanke so bili izžrebani trije nagrajenci, ki 
bodo po pošti prejeli nagrado, knjigo “Dravograd: Na stičišču poti”. 
Nagrajencem iskreno čestitamo!

Rešitev križanke iz Informatorja št. 33
VODORAVNO: SMUČIŠČE, KORENČEK, ANARHIJA, BORNA, ER, TIM, 
OLINT, VLAGANJE, BAR, REKORD, SKRITOST, APATIJA, VALONKA, BEN, 
ALAIN, RIL, INTERMEZZO, JAK, ČA, LIEGE, CERADA, OKAN, RIESA, AZ, 
TABELA, BOLT, PTA, ATE, MANN, BREL, BERKELIJ, IGRALO, LI, APENDIKS, 
ZJ, EZOP, VIŽA, PENIS, TEKAČICA, MALICA, AM, REČAN, UNIKAT.
Geslo: STO LET KOROŠKEGA PLEBISCITA.
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