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Narodni dom je 1990 doživel prenovo – dotrajana 
zgradba, zgrajena ob prelomu 20. stoletja, je v 
svoji zgodovini gostila prve dravograjske obrtnike, 
hranilnico, v času prenove pa tudi eno od dveh 
samopostrežnih trgovin v dravograjskem trgu. 
Mogočna zgradba je v času prenove dobila betonske 
plošče in novo strešno konstrukcijo.

Posnetek gradnje si poglejte na strani 
Zgodovinarskega društva Dravograd: 
www.zddravograd.com

Artur Švarc

Zgodovinarsko društvo Dravograd

POGLED v preteklost
NARODNI DOM
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December 2021 | Za točnost in vsebino prispevkov odgovarjajo njihovi avtorji in ne odražajo nujno stališč uredništva.
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Spoštovane občanke in občani! 
Se tudi vam zdi, da je bila letošnja jesen še posebej 
barvita in so listi dosegli neverjetne barvne odtenke, 
rdeče, oranžne, zlatorjave in intenzivno rumene, kot 
še nikoli do zdaj? Je odgovor da? Seveda. Pogled 
na naravo je bil enostavno čudovit, na trenutke 
podoben umetniško poslikanemu platnu, še 
posebej takrat, ko so se listi usuli z dreves in na tleh 
naredili prelivajočo se barvno preprogo. Prikazala 
se je neverjetna pestrost, ravno takšna, kot je naše 
življenje, sestavljeno iz najrazličnejših presenečenj, 
malih in velikih, veselih in zanimivih ter tudi tistih, 
ki nam kratijo nočni spanec iz takih in drugačnih 
razlogov. A v novi dan je vendarle dobro stopati 
nasmejan in poln zanosa.

Opazovanje lepote narave v meni vedno zbudi 
občutek preprostosti, nepokvarjenosti, popolne 
svobode in me za nekaj trenutkov vrne v svet moje 
mladosti. V tistih letih sem sicer razmišljala o vsem 
drugem kot pa o tem, kako lepa so drevesa, kako diši 
v gozdu in kakšen čudovit sončni zahod se riše dan 
za dnem, a sem se hkrati v vsej enostavnosti skupaj 
s svojimi prijateljicami v krasnem ambientu učila 
življenjskih vrednot z velikim upanjem po sončni 
prihodnosti.

Pravimo, da je življenje takšno, kot si ga naredimo 
sami. Je res tako? Da, v veliki meri je, vedno pa ni.  

V zadnjem času se ob tem množičnem obolevanju 
za Covid-19 v javnosti pogosto postavlja vprašanje 
naših vrednot. 

Mnogim se zdi, da živimo v obdobju moralnega 
kaosa in kulturne slepote. Za krizo vrednot največkrat 
krivimo mlajše generacije. 

Le-te naj bi bile produkt sodobne potrošniške 
družbe in medijev. Nekateri so prepričani, da so k 
temu pripomogle krize v družinah in pomanjkljiva 
starševska vzgoja, predvsem pa primanjkljaj 
vzgojnih pravil in norm. 

Sedanja »moralna kriza« se prav tako večkrat 
prikazuje kot rezultat emancipacijskih gibanj 
v zadnjih desetletjih kot posledica neomejene 
svobode in pomanjkanja odgovornosti. 

Ti argumenti se zdijo sicer prepričljivi, a z natančnejšo 
analizo se vidi, da le ni čisto tako. 

Za mlajše generacije so najpomembnejše vrednote 
resnično prijateljstvo, urejeno družinsko življenje, 
samouresničitev in osebna samostojnost, torej biti 
sami svoji gospodarji in se ukvarjati s tistim, kar 
si želijo, to je običajno življenje, ustrezno šolanje 
in dobra služba. Večkrat poudarjajo, da niso nič 
posebnega in tudi nočejo biti. Poskušajo samo 
jemati stvari takšne, kot so. A na žalost je običajnost 
postajala že kar nekaj časa vse težje dosegljiva, v 
času epidemije se je ta možnost še zmanjšala. 

A običajnost ni želja le mlajših generacij, ampak tudi 
starejših. In ker je Covid-19 prizadel celotno družbo, 
jo opeharil za mnoge vrednote, še najbolj pa za 
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osebno svobodo, je skrajni čas stopiti skupaj in ga 
zatreti. Zanikanja virusa, medsebojna obtoževanja, 
nizkotna zmerjanja, dokazovanja, kdo je pametnejši 
in boljši, so brezpredmetna, saj je virus nam vsem 
isto močan sovražnik, ki ne izbira. 

Če se bomo znali dovolj spoštovati, si več zaupati 
in si iskreno želeti zdravega in kvalitetnega življenja 
za slehernega člana naše družbe, bomo lahko 
uspešno nadaljevali pot običajnega. Verjamem, da 
to zmoremo, starejši z modrostjo in potrpežljivostjo, 
mlajši z energijo in iznajdljivostjo.     

Bližajo se božično-novoletni prazniki. Upam, 
da zadnji mesec v letu 2021 kljub žalostnim 
zdravstvenim časom preživljate zanimivo in ste 
optimistično pripravljeni na mirne in predvsem 
zdrave praznike. Verjamem, da se vsakodnevno 

trudite delati male in številne korake za boljši jutri, 
včasih tudi samo zato, da bi lahko na koncu vse 
skupaj zajeli v en velik nasmeh zadovoljstva.

Še vedno drži, da so najbolj iskrene preproste stvari 
dostopne vsakomur. Škoda, ker se jih premalo 
zavedamo. Pogostokrat jih občutimo ali vidimo 
šele takrat, ko smo globoko ranjeni. Razočaranja so 
velika, a ne nepremostljiva. Velikokrat se prepletajo 
s trenutki veselja, radosti in sreče … in ravno ta 
izmenjava dela življenje zanimivo, zato glavo 
pokonci in s pogumom naprej v leto 2022. 

S ponosom praznujmo bližajoče se praznike, 
še posebej naj bo slovesen Dan samostojnosti 
Slovenije, lepe in samo naše države.

Vaša županja, Marijana Cigala

MINLJIVOST

Se trga mi življenja plahta,
vse bolj sem star, vse bolj sem sam;

pozabila me je vsa žlahta,
se večkrat trudim, a zaman.
Ni stikov pravih, ni obiskov,
vsak zase hodi svojo stran;

otroških skupnih ni več vriskov,
živimo zase dan na dan.

Prav res pogrešam tiste čase,
ko večkrat skupaj smo bili;

zdaj vsak pogreza se sam vase
in zase ga najbolj skrbi.

A optimist sem po naravi:
saj vrne tisti čas se kdaj –
prijatelji spet bomo pravi,

se veselili kot nekdaj!

Aleš Tacer
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DOBITNIKI NAZIVA ČASTNI OBČAN, 
NAGRADE, PRIZNANJ IN ZLATIH GRBOV 

OBČINE DRAVOGRAD ZA LETO 2021
V sklopu dogodkov ob prazniku naše občine sta Občinski svet občine Dravograd in županja na slavnostni 
seji, ki je bila v dvorcu Bukovje, podelila naziv častni občan, nagrado, priznanja in zlate grbe za leto 2021.

Naziv častni občan Občine Dravograd  je »v znak spoštovanja, pozornosti in v zahvalo za pomoč pri 
razvoju občine ter zagotavljanju trajnega pomena za razvoj, ugled in promocijo občine« prejel

dr. Ferdinand BLAZNIK.

Nagrado Občine Dravograd je ”za izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, ki 
prispevajo k razvoju in ugledu občine, življenju v občini ter podobi krajev” prejelo

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVOGRAD.

Priznanje Občine Dravograd so »za enkratne − izjemne dosežke in kot spodbudo za nadaljnje strokovno 
delo in aktivnosti na posameznih področjih življenja in dela« prejeli:

za področje športa: 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LIBELIČE,

za področje negospodarskih dejavnosti in dejavnosti splošnega pomena: 

DRAGICA JURJEC,

za področje gospodarskih dejavnosti: 

RAMŠAK OGREVANJE D.O.O.

Županja Občine Dravograd je »v znak spoštovanja, pozornosti in v zahvalo za pomoč pri razvoju občine 
ter za prispevek pri uveljavljanju njenega ugleda« podelila zlate grbe Občine Dravograd.

Zlati grb so prejeli:

Janko REPNIK,
KEGLJAŠKI KLUB DRAVOGRAD,

Ivan ŠEGOVC,
Marija LAZNIK,

EKIPA COVID AMBULANTE S CEPILNIM CENTROM 
ZDRAVSTVENEGA DOMA DRAVOGRAD,

Otokar PRAPER.

Slavnostni dogodek v čudovitem ambientu je spremljal kulturni program.

ČESTITAMO!
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DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE V ČASU 
PANDEMIJE KORONAVIRUSA (COVID-19)
Z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 
Covid-19 na območju Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 73/2021 z dne 13. 5. 2021; v nadaljevanju 
Odlok) je bila na območju Republike Slovenije 
ponovno razglašena oziroma podaljšana epidemija 
koronavirusa (Covid-19), ki je trajala do vključno 15. 
�. 2021. Epidemiološka situacija Covid-19 pa se je v 
nadaljevanju zgolj poslabševala.

Občinska uprava se je na svojem delovnem področju 
uspešno prilagajala novim kriznim razmeram. 

Zaradi preprečevanja širjenja okužb s Covid-19 
smo zaposleni na občinski upravi v t. i. »četrtem 
valu« pandemije dosledno upoštevali vse potrebne 
aktivnosti, ukrepe, priporočila in navodila Vlade RS 
ter NIJZ, in sicer: nošenje zaščitnih mask, ustrezna 
fizična (socialna) razdalja ter seveda higiena rok in 
kašlja. V prostorih občinske uprave smo ustrezno 
namestili razkuževalnike za roke in nabavljali 
ustrezno količino razkužil in ostalih zaščitnih sredstev. 
Telesne temperature zaposlenim in strankam 
zaradi priporočil Informacijskega pooblaščenca 
nismo merili. Delo naših zaposlenih na terenu je 
bilo omejeno le na nujne in neodložljive primere, z 
doslednim upoštevanjem vseh priporočil NIJZ.

V drugi polovici letošnjega leta okužb zaposlenih s 
Covid-19 nismo beležili. 

S strankami smo letos v veliki meri poslovali brez 
fizičnih stikov oziroma 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 oziroma občinske uprave. 
 
Digitalizacija nedvomno vedno bolj nadomešča 
klasični (papirnati) način poslovanja. Tako bo 
zagotovo tudi v prihodnosti. Občina Dravograd 
je zato sprejela strategijo digitalizacije v okviru 
strategije vzpostavitve pametne Občine Dravograd 
in se prijavila na javni razpis za demonstracijske 
projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti 
»JR PMIS« (v nadaljevanju: JR »Pametna mesta in 
skupnosti«), ki ga delno sofinancirata Evropska 
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Republika Slovenija. Namen javnega razpisa je 
pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju 

digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše 
upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje 
problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro 
odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih 
dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje 
kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev.

Seje občinskega sveta so se v drugi polovici 
letošnjega leta ponovno izvajale v živo, seveda 
ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov za 
preprečevanje širjenja okužb s Covid-19.  

Z uvedbo PTC pogoja (preboleli, testirani, cepljeni) 
v celotnem javnem življenju in na delovnih mestih v 
RS dosledno preverjamo in spoštujemo PCT pogoje 
zaposlenih in strank.

Precepljenost na naši upravi (22 zaposlenih) 
trenutno znaša �3,7 % (od tega so štirje uslužbenci 
medobčinske uprave občin Mežiške doline in 
Dravograda). V vodstvu občinske uprave si vsekakor 
želimo, da odstotek precepljenosti zaposlenih v 
bližji prihodnosti naraste vsaj na 90 %, saj bomo 
tako tudi dober zgled našim občanom, ki ob poplavi 
informacij kolebajo med odločitvijo za oziroma proti 
cepljenju zoper Covid-19.

Kljub vsem težavam s pandemijo Covid-19 se v naši 
upravi zelo trudimo, da zastavljeni cilji in projekti 
potekajo karseda nemoteno. 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. 

Seveda pa razmere s Covid-19 botrujejo k temu, da 
nekatere zadeve ne potekajo tako učinkovito, kot bi 
si želeli.

Izvedli so se projekti in rekonstrukcije javnih 
(občinskih) cest ter se postavile protiprašne zaščite 
na nekaterih cestah. Naj omenimo zgolj cesti Gvidan 
in Lambizer ter cesto na Robindvor.

Projekti, ki prispevajo k turističnemu razvoju naše 
občine so:
• »Dvorec Pukštajn nekoč in danes«, 
• Vzgojno interpretacijska vodna učna pot 

»Bobrček«, 
• »Naša Drava«. 
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Pospešeno se izvajajo tudi aktivnosti glede 
ostalih projektov obnove komunalne in druge 
infrastrukture:
• skoraj 50-milijonski dolgoletni medobčinski 

projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 
– 3. sklop«, v katerem je Občina Dravograd 
opredeljena kot vodilna;

• izgradnja Poslovne cone Otiški Vrh;
• projekti iz sklopa t. i. participativnega proračuna 

2021; 
• Bukovska ledenica in »Koroška 100 let pozneje«;
• kolesarska povezava Dravograd–Otiški Vrh;
• sekundarni vodovod Šentjedert in prevezave 

obstoječih vodovodnih sistemov;
• več manjših projektov (npr. počivališče za 

avtodome TPC Rener, nadstrešek Bukovje, 
osvetlitev grajski razvalin na Gradu).

V prihodnosti prav tako načrtujemo izvajanje 
različnih projektov. Zelo pomemben projekt − 
izgradnja Zdravstvenega centra Dravograd − bo 
prispeval k razvoju (primarnega) zdravstva v naši 
občini. Trudimo se skrbeti za enakomerni razvoj naše 
občine oziroma naših krajevnih skupnosti. Upamo, 
da bomo pri tem deležni tudi čim več sredstev iz 
nove finančne perspektive (finančnega okvirja) 
2021−2027 in Načrta za okrevanje in odpornost EU 
(2021−202�).

Na področju družbenih dejavnosti še naprej 
uspešno in učinkovito sodelujemo z našimi javnimi 
zavodi (Vrtec Dravograd, ZD Dravograd, OŠ 
Neznanih talcev Dravograd, OŠ Šentjanž, JZ Dravit 
in Knjižnica Dravograd) in ostalimi javnimi zavodi, 
katerih soustanovitelj je Občina Dravograd: Center 
za socialno delo Koroška, DSO (KDS Črneče, Dom sv. 
Eme), VDC (Zveza Sonček), CUDV, Rdeči križ, Karitas, 
razna društva …

Na področju zaščite in reševanja korektno 
sodelujemo s civilno zaščito oziroma njenimi člani 
(ki so se v teh kriznih časih Covid-19 morali še 
posebej izkazati), Gasilsko zvezo Dravograd in PGD 
iz naše občine

Aktivno izvajamo tudi zemljiško politiko (prodaja, 
nakup, oddaja zemljišč v najem). Tu je še vedno 

pereč problem ureditev 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 ter obilo potrpežljivosti in 
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 oziroma 
priporočil vlade RS in NIJZ ter navodil občinske 
uprave. 

Obenem prosimo in pozivamo vse občanke in 
občane naše občine, da ravnajo odgovorno do 
sebe in drugih ter izvedejo vse potrebne aktivnosti 
glede omejitve širjenja in preprečevanja širitve 
okužb virusa Covid-19 v naši občini. Te aktivnosti 
so predvsem: nošenje zaščitnih mask, umivanje in 
razkuževanje rok, upoštevanje medsebojne razdalje 
(min. 1,5 m), izogibanje (zasebnim) druženjem. V 
primeru pojava simptomov prehladnega obolenja 
je treba ostati doma, čim prej opraviti PCR testiranje 
in se odločiti za zaščitno cepljenje, v kolikor je to le 
mogoče.

Vsekakor smo optimisti in pričakujemo, da se 
bo v prihodnosti stanje v naši občini čim bolj 
normaliziralo, in s tem posledično tudi delovanje 
občinske uprave. Razmere v javnem življenju z 
aktivnostmi na področju cepljenja proti Covid-19 
vsekakor gredo v lepšo smer. 

Vsem občankam in občanom izrekamo iskrene 
čestitke ob prihajajočih praznikih, z željo, da jih 
preživite v krogu svojih domačih. 

Ostanite zdravi!

Črtomir EPŠEK,
direktor Občinske uprave 

Občine Dravograd
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Evropski teden mobilnosti (ETM) je letos potekal 
med 1�. in 22. septembrom 2021 pod sloganom “Živi 
zdravo. Potuj trajnostno.” Aktivnosti ETM 2021 se 
izvajajo v okviru projekta LIFE IP CARE�CLIMATE in 
so preko razpisa sofinancirane s strani Ministrstva 
za okolje in prostor v okviru sredstev Sklada za 
podnebne spremembe ter  posredniškega organa 
Ministrstvo za infrastrukturo.  

Tej akciji, ki poziva k spremembi mobilnostnih navad, 
se je preko prijave na razpis uspešno pridružila tudi 
Občina Dravograd.

Tako smo lahko načrtovane aktivnosti in dogodke 
letos še razširili ter vključili različna lokalna društva, 
organizacije in posameznike, ki si prizadevajo za 
promocijo trajnostne mobilnosti. Glavni koordinator 
društev in organizator aktivnosti v okviru ETM 2021 
je bil Mladinski center Dravograd. 

V tednu od 1�. do 22. septembra 2021 smo izvedli 
zanimive aktivnosti z namenom spodbujanja 
spremembe mobilnostnih navad, zdravega načina 
življenja ter uvedbe in promocije trajnostnih 
prometnih ukrepov. Teden mobilnosti smo otvorili v 

četrtek, 1�. 9. 2021, z delavnico za starejše »Ostanimo 
mobilni«.

Z delavnico smo želeli prispevati k večji 
ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti in 
vsakodnevnega gibanja. Predstavili  smo pravilno 
izvajanje nordijske hoje, test vzdržljivosti, pravilno 
uporabo orodij na zunanjem fitnesu in predstavili 
vadbo »1000 Gibov«. Društvo upokojencev je 
predstavilo delovanje klicnega centra za brezplačne 
prevoze.  Kot nadgradnjo dogodka smo dodali 
gibalno-izobraževalni dogodek v okviru projekta 
»Dravograd zdravo mesto«, ki smo ga poimenovali  
»Dan zdravja«. Aktivnosti so se izvajale pod 
vodstvom Zdravstvenega doma Dravograd in 
Centra za krepitev zdravja Koroška. Obiskovalci 
so lahko opravili test telesne prijavljenosti oz. test 
hoje ter se na stojnici seznanili z zdravo prehrano in 
smernicami za zdravo gibanje ter promocijo zdravja. 
Pridobljeno znanje so v prakso prenesli tako, da so si 
sami izbrali sestavine in jih nato na posebnem kolesu 
z mešalnikom s pomočjo poganjanja pedal kolesa 
spremenili v zdrav napitek. Tako so se gibali oziroma 
kolesarili in obenem pripravili okusen napitek. 
Dogodka se je udeležilo 73 oseb. Na dogodek smo v 

Trajnostna mobilnost −  Evropski teden mobilnosti 
2021 in Dan zdravja 2021 v Dravogradu
“Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem 
zmanjšati promet ter njegove škodljive posledice.”  

december 2021 | št. 35� Informator
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okviru športne vzgoje povabili tudi učence iz 7. a in 
�. b razreda osnovne šole. 

V tednu od ponedeljka, 20. 9. 2021, do petka, 2�. 
9. 2021, smo skupaj z osnovno šolo v Dravogradu 
izvajali dejavnost Aktivno v šolo »PEŠBUS«. S 
Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš, in sicer v 
organiziranih skupinah po vnaprej začrtanih poteh 
in po stalnem urniku. Otroci uživajo na sprehodu s 
svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, starši 
pa niso več obremenjeni z jutranjim razvažanjem 
otrok do šole. Letos so se v šolo odpravili po štirih 
poteh, in sicer iz smeri: Robindvor, Meža, Mariborska 
cesta in Vič v skupni dolžini pet kilometrov. Letos 
smo akcijo nadgradili z e-prijavami in simboličnimi 
nagradami. E-prijavnice so nadomestile fizično 
zbiranje prijavnic in s tem prihranile čas in material, 
s simboličnimi nagradami za boljšo vidnost v 
prometu pa smo razveselili vse udeležene učence, 
spremljevalce in učiteljici, ki sta akcijo koordinirali 
znotraj šole. Dodali smo peš kažipote − Peš ni daleč.  
Peš kažipot vsebuje talne označbe »Peš ni daleč« in 
informativne table o pomenu vsakodnevne hoje 
na zdravje, okolje in finančne prihranke. Projekt je 
namenjen spodbujanju vsakodnevne hoje.

Obenem pa je vzporedno cel teden potekala 
akcija Poljubi in odpelji, in sicer tako, da so starši 
na varnem cestnem odseku v bližini šole v Traberg 
centru, označenem s posebno tablo, odložili otroke, 
zadnji del poti do šole pa so le-ti nato prehodili peš. 
Pot smo dodatno opremili s talnimi označbami »Peš 
ni daleč«. Za promocijo akcije smo posneli video. 
Primarni cilj akcije je bil namenjen ozaveščanju 
staršev, da v kolikor že morajo svojega otroka 
pripeljati v šolo, naj ga odložijo na avtobusni postaji, 
od koder ima varno šolsko pot. Sekundarni cilj pa je 
bil zmanjšati promet ter njegove škodljive posledice 
v neposredni bližini šole.  

Akcijo Šolska ulica − Pripelji se s skirojem  smo izvedli v 
petek, 22. 9. 2021, pred Osnovno šolo Neznanih talcev 

Dravograd in v torek, 2�. 9. 2021, pred Osnovno šolo 
Šentjanž pri Dravogradu. Na Dan brez avtomobila, 
ki ga vsako leto obeležujemo 22. septembra, smo 
zaprli cesto, ki omogoča neposredni dostop do 
osnovne šole. Na vozišču in šolskem dvorišču smo 
organizirali spretnostni poligon za vožnjo s skirojem. 
Program za vsak razred se je začel s pogovorom o 
skirojih, čeladah in vožnji s skirojem na površinah za 
pešce in kolesarje. Sledil je prikaz pravilne uporabe 
čelade. Spretnostni poligon je vseboval elemente, 
s katerimi se srečujemo v realnosti, kot so pločniki, 
robniki, tlakovane površine, zapora ceste, obvezna 
smer in pri vseh teh ovirah so učenci vijugali med 
količki, se sklanjali in ustavljali ter tako krepili svoje 
spretnosti na skiroju. Namen akcije Šolska ulica je 
ozaveščanje učencev, učiteljev in posredno staršev, 
da skiro ni le igrača, ampak tudi prevozno sredstvo, 
s katerim lahko učenci prihajajo v šolo ter v krajšem 
času premagajo večjo razdaljo kot peš, pri tem pa 
upoštevajo pravila vožnje in nosijo zaščitno čelado. 
Cilj akcije je, da učencev, ki imajo do šole varno pot, 
v šolo ne vozijo starši.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki ste 
sodelovali pri organizaciji in izvedbi te akcije. Hvala 
tudi vsem vam, ki ste se dogodkov udeležili in s tem 
podprli izvedbo akcije.   

 Bojana Flis, Občina Dravograd 
in Aleksandra Gantar, Društvo Varno aktivnih poti
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Informativna tabla v Braillovi pisavi tudi v 
Zdravstvenem domu 
Med številnimi izvedenimi ukrepi in aktivnostmi na 
različnih področjih v okviru projekta »Občina po meri 
invalidov« smo za dostopnost do informacij oziroma 
komunikacij v sodelovanju z Regionalnim stičiščem 
nevladnih organizacij KOROCIV namestili novo 
informativno tablo v Braillovi pisavi oziroma brajici.

Tabla je v prostorih Zdravstvenega doma Dravograd. 
Slepim in slabovidnim je tako omogočeno, da si 
lahko ob vstopu preberejo vse osnovne informacije.
Informativna tabla v Braillovi pisavi je tudi na Občini 
Dravograd.

Naša prizadevanja za neodvisno življenje invalidov, 
starejših in drugih niso časovno določena. V okviru 
svojega delovanja zato stalno posvečamo pozornost 
in izkazujemo odgovorno in celostno uresničevanje 
interesov in potreb ranljivih skupin občanov.  Predaja table namenu, 28. september 2021

Občinska spletna stran ponovno dostopna 
uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti
Na spletni strani je ikona s prečrtanim očesom v 
zgornjem desnem kotu. Po kliku na to ikono se 
odpre novo okno za izbiro večje ali manjše velikosti 
pisave in izbor barvne sheme pisave in ozadja, tako 
da se vsebina spletne strani prilagodi obiskovalcu.

Za delovanje so bile izvedene številne dodelave, še 
vedno pa se te funkcionalnosti ažurno posodabljajo 
in nadgrajujejo.   

Nekaj ključnih sprememb v prikazu spletne strani:
navigacija po glavnem meniju je mogoča brez 
miške, z uporabo smernih tipk na tipkovnici,
omogočeno je izbiranje velikosti pisave in barvne 
sheme glede na barvno slepoto obiskovalca 
spletne strani,

•

•

onemogočene so “pasti brez tipkovnice”,
prilagojena so vnosna polja za izpolnjevanje 
obrazcev,
grafičnim elementom so dodani tekstovni 
oziroma besedilni opisi,
z ustreznimi napravami (računalniškimi dodatki) 
je mogoče vsebino spletne strani prebrati z 
Braillovo pisavo ipd.

Z nadgradnjo smo ponovno omogočili dostopnost 
spletne strani za uporabnike z različnimi oblikami 
oviranosti. 

 Jerneja Ravnik,
vodja Referata za družbene dejavnosti

•
•

•

•
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INVESTICIJE

 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 stalni razstavi o reki Dravi in življenja ob njej. 
Stalna razstava je opremljena tudi z multimedijsko 
predstavitvijo. Prostor je hkrati primeren tudi za 
razne seminarje in izobraževanja. Skupaj z urejeno 
vodno učno potjo Bobrček info center predstavlja 
nov turistični produkt, ki bo popestril turistično 
ponudbo občine. 

Projekt bo v celoti končan do konca januarja 2022.

Projekt Grad Pukštajn nekoč 
in danes
V letu 2021 se je začela obnova gostinskega dela v 
dvorcu Bukovje in ureditev apartmaja, za kar si je 
občina zagotovila sofinanciranje z EU sredstvi 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. Projekt bo zaključen 
do konca leta 2021.

Prav tako je bila občina uspešna s prijavo na �. 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 marca 2022.  



december 2021 | št. 3512 Informator

Naša Drava
Občina Dravograd je pristopila v 
skupni projekt občin ob reki Dravi, 
za katerega so bila pridobljena 
tudi evropska sredstva iz EKSRP. 
V okviru projekta smo uredili 
kolesarska postajališča ob dravski 
kolesarski poti, in sicer smo 
postavili urbano opremo, klopi, 
mize, držala za kolesa ter koše za 

smeti. Poleg tega smo nabavili 
tudi dve e-kolesi za popestritev 
ponudbe dvorca Bukovje. Projekt 
je bil vreden 32.000 EUR, od 
katerih je bilo zagotovljenih 
1�.220 EUR EU sredstev. 

Postajališče za avtodome Gorče
Občina Dravograd je jeseni letos 
uredila postajališče za avtodome 
v Gorčah, in sicer pri kmetiji 
Rener. Postajališče smo opremili v 
skladu s področno zakonodajo in 
s tem omogoča trženje turistične 
dejavnosti. Postavili smo novo 
rampo, uredili parkirna mesta, 
mesto za odpadke in mesto za 
počitek. PZA omogoča parkiranje 

šestih avtodomov, od katerih 
se lahko štirje priključijo na 
elektriko, vodo. Sanitarni vozel 
vsem omogoča tudi odvajanje 
odpadne vode. Z ureditvijo 
postajališča želi občina prispevati 
k razvoju tovrstnega turizma, ki 
je v teh časih v velikem porastu. 
Stroški ureditve so znašali 15.000 
EUR.

PŠ Črneče in PŠ Libeliče – obnova sanitarij 
in obnova vodovodne inštalacije
V počitniških mesecih smo v 
PŠ Črneče obnovili sanitarije 
za potrebe šole in vrtca ter 
vodovodno omrežje. S tem je 
občina zagotovila normalne 
pogoje za učence in zaposlene ter 
zadostila zahtevam inšpekcijskih 
služb, ki so opozarjale na 
neprimernost vodovodnega 

omrežja. V PŠ Libeliče pa smo 
izvedli tudi vodovodno omrežje za 
1. nadstropje, kjer vodovodnega 
omrežja sploh še ni bilo. S tem 
so se izboljšali delovni pogoji 
zaposlenih in učencev. Sredstva 
je zagotovila občina iz proračuna 
in so znašala okoli �0.000 EUR.

Osvetlitev grajskih razvalin
Občina Dravograd je osvetlila 
dravograjske grajske razvaline in 
s tem povečala prepoznavnost 
samega kraja in njegove kulturne 
dediščine. Grajske razvaline želimo 
dodatno urediti in zavarovati in 
s tem občanom ponuditi novo 
točko za preživljanje prostega 
časa, ki ponuja čudovit razgled 
na širše območje občine. V 
prihodnosti je želja, da postanejo 
razvaline tudi prireditveni prostor 
za razne kulturne prireditve.
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Izgradnja sekundarnega vodovodnega 
omrežja
Občina Dravograd se je skupaj z 
Mestno občino Slovenj Gradec 
zavezala, da bo do konca leta 
2021 vsem prebivalcem naselij 
Šentjedert in Bukovska vas 
omogočila priklop na javno 
vodovodno omrežje. S tem 
bo izpolnjen pogoj države za 
ukinitev oziroma zmanjšanje 
vodovarstvenega območja na 

Gmajni in Selovcu. To je namreč 
pogoj za začetek izdelave 
državnega prostorskega načrta 
za hitro cesto na odseku Slovenj 
Gradec–Dravograd, ki predvideva 
‘’pobočno varianto’’, ki bo najmanj 
posegla v prostor. Dela so se 
začela izvajati novembra in bodo 
zaključena do konca leta.  

Miran Breg, vodja referata 
za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora 

CESTE
CESTA GVIDAN

CESTA NA ROBINDVOR S PEŠPOTJO

Izvedena obrabna plast asfalta na Cv. Sedlu Izvedena obrabna plast asfalta pri cerkvi na Sv. 
Danijelu

Asfaltiranje ceste Obnovljena cesta z novim pločnikom

Z izvajalcem gradbenih del - podjetjem SGP 
POKERŽNIK d.o.o. iz Dravograda se je sklenil Aneks 
za podaljšanje pogodbenega roka do 20. 12. 2021, 
zaradi nepredvidenih dodatnih del in podaljšanih 
rokov dobave materiala.
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OBNOVA LOKALNE CESTE VIČ – GORIŠKI VRH

V mesecu septembru se je z izvajalcem gradbenih del - podjetjem 
SGP POKERŽNIK d.o.o. iz Dravograda sklenil Aneks št. 2 za podaljšanje 
pogodbenega roka do 30. 11. 2021, zaradi nepredvidenih dodatnih in 
več del.

PROTIPRAŠNA ZAŠČITA

Gradnja opornega zidu

Izvedena nosilna plast asfaltaObnova ceste Priprava ceste za asfaltiranje

Stanje pred, med in po obnovi - Dimec, Domadenik Zg. Meža (KS Dravograd)

Stanje pred, med in po obnovi - Dražnik Goriški Vrh (KS Dravograd)

Stanje pred in med obnovo - Gosnik Selovec (KS Šentjanž pri Dravogradu)
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Stanje pred in med obnovo - Kružnik Selovec (KS Šentjanž pri Dravogradu)

Stanje pred, med in po obnovi- Ofak Goriški Vrh (KS Dravograd)

Stanje pred in med obnovo - Ot Vrata (KS Dravograd)

Stanje pred, med in po obnovi - Pokržnik Otiški Vrh (KS Šentjanž pri Dravogradu)

Stanje pred, med in po obnovi - Poročnik Goriški Vrh (KS Dravograd)
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OBNOVA JAVNE POTI V ČRNEČAH

Stanje pred in med obnovo - Pukl Vrata (KS Dravograd)

Stanje pred in med obnovo - Tratnik Vrata (KS Dravograd)

Vgrajevanje gramoznega drobljenca Izvedena nosilna plast asfalta

Matjaž Sedeljšak, dipl. inž. prom.,
višji svetovalec II
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VODOTOKI
V letu 2021 je Drava Vodnogospodarsko podjetje 
Ptuj, d.o.o. kot koncesionar za izvajanje nalog državne 
gospodarske javne službe skladno z Zakonom o 
vodah (ZV-1) na območju Občine Dravograd:

V sklopu sanacijskih programov izvajalo posege 
na naslednjih vodotokih:

na delu reke Mislinje v Bukovski vasi in Šentjanžu 
pri Dravogradu;
na delu hudournika Sv. Ema, kjer so sanacijska 
dela že zaključena;
na dveh delih Fračnikovega potoka, kjer so 
sanacijska dela že zaključena;
na delu potoka Sv. Jedert, ki leži na meji z 
MO Slovenj Gradec; sanacijska dela so že 
zaključena;

•

•

•

•

na treh odsekih potoka Velka pri Murnhofu, 
kjer sta dve fazi že zaključeni, zadnja faza pa bo 
zaključena do konca leta 2021;
na delu Škudljevega potoka v Libeličah, kjer se 
bodo dela začela izvajati sredi novembra 2021. 
Občina je iz proračuna sofinancirala izdelavo 
tehnične dokumentacije - PZI za rekonstrukcijo 
premostitev do objektov Libeliče 15, 15a in 15b 
ter samo rekonstrukcijo premostitve do objekta 
Libeliče 15.

V sklopu rednega vzdrževanja izvajalo posege 
na:

delu Ojstriškega potoka in 
delu Ridlovega potoka, kjer se bodo dela začela 
predvidoma konec meseca novembra 2021.

•

•

•
•

Sanacija dela hudorunika Sv. EmaSanacija dela Fračnikovega potoka
Dominika Knez,  višji svetovalec I

NOVO PARKIRIŠČE
Obljuba Direkcije RS za infrastrukturo se je v 
letošnjem letu uresničila in občina je pridobila 
nova parkirna mesta pri občinski stavbi. Parkirna 
mesta so bila izvedena na podlagi projekta ureditve 
glavne ceste skozi Dravograd in posledičnega 
zmanjšanja števila parkirnih mest v samem središču 
Dravograda.

Bernarda Grudnik
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Plačevanje komunalnih 
storitev preko e-računa

Ponovno vas želimo opomniti na možnost 
prejemanja računov po elektronski poti. Račune 
lahko prejemate v svojo elektronsko banko ali na 
svoj elektronski naslov.

Pri prejemu računa v elektronsko banko vam je 
omogočeno direktno plačevanje, hkrati pa si lahko 
račun tudi izpišete.

Vsi tisti, ki imate plačilo naših računov urejeno preko 
trajnega naloga na banki, obstaja možnost, da 
prejmete račun na svoj elektronski naslov.

Za prejem računa na elektronski naslov se lahko 
odločite tudi tisti, ki nimate urejenega plačila preko 
trajnega naloga.
Kako se prijaviti na e-račun?
a) V spletni banki (transakcijski račun morate imeti 

odprt pri eni izmed bank, ki omogoča izmenjavo 

e-računov po e-bančnih poteh – seznam bank je 
objavljen na združenju bank Slovenije);

b) Na spletnem portalu KOMUNALA.INFO;
c) Preko naše spletne strani www.jkp-dravograd.

si – objavljen je obrazec v papirni obliki, ki ga 
izpolnite in ga skeniranega pošljete po e-pošti 
na: komunala@jkp-dravograd.si ali osebno 
prinesete na sedež podjetja.

E-računi so okolju prijazni, saj nadomeščajo klasične 
papirne račune, hkrati pa so v tem ‘covidnem’ času 
najbolj primerna oblika plačevanja računov.

Za vse informacije smo vam na voljo na telefonski 
številki 02 �7 21 112 ali na e-naslovu komunala@
jkp-dravograd.si. 

Irena Petelin 
Direktorica: Marija SLAVIČ, univ. dipl. ekon.

Po Dravograjčanki Dravograjčanka
Koroška gospodarska zbornica 
je že nekaj let varno v ženskih 
rokah, z letošnjim junijem je 
na njen direktorski stol sedla 
že tretja Dravograjčanka 
zapored, 33-letna Katja 
Pokeržnik, ki je na zbornico 
prišla s podjetniškimi 
izkušnjami na področju 
mednarodnega poslovanja, 
marketinga, podjetništva in 
poslovnega svetovanja.

Katja, čestitamo ob nastopu 
nove funkcije. Kaj opažate v 
prvih mesecih dela, verjetno 
vam je prineslo kar nekaj novih 
izzivov?
Najlepša hvala za čestitke. 
Vsekakor je v prvih mesecih 
ogromno novih izzivov, treba se 
je bilo prilagoditi na dinamiko 

dela zbornice, spoznati vse 
člane, podjetja, se še bolj aktivno 
posvetiti gospodarski sliki ne le 
pri nas na Koroškem, ampak se 
še bolj aktivno informirati tako 
o vseh trendih, napovedih in 
zgodovini kot tudi o specifikah 
gospodarstva naše regije. Tu bi se 
vsekakor želela iskreno zahvaliti 
moji predhodnici Aleksandri 
Gradišnik, saj sva kar nekaj časa 
na zbornici preživeli skupaj, da 
me je o vsem informirala, mi 
pomagala pri začetnih izzivih 
in mi predstavila koncept in 
delo zbornice, kar je vsekakor 
omogočilo lažji začetek.

Prav tako nas je že na začetku 
čakal izziv, saj je morala 
sodelavka Marija Črešnik, ki 
je del zbornice že 3� let, in so 

njene izkušnje in znanje res 
neprecenljivi, na bolniško. Kljub 
temu da se na Marijo še vedno 
obračamo po pomoč in nasvete, 
smo morali takoj v iskanje 
novega kadra. Zelo sem vesela, 
da je nova sodelavka Maja Kričej 
takoj priskočila na pomoč, vložila 
ogromno truda, da je vse tekoče 
delo zbornice potekalo odlično, 
prav tako pa je s svojimi idejami 
in izkušnjami velika dodana 
vrednost zbornice. 

Že v prvih treh mesecih smo 
izvedli tudi nekaj naših največjih 
projektov, kot so izbor za najboljše 
inovacije koroške regije, Regijsko 
srečanje podjetnikov na Kopah, 
izbor za Gazelo pomursko-
podravske regije in druge. 

Informator
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Kako ocenjujete koroško 
gospodarstvo, v kakšnem 
stanju je? 
Naše gospodarstvo je dobro, 
zdravo, razvojno usmerjeno. Čisti 
prihodki od prodaje koroških 
družb, ki jih je bilo v letu 2020 
1305 in so zaposlovale 12.�79 
ljudi, so znašali 1.927 mio EUR. V 
primerjavi z letom 2019 so sicer 
padli za 9 %. V letu 2020 smo imeli 
1732 samostojnih podjetnikov, 
ki so ustvarili 177 milijonov 
EUR prihodkov. Kot regija 
ostajamo zelo izrazito izvozno 
usmerjena industrijska regija. 
Izvoz predstavlja 55 % celotnega 

prihodka, kar je manjši delež 
kot v preteklem letu, beležili pa 
smo rast prodaje na domačem 
trgu. Oboje za okvirno 2,5 %. 
Najbolj oteženo poslovanje je 
bilo vsekakor v segmentih 
storitvenega gospodarstva, 
skupaj z gostinstvom in turizmom 
ter trgovino na drobno. Le-
te dejavnosti so bile v času 
pandemije najbolj odvisne od 
pomoči in ukrepov države. 

K dobrim rezultatom poslovanja 
so največ prispevale družbe iz 
predelovalnih dejavnosti, ki so 
imele �7,� % vseh zaposlenih, 

ustvarile �7,� % vseh prihodkov, 
�7,� % prihodkov od prodaje na 
tujem trgu in 3�,7 % neto čistega 
dobička regije.

Kazalniki za leto 2021 kažejo na 
povečanje izvoza v primerjavi z 
lanskim letom, beležimo izjemno 
nizko brezposelnost, kar sta dobra 
pokazatelja tudi za letošnjo sliko 
našega gospodarstva.

Kje so močne in kje šibke strani 
naših podjetij?
V situaciji, s katero se soočamo, 
je zelo pozitivno, da je koroška 
izrazito izvozno usmerjena 
industrijska regija. Od storitvene 
dejavnosti, ki jo je koronakriza 
najbolj prizadela, nismo toliko 
odvisni. Naše družbe so v 
večini skozi ves čas pandemije 
poslovale, ohranjale zaposlitve in 
kupce. Naša podjetja iz dneva v 
dan dokazujejo, da na Koroškem 
vidijo potencial. Vlagajo v razvoj, 
pri nas najdejo kvaliteten kader, 
inovatorje, saj je vlaganje v razvoj 
naših podjetij in s tem celotnega 
gospodarstva zelo veliko. 

V regiji podjetja predstavljajo 
trajnostno in dinamično rast, 
imajo stabilno poslovanje, ki 
iz leta v  leto beleži rast, prav 
tako pa so to v lokalnem okolju 
družbeno odgovorna podjetja, 
ki ne le skrbijo za razvoj svojih 
zaposlenih, temveč tudi za boljšo 
kvaliteto življenja vseh nas, ki v 
regiji ustvarjamo.

Kot šibko točko bi v tem trenutku 
prepoznala pomanjkanje kadra, 
saj se s tem naša podjetja 
soočajo že dalj časa. Podjetja 
imajo naročila, imajo vizijo, pri 
uresničevanju ciljev pa jih včasih 
omejuje pomanjkanje kadra. 
Glede na to, da imamo zelo 
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dobro, zdravo gospodarstvo, 
si tudi sama želim, da bi še več 
mladih prepoznalo, da imajo na 
Koroškem res dobro in uspešno 
prihodnost ter da bi še več 
zaposlitvenih priložnosti iskali v 
regiji.

Kako je koronakriza vplivala 
na koroško gospodarstvo? 
So se morala podjetja precej 
prilagoditi?
Celotno gospodarstvo, kot tudi 
vse ostalo, se je moralo precej 
prilagoditi trenutni situaciji. 
Živimo v zelo negotovih časih, 
ko je ključnega pomena to, da 
se znamo prilagoditi, da znamo 
prepoznati prave informacije ter 
seveda tudi sprejeti situacijo in 
upoštevali vse ukrepe. 

Gospodarstvo na Koroškem 
je ves čas trajanja koronakrize 
zelo uspešno premagovalo vse 
ovire. Vsekakor sta glavna skrb 
podjetij zdravje in varnost vseh 
zaposlenih kot tudi ohranitev 
delovnih mest in kupcev. Z 
odgovornim delovanjem so 
sodelavcem omogočali varno 
delovno okolje, jih spodbujali 
k doslednemu upoštevanju 
ukrepov ter jih aktivno informirali 
o situaciji ter pomembnosti 
odgovornosti vsakega od nas za 
uspešno premagovanje krize. 

Vsekakor pa je določene 
segmente, kot sta turizem in 
storitvena dejavnost, situacija 
koronavirusa še posebej prizadela 
in prisilila k spremembam. 
Trenutno opažamo zelo velike 
izzive pri podjetjih, ki sodelujejo 
z avtomobilsko industrijo, glede 
na situacijo v svetu. 

Kako lahko zbornica pomaga 
podjetjem? 
Vsako podjetje ima ne glede 
na situacijo svoje izzive 
pri poslovanju. Podjetjem 
prisluhnemo ter se z njimi 
nenehno pogovarjamo, kako 
lahko zbornica pomaga pri 
odpiranju novih mednarodnih 
poslovnih priložnosti, 
pridobivanju aktualnih informacij 
glede zakonodaje, ki vpliva na 
njihovo poslovanje, pri črpanju 
evropskih sredstev, digitalizaciji, 
industrijski strategiji ter 
investicijah. 

Podjetja vabimo, da v naših 
prostorih izvedejo sestanke, 
predavanja ter da se udeležijo 
aktivnosti, ki jih bomo skupaj 
ustvarjali. Tako bomo postajali 
še bolj povezani, si izmenjali 
izkušnje ter prepoznali njihove 
potrebe. Podjetja povezujemo na 
predavanjih, v poslovnih klubih, 
sekcijah, forumih in okroglih 
mizah, tako na formalnih kot tudi 
manj formalnih dogodkih. 

Na Koroški gospodarski zbornici 
ocenjujemo izjemno velik 
potencial v povezovanju podjetij, 
povezovanju regije, saj lahko 
tako skupaj rastemo, dosegamo 
izjemne rezultate.

Kje vidite potencial v domačem, 
koroškem gospodarstvu? 
Kakšno je stanje podjetij v 
Dravogradu?
Gospodarski potencial regije se 
povečuje tudi z vse bolj realno 
bližino realizacije tretje razvojne 
osi, ki bo dal Koroški in našim 
podjetjem boljšo infrastrukturno 
povezavo. Na ta način bo 
regija vsekakor zanimiva še za 
kvalitetnejši kader ter podjetja 

z višjo dodano vrednostjo. Dosti 
manj pa bo tudi odhajanja 
domačih možganov v druge 
regije, tujino. Pomembno 
je poudariti investicijski 
potencial, ki ga podjetja v regiji 
izkazujejo. Na GZS smo pripravili 
investicijsko platformo, ki služi 
kot odlična informacija tako nam 
kot tudi vladi za lažje usmerjanje 
bodočih EU sredstev in skladov v 
gospodarstvo. Na Koroškem so 
podjetja, ki so nam svoje načrte 
predstavila, napovedala kar �1 
investicij nad 500.000 EUR. To 
je vsekakor odlična informacija 
tudi za potencialna podjetja, ki 
bi svojo dejavnost odpirala v 
koroški regiji. Investicije ne bodo 
prinašale le gospodarske rasti, 
temveč tudi poskrbele za boljše 
poslovno okolje na Koroškem, 
visoko kvaliteto življenja naših 
prebivalcev ter možnost večjega 
kariernega kot tudi osebnostnega 
razvoja nas vseh. 

Kaj bi sporočili bralcem 
Informatorja? 
Podjetja, samostojne podjetnike 
in druge, ki o podjetništvu 
razmišljajo, vsekakor prijazno 
vabim, da se na zbornico še več 
obračajo s svojimi pobudami, 
idejami in predlogi za poslovanje 
ter od nas pridobijo informacije 
in povezave, ki jih za svoje 
še uspešnejše poslovanje 
potrebujejo. Zelo smo veseli, da 
je udeležba na naših dogodkih, 
izobraževanjih, aktivnostih in 
pobudah zelo velika. To nam 
daje dodatno motivacijo in 
potrditev, da smo na pravi poti, 
da se bomo še bolj trudili skupaj 
z drugimi v regiji ustvarjati res 
dobro poslovno okolje. 

Katja Čevnik
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KRAJEVNE SKUPNOSTI Občine Dravograd

Spoštovani Dravograjčani in 
Dravograjčanke, prebivalci naše 
Krajevne skupnosti Dravograd!

V drugem polletju leta 2021 
smo v Svetu Krajevne skupnosti 
Dravograd, ki šteje �3�� krajank 
in krajanov in je največja KS v 
Občini Dravograd, izvedli kar 
nekaj aktivnosti, čeprav nam je v 
prvi polovici leta pri tem zagodla 
pandemija Covid-19.

Participativni proračun v letu 
2021 se zaključuje in z veseljem 
vas obveščamo, da smo izvedli 
vse predlagane projekte, razen 
enega.

Vodovod in kanalizacija do 
Brunarice na Meži, ki je v lasti 
KS
Preventivni merilnik hitrosti v 
naselju Pod gradom
Klopi na pešpoti ob reki Dravi 
in proti Meži ter pokopališču
Varnostne odbojne ograje in 
cestna ogledala na območju 
TO Ojstrica
Otroška igrala na Meži in 
Mariborski cesti
Pitna voda na igrišču Vič

Ob pripravi proračuna Občine 
Dravograd za leto 2022 se je 
vodstvo občine odločilo, da 
prebivalcem občine omogoči, da 
za manjši del proračuna tudi v 
letu 2022 sami predlagajo, kaj naj 
se postori po ožjih delih lokalne 
skupnosti. KS Dravograd je tako 
dobila možnost, da za sredstva v 

•

•

•

•

•

•

višini �0.000 € prisluhne željam 
prebivalcev KS Dravograd in jih 
poskusi strniti v manjše projekte 
za leto 2022. 

Komisija je za leto 2022 potrdila 
naslednje projekte:

pitnik in pitna voda na igrišču 
Robindvor,
zaščitna ograja in postavitev 
okvirja za fotografiranje na 
Skali,
ureditev igrišča, solarna 
ulična svetilka in varnostno 
ogledalo na Ojstrici,
koši za smeti in pasje iztrebke 
ter obnova oznak drevesnih 
vrst v okolici starega gradu,
igralni kotiček za 1. VIO v 
osnovni šoli v Dravogradu,
razsvetljava igrišča in 
postavitev varovalne mreže 
na igrišču na Viču,
ureditev Srčkove poti in dela 
zgornjega Robindvora.

V KS 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. Vse te 
projekte v drugem delu leta 
uspešno zaključujemo.

•

•

•

•

•

•

•

Prav tako smo po dolgem času v 
drugi polovici leta začeli z obnovo 
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 bomo to lokalno cesto 
lahko tudi sanirali in zaključili 
ter tako potrdili rek, da kar se 
dogovorimo, tudi naredimo, 
čeprav z malo daljšim zamikom.
       
Letos smo razpisali tudi pomoč 
društvom POKROVITELJSTVA 
2021, in sicer za delovanje 
in organiziranje prireditev 
posameznih društev. Razpis je 
bil odprt od 5. 5. do 31. 10. 2021. 
Vse prispele vloge do razdelitve 
sredstev obravnava imenovana 
komisija. Na tem mestu se 
zahvaljujemo strokovnim 
službam občinske uprave za 
pomoč, še posebej pa ge. mag. 
Jerneji Ravnik. V treh odpiranjih 
vlog smo med društva v KS in tudi 
izven nje, ki organizirajo razne 
prireditve in strokovna srečanja, v 
naši KS razdelili 7.000 € v skladu 
s pravilnikom in z izdanimi 
odločbami.

TERENSKI ODBORI
(prispevek Zvone Burja)

Pomlad v naselju Pod gradom se je 
začela z zasaditvijo cvetlic v korito 
ob razglasni hišici KS Dravograd v 
našem naselju. Ga. Hrašan je lepo 
skrbela za zasaditev cvetličnega 
aranžmaja, zato so nas čez celo 
leto razveseljevali bujni cvetovi 
raznih barv.
 
Ker prebivalci našega naselja 
veliko damo na čisto in urejeno 
bivalno okolje, se nas je več družin 
odzvalo vabilu g. Abrahama, 

Krajevna skupnost Dravograd
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predsednika KS Dravograd, da 
v lastni organizaciji očistimo 
našo okolico, kljub temu da 
uradna čistilna akcija ni uradno 
organizirana. Rezultat te akcije 
je bilo več napolnjenih vreč s 
smetmi, ki so jih vestni delavci JKP 
Dravograd še isti dan odpeljali.
Poletje se je počasi bližalo in člani 
KS Dravograd smo v sodelovanju 
z JZ Dravit Dravograd organizirali 
praznovanje Kresne noči pri 
Grajski bajti v Dravogradu. 
Čudovita glasbena spremljava 
in petje koroške kantavtorice 
Ditke ter literarni recitali pisatelja 
in pesnika Ferija Lainščka so 
nas ob nežnih prasketajočih 
zvokih gorečega kresa in 
polnem avditoriju obiskovalcev 
navdušili in zanetili željo, da se 
tovrstni dogodki bolj pogosto 
organizirajo. 

Krajevna skupnost Dravograd je 
27. junija praznovala 1. praznik 
krajevne skupnosti. V ta namen 
smo se 25. �. 2021 zbrali in ta 
slavnostni dogodek obeležili s 
krajšim kulturnim programom 
ob brunarici na Meži ter se nato 
skupaj podali po gozdni poti do 
naše znamenite dravograjske 

Skale. Tam so slovensko zastavo 
dvignili isti fantje (g. Hribernik, g. 
Mori in g. Prša), ki so to pogumno 
dejanje naredili tudi točno pred 
30 leti, v času, ko so potekali boji 
za svobodno Slovenijo. Pohod 
smo nadaljevali po obrambnih 
linijah Dravograda ter ga zaključili 
v Bukovju ob prijetnem druženju 
s postrojem enot milice in TO, ki 
so leta 1991 branili in obranili tudi 
Dravograd. 

Vsi udeleženci pohoda, 1. 
krajevnega praznika KS 
Dravograd in 30-letnice, ko smo 
se borili in osamosvojili, so prejeli 
spominski kovanec, ki so ga s 
finančno podporo KS Dravograd 
oblikovali člani ZČS Dravograd 
pod vodstvom Jožeta Temnikarja.

Ekipa KS Dravograd v sestavi 
Zvone Burja, Drago Klemenc in 
Darko Stijelja ter številni navijači 
smo se odzvali povabilu Društva 
diabetikov Polžki Dravograd na 
tekmovanje v petanki. V dobri 
družbi ter z veliko športnega 
duha smo preživeli vroč poletni 
dopoldan. Uvrstitev ekipe KS 
Dravograd med devetimi ekipami 
v konkurenci je bila v zlati sredini. 

Občinski štab CZ Dravograd je KS 
Dravograd podelil pisno zahvalo 
za pomoč pri obvladovanju 

pandemije Covid-19. KS je pomoč 
v MTS izkazala tako ZD, PP kot tudi 
štabu CZ. Priznanje je predsedniku 
Sveta KS Dravograd v imenu štaba 
CZ izročila ga. Dominika Knez.

Svet KS si bo še naprej prizadeval 
in poskušal pridobiti še več 
predlogov in mnenj krajank in 
krajanov za boljše delovanje v letu 
2022. Zelo dobro sodelujemo tudi 
z vodstvom Občine Dravograd.
Prav tako pa krajani in krajanke 
vabljeni v prostore KS Dravograd 
na Meži 10, kjer imamo vsako 
prvo sredo uradne ure med 9. 
in 11. uro ter 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!
Naj vam na koncu leta v imenu 
članov sveta KS in svojem 
osebnem imenu zaželim:

Leta in korake puščamo za 
seboj,

le spomini ne tonejo v pozabo.
Naj nam v času božiča in 

novega leta prinesejo zdravja, 
sreče, ljubezni in veliko dobre 

volje v letu 2022!

Ferdo Abraham, 
predsednik Sveta KS Dravograd 
Fotografije: Burja, Ferk, Prošt ter 

arhiv KS in JZ Dravit
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Krajevna skupnost Libeliče
Spoštovani! Vsem avtorjem člankov o aktivnostih v KS Libeliče sporočamo, da smo morali članke zaradi prostorske 
omejitve skrajšati. Vaši prispevki so v originalu vidni na www.libelice.si in v krajevnem glasilu Libeliški GLASNIK. 

99 let od takrat
Letošnji oktober je čas, ko 
Libeličani praznujemo in se 
spominjamo dogodkov izpred 99 
let. Borbe zavednih domačinov, 
ki se niso pustili ponemčiti in 
postati tujci v tuji državi. Borbe 
za svoj jezik, svojo kulturo in svoj 
status. Neponovljivo dejanje, ki 
ga lahko primerjamo z borbo 
med Davidom in Goljatom, 
drugo svetovno vojno in vojno za 
samostojno Slovenijo. 

Marsikdo se danes ob teh 
spominih le namuzne, to pa zato, 
ker o njih premalo ve. To lahko 
trdim iz izkušenj z vodenjem 
gostov po plebiscitni zbirki v 
farovžu. Kar precej obiskovalcev 
je o teh dogodkih slišalo v šoli: 
»Hja, od tega je že dovgo …,« 
je odgovor. Ob zapuščanju 
muzeja pa je v večini njihov 
pogled drugačen, pozitiven in 
občudovanja vredno dejanje 
»malih« ljudi. 

Tudi letos (oktober, 2021) smo 
v KPD skupaj s krajevnimi 
organizacijami organizirali 
aktivnosti ob našem prazniku. 

Praznovanje je potekalo tako, da 
so na svoj račun prišli športniki, 
ljubitelji narave in tisti, ki želijo 
obnoviti vedenje o naši zgodovini. 
Športniki so s kolesom obvozili 
»Libeliško pentljo«, pohodniki so 
se sprehodili po učni poti »Velika 
uharica«, za tretje pa je bilo 
organizirano vodenje po naših 
kulturnih spomenikih in zbirkah.
 

Adrijan Zalesnik

Ob dnevu starejših 
V Libeličah vsako leto na zadnjo 
nedeljo v septembru pripravimo 
druženje za naše starejše krajane 
in krajanke, stare 75 let in več. 

Ker v svetu in tudi v Sloveniji že 
drugo leto poteka v znamenju 
pandemije covida-19, našega 
druženja s kulturnim programom 
in pogostitvijo tudi letos ne 
bomo mogli izvesti. Ko smo se 
predstavniki organizatorjev naših 
vsakoletnih srečanj (Krajevne 
skupnosti, Karitasa, Rdečega 
križa, Kulturno prosvetnega 
društva in Podružnične šole 
Libeliče) pogovarjali, kako bi 
se kljub temu spomnili naših 
starejših, smo sklenili, da jim 
voščimo s čestitkami, ki so jih 
izdelali naši libeliški šolarji, za 
kar se jim iskreno zahvaljujemo. 
Spoštovani starejši Libeličani in 
Libeličanke! Velik hvala za vse 
koristne modrosti. Iskrene čestitke 
ob vašem prazniku, veliko zdravja 
in vse dobro. 

Simona Jerčič Pšeničnik

Nove ideje
Pravijo, da če se v kraju nič ne 
dogaja, je to spalno naselje. Za 
Libeliče ta trditev ne velja. Kar 
nekaj dogodkov se je zgodilo v 
zadnjem času. Med odmevnejše 
štejemo »zabavo« v koruzi.
Skupina mladih je idejo za 
organiziranje prireditve ali 
druženja dobesedno v koruznem 
polju uresničila. Že pred več 
tedni so se zbrali na Dulerjevi 
njivi koruze in organizirali 
zabavo. Kakor je videti, je ideja 
dobila »mlade«. Organizirali 
so kar kulturno prireditev. Na 
improviziranem odru so člani 
Kimperk Teatra uprizorili skeč 
Rajka Dulerja. S svojo igro in 
domačo besedo so dodobra 
nasmejali obiskovalce, ki jih je bilo 
okoli 100. Za glasbeno vzdušje je 
poskrbel koroški kantavtor Milan 
Kamnik. »Libeličani ste pa res neki 
posebnega. Vse sorte špilov sm že 
dau skoze, ampak v koruzi pa še 
nism špilo,« je povedal Milan.

Adrijan Zalesnik
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Kulturna dediščina nas 
povezuje
V Sloveniji so se ohranile le tri 
kostnice iz 11. stoletja: Libeliče, 
Jarenina in Mokronog - Trebelno. 
Jareninčani so se odločili, da bi 
bilo za razvoj turizma koristno 
povezati kraje s kostnico. Na 
praznovanje krajevnega praznika 
so povabili predstavnike teh 
krajev in tako naredili prve 
korake pri povezavi. Libeliče so 
zastopali predsednik sveta KS 
Jože Pšeničnik, predsednica KPD 
Simona J. Pšeničnik, turistično 
sekcijo pa Irma Knez in Adrijan 
Zalesnik. Žal so se zadnji trenutek 
opravičili gostje z Dolenjske. 

Sprejela sta nas predsednica 
Sveta KS Jarenina Sandra 
Kurnik Zupanič in predstavnik 
Turističnega društva OVTAR 
Zvonko Repina. Projektu o 
povezovanju krajev s kostnico je 
njihova  občina zelo naklonjena in 
imajo akterji vso podporo lokalnih 
oblasti. Po sproščenem pogovoru 
smo si bili enotni, da imamo 
poleg kostnice še mnogo skupnih 
interesov in pogledov na razvoj 
majhnih krajev, ki poskušajo 
razvijati turistično dejavnost in s 
tem ohraniti kulturno dediščino 
zanamcem ter seveda spodbujati 
krajane, da se v to zgodbo 
vključujejo s svojo dejavnostjo 
in morda s tem pridobijo tudi kaj 
materialne koristi. Upajmo, da 
bodo lokalne oblasti za ta projekt 
naklonjene tudi pri nas in tako s 
tem spodbudile dobro idejo. 

Adrijan Zalesnik
Foto: Matjaž Wigele

NOVO: Knjižni hladilniki

»Kdor bere, živi tisoč življenj. Tisti, 
ki ne bere, živi le eno.« (George R. 
R. Martin) Naša vasica ima novo 
pridobitev. To so trije hladilniki, v 
katerih pa se ne bo hladila pijača, 
temveč se bo kopičilo znanje. 
Namenjeni so namreč izmenjavi 
knjig − otroških, odraslih, takih 
in drugačnih. Stali bodo na 
treh lokacijah v Libeličah: na 
igrišču ob novem Bičivneku, ob 
kmečki zbirki in v šoli. Ob tej 
priložnosti bi se rada zahvalila 
kulturno prosvetnemu društvu 
za realizacijo ideje in vsem, ki 
so v akciji sodelovali. Zdaj pa k 
sodelovanju vabim vse vas, da 
s skupnimi močmi napolnimo 
hladilnike. Vabljene mamice, atiji, 
babice, dediji in vsi ostali krajani 
Libelič, da pobrskate po omarah 
in predalih ter prinesete knjige, ki 
jih ne potrebujete več. Odložite jih 
v hladilnike in vzemite knjige, ki 
vas pokličejo. Vsem želim prijetno 
branje. 

Ana Topolovec

Bičivnek dan v uporabo 
Sobota, 2�. junija 2021, je bila 
za Libeličane nekaj posebnega. 
Zaznamovalo je ni samo lepo 
vreme, ampak tudi otvoritev 
večnamenskega objekta, ki so ga 
zgradili s skupnimi močmi. Že v 
letu 2020 je Občina Dravograd del 
proračuna namenila posameznim 
krajevnim skupnostim. Izvajali so 
tako imenovani participativni 
način. Dveletno participativno 

dodeljena sredstva (30.000 €) 
niso zadoščala za načrtovano 
gradnjo, zato so se obrnili na 
krajevna društva, da pomagajo 
pri financiranju in izgradnji. 
Naleteli so na pozitiven odziv in 
KPD Libeliče, PGD Libeliče ter 
ŠD Libeliče so pristopili k skupni 
izgradnji. Ena od pomembnih 
stvari je bilo poimenovanje nove 
pridobitve. Preko socialnih omrežij 
so pozvali krajane, naj predlagajo, 
kako se bo objekt imenoval. 
Izmed številnih predlogov so 
izbrali domače libeliško ime za 
čebelnjak »BIČIVNEK«. »Libeličani 
vemo, da se s skupnimi močmi 
lahko premikajo tudi državne 
meje. Tudi tokrat se je pokazalo, 
da je uspeh dosegljiv le v slogi 
in pomoči vsakega posameznika 
in vseh skupaj!« je v svojem 
govoru poudaril Jože Pšeničnik, 
predsednik sveta KS. Navzoče je 
pozdravila tudi županja Občine 
Dravograd Marijana Cigala. 

Naj »šumi« v BIČIVNEKU!

Adrijan Zalesnik

Pavlijev memorial 2021 
V soboto, 2�. �. 2021, se je na 
športnem igrišču v Libeličah odvil 
»Pavlijev memorial«. Nogometni 
turnir je posvečen prehitro 
preminulemu športnemu, 
predvsem pa nogometnemu 
zanesenjaku Pavlu Gliniku. 
Nekoliko pomlajena ekipa 
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Športnega društva Libeliče, v 
sodelovanju z nogometno sekcijo 
Hit Gorče, se je ob nasvetih in 
pomoči nekoliko bolj izkušenih 
krajanov lotila tega projekta. 
Tudi tu smo Libeličani še enkrat 
pokazali, da znamo stopiti 
skupaj, saj je bilo veliko ljudi takoj 
pripravljenih pomagati. »Pavlijev 
memorial« so omogočili številni 
donatorji, ki se jim na tem mestu 
iskreno zahvaljujemo. Dobili smo 
veliko spodbudnih besed, kar 
nam daje še dodatno motivacijo 
in potrditev, da delamo v pravi 
smeri. Hvala vsem, ki so pomagali 
pri organizaciji in nasvidenje 
naslednje leto. 

Žiga Rožej, Ožbej Hovnik

Lepa nedelja letos z 
zlatomašnikom 
V Libeličah se na »šmarješko 
nedeljo« Libeličani radi zberejo 
in praznujejo, saj je to god sv. 
Marjete (Antiohijske) in čas lepe 
nedelje. Letos je bilo praznovanje 
v nedeljo, 1�. 7. 2021, še posebej 
slovesno, ker so se Libeličani ob tej 
priložnosti zahvalili domačemu 
župniku in zlatomašniku Francu 
Kranerju, ki ga domačini poznamo 
pod preprostim imenom Franček.   
Jožica Pšeničnik in Erika Plešivčnik 
sta v ta namen nastopili v 

hudomušnem skeču Zlatomašnik 
Franček, nato pa sta mu posebno 
zahvalo izrekla še Peter Vernekar 
in Saša Pšeničnik. Praznovanja ni 
zmotilo slabo vreme in upamo, da 
letos ne bo držalo izročilo starih 
slovenskih pregovorov: Če na 
Marjeto dežuje, težko boš spravil 
seno. Pusta in vlažna Marjeta nič 
dobrega ne obeta. Če na Marjeto 
lije, seno na travniku zgnije. Če 
na dan Marjete deži, orehov 
pričakovati ni. 

Simona Jerčič Pšeničnik 

KPD Drava iz Žvabeka z 
nostalgičnim kulturnim 
vlakcem v Libeličah 

Če je koga v soboto, 21. �. 2021, 
okoli 17. ure pot vodila v naše 
vaško jedro pred gasilski dom, je 
lahko spremljal zanimiv kulturni 
dogodek. Prijatelji Kulturno 
prosvetnega društva Drava iz 
Žvabeka so si namreč praznovanje 
111. (110 + 1) obletnice svojega 
kulturnega delovanja zamislili 
kar z nostalgično vožnjo skozi 

vasi v okolici in pot jih je vodila 
tudi skozi Libeliče. Ob tem 
so se spomnili 30. obletnice 
samostojne Slovenije, kar je za 
naše rojake onstran meje pred 
30 leti pomenilo veliko priznanje, 
da je slovenščina končno dobila 
enakovrednejšo vlogo v javnem 
življenju v Avstriji, kjer živijo kot 
manjšina. 

Kulturno potovanje se je začelo 
ob 1�. uri v Žvabeku (Schwabegg) 
pred Hišo kulture, nato pa so se 
ustavili še v Gornji vasi (Oberdorf ), 
Suhi (Neuhaus), Potočah (Bach), 
Libeličah in svojo pot okoli 20. 
ure zaključili na libeliškem gradu 
(Schloss Leifling). V Libeličah so 
jih s pesmijo pozdravili pevci in 
pevke Mešanega pevskega zbora 
KPD Libeliče pod umetniškim 
vodstvom Tine Frank. Seveda 
nista manjkala naša libeliška 
trenta in domač mošt kmetije 
Buč. Povezovalec in organizator 
kulturnega programa, g. Jokej 
Logar, je v nagovoru dejal: »Če 
ljudje ne morejo do kulture, bo pa 
kultura prišla k njim.« Kulturnega 
dogodka so se udeležili tudi 
predstavniki suške občine (tri 
generacije županov), konzul 
Republike Slovenije v Celovcu 
s soprogo in drugi. Še posebej 
veseli smo bili obiska g. Berteja 
Logarja, avtorja Libeličanom zelo 
dobro znane knjige o Libeličah iz 
zbirke Vsaka vas ima svoj glas. 

Simona Jerčič Pšeničnik
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PGD Libeliče: 130-letna aktivnost
Libeliški gasilci letos obeležujejo visok 
jubilej. Uradno je bilo društvo ustanovljeno 
leta 1�91. Zaradi korona ukrepov 
praznovanja ni bilo mogoče izvesti tako, 
»kot se spodobi«. Poleg redne aktivnosti 
pa so vsaj z dvema velikima dogodkoma 
zaznamovali jubilejno leto: prejeli so 
občinsko priznanje in v garažo postavili 
nov avto za prevoz osebja.

Vedno aktivnim gasilcem iskrene čestitke 
ob jubileju in novi pridobitvi.

Adrijan Zalesnik

Delovaje Sveta KS Črneče v 
drugi polovici leta 2021

Člani Sveta KS Črneče smo se 
sestali na dveh rednih sejah. 
Obravnavali smo nastalo situacijo 
o nezmožnosti organiziranja 
javnih prireditev in se osredotočili 
na izvedbo participativnega dela 
proračuna, ki je v celoti realiziran: 

Postavljena sta ekološka 
otoka na Tribeju in v novi 
vasi Črneče pri odcepu za 
konjušnico;
Na igrišču v Črnečah so 
postavljene nove klopi, na 
Dobrovi je nabavljenih 30 
kompletov gasilskih miz;
V Podklancu so nabavljeni 
novi reflektorji za igrišče. 

Ker je nekaj sredstev ostalo, 
bomo v sodelovanju z JZ Dravit 
na travnatem igrišču v Črnečah 
za golom postavili novo zaščitno 
mrežo.

Hvala gospe Dominiki Knez za 
pomoč pri realizaciji projektov 
participativnega dela proračuna 
KS Črneče.

Za naše najmlajše krajane ob 
koncu leta pripravljamo obdaritev 
v obliki darilnih bonov. 

Ugodili smo vsem prošnjam za 
gramoziranje nekategoriziranih 
občinskih cest. Pripravili smo 

•

•

•

predlog proračuna KS Črneče za 
leto 2022, prav tako smo zbrali in 
izbrali projekte za participativni 
del proračuna za leto 2022, ki so:

Tribej: Postavitev zaščitne 
obcestne ograje nad hišo 
Rek;
Črneče: Nabava nove 
novoletne razsvetljave za 
celotno vas Črneče;
Črneče: Obnova in pokritje 
dveh kontejnerjev na igrišču 
za potrebe PGD Črneče;
Dobrova: Nabava 
defibrilatorja;
Podklanc: Nabava 
defibrilatorja;

V kolikor bodo sredstva 
dovoljevala, se bo defibrilator 
nabavil tudi za zaselek Sv. Križ.

V upanju, da v letu 2022 
premagamo koronavirus in se 
lahko začnemo normalno družiti, 
vam Svet KS Črneče želi veliko 
zdravja.

Marko Kogelnik, 
predsednik Sveta KS Črneče

•

•

•

•

•

Krajevna skupnost Črneče
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PODRUŽNIČNA OSNOVNA 
ŠOLA ČRNEČE

V letošnje šolsko leto smo 
pospremili kar sedem prvošolcev. 
Starejši učenci ter učiteljici Kristina 
in Maruša so poskrbeli za kulturni 
program in prijeten sprejem. 
Veseli smo bili ponovnega 
druženja v šolskih klopeh. 

Kljub nekaterim omejitvam zaradi 
zdravstvene situacije smo se 
razveselili prenovljenih sanitarnih 
prostorov.  Izvedli smo že nekaj dni 
dejavnosti. Ob tednu otroka smo 
si ogledali animirani film Luka. V 
oktobru smo pripravili evakuacijo, 
člani PGD Črneče so nas opozorili 
na pravilno ravnanje ob naravnih 
nesrečah. Učenci in vrtčevski 
otroci so zbrano prisluhnili in si 
ogledali gasilska vozila. 

Pouk poteka v t. i. mehurčkih, kljub 
temu šolarji pridno nabirajo nova 
znanja. Z veseljem so prispevali 
svoja mnenja, pisne izdelke …

V oddelku 1., 2. in 3. razreda so 
odgovarjali na vprašanja:

Po čem ste si najbolj zapomnili 
1. šolski dan?
MIJA: Najbolj sem si ga zapomnila 
po nastopu sošolcev, po torti in 
darilu, ki smo ga dobili.

Česa ste se najbolj veselili pred 
začetkom novega šolskega 
leta?
HANA: Da se bomo učili.
GAJA: Da bom šla v 2. razred.
LANA: Mene je najbolj zanimalo, 
katero novo učiteljico bomo 
dobili.
TINE: Zanimalo me je, kako mi bo 
šlo računanje do tisoč. Veselil sem 
se prvih ocen.

Kako ste sprejeli nove učiteljice?
HANA, TINE: Bili smo veseli.
GAJA: Bala sem se, da bo nova 
učiteljica huda, ampak je zelo 
prijazna.

Kako se počutite v šoli? Kaj vam 
je v šoli najbolj všeč?
LANA: Dobro, ker se igramo 
in učimo. Najraje imam 
matematiko.
MAKSIM: Dobro, ker se rada učim.
TINE: Rad hodim v šolo, ker se 
učimo, spoznavamo nove stvari.
GAJA: V šolo hodim rada, saj se 
učimo nove črke, ker računamo in 
veliko rišemo.
MARKO: Všeč mi je, ker se igramo, 
rišemo in telovadimo.
MIJA: Meni je zelo všeč 
angleščina.

Kaj bi povedali o svojih sošolcih?
HANA: Imam zelo prijazne 
sošolce.
TINE: So odlični prijatelji.
LANA: Med seboj si pomagamo.

Kaj bi v šoli spremenili?
GAJA: Jaz bi bila učiteljica, da bi 
lahko pisala po tabli.
LANA: Želim si, da bi vsak dan 
imela na urniku eno uro športa.
VSI: Želimo si več izletov in 
prireditev. Zelo nas motijo maske, 
želimo si, da bi se lahko večkrat 
objeli.

Učenci �. in 5. razreda so razmišljali 
o jeseni.

RAZIGRANA JESEN
Jesen je letni čas,

ki ne pozabi ga nihče od nas.
Šola se začne 

in nov prijatelj najde se.
Listje pisano pada na nas,

mi pa se smejimo na ves glas.
Prvošolčki razigrani prišli so med 

nas,
nestrpno pričakovali so ta 

jesenski čas.
Jeseni kostanj peče se,
zelo dober in slasten je.

Jesen je krasen čas,
to zdaj ve vsak od nas.

No, zdaj pa morava končati,
se v jesenski gozd podati.

Neja Kogelnik, Liza Heber

Po poletju smo spet prišli v šolo. 
Bili smo presenečeni, ker smo 
dobili nova stranišča in v razredu 
toplo vodo. Upamo, da ne bo 
pouka na daljavo. S prijatelji smo 
se ponovno srečali v šoli in bili 
zelo veseli drug drugega. Že drugi 
dan pouka smo imeli športni dan, 
bilo je zelo zanimivo. Prvi teden 
nismo imeli domačih nalog. Drugi 
teden smo si nabrali velike vreče 
polne jabolk, obrali smo zelišča 
s šolskega vrta. Šolsko leto se je 
začelo zelo zanimivo.

Iva Plimon, Vida Baron, Luka Kadiš 
in Nace Mrzel Žvikart

Tudi letos smo na šolskem vrtu 
pobirali razne pridelke in se 
sladkali z jagodami. Pobirali smo 
jabolka, ki jih ni bilo prav veliko. 
Tudi zelišča smo rezali. Nesli 
smo jih domov in iz njih skuhali 
okusen čaj. Opazili smo, da na 
našem vrtu bivajo tudi prijazne 
žabice, ki poskrbijo, da je tam 
manj škodljivcev. Med gibalnim 
odmorom smo jih z veseljem 
opazovali in hkrati spoznavali 
zdravilna zelišča. Učiteljica 
Danijela je domov odnesla nekaj 
jabolk, da bo iz njih skuhala dobro 
čežano.

 Tine Heber

Recept za zelo okusen čaj
Sestavine:
nekaj žlic sladkorja
voda
posušeni listi žajblja
Priprava:
Na visoki temperaturi najprej 
raztopimo sladkor, da postane 
tekoč. Nato dodamo pol litra 
vode. Ko voda s sladkorjem zavre, 
dodamo nekaj listov posušenega 
žajblja. Nato posodo odstavimo 
s štedilnika, jo pokrijemo ter 
pustimo nekaj časa. Na koncu čaj 
precedimo in ga postrežemo.
Uživajte ob čaju in klepetanju! 

Liza Heber

Zapisala učiteljica
 Helena Uduč-Pepevnik
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AKTIVNOSTI 
PROSTOVOLJNEGA 
GASILSKEGA DRUŠTVA ČRNEČE

Delo v Prostovoljnem gasilskem 
društvu Črneče se v korona času 
ni povsem ustavilo, je pa omejilo 
aktivno delovanje društva. Vodilo 
našega dela še vedno ostaja in bo 
na prvem mestu pripravljenost na 
klic na pomoč, ostale dejavnosti 
društva pa se izvajajo v okvirih 
sproščanja ukrepov in navodil 
NIJZ. Od Gasilske zveze Slovenije 
in civilne zaščite smo prejeli 
dodatna navodila za izvajanje 
operativnih nalog gašenja in 
reševanja, poudarek pa je bil na 
dodatni uporabi zaščitnih mask 
in razkužil za roke.

V mesecu juniju smo se udeležili 
že tradicionalnega pohoda na 
Uršljo goro – po poteh gasilske 
vaje “veriga 2012”, ki ga organizira 
regijski svet Gasilskih zvez koroške 
regije. Bila je lepa sončna nedelja, 
razmere za hojo so bile krasne. Na 
vrhu pa je bilo veselo druženje 
gasilk in gasilcev.

V času počitnic je društvo za 
vse članice in člane pripravilo 
poletno druženje pred gasilskim 
domom – poletni piknik. V soboto 

popoldan smo ob okusni hrani z 
žara in vsemi prilogami uživali ob 
obloženih mizah pod krošnjami 
dreves v objemu narave. 

Naši najmlajši gasilci – pionirke 
in pionirji so se čez počitnice 
že pripravljali na tekmovanje v 
orientaciji mladih. Žal je tudi to 
tekmovanje zaradi korona razmer 
odpadlo.

V gasilskem društvu še vedno 
velja misel − skupaj za varnost 
nas vseh. To se pokaže predvsem 
v delu meseca oktobra. Za mesec 
oktober, mesec požarne varnosti, 
smo v društvu pripravili program 
dela in ga seveda prilagodili 
razmeram v tem korona času. Ni 
obsegal toliko aktivnosti kot pred 
leti, nekaj pa smo jih vendarle 
izpeljali.

Na začetku meseca smo se z 
gasilskimi vozili in operativno 
enoto odpeljali v osnovno šolo in 
vrtec v Črnečah. Namen obiska je 
bil prikazati vajo reševanja učenca 
iz goreče šole. Vsi smo napeto 
opazovali, ali bo našim gasilcem 
uspelo rešiti pogrešenega 
učenca. Po uspešni vaji je vse 
pozdravil poveljnik in na kratko 
orisal delo gasilca, otroci pa so si z 
zanimanjem ogledali avtocisterno 
in njeno delovanje. Vaja ter prikaz 
avtomobilov in gasilske opreme 
sta otrokom približala poklic 
gasilcev, njihovo delo in pomen v 
družbi.

Tudi na pregled gasilnih aparatov 
nismo pozabili. Na začetku 
meseca smo organizirali pregled 
aparatov pred gasilskim domom 
v Črnečah in na Dobrovi. Za vsak 
prostovoljni prispevek se vam 
najlepše zahvaljujemo.

Za dobro pripravljenost in 
dodatno izobraževanje smo 
pripravili tudi društveno vajo. 
Namen vaje je bil gašenje 
kmetijskega poslopja in 
reševanje poškodovanca ter 
nudenje prve pomoči. Vajo 
smo izvedli na kmetiji Zabrčnik. 
Hvala lastniku in domačim, da 
so nam omogočili izvedbo vaje. 
Po uspešno zaključeni vaji je 
sledila še analiza vaje ob pečenju 
kostanja. 

V jesenskem času se je operativna 
enota dvakrat odzvala klicu na 
pomoč. Pomagali so gasilcem na 
Prevaljah pri gašenju požara na 
odlagališču odpadkov in izvedli 
tehnično pomoč pri reševanju 
obolele osebe, krajanom pa so 
na pomoč priskočili s prevozom 
pitne vode. 

Biti gasilec je čast in odgovornost, 
hkrati pa to pomeni biti 
pripravljen delati za sočloveka, 
ko vsi drugi obupajo, odidejo ali 
se ustrašijo. Takrat ostaja gasilec, 
ki se ne vpraša, koliko časa bo na 
intervenciji.

Na pomoč!
Tatjana Golob, 

predsednica PGD Črneče

Krajevna skupnost Trbonje
Druga polovica leta je bila 
podobna prvi. Preživeli smo jo 
z ukrepi in brez njih, dejansko 
pa je bilo tudi v tem delu leta 
bolj kot ne ustavljeno družabno 
življenje. Kljub temu da ni bilo 
druženja, pa so potekale druge 
aktivnosti, in sicer izvedba 
projektov iz participativnega 

računa. Okoli igrišča pri šoli je 
bila postavljena zaščitna ograja, 
v dvorani gasilskega doma je 
bila stara razsvetljava zamenjana 
z varčnimi svetili, na igrišču 
pa je bil postavljen kompleks 
igral za otroke in prav tako so 
bili zamenjani stari reflektorji z 
varčnimi lučmi. 
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TEDEN OTROKA V VRTCU 
TRBONJE

Kot vsako leto smo tudi letos v 
vseh vrtcih obeležili Teden otroka, 
katerega geslo je bilo »Razigran 
uživaj dan«. V vrtcu Trbonje so 
otroci pogosto razigrani in tudi ta 
teden ni bilo nič drugače. Otroci 
so si z veseljem ogledali lutkovno 
predstavo Pod medvedovim 
dežnikom, ki smo jo zaigrale 
vzgojiteljice in učiteljice. Razigrani 
pa so bili otroci tudi ob ustvarjanju 
iz naravnih materialov, slanega 
testa ter ob pripravi sadne kupe.
V Trbonjah imamo res srečo, da 
smo obdani s polji, travniki in 
gozdovi. Tako smo en dan v Tednu 
otroka izkoristili za planinski izlet 
v gozd, kjer so otroci zelo uživali. V 
vrtec so prišli primerno oblečeni, 
nato pa smo obuli škornje in 
nestrpno pričakovali odhod. Pot 
do gozda je bila kar strma, zato 
so mlajši otroci potrebovali nekaj 
pomoči in spodbude. V gozdu 
so se otroci preizkusili v hoji po 
deblu in lovili ravnotežje. Nabirali 
so različne storže, liste, veje in 
tako utrjevali matematične izraze 
(dolgo–kratko, veliko–malo) in 

barve. S storži so ciljali drevesa, 
jih objemali ter tekmovali, kdo 
bo prvi na drevesnem panju. 
Ob poti smo opazili veliko lužo 
in kar nekaj živalskih stopinj ter 
uživali ob poslušanju ptičjega 
žvrgolenja. Počitek in okrepčilo 
smo si privoščili na gozdni jasi, od 
koder smo lahko občudovali tudi 
reko Dravo. V vrtec smo se vrnili 
po drugi poti in si vmes razigrano 
prepevali Kekčeve pesmi. Otroci 
so bili po izletu prijetno utrujeni 
in polni doživetij, ki jim bodo še 
dolgo ostala v spominu.

Vzgojiteljici Katja Mori in Jana Esih

NA OBISKU PRI MATILDI 
RUDOLF IN CECILIJI OŠLOVNIK

V mesecu aprilu leta 2021 je 
svoj častitljivi jubilej − 90 let 
praznovala Matilda Rudolf. Ob 
njenem jubileju sta jo obiskali 
Krajevna skupnost Trbonje in 
Krajevna organizacija RK Trbonje. 
Obiska se je zelo razveselila.
Ob srečanju so ji najprej zaželeli 
veliko zdravja, sreče in lepega 
na njeni življenjski poti, potem 
pa jim je slavljenka povedala 

veliko zanimivega o svojem 
življenju. Rodila se je �. �. 1931 
na Sv. Danijelu, pri Apačniku, 
očetu Antonu in mami Mariji kot 
peti otrok od enajstih. Ker je bila 
kmetija zelo hribovita, družina 
pa velika, je morala že kot otrok 
poprijeti za vsako delo. Zelo 
dolga in naporna pot pa je bila 
pot v šolo, predvsem pozimi, ko 
je bilo veliko snega. Po končani 
osnovni šoli je ostala doma, na 
kmetiji. Leta 1955 se je poročila s 
Kovačevim Stankom in se s sinom 
Jankom preselila na njegovo 
domačijo. V zakonu sta se jima 
rodila še hčerka Erika in sin Branko. 
Z možem sta imela veliko željo po 
lastnem domu in ta želja se jima 
je uresničila, saj sta se z družino 
leta 1957 preselila v svoj dom. 
Žalostno za njo je bilo leto 19�9, 
ko ji je umrl mož. V tolažbo ji je 
bilo, da je doma ostal sin Branko 
z družino. A so v letu 2015 spet 
prišli žalostni in težki časi zanjo, 
saj ji je umrl sin Branko. Skrb 
zanjo je prevzela snaha Darja, ki 
še danes zelo lepo skrbi zanjo, 
pri njej je tudi vnuk Matic s svojo 
družino. Največje veselje je njenih 
sedem vnukov in 11 pravnukov, 
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na katere je zelo ponosna. Gospa 
Matilda se je žal poslovila 1�. 
novembra 2021.

Častitljivih 90 let je v mesecu 
novembru leta 2020 praznovala 
Cecilija Ošlovnik. Ob njenem 
jubileju sta jo razveselili 
Krajevna skupnost Trbonje 
in Krajevna organizacija RK 
Trbonje, ki sta jo obiskali, čeprav 
zaradi koronavirusa in trenutne 
situacije malo kasneje. Najprej 
so ji zaželeli veliko zdravja 
in srečnih dni med svojimi 
najdražjimi, slavljenka pa jim je 
povedala veliko zanimivega o 
časih, ko je odraščala, saj takrat 
niso bili takšni časi kot danes. 
Rodila se je 20. 11. 1930 na Sv. 
Danijelu, pri Brezovniku, očetu 
Valentinu in mami Pavli kot druga 
od šestih otrok. Že kot otrok je 
morala na kmetiji poprijeti za 
vsako delo, saj je bila kmetija bolj 
hribovita. Pri 23 letih se je poročila 
in se preselila v hišo k možu Ivanu. 
V zakonu so se rodili štirje otroci, 
sin in tri hčere. Velika žalost za njo 
je bila v letu 1979, ko ji je umrl sin 
Tone, star komaj 2� let, v letu 2000 
pa mož Ivan. Danes je zelo srečna, 
saj je doma ostala hčerka Danica 
s svojo družino, ki zelo lepo 
skrbi zanjo. Gospa Cecilija še pri 
teh letih v roke zelo rada vzame 
kuhalnico, da si kaj skuha. Njen 
največji hobi je branje knjig. 
Najbolj pa je ponosna na svojih 
10 vnukov in 10 pravnukov. 
 

Mihaela Rožič        

PGD TRBONJE

Aktivnosti v PGD Trbonje potekajo 
skozi vse leto. V drugi polovici 
smo bili aktivni na področju 
gasilskih vaj. Kljub okrnjenemu 
delovanju, ki ga je onemogočila 
epidemija covid-19, smo v PGD 
Trbonje opravili nekaj aktivnosti. 
Konec meseca aprila smo postavili 
prvomajsko drevo.

Tako kot marsikje po Sloveniji 
smo za 1. maj, praznik dela, 

gasilci priskočili na pomoč 
godbi na pihala Trbonje, da so 
lahko iz gasilskega avtomobila 
izvedli tradicionalno prvomajsko 
budnico.

V mesecu oktobru, mesecu 
požarne varnosti, smo za člane 
društva organizirali kostanjev 
piknik. V osnovni šoli in vrtcu 
smo pripravili evakuacijo, s katero 
smo preizkusili pripravljenost 
v primeru požara na šoli ter 
jim predstavili delo gasilcev in 
njihovo opremo.

Kot vsako leto smo tudi letos v 
novembru organizirali pregled 
gasilnih aparatov za vse krajane 
KS Trbonje.

Kljub omejitvam skrbimo, da 
sta orodje in oprema brezhibna 
in pripravljena za primer 
posredovanja ob morebitnih 
intervencijah ter skrbimo za 
varnost kraja, za kar se trudimo že 
dobrih 55 let.

Magda Kadiš,
namestnica predsednika PGD 

Trbonje

Pred nami je novo leto, v 
katerega si želimo vstopiti 
sproščeno, brezskrbno in 
predvsem zdravo. Leto, od 
katerega se poslavljamo, si 
želimo pozabiti, saj je naše 
življenje skozi celo leto 
spremljala in omejevala 
bolezen in z njo povezane 
prepovedi in omejitve. Žal je v 
preteklem letu skoraj povsem 
zamrlo družabno življenje. 
Kljub temu vsem krajankam in 
krajanom želim tako v svojem 
kot v imenu članov Sveta KS 
Trbonje vesele praznike, ki 
jih preživite v krogu svojih 
najdražjih. Naj nas te želje še 
bolj povežejo in združijo tudi v 
prihodnje.

Bogdan Brezovnik,
predsednik Sveta KS Trbonje
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Jesen, letni čas, obarvan z mavrico 
barv, za nekatere najlepši letni 
čas, se počasi preveša v zimo, ki 
že trka na vrata. Mi pa se še vedno 
nahajamo v primežu virusa, ki 
nam diha za ovratnik in omejuje 
normalno civilizirano življenje, 
ki smo ga bili vajeni. Čas hitro, 
prehitro mine. Če se ozremo 
malo nazaj, se nam zdi, da se je 
vse dogajanje »Covid-19« komaj 
začelo, pa je od tega dejansko 
minilo že eno leto in osem 
mesecev. Če bi mi kdo takrat rekel, 
da se bo ta nadloga tako naselila 
in ustalila med človeštvom po 
vsem svetu, bi mu rekla, naj neha 
pretiravati. Mislim, da ni človeka, 
ki si ne želi, da vse to čim prej 
mine, da bomo lahko ponovno, 
brez mask in PCT dokazil, zaživeli 
v normalnem okolišu, ki smo ga 
bili vajeni.

A kljub vsem oviram, s katerimi 
se srečujemo, naša krajevna 
skupnost dela na projektih, ki 
smo si jih zadali.

V juniju smo uspeli s pomočjo 
izvajalca končati projekt 
asfaltiranja in ureditve igrišča v 
Bukovski vasi, ki je bil potrjen in 
financiran iz PP2020. 

V fazi ureditve je odbojkarsko 
igrišče na mivki v Šentjanžu, 
projekt PP2021. Stremimo k 
celoviti ureditvi našega kraja in 
se trudimo po najboljših močeh, 
vendar pa vse ni vedno odvisno le 
od nas, ki si to želimo, kajti vsako 
delo ima potrebne faze del, ki se 
morajo urediti, preden pride do 
končne realizacije. S pozitivno 
energijo in skupnimi močmi nam 
bo uspelo.

Irena Vrhovnik,
predsednica KS Šentjanž

KRAJEVNI PRAZNIK

Tudi letos smo 25. in 2�. junija 
organizirali dogodke in druženje 
ob krajevnem prazniku.

Tradicionalno je bil začetek v 
petek, 25. �. 2021, z odbojko na 
mivki v Bukovski vasi. Letos je bilo 
še posebej veselo, saj smo dogodek 
začeli s slovesno otvoritvijo 
novega večnamenskega 
asfaltnega igrišča, na katerega 
so krajani Bukovske vasi dolgo 
čakali in ga naposled le dočakali. 
Po končanem odbojkarskem 
tekmovanju med krajani in 
vaščani smo si vse skupaj 
popestrili z obilico hrane in pijače 
ter se družili še dolgo v noč.

Z izdatno pomočjo domačinov 
smo bili na koncu zadovoljni vsi, 
tako tekmovalci kot gledalci in 
ostali obiskovalci.

Naslednji dan, v soboto, 2�. 
�. 2021, smo krajevni praznik 
nadaljevali v Šentjanžu, kjer 
smo dogajanje preteklih let še 
popestrili.

Košarko 3x3 smo ˝začinili˝ še z 
meti za tri točke in atraktivnim 
˝zabijanjem˝, kjer so se fantje 
izkazali ni dokazali, da v Šentjanžu 
še vedno odlično igrajo košarko.

Sočasno so potekali še ostali 
dogodki. Letos smo lahko prvič za 

popestritev uživali ob pogledih 
na starodobna vozila. Lokalni 
proizvajalci hrane z mimohodom, 
kjer nam predstavijo svojo 
mehanizacijo, so vedno 
svojevrstna atrakcija. 

Za najmlajše ˝nadebudneže˝ smo 
pripravili mini živalski vrt, kjer so 
spoznavali živali in lahko poskusili 
tudi jahati. Za igro in zabavo 
je bilo poskrbljeno v otroškem 
zabaviščnem parku.

Pri spoznavanju ponudbe lokalne 
hrane je bil narejen še korak naprej: 
Kmetija Golob je predstavila svojo 
EKO domačo hrano, LD Bukovje 
nas je razvajalo z odličnim lovskim 
golažem, ribiška družina z ribjimi 
burgerji, seveda pa niso manjkale 
niti specialitete z žara.

Naš osnovni namen po druženju 
in spoznavanju, kaj vse nam lahko 
ponudi lokalno okolje, je bil s tem 
dosežen.

Hvala za pomoč in sodelovanje 
Primožu, Blažu, Marini, Činčiju, 
Špeli, Nežki, Hariju, Bojanu, 
Benotu, lovskemu, gasilskemu 
in športnemu društvu ter vsem 
prostovoljcem in obiskovalcem.

Vidimo se spet naslednje leto z 
novimi idejami …

Metka Hodnik

Krajevna skupnost Šentjanž
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MOPZ ŠTEFAN GORŠEK ČAKI

Spomladi 2020 je moralo v Sloveniji 
prenehati vaditi in nastopati okoli 
2500 pevskih zborov z več kot 
70 tisoč pevci. Mnogi so svojo 
dejavnost preselili na ulice in 
splet, tudi MoPZ Goršek Štefan 
Čaki. Pa vendar to ni to. Pevski 
zbori se ustanavljajo zato, da 
nastopajo v živo, pred gledalci in 
poslušalci. 

Kulturi in njenim društvom je bilo 
po mesecih prepovedi nastopanja 
zaradi Covid-19 končno dovoljeno 
ustvarjati v živo. Tako je MoPZ 
Goršek Štefan Čaki, ki deluje že 
�3 let, uspel 23. oktobra izvesti 
letni koncert z naslovom “Spomin 
na pevca”. Zborovodkinja Eva 
Mori ga je poimenovala ‘V 
dvoje je lepše’ in v program 
vključila ŽPZ Tonja iz Borovnice, 
katerega zborovodkinja je že 
vrsto let. Tematika koncerta je 
bila razdeljena na štiri obdobja, 
in sicer: Mlada leta, Mlada 
zaljubljenost, Na vojsko gremo in 
Vse se dobro izteče, ostanejo lepi 
spomini. Temu primeren je bil tudi 
izbor pesmi. Koncert so zaključili 
s skupno pesmijo v priredbi Eve 
Mori “Vjeruj u ljubav”. Bilo je lepo.

Zaključna misel koncerta je bila: 
»Verjeti moramo, da se bo v 
življenju vse dobro izteklo, verjeti 
moramo v srečo in ljubezen, graditi 
moramo dobre medsebojne 
odnose in imeti razumevanje do 
drugačnega, različnega, potem 
nam bo lepo.«

Z nasmehom in upanjem, da 
bo naslednji koncert MoPZ 
Goršek Štefan Čaki v letu 2022 v 
bolj normalnih razmerah, torej 

brez mask, in da se bodo lahko 
po koncertu s poslušalci tudi 
družili, so Čakiji koncert zaključili 
v preddverju dvorane s pesmijo 
“Kako ozke so stezice”.

Barbara Knez

URBANI POHOD PO 
DRAVOGRADU − Jane’s Walk, 
12. 10. 2021

MCD Dravograd nas je povabil k 
sodelovanju vodenega pohoda 
po Dravogradu, da smo s svojo 
udeležbo podprli globalno akcijo 
urbani pohodi »Jane’s Walk« in s 
tem pripomogli in podprli pobude 
za  pešcem in invalidom prijazno 
infrastrukturo v domačem kraju.
Namen teh pohodov je tudi 
povezovanje prebivalcev s 
sosesko. Hkrati takšni pohodi 
odpirajo priložnost za pogovor o 
težavah, s katerimi se prebivalci 
dnevno srečujejo in jim otežujejo 
bivanje, da lahko dajo pobude 
za spremembe in izboljšanje 
življenjskega prostora. V 
Dravogradu so se pridružili invalidi, 
da bodo lahko podali pobude za 
ureditev varne infrastrukture za 
njih, kar bi jim omogočilo lažjo 
vključitev v domače okolje. Zelo 
številčno smo se pridružili tudi 
člani Društva diabetikov »Polžki« 
Dravograd in upamo, da smo 
naredili nekaj dobrega tudi za 
lokalno okolje.

Milena Dobnik
Foto: Kolednik Jožef

SREČANJE STAREJŠIH 
KRAJANOV V ORGANIZACIJI ŽK 
KARITAS

�. septembra 2021 so sodelavke 
Župnijske Karitas Šentjanž 
povabile starejše krajanke in 
krajane na druženje v Župnijsko 
cerkev Šentjanž, kjer je gospod 
župnik, Glasenčnik Igor, daroval 
sveto mašo in maziljenje za 
povabljene.

Sodelavke ŽK Šentjanž so bile 
vesele, da so lahko preživele 
praznično sredino popoldne v 
njihovi družbi, kljub velikim oviram 
zaradi epidemije. Poskrbele so, da 
smo ostali zdravi.

Vedno bolj se zavedamo, da to 
srečanje potrebujemo, saj le tako 
lahko pristopimo s srcem drug do 
drugega ter si prinašamo mir in 
veselje.

Letošnje srečanje naj bi bilo 
priložnost, da se duhovno 
dopolnimo in utrdimo 
prijateljstvo v želji, da bomo z 
večjim žarom širile ljubezen in 
tako lažje premagovale težave in 
nove izzive.

Da to dosežemo, so potrebne 
molitev, prošnja, zahvala, skrb 
zase in za sočloveka, za telo in 
dušo.

Le tako bomo zmogli z božjo 
pomočjo se predajati, opogumljati 
in svetovati.
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Zahvalile so se za prisotnost, vsem 
sodelavkam pa hvala za plemenito 
delo, ki ga opravljajo in darujejo. 
Bog naj nas še naprej varuje in 
spremlja na naši karitativni poti.

Po sveti maši in maziljenju so se 
za trenutek ustavili ob pripravljeni 
mizi in uživali ob glasbi in petju 
naših pevk.

Milena Dobnik

KOMEMORACIJA OB 1. 
NOVEMBRU 

V ponedeljek, 1. novembra 2021, 
je v Šentjanžu pri Dravogradu, 
pred Domom zveze borcev, 
potekala slovesnost v spomin 
padlim žrtvam med drugo 
svetovno vojno. Program se je 
začel s prihodom praporščakov 
ob spremljavi Pihalnega orkestra 
Šentjanž. V programu, ki ga 
je povezovala Anja Vajde, so 
nastopili tudi učenci osnovne šole 
v Šentjanžu in pevci MoPZ Goršek 
Štefan Čaki. Slavnostni govornik 
je bil Vinko Krajnc. Delegacija 
je k spomeniku položila cvetje. 
Zbrani krajani so se na slovesnosti 
poklonili našim prednikom, ki 
so za svobodo žrtvovali svoja 
življenja.

Metka Hodnik

PGD ŠENTJANŽ PRI 
DRAVOGRADU

Kljub vsem prepovedim, 
odpovedim, ukrepom ter 
nasvetom, kljub testiranjem in 
razglabljanjem, kdo je večji cepec, 
cepljen ali necepljen, so se gasilci 
PGD Šentjanž držali svojega 
poslanstva, ki je pomoč in usluge 
krajanom.

Tako so imeli v tem letu 27 
intervencij, prepeljali so več kot �0 
cistern (150.000 l) pitne vode, prali 
gospodarska poslopja in izvajali 
požarna varovanja poslovnih 
objektov. V počitniškem času 
so se v MKC Dravograd družili 
z mladino, ki je tam preživljala 
počitnice. Pokazali so jim gasilsko 
opremo in kako le-ta deluje. 
Udeležili so se tekmovanja Fire 
Combat Challenge Dravograd 
2021, organizirali pregled gasilnih 
aparatov, se udeležili nagradne 
igre podjetja Lidl, organizirali 
društveno vajo in izvedli vajo 
evakuacije v vrtcu Kronica.

Že nekaj časa pa se ukvarjajo 
z nakupom novega gasilskega 
kombija, katerega nabava brez 
sodelujočih na tem področju 
ne bo uspešna, vendar vedo, da 
bodo s skupnimi močmi uspeli.

Ostanimo zdravi. Z gasilskim 
pozdravom: »Na pomoč!«

PGD Šentjanž pri Dravogradu

PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA 
LETO 2022

Na Občino Dravograd smo na 
začetku meseca novembra 
posredovali nove predloge. 
Skupna vrednost le-teh je v 
letošnjem letu povišana iz 
prejšnjih 25.000 EUR na 33.000 
EUR. Sredstva bodo iz tega 
naslova porabljena za dokončanje 
že začetih del, ureditvi in videzu 
okolice, namenjene športu, 
rekreaciji, druženju in zdravju. 
Naše načelo je še vedno pravična 
razdelitev sredstev, kar pa ni 
vedno mogoče. Vse, kar je 
narejeno in še bo narejeno, je za 
naše krajane in njihovo uporabo, 
le izkoristiti moramo to znati. 
Veselimo se vseh izvedenih del, ki 
smo si jih zadali in novih izzivov, 
ki nas čakajo.

Žal je tudi letošnja epidemiološka 
slika vse slabša in zahtevane 
omejitve so prisotne na vseh 
področjih, zato smo s kulturnim 
društvom še v dogovarjanju, kako 
naše najmlajše nadobudneže 
razveseliti v mesecu decembru. 
Že lani nam tega dogodka ni 
uspelo izpeljati in upamo na 
rešitev v letošnjem letu, da 
kljub omejitvam našim otrokom 
pričaramo veselje in nasmeh na 
obrazu.

Vseh ostalih prireditev in druženj 
žal tudi letošnji december ne 
bomo mogli organizirati.

Pomembno je predvsem in 
nadvse to, DA OSTANEMO IN DA 
SMO ZDRAVI, zato vam želim, da 
decembrske dni preživite s tistimi, 
ki so vam najbližji.

Krajanke in krajani naše KS lahko 
z nami še vedno kontaktirate 
preko elektronske pošte 
ks.sentjanzpridravogradu@gmail.
com ali preko FB strani Krajevna 
Skupnost Šentjanž.

Irena Vrhovnik, 
predsednica Sveta KS Šentjanž
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Knjižnica Dravograd
Spodbujanje branja pri otrocih in mladih …

PRAVLJIČNE URE 
vsak torek ob 16.30
Pravljične ure otrokom približajo svet pisane besede, 
bogatijo besedni zaklad in spodbujajo zanimanje za 
branje. Namenjene so otrokom od 3. do 7. leta starosti.

Pravljične ure so v mesecu oktobru potekale vsak torek ob 
1�. 30 pod vodstvom nasmejane in kreativne pravljičarke 
Veronike. Bilo je zabavno in ustvarjalno. 

BEREMO SKUPAJ – nacionalni 
mesec skupnega branja
Z osnovno šolo v Šentjanžu smo sodelovali v mesecu 
oktobru, ko je potekal Nacionalni mesec skupnega 
branja in smo tretješolce obiskali v šoli. Skupaj z učitelji 
in knjižničarji se trudimo pri otrocih spodbujati željo po 
branju,  in sicer v času, ko njihov prosti čas predstavljajo 
računalniki in telefoni. Tudi skupno branje, za katerega 
danes ostane zelo malo časa, je zelo pomembno. Branje 
umiri otrokov um in hkrati spodbudi domišljijo, dobro 
vpliva na njihov mentalni razvoj in krepi besedni zaklad. 

Z učenci 3. a in 3. b razreda smo se pogovarjali o knjigah, 
branju in obiskovanju knjižnice. Skupaj smo prebrali 
nekaj misli o branju in prav vsi so se nasmejali in strinjali z 
mislijo Toneta Pavčka: „Če ne bomo brali, nas bo pobralo“. 
Z velikim zanimanjem so prisluhnili zgodbi Lev v knjižnici, 
potem pa rešili nagradno knjižanko, ki je srečnemu 
izžrebancu prinesla knjižno nagrado, ki jo je prejel v 
knjižnici.

BODI KUL, BERI FUL 
– branje za mlade
Akcija je namenjena mladim od 13. do 1�. leta in poteka od 
novembra 2021 do maja 2022 v Koroški osrednji knjižnici 
dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, Knjižnici Ksaverja 
Meška Slovenj Gradec, Knjižnici Dravograd, Knjižnici 
Radlje ob Dravi, v osnovnošolskih in srednješolskih 
knjižnicah ter v Slovenski študijski knjižnici v Celovcu.

Sodelujejo lahko mladi, in sicer tako da preberejo najmanj 
tri knjige s priporočenega seznama, napišejo svoje misli in 
podajo oceno. Zloženko lahko dobijo v knjižnici, dostopna 
pa je tudi na spletni strani. Izpolnjeno oddajo v splošni ali 
šolski knjižnici.

Zatorej bodi kul, beri ful in prejel boš super nagrado.

Spodbujanje branja pri odraslih …

14. SEZONA BRALNE 
ZNAČKE ZA ODRASLE 
»Korošci pa bukve beremo«
V letu 2021/2022 poteka že 1�. sezona 
bralne značke za odrasle, ki poteka v okviru 
projekta Korošci pa bukve beremo, v katerem 
sodelujemo vse koroške knjižnice. S projektom 
želimo dvigniti bralno kulturo in predvsem 
spodbuditi branje slovenskih avtorjev. Vsako 
sezono pripravimo priporočilni seznam knjig, 
na katerega uvrstimo slovenske novitete. Ker 
želimo, da je čim bolj raznolik, smo dodali tudi 
nekaj novitet tujih avtorjev. Na seznamu najdete 
knjige Mojce Širok, Igorja Karlovška, Andreja 
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Skubica, Ernesta Jazbinška, Brine 
Svit, Svetlane Slapšak, biografije 
in avtobiografije Erice Johnson 
Debeljak, Staneta Lodranta, Sama 
Ruglja, Primoža Rogliča … 

Sodelovanje v bralni znački je 
prostovoljno in ni tekmovalnega 
značaja. Bralcu nudi užitek in se 
prilagaja njegovim interesom. 
Če želi kdo od udeležencev o 
knjigi povedati svoje mnenje, pa 
je vabljen na srečanja ob kavi, ki 
potekajo enkrat mesečno.

Z udeležbo v prejšnjih sezonah 
smo zelo zadovoljni, saj je pri 
branju sodelovalo tudi več kot sto 
bralcev.
Letošnjo sezono smo začeli v 
oktobru 2021 in jo bomo zaključili 
aprila 2022 ob svetovnem dnevu 
knjige.

Nagrada za sodelovanje je literarni 
večer s slovenskim pisateljem, 
igralcem, ustvarjalcem in knjižna 
nagrada. V prejšnjih letih smo 
že gostili Bronjo Žakelj, Mileno 
Miklavčič, Laro Jankovič, Ferija 
Lainščka, Andreja Rozmana Rozo 
… 

Branju se lahko pridružite. Knjige 
in seznam priporočenega gradiva 
najdete v kotičku razstavljenih 
knjig, ki vam hkrati zelo olajša 
izbiro nove, kakovostne in zabavne 
literature. Seznam pa najdete tudi 
na naši spletni strani.

Kotiček s knjigami za bralno 
značko za odrasle

BRANJE OB KAVI
Branje ob kavi poteka enkrat mesečno, vsak tretji četrtek, v čitalnici 
knjižnice, in sicer v sodelovanju z Društvom upokojencev Dravograd. 
Pogovarjamo se o knjigah, ki smo jih prebrali in jih želimo priporočiti 
drugim. Seznanjamo se s knjižnimi novostmi in sodelujemo pri branju 
za odrasle Korošci pa bukve beremo. 

Srečanja si popestrimo z gosti, domačimi, koroškimi literati. 

Septembrsko srečanje je potekalo v okviru Tedna vseživljenjskega 
učenja 2021. Na srečanju je svojo tretjo knjigo Daljno potovanje 
predstavil Janez Jurič Vančy.

V oktobru pa nam je uspelo izpeljati že nekaj časa načrtovan izlet v 
Ljubljano, kjer smo si ogledali Narodno in univerzitetno knjižnico in 
prenovljeno Cukrarno. Preživeli smo čudovit kulturni dan in se družili 
ob izvrstni kavi Narodne in univerzitetne knjižnice.

PREDSTAVITEV POHODOV PLANINSKEGA 
DRUŠTVA DRAVOGRAD, Jožef Kladnik
Jožef Kladnik, dolgoletni planinski vodnik Planinskega društva 
Dravograd, je predstavil nekaj 
pohodov. Virus ni preprečil 
prijetnega in varnega druženja 
v naravi in spoznavanja številnih 
novih poti ter osvajanja vrhov.
 

16. september 2021 – Janez Jurič 
Vančy

21. oktober 2021 – Branje ob kavi

14. oktober 2021 – ogled Cukrarne in NUK

Jožef Kladnik: predstavitev 
pohodov Planinskega društva 

Dravograd, 19. oktober 2021
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PREDSTAVITEV AVTOBIOGRAFSKE KNJIGE VSAKDANJE 
KOMUNIKACIJE, Niko R. Kolar
Avtobiografija Nika R. Kolarja predstavlja 
delo in pot koroškega kulturnika, galerista, 
založnika, revijalnega urednika, publicista, 
pesnika, rekreativnega športnika, občinskega in 
strankarskega funkcionarja od študentskih let, 
ko je vstopil v kulturno dogajanje, do upokojitve. 
Z avtorjem se je pogovarjala Mira Mori Hribar, 
dogodek pa je z zimzelenimi melodijami popestril 
glasbenik Jože – Joc Praper. 
       

Niko R. Kolar: predstavitev avtobiografske knjige 
Vsakdanje komunikacije, 4. november 2021

Jerneja Ban

Dragi bralci! 

Naj bo leto 2022 malo smešno in norčavo, 
predvsem pa zdravo s pesmijo Andreja 
Rozmana Roze:

Če nas je strah, se reče po domače, 
da nam srce je padlo v hlače.
V hlačah pa, kot veste sami,
so sami sramežljivi organi

in ko med njih nam pade srce,
vsemu svetu se s tem odpove,

se na toplo in varno skrije
in pri naši zadnji plati tiho bije.

Ker v svojem srcu imamo ljubezen,
je ta s srcem v hlačah zmeraj jezen,

saj mu zdaj namesto na srce,
vse samo še na jetra gre.
In ker sredi duše besneče,
ne more bit prave sreče,

naša glava, v kateri vlada razum,
svetuje: »Za srečo je potreben pogum,

ki nam v prsih ohrani ljubezen,
ker sovraštvo je huda bolezen.«

(Rimuzine in črkolazen, Andrej Rozman Roza)

VSTOP V KNJIŽNICO DOVOLJEN LE S PCT 
POGOJEM. Pogoj PCT ne velja za osebe, 
mlajše od 12 let.

Obiščete nas lahko v rednem obratovalnem 
času:

od ponedeljka do četrtka: od 7. do 1�. ure,
v petek od 7. do 15. ure,
v soboto od 7. do 12. ure.

Če pogoja PCT ne izpolnjujete, vam 
omogočamo izposojo in vračilo gradiva pri 
vhodu v knjižnico.
Gradivo si lahko tudi naročite:

po elektronski pošti 
 knjiznicadra@dra.sik.si,

po telefonu 02 �7 10 7�0,
preko Cobiss segmenta Moja knjižnica 
(https://plus.si.cobiss.net/opac7/user/
login),
preko aplikacije mCOBISS.

Izposoja lahko poteka tudi popolnoma 
brezstično, s pripravo paketov in pošiljanjem 
po pošti.

Vrnjeno gradivo se še vedno odloži v tridnevno 
karanteno, preden ga zložimo nazaj na police.

Če ste člani naše knjižnice, lahko berete tudi 
elektronske knjige na portalu https://www.
biblos.si/ 
ali poslušate avdio knjige kjerkoli in kadarkoli 
preko portala https://www.audibook.si/. 

•
•
•

•

•
•

•
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Teden otroka v enoti Šentjanž 
– vrtec Kronica 
Teden otroka smo letos obeležili prvi teden v 
oktobru. Tema, ki je usmerjala naše misli in dejavnosti 
za otroke, je bila: Razigran uživaj dan. Igra otrokom 
pomaga razvijati domišljijo in krepi prijateljstva. Ob 
zanimivih aktivnih dejavnostih prav tako krepi telo, 
najbolj pomembno pa je, da povezuje otroke med 
seboj. 

Aktivnosti v tem tednu smo želeli čim bolj približati 
otrokom in jih narediti zabavne ter privlačne. 
Stremeli smo k čim večji sproščenosti in igrivosti 
skozi ves teden. Zajeli smo dejavnosti, ki so bile 
razgibane in so zajemale različna področja. 

Teden smo začeli s pohodom in iskanjem skritega 
zaklada. Hkrati smo nabrali tudi jesenske plodove, 
ki smo jih razstavili v igralnicah. Pred vrtcem smo si 
priredili kostanjev piknik in se posladkali s sokom. 
Dobro telesno aktivnost smo ohranjali tako, da smo 
se en dan v vrtec pripeljali s skirojem ter ob vožnji 
neizmerno uživali. Seveda pa smo krepili tudi naše 
glasilke in si priredili glasbeno-plesne delavnice. Vsi 
vemo, da je zdrav način življenja zelo pomemben 
dejavnik. Ker želimo biti čim bolj »fit« in krepiti svoje 
zdravje, smo si za malico iz svežega sadja izdelali 
sadna nabodala. Pri natikanju sadja na paličice smo 
res uživali in si vzeli čas za pripravo malice. Tako 
kot vsi ostali otroci si tudi mi kdaj radi ogledamo 
kakšno zanimivo lutkovno predstavo. Ravno zato so 
nam vzgojiteljice priredile pravi lutkovni spektakel 
z naslovom: Škrat navihanček. Ob njem niso uživali 
samo otroci, tudi vzgojiteljice so čisto pozabile na 
čas in se prepustile dogajanju. Teden smo prijetno 
zaključili z obiskom knjižničarke, ki nam je prebirala 
zgodbe, pripravljene samo za nas. Čas je tekel, kot 
bi mignil in že je bila za nami druga in tretja zgodba. 
Ob koncu srečanja smo se poslovili in se kot pravi 
prijatelji prijeli čez ramena ter zapeli vsem znano: Mi 
se imamo radi. 

Teden otroka smo zaključili v pozitivnem vzdušju in 
predvsem z mislijo, da ni najbolj pomembna količina 
igrač, temveč čas, ki ga namenimo otroku. 

Vzgojiteljica Polona Rogina
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GIBANJE IN ŠPORT V ENOTI DRAVOGRAD
Gibanje je radost, svoboda in ustvarjalnost. Vse to 
pa otroci ob hitrem tempu življenja potrebujejo 
kot zrak, ki ga dihajo. Potreba po gibanju in igri sta 
osnovni otrokovi potrebi, zato je smiselno, da se 
prepletata kot rdeča nit skozi otroštvo.

Mesec september smo v enoti Dravograd obeležili 
kot mesec gibanja in športa, saj se strokovni delavci 
zavedamo, kako zelo pomembno je to za celostni 
razvoj otroka. Preko gibalnih aktivnosti otrok 
zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo 
zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih 
se sposobnostih in spretnostih ter ob vsem tem 
gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek 
ugodja, varnosti in veselja, skratka dobrega počutja, 
in to nam je pri delu z otroki izredno pomembno. 
Otrok je ob tem ustvarjalen, išče svoje načine in 
poti za reševanje različnih gibalnih nalog in z lastno 
domišljijo odgovarja na nove izzive ter tako izraža 
svoja čustva in občutja.   

V vrtcu so gibalne aktivnosti sicer del našega 
vsakdana, kljub temu pa smo si prednostno nalogo 
vrtca zastavili ravno s področja gibanja. Namen 
prednostne naloge je obogatiti gibalne dejavnosti 
otrok s sodobnimi gibalno-športnimi vsebinami ter 
ob tem razvijati pozitivna stališča, navade in načine 
ravnanja.
V tem času, ko je epidemiološka slika slabša, dajemo 
prednost gibanju na svežem zraku, seveda le, če nam 
to dopuščajo vremenske razmere. Narava otroku 
ponuja naravni poligon, kjer lahko izkoriščamo 
različne priložnosti za raziskovanja in tako 
spodbudimo otrokovo domišljijo in ustvarjalnost, 
hkrati pa krepimo njegovo zdravje.

Enota Dravograd je vključena v gibalno-športni 
program Mali sonček, ki je namenjen otrokom od 
drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz 
štirih težavnostnih stopenj, ki so vezane na otrokovo 
starost in so prilagojene njihovim zmogljivostim 
ter zmožnostim. Vse štiri stopnje se med seboj 
vsebinsko povezujejo, dopolnjujejo in nadgrajujejo, 

poudarek dejavnosti je predvsem na igri in vadbi, ki 
je otrokom prijetna in vsebinsko bogata.

Sam vrtec nima telovadnice, zato se za izvajanje 
gibalno-športnih programov v notranjosti enkrat 
tedensko poslužujemo športne dvorane Špic D, kjer 
nam je omogočena uporaba telovadnih prostorov 
in vseh rekvizitov. Prav tako se enkrat tedensko v 
dopoldanskem času v dvorani izvaja Nogometni 
vrtec, ki je namenjen samo predšolskim otrokom, in 
sicer pod okriljem Nogometne šole Dravograd ter 
Nogometne zveze Slovenije. 

V zadnjem času nas omejuje epidemija koronavirusa 
in ta je okrnila različne športne dogodke. Vrtec 
se je vsako leto udeležil mednarodnega projekta 
Žogarija, a žal je bil tudi v tem šolskem letu zaradi 
slabih razmer odpovedan. Iz istega razloga že dve 
leti ne sodelujemo na prireditvi Šport in špas.

Epidemija se je dotaknila vseh nas. Vsak se z njo sooča 
na svoj način. Tudi otroci skupaj z nami doživljajo 
aktualno dogajanje, tudi oni lahko doživljajo stisko. 
Njihova tesnoba je lahko toliko večja, saj v primerjavi 
z odraslimi ne zmorejo razumsko dojemati in se 
odzivati na premnoge informacije, ki krožijo okoli 
njih. Zato strokovni delavci vrtca menimo, da gibanje 
za otroka pomeni tudi sprostitev napetosti in čustev. 
Nasprotno je gibalna neizživetost pogosto vzrok 
za otrokov nemir, nerodnost in nesigurnost, kar 
pogosto vodi v težave s pozornostjo in vztrajnostjo; 
pojavijo se lahko vedenjske težave, težave na 
govornem področju in druge težave.

Predšolski otroci potrebujejo zelo konkretne 
razlage in ponazoritve. Če jim pomagamo razumeti, 
kako virusi škodljivo vplivajo na nas, jih bomo 
tudi lažje naučili samozaščitnega obnašanja, ki je 
najučinkovitejša preventiva. In k temu vsekakor 
pripomore tudi gibanje in zdrav način življenja.

Vzgojiteljica Ksenija Pšeničnik
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Kot vsako leto smo tudi letos v 
vrtec povabili policista, ki je prišel 
otroke spodbuditi k pravilnemu 
ravnanju v prometu. Otroci so se 
policista zelo razveselili in preko 
pogovora pokazali, da imajo 
veliko znanja o tem, kako se 
morajo kot pešci vesti v prometu. 
Skupaj s policistom smo odšli okoli 
naselja Robindvor, kjer so morali 
biti otroci pozorni na promet in 
prometne znake, sami pa smo 
poskrbeli, da je imel vsak otrok 
oblečen odsevni brezrokavnik in 
bil tako še bolj viden v prometu. 
Ker so otroci upoštevali vsa pravila 
v prometu in bili kot pešci zelo 
dosledni, nas je gospod policist 
v naslednjih dneh povabil na 
Policijsko postajo Dravograd, kjer 

smo si skupaj z otroki pogledali 
prostore in spoznali delo policista. 
Najbolj jih je zanimal zapor, kamor 
zaprejo osebe, ki naredijo večji 
prekršek. 

Pot iz Robindvora do policijske 
postaje in nazaj je zdaj, ko je 
na Robindvor narejen pločnik, 
zelo varna. Tudi mi smo šli po tej 
poti, ki so jo otroci vsak dan z 
zanimanjem opazovali, kako so jo 
delali, saj njihova pot v vrtec vodi 
po tej cesti. Seveda smo strokovni 
delavci v vrtcu in starši z varnim 
in pravilnim ravnanjem otrokom 
vzgled in jim tako gradimo prijazen 
svet prometa. Otrokom smo 
odrasli vzgled tako na sprehodu 
kot na poti do vrtca, na kolesu ali 

v avtu. Strokovne delavke v vrtcu 
otrokom dajemo možnost, da 
otrok v prometu zna opazovati 
in poslušati ter da je kot otrok 
udeleženec v prometu viden in da 
preko igre razvija pozitiven odnos 
do prometa. Zelo pomembno je, 
da otroka pohvalimo, kadar se v 
prometu vede varno in pravilno 
oziroma mu razložimo, zakaj 
njegovo napačno ravnanje ni 
bilo ustrezno. V vrtcu se otroci 
učijo preko igre, zato si v igralnici 
pogosto naredimo cesto in otroci 
igro razvijajo s prevoznimi sredstvi 
in prometnimi znaki. Tako pravila 
razvijajo na zabaven in prijeten 
način. 

Vzgojiteljica Nataša Gabor

Enota Robindvor

VARNA POT V VRTEC

ŠOLA, OH, TA ŠOLA ...
OŠ Neznanih talcev Dravograd
Izteka se še eno koledarsko leto, zato je spet čas za 
pregled naših šolskih dejavnosti. Kljub vsakodnevni 
negotovosti, ali bomo imeli naslednji dan pouk še 
v šoli ali na daljavo, smo že od prvega septembra 
dalje zelo aktivni in vključeni v številne projekte, 
tekmovanja in druge zanimive dejavnosti, ki vam jih 
želimo predstaviti.

Srčno upamo, da bomo lahko ˝veseli december˝ 
tako kot nekoč spet preživeli in praznovali skupaj na 
šoli. Držite pesti, da nam uspe.

Dragi sokrajani, v letu 2022 vam želimo predvsem 
zdravja ter osebnega zadovoljstva! 

Učiteljica Irena Kašman

Za Vrtec Dravograd članke zbrala in uredila Janja Kerbler, svetovalna delavka
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LETOŠNJI SPREJEM 
PRVOŠOLCEV
 
Sprejem prvošolcev je letos 
potekal v dveh skupinah, po 
oddelkih. Povabljeni so bili tudi 
starši. Učence sta s pesmico 
pozdravili letošnji drugošolki, 
nato pa še ravnateljica Danijela 
Ledinek in županja Marijana Cigala 
ter učiteljice Ana P. in Ana T. ter 
Anita S. in Henrika K., ki jih bodo 
spremljale v letošnjem šolskem 
letu. Ogledali so si gledališko 
predstavo »Radi gremo v šolo«, v 
kateri so zelo uživali in sodelovali 
z igralcema. Po predstavi so 
skupaj z učiteljicami odšli v svojo 
matično učilnico, si jo ogledali, se 
drug drugemu predstavili, se še 
malo igrali, na koncu pa je sledila 
še sladica.

Učiteljica Ana Potočnik

Naravoslovni dan − KOROŠKA 
AJDA MEDI 

 V torek, 2�. septembra 2021, smo 
imeli sedmošolci naravoslovni 
dan. S kombiji smo se odpeljali 
na kmetijo Murnhof. Tam so 
nas prijazno sprejeli gospodarji 
kmetije in nam na kratko 
predstavili dejavnosti, ki so nas 
čakale.  Razdelili smo se v štiri 
skupine in s sošolci sejali ajdo, 
spoznavali njene lastnosti ter 

uporabo. Naučili smo se, da ajda 
blagodejno vpliva na srce in 
ožilje. Imeli smo tudi priložnost 
poskusiti domače dobrote iz 
ajde. Pili smo domač ajdov čaj, 
jedli ajdove žgance z ocvirki in 
se sladkali z odličnimi ajdovimi 
piškoti. Sledilo je ličkanje koruze, 
ki je star jesenski kmečki običaj. 
Oličkane storže smo zvezali v pare, 
ob tem pa je bilo veliko smeha in 
zabave. Gospodar nam je povedal, 
da dobro letino koruze največkrat 
ogroža suša in različni škodljivci. 
Ker se sadno drevje letos kar šibi 
od dobre letine, smo na kmetiji 
nekaj jabolk »sprešali« v odličen 
jabolčni sok. Ob koncu našega 
druženja smo se gostiteljem 
prijazno zahvalili in polni lepih 
vtisov odšli nazaj v šolo. 

Učenec Jakob Jeseničnik, 7.a

PEŠBUS

V mesecu septembru sem se 
udeležila Pešbusa na postaji 
Robindvor. Čeprav vreme ni bilo 
vse dni lepo, sem kljub temu 
odšla v šolo peš. Ker sem od šole 
zelo oddaljena, me v šolo vozijo 
starši. Zato sem bila zelo vesela, 
da sem lahko na Pešbusu v šolo 
hodila s prijatelji. Na poti smo se 
zabavali in pogovarjali. Letos smo 
za udeležbo dobili super nagrade. 
Pešbusa se bom zagotovo še 
udeležila. Pešbus je super.

Učenka Ula Skarlovnik, 4. b

POŠ Črneče: PRENOVA 
SANITARNIH PROSTOROV  IN 
EVAKUACIJA
 
 V mesecu juliju 2021 se je začela 
dolgo pričakovana prenova 
sanitarnih prostorov na POŠ 
Črneče. S pomočjo občinskih 
sredstev so izvajalci popolnoma 
prenovili toaletne  prostore. 
Zamenjalo se je  dotrajano 
stavbno pohištvo (vrata s 
podboji), sanitarna oprema in 
vodovodna napeljava. Prav tako 
smo po dolgih letih obljub dobili  
toplo vodo v zgornje prostore do 
učilnic. Prebelili so se tudi skupni 
garderobni prostori.

Upamo in želimo pa, da se v 
čim krajšem možnem času 
začne celovita prenova naše 
podružnične šole.
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V skladu z Letnim delovnim 
načrtom šole smo v sredo, �. 10. 
2021, drugo šolsko uro izvedli 
evakuacijsko vajo. Zagorelo je v 
šolski kuhinji. Učenci, vrtčevski 
otroci ter delavci šole in vrtca 
smo bili o požaru obveščeni 
preko šolskega zvonca in smo 
se organizirano, pod vodstvom 
učiteljev, varno umaknili na zbirno 
mesto. Prišlo je do poškodbe 
učenca, z njim je počakala 
učiteljica. Ekipa PGD Črneče ga 
je odnesla na nosilih in oskrbela. 
Namen vaje je bil ozavestiti 
pravilno ravnanje v primeru 
različnih nesreč. V tem letu je 
bil poudarek na pojavu požara 
po potresu. Vaja je bila uspešno 
izvedena. 

Učiteljica na POŠ Črneče: Helena 
Uduč Pepevnik

POŠ Trbonje: 26. SEPTEMBER − 
EVROPSKI DAN JEZIKOV

Po predlogu in pomoči naših 
sodelavcev, ki poučujejo tuje 
jezike, je tudi naša šola uspešno 
izvedla dan dejavnosti, namenjen 
temu dnevu. V uvodni uri smo 
spoznavali jezikovno raznolikost 
ter ozavestili pojem materinščine. 
Ustavili smo se pri zapisu na 
predstavitvi in ne morem mimo 
tega, da je ne bi delila z vami, 
dragi bralci. 

MATERNI JEZIK − 
MATERINŠČINA

Za vsakega človeka ima posebno 
čustveno vrednost. Daje mu 
občutek topline, ljubezni, 
sprejetja in varnosti, materni 
jezik v nas vzbuja domačnost in 
udobje, v katerem se naše misli 
lahko oblikujejo.

V njej se najlažje in najbolj 
pretanjeno izražamo. Kamor koli 
gremo, jo »nosimo« s seboj.

Je jezik naše osebnosti, mišljenja, 
sanj in čustev, naše kulture in 
identitete, zato je prav, da o 
njem govorimo ljubeče in toplo, 
z besedami in emocijami, ki smo 
se jih naučili od svojega izvirnega 
učitelja − matere. 

V nadaljevanju smo se odločili, 
da je za nas pomembno, da na 
celotnem zemljevidu najprej 
spoznamo svoje sosede in tako 
smo se odločili za Italijo. 

Seveda nas, kot vsakega turista, 
najprej pritegne kulinarika. Za 
ustvarjanje v jedilnici smo si 
izbrali preprost recept, ki nam je 
kar pisan na kožo. Pico, seveda. 
Uspela nam je v božansko dišeči 
obliki, ki smo jo z največjim 
užitkom pospravili in jo ponudili 
še otrokom v vrtcu.

Naše misli so se vrtele še okoli 
sladice. Sladica pač mora biti. 
Vendar nam žal čas tega tokrat 

ni dopuščal. Mislili smo seveda 
na tiramisu ali ˝gelato˝, vendar se 
bomo zanju potrudili kdaj drugič.

Morali smo na naslednjo točko 
ustvarjanja. Na novo pridobljeno 
znanje o Italiji nam je prišlo prav 
pri ustvarjanju majic, ki smo jih 
posvetili tej državi. Učenci so 
si svoje majice na izviren način 
porisali in poslikali. Končni izdelki 
so bili unikati in že od daleč dišali 
po Italiji.

Seveda pa nismo mogli mimo 
lepote, ki jo ponujajo Benetke; 
mesto prepletenih kanalov 
in mostov, mesto, znano po 
maskah. 

Da, ustavili smo se pri tistih 
»drugačnih maskah«, ki so jih 
poznali v za nas oddaljenem 1�. 
stoletju, ko je mestu zavladala črna 
smrt ali kuga. Učiteljice smo vsaj 
v mislih potegnile vzporednice 
z aktualnim dogajanjem, učenci 
pa so si z velikim zanimanjem 
ogledovali slike tedanjih 
zdravnikov, ki so bili od glave do 
pet oblečeni v zaščitna oblačila, da 
bi se zavarovali pred smrtonosno 
boleznijo, a žal v glavnem brez 
uspeha.

Ker nismo mogli mimo kulture, 
je bil naša naslednja točka ples 
in petje. Vsi smo si zadovoljno 
prepevali že ob pripravi pice. 
Seveda v italijanščini. Na koncu 
smo dodali še plesne korake. 

Dan se je zaključil ob igri, pri kateri 
so učenci dokazovali znanje o 
znamenitostih Italije.

S skupnimi močmi vseh 
zaposlenih na naši mali šoli nam 
je dan odlično uspel. 

UMIK NA VARNO … ČE 
ZAKIKIRIKA RDEČ PETELIN …

Leto nevzdržno hiti proti koncu, 
narava žari v pisanih barvah. 
Nastopil je oktober. 
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Oktober, bogat v barviti naravi, bogat po posebnih 
dnevih … oktober, v celoti posvečen različnim, 
pomembnim stvarem: boju proti raku dojk, 
kibernetski varnosti … meni pa že od otroštva 
poznan kot mesec požarne varnosti. Obdobje, ko še 
več časa namenimo pogovoru o gasilcih in njihovi 
vlogi. O pogumnih in požrtvovalnih ljudeh, ki jih 
potrebujemo ob različnih priložnostih in ne samo 
takrat, ko zakikirika rdeč petelin. 

Med našimi gasilci in šolo že od nekdaj poteka 
posebna naveza. Gasilci se trudijo in z velikim 
veseljem vedno znova skušajo približati svoje 
delo malim nadobudnežem. S tem pa skrbijo za 
ozaveščanje najmlajših o možnostih požara in 
ravnanju ob njem, hkrati pa poskrbijo tudi za svoj 
prirastek in prihodnost društva.

Kot vsako leto nam prvi obisk namenijo v obliki 
evakuacije. V zavedanju, da lahko pride do požara 
vedno in povsod, se počutimo dosti bolj varno, ko 
vidimo, da nam umik na varno steče in se zaključi, 
kot je treba. Tudi letos so naše učence presenetili 
z gosto zadimljenim stopniščem. Učenci so hitro 

spoznali, da prebijanje 
skozi gosto kopreno dima 
ni pametno. Kot smo 
se učili, smo na pomoč 
počakali v razredu, na 
varnem. Z mokrimi 
krpami smo založili 
vrata in se umaknili do 
odprtega okna, skozi 
katerega smo klicali na 
pomoč. Gasilci so po nas 
prišli v popolni opremi 
in nas varno odvedli 
na zbirno mesto, kjer 
smo se prešteli in veseli 
ugotovili, da smo vsi in 
da je vse, kot je treba. 
Zatem so nas povabili 

na igrišče, kjer so nam razkazali gasilski avto z vso 
opremo. Učencem so razložili, kar jih je zanimalo ter 
jim demonstrirali, kako se uporablja različna gasilska 
oprema. Prikazali so še gašenje s pomočjo vode. 
Otroci so se imeli možnost preizkusiti v gašenju, v 
brizganju pene in uporabi brentače.

Kot vedno so v druženju z gasilci učenci uživali in 
zatem še dolgo razpravljali o dogajanju na igrišču. 

V zavedanju, kako zelo pomembna je vaja evakuacije, 
se našim gasilcem zahvaljujem za vso vloženo skrb 
in trud ob izvedbi. Seveda želim, da ostane šola še 
naprej povezana z našim prostovoljnim gasilskim 
društvom, da naše sodelovanje še naprej teče tako 
uspešno kot do zdaj. 

PO KORAKIH NAPREJ … DO NOVE UTE – HIŠICE 
VESELJA

Vsem bitjem in stvarem kroji usodo. Ne ustavlja se in 
čaka, ne pozna opravičil. Za sabo pušča spremembe 
vsak delček sekunde, minute, ure, dneva … Naš 
vladar, čas. Dotakne se vsakega in vsega. In ko 
nečemu in nekomu čas poteče …

 Tako je čas že zdavnaj potekel dodatnemu poslopju, 
ki je bilo postavljeno ob naši šoli v sredini prejšnjega 
stoletja. Namembnost je bila, kot se je vsakemu 
gospodarskemu poslopju v tistih časih spodobila, 
praktične narave: za shranjevanje drv in orodja, del 
poslopja pa je bil nekoč namenjen celo za hlev… 
Poslopje smo imenovali kar uta, nekoč lepa, v našem 
času pa že v zelo v slabem stanju in za šolske potrebe 
praktično neuporabna, čeprav nujno potrebna. 

Veselje ob informaciji, da se nam obeta postavitev 
nove, je bilo res veliko, čeprav zelo previdno, saj 
nikoli ne veš, morda se načrti izjalovijo.

Vendar, uresničili so se. Šola Trbonje je dobila novo 
»uto«. Zdaj je ne bomo več imenovali tako, saj se sliši 
staro in vegasto. Bo kar hišica, »hišica veselja«. Tudi 
njen izgled je takšen. Ga. ravnateljica je kot skrben 
gospodar poskrbela in tudi denarno podprla, da ni 
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lepa le šolska zgradba, ki je bila 
pred leti že obnovljena, temveč 
tudi zgradba, ki je zamenjala 
staro in dotrajano poslopje. 
Zahvaljujem se ji, da smo bili slišani 
in uslišani. Lično narejena majhna 
lesena zgradba z rdečo streho je 
vzorno delo domačih obrtnikov, 
g. Žvikarta in g. Rudolfa, ki jima 
gre vsa zahvala in pohvala za 
odlično opravljeno delo. Drugače 
je, če pristopijo k delu ljudje, ki so 
iz domačega kraja. Delo opravijo 
skrbno, z vso pozornostjo in 
natančnostjo. Razumejo stiske in 
potrebe domače šole. 

Seveda nam je postavitev 
omogočila prijaznost, skrb in 
naklonjenost ge. županje in 
g. podžupana. Občina je šoli 
namenila denarna sredstva, da se 
je projekt lahko izvedel, za kar se 
obema iskreno zahvaljujem. Svoj 
denarni prispevek pa je dodala 
tudi krajevna skupnost. Hvala 
predsedniku krajevne skupnosti, 
g. Brezovniku za namenjena 
sredstva.

Z največjim veseljem smo 
pripravili otvoritev, ki smo jo 
namenili počastitvi, skromni 
pogostitvi in kratkemu druženju 
vseh zaslužnih ob izgradnji naše 
hišice. Otroci so svoje veselje 
izrazili v kratkem kulturnem 
programu, ki je bil po dolgem 
kulturnem premoru zaradi korone 
zares dobrodošel.

Za konec sta nas g. Rudolf in g. 
Žvikart razveselila še z dodatnim 
darilom, ki nas je pustilo brez 
besed. Poskrbela bosta namreč za 
police v naši novi zgradbi, da bo 
postala tako še bolj funkcionalna 
in jo bomo lahko izkoristili do 
zadnjega kotička.

Da pa smo lahko v našo utico takoj 
dali nekaj novega, je poskrbelo 
podjetje Hygal. Darovali so velik 
prispevek, s katerim sta se nabavili 
dve kolesi in skiro. Kolesi bodo 
otroci s pridom uporabljali ob 
opravljanju kolesarskega izpita. 
Za prispevek se v imenu vseh na 
šoli zahvaljujem.

Kakor naši predniki, ki so poskrbeli 
za nas, so tudi v tem času 
skrbni ljudje poskrbeli za naše 
naslednike, za našo prihodnost. 
Gremo po korakih naprej … 
za nekoga velikih, za nekoga 
majhnih. Vem, da nam bo utica 
služila veliko let, čas pa ji zaradi 
skrbne izdelave ne bo prišel hitro 
do živega. 

Učiteljica na POŠ Trbonje: 
Vesna Šmon

POŠ Ojstrica: V NARAVO PO 
HRANO

Tudi pri nas na POŠ Ojstrica imamo 
RaP (razširjen program). Temeljni 
namen le-tega je omogočiti 
vsakemu učencu osebni razvoj, 
usklajen z njegovimi pričakovanji, 
zmožnostmi, interesi, talenti in 
potrebami. Ker smo na podeželju 
in smo radi v naravi, so se učenci 
odločili za dejavnost V naravo po 
hrano.  Kako se je to začelo?

Učenci so vključeni v projekt 
Pogum, zato so tudi vzgojili 
sadike za Zelemenjavo. Ker so bili 
delovni in skrbni, so imeli dovolj 
sadik, zato smo razmišljali, da bi jih 
lahko tudi sami posadili. Porodila 
se je ideja o visokih gredah.

V mesecu maju 2020 nam je 
oče naših učencev Janko Kuster 
naredil visoke grede. Skupaj z 
zemljo jih je dostavil do šole, z 
učenci pa smo jih uredili. Na dno 
smo položili kovinsko mrežo proti 
voluharjem, nanjo nanosili suhe 
veje, vse to pa pokrili s suhim 
listjem. Nato smo nadaljevali s 
travno rušo in končali z vrtno 

zemljo. Grede so bile pripravljene 
za sajenje in sejanje. 

V času, ko učenci niso delali na 
gredah, so se učili o vzgoji rastlin. 
Marsikdo bo rekel, da je to čisto 
enostavno. Res je, vendar moraš 
kljub temu poznati določene 
»skrivnosti« vrtnarjenja. Z učenci 
smo se pogovorili, kaj bi sadili in 
naredili načrt, kajti če hočemo 
imeti ekološki vrt oziroma grede, 
moramo upoštevati tako kolobar 
kot tudi dobre sosedske odnose 
med vrtninami. Pri razporeditvi 
rastlin/semen so si učenci 
pomagali s tabelami ter luninim 
koledarjem. Nasadili so dišavnice, 
bob, fižol, rdečo peso, čebulo, 
solato in zeleno. Ker imamo pri 
nas starše, ki radi sodelujejo 
s šolo, nam je Branko Kališnik 
naredil označevalnike za rastline, 
učenci pa so sami v les vžgali še 
imena rastlin. 

Vendar je treba za rastline skrbeti 
tudi takrat, ko nismo v šoli, zato 
smo pred poletnimi počitnicami 
naredili seznam zalivanja. Vsak 
učenec si je izbral en teden in 
takrat skrbel za rastline. Na tem 
mestu se moram zahvaliti tudi 
staršem, da so učence in vodo 
vozili do šole.

V jeseni so se pokazali sadovi 
njihovega dela. Tako kot so med 
letom občudovali rast rastlin, so 
učenci zdaj z velikim veseljem 
pospravili pridelke.

Čebelarji rečejo: »Naj medi!«, mi 
pa pravimo: »Naj rase!«

Učiteljica na POŠ Ojstrica: 
Mihaela Žvikart
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POŠ Libeliče: VODOVODNA 
NAPELJAVA
 
Podružnična osnovna šola 
Libeliče je velika, prostorna 
zgradba, v kateri nabirajo znanja, 
izkušnje ter različne spretnosti 
otroci vrtca ter učenci od 1. do 
5. razreda osnovne šole. Učenci 
so razporejeni v tri oddelke, zato 
poleg matičnih učilnic na šoli 
potrebujemo tudi prostore za 
izvajanje pouka tujega jezika ter 
dodatno učno pomoč. V praksi 
to pomeni, da imamo večino 
dopoldneva zapolnjene skoraj 
vse kotičke na šoli. 

Leta 2009 smo se razveselili 
obnovljenih, svetlih šolskih 
prostorov ter lepo urejene okolice 
in parkirišča. Velika pridobitev 
je bila preureditev podstrešja v 
šolske prostore. Prvotno smo jih 
nameravali izkoristiti za šolsko 
knjižnico in/ali multimedijsko 
učilnico. Hitro se je izkazalo, da 
jo bomo potrebovali za oddelek 
podaljšanega bivanja ter za 
učilnico tretjega oddelka.

Toda mansardni prostori so 
imeli pomanjkljivost: bili so brez 
vodovodne napeljave. Vodo smo 
morali koristiti v srednji etaži, kar 
je pomenilo težavo za otroke, ki so 
morali zaradi osnovnih higienskih 
opravil pogosto zapuščati 
matično učilnico, prav tako tudi 
za čistilko, ki jo je morala dnevno 
nositi po stopnicah.

Po številnih prošnjah učiteljic in 
tehničnega osebja POŠ Libeliče 

ter ob podpori vodstva OŠ 
Neznanih talcev Dravograd je 
bila letos naša želja uresničena. 
Na Občini Dravograd so izkazali 
posluh ter investirali projekt, pri 
katerem so izvedli vodovodno 
inštalacijo v zgornjo etažo.

Za izvedbo napeljave je bilo 
treba odpreti nekaj stropov ter 
predelati določene inštalacije za 
napeljavo hladne in tople vode. 
Prav tako je bilo treba namestiti 
umivalnike, pipe, milnike, 
ogledala, podajalnike papirnatih 
brisač ter omarice. 

Celoten projekt je izvedlo podjetje 
STIN d. o. o. iz Dravograda in je 
trajal približno 10 dni.
Učenci ter zaposleni na POŠ 
Libeliče smo zelo zadovoljni s 
pridobitvijo, ki nam olajša tako 
bivanje v šolskih prostorih kot tudi 
izvajanje različnih izobraževalnih 
in prostočasnih aktivnosti.

Učiteljica na POŠ Libeliče: 
Helena Knez

KAMIŠIBAJ V TEDNU OTROKA 

Ob tednu otroka smo imeli 
nekoliko drugačen pouk, kot so 
ga učenci navajeni. Vsak dan smo 
razigrano uživali dopoldne v šoli. 

Med igro smo spletali prijateljstva, 
razvijali svojo domišljijo ter krepili 
svoje telo. V naš razred smo 
povabili učiteljico Henriko, ki je 
učence razveselila z namiznim 
gledališčem Kamišibaj. Otroci so 
takoj pozorno prisluhnili lutkovni 
predstavi »Zajček se je izgubil«. 
Nad predstavo so bili tako 
navdušeni, da so se po ogledu 
razdelili v skupine, si sami izdelali 
lutke, se naučili vlog in s pomočjo 
namiznega gledališča zaigrali 
lutkovno predstavo z nekaterimi 
drugimi vlogami in nekoliko 
spremenjenim besedilom. 

Marisa Mori, učenka 3. a, je 
zapisala: V torek nas je učiteljica 
Henrika presenetila z lutkovno 
predstavo, ki je pripovedovala o 
izgubljenem zajčku. Na koncu pa 
je le našel svoj dom s pomočjo 
prijateljev. To so bili veverica, 
medved in ptička. Po predstavi 
smo si vsi izdelali svoje lutke in 
zaigrali lutkovno predstavo. Naša 
učiteljica nas je tudi posnela. Ko 
so vse skupine zaigrale, smo si 
ogledali posnetke in ugotovili, 
kaj bi lahko spremenili in na kaj bi 
morali biti še pozorni. 

Učiteljica Renata Šumah
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OGLED PTUJA, 
NAJSTAREJŠEGA 
SLOVENSKEGA MESTA

V četrtek, �. 11. 2021, smo se 
šestošolci zjutraj odpeljali proti 
Štajerski. Najprej smo se ustavili v 
Mariboru in si ogledali tamkajšnjo 
kadetnico, kjer imajo razstavljeno 
raznoliko orožje ter panoje z 
zgodovinskimi dogodki.

Ker je bil čas malice, mi pa že 
pošteno lačni, smo se napotili v 
McDonald, da smo si lahko kupili 
nekaj za pod zob.         

Pot smo nadaljevali proti Ptuju, 
naravnost na njihov grad. Tam 
smo videli ogromno starinskih 
predmetov, kot je starinsko 
pohištvo, pribor pa tudi stare slike, 
glasbila in še mnogo zanimivega.

Dan smo preživeli zelo zabavno in 
veselo. Domov smo se vrnili okoli 
pol štirih popoldan, kjer so nas že 
čakali z odprtimi rokami.        

Meni se je zdela ekskurzija zelo 
zanimiva, saj sem izvedel in videl 
veliko novih stvari. Upam, da 
bomo imeli spet kmalu priliko za 
podobno doživetje, kljub temu 
da se moramo vedno in povsod 
držati vseh ukrepov za zaščito 
pred okužbami.

Učenec Nace Toplak, 6. c

MALE SIVE CELICE NAŠE 
ŠOLE V TEKMOVANJU “HITRI 
LONČKI” 

V petek, 17. 9. 2021, je v Ljubljani 
na RTV SLO potekalo tekmovanje 
osnovnošolcev v igri “Hitri lončki”. 
Ekipa učencev naše šole je v tem 
krogu zmagala in se uvrstila naprej 
na tekmovanje, ki bo v mesecu 
januarju/februarju prihodnje leto 
v eni od oddaj Male sive celice.

Čestitke našim devetošolcem 
− Zali Jeseničnik, Juliji Paska in 
Maticu Rožiču, ki so zastopali 
našo šolo in nas z zmago uvrstili 
naprej.

Mentorica:
dr. Vasja Žibret, univ. dipl. psih.

PLAVALNI TEČAJ 
ČETRTOŠOLCEV 

Ker se tretješolci lani niso mogli 
udeležiti plavalnega tečaja, so 
zamujeno nadoknadili letos 
v četrtem razredu. Težko smo 
čakali, da bo napočil naš termin 
in se bomo lahko cel teden vozili 
na Ravne v Plavalno šolo DR7. 

Po uvodnem ogrevanju je bilo prvi 
dan na vrsti testiranje plavalnih 
sposobnosti, nato pa so plavalni 
učitelji učence razdelili v več 
manjših skupin. Prav vsi učenci so 
v tednu dni svoje plavalno znanje 
vidno izboljšali in se veselili 
prejetih priznanj ob zaključku 
tečaja.

Pa še nekaj misli novopečenih 
plavalcev:
Super je bilo, ker sem izboljšala 
plavalno tehniko. (Živa)
Veliko smo se naučili, še posebej 
sem ponosna, da obvladam 
plavanje tudi pod vodo. (Ula)
Med odmorom smo si privoščili 
prave pojedine. (Ema)
Užival sem, ko so nas trenerji ob 
koncu dneva metali v vodo. (Val)
Na plavalnem tečaju je bilo zelo 
resno delo in le malo prostega 
časa. (Vito)
Prijalo je, če so plavalni učitelji 
dovolili, da smo se malo namočili v 
topli kopeli. (Klara)
Najboljši so bili skoki na glavo. 
(Daša)
Med naporno vadbo so se 
prilegle kratke pavze na udobnih 
ležalnikih. (Nik)
Zares sem se naučila plavati. 
(Marija)
Zabavna je bila prosta igra ob 
koncu vsakega dneva. (Iva)
V spominu mi ostaja raketa, žabica 
in potapljanje. (Aldin)
Čeprav sem dobra plavalka, sem se 
naučila veliko novega. Izpopolnila 
sem tudi skoke. (Izabela)

Učiteljica Irena Jeseničnik
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16. OKTOBER – SVETOVNI DAN HRANE

Glavni namen tega dneva je opozarjanje, da na 
svetu živi veliko ljudi, ki trpijo zaradi pomanjkanja 
hrane, ki je temeljna človekova pravica. Ponuja 
nam priložnost, da se opozori na stisko več kot �20 
milijonov kronično podhranjenih ljudi na svetu. Kar 
151 milijonov otrok na svetu, mlajših od 5 let, pa 
je podhranjenih, kar pomeni, da nimajo možnosti 
in nikoli ne bodo dosegli primernega fizičnega in 
kognitivnega razvoja. 

Na svetu se proizvede dovolj hrane za vse, žal pa je 
ta neenakomerno razporejena, saj raziskave kažejo, 
da se več kot četrtina svetovnega prebivalstva 
(1, 9 milijarde) sooča s problemom prekomerne 
hranjenosti in debelosti. 

V Sloveniji ni kronične lakote, vendar moramo ostati 
pozorni, da poskrbimo za družine, otroke, starejše, ki 
imajo zaradi finančne stiske manjšo možnost izbire 
kakovostne, zdrave in količinsko ustrezne hrane.
Učenke in učenci �. b razreda so pri pouku 
gospodinjstva raziskovali, ugotavljali, se pogovarjali, 
risali in zapisali kar nekaj zanimivosti na temo hrane 
in prehrane.

Učiteljica Elizabet Negovec Kopmajer

NATEČAJ HAIKU POEZIJE – »KONNICHIWA«

Kot vsako šolsko leto smo tudi tokrat sodelovali na 
številnih natečajih literarnega ustvarjanja. Prispevke 
smo poslali Društvu invalidov Dravograd na temo 
vrtnarjenja, uporabe tehničnih pripomočkov in 
kulturnega udejstvovanja invalidnih oseb. Kulturno 
društvo Žička kartuzija pa je v oktobru razpisalo 
natečaj o njihovih prehranjevalnih navadah nekoč, 
zato smo se pri pisanju naših prispevkov tedaj 
ukvarjali predvsem s kulinariko.

V letošnjem septembru pa je natečaj v pisanju HAIKU 
POEZIJE razpisala tudi naša šola. Za boljše in lažje 
razumevanje še par besed o haikujih. Gre za japonsko 
pesniško obliko izražanja, ki ima svoje zakonitosti. 

Skupno namreč obsega le sedemnajst zlogov. Prvi in 
tretji verz imata po pet zlogov, drugi sedem. Haiku 
skrajno zgoščeno prikazuje trenutek iz narave, ki se 
povezuje z dogajanji v človekovi notranjosti. Prvi 
verz idealnega haikuja ponazarja osnovno podobo, 
ozračje, čustva oziroma misli. Tema naših haikujev pa 
je bila »DELAM NA SEBI – SE POZNAM, ME POZNAŠ«, 
kar je ustvarjalce vodilo v razmišljanje, kako ljudje 
dojemamo sebe, kakšen odnos in občutenja imamo 
do sebe, do drugih, do sveta in narave …

Natečaj se je zaključil konec oktobra, namenjen pa 
je bil tako osnovnim kot srednjim šolam v naši regiji. 
Na natečaj so prispeli tudi haikuji, ponazorjenim s 
slikovnim dodatkom.

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim, v upanju, da 
bomo lahko natečaj še večkrat ponovili.

Za konec pa še nekaj nagrajenih haikujev:
 

Jaz sem zmešnjava,
polna čudaških stvari.

Sem edinstvena. 
 (Zala Jeseničnik)

Kot vaza se strem.
Telo boli in peče.
Zlomim obljubo.

 (Alina Medved)

Kdo sem, se vprašam.
Izbiram prave poti?

Odgovora ni.
 (Luna Močilnik)

Sneg se svetlika.
Za mano pušča sledi.

Vodi me domov.
 (Taja Garmuš) 

Žal ne upam si,
toda na sebi stvari

spremenila bi.
 (Maja Maher Regoršek)

Zunaj lije dež,
temno in žalostno je,

jaz pa vesel sem.
 (Luka Temnikar)

Učiteljica Irena Kašman

Za OŠ Neznanih talcev Dravograd prispevke zbrala in 
uredila Irena Kašman.
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OSNOVNA ŠOLA ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU
Prihodnost pripada tistim, 

ki se naučijo, kar se morajo naučiti, 
zato da lahko storijo tisto, 

kar morajo storiti. 

(Dennis Waitley)

Živimo v časih, ko je naša 
prihodnost precej negotova, saj 
se moramo na vsakem koraku 
prilagajati spremembam, ki jih 
narekuje korona. Posegla je na 
vsa področja našega življenja. 
Ni prizanesla niti našim mladim 
nadobudnežem, ki so še do 
nedavnega lahko v šolo vstopali v 
gruči, brez maske na obrazu in z 
nasmehom na ustih. Zdaj pa … 

Kakorkoli – mi se ne damo in 
skušamo tudi v teh razmerah ob 
rednem pouku izpeljati čim več 
različnih dodatnih dejavnosti, 
s katerimi želimo učencem 
popestriti šolski vsakdan. Tako 
se je v teh štirih mesecih šolanja 
nabralo kar nekaj zanimivosti, ki 
jih bomo predstavili v tokratnem 
prispevku.

NAŠI PRVOŠOLČKI

Prvi šolski dan je za učence 
prvega razreda in njihove starše 
poseben in težko pričakovan 
dan. Je zagotovo eden izmed 
pomembnejših mejnikov na 
življenjski poti. Tako je bil tudi 
to šolsko leto ta dan poln 
vznemirjenja, pričakovanj, 
dvomov, radovednosti in veselja.

Šolska vrata so se na široko odprla 
štiriindvajsetim prvošolčkom. 
Stopili so na novo pot, polno 
sanj, priložnosti, znanj, novih 
prijateljstev … Skupaj s starši so 

se zbrali v telovadnici šole. Po 
uvodnem pozdravu ravnatelja, 
gospoda Marka Havleta, je sledil 
kratek kulturni program. Učenke 
Tia, Živa in Urška so se predstavile 
s petjem in igranjem, svoj glas 
so posodile tudi lutkam, ko so 
prvošolcem odigrale poučno 
zgodbico o zajčku, ki se je 
izgubil. V svet varnega gibanja v 
prometu jih je popeljala policistka 
Maja Mozgan s Policijske 
postaje Dravograd. Sledilo je 
presenečenje, saj so naši prvošolci 
pod vodstvom plesnega učitelja 
zaplesali svojim staršem. Na koncu 
so s simboličnim prestopom 
šolskega praga ob cingljanju 
zvončka uradno postali prvošolci. 
Da je bil dan popoln, so se v 
razredu posladkali še s slastno 
torto. Domov so odšli nasmejani 
in zadovoljni.

Renata SEŠEL

PLANINSKI POHOD NA 
KAPUNAR

V soboto, 2. oktobra, smo se člani 
planinskega krožka skupaj s starši 
odpravili na pohod na Kapunar, 
ki je s 1051 metri eden višjih 
vrhov Kozjaškega hribovja med 
Dravogradom in Mariborom na 
levem bregu reke Drave.

Pohoda, ki  sva ga vodili mentorici 
krožka in vodnici PD Dravograd, 
Zdenka Krajnik in Mateja Petek, 
se je udeležilo 13 učencev 
in učenk naše šole s svojimi 
družinskimi člani, skupno je bilo 
31 pohodnikov. Zbrali smo se 
na mejnem prehodu Radlje, kjer 
nas je pozdravilo megleno jutro. 
Temperatura je bila precej nižja 
kot v dolini, zato smo komaj 

čakali, da vzamemo pot pod noge 
in poženemo kri po žilah. Kmalu 
smo se segreli in nedolgo zatem 
že dvignili nad meglo, ki nas je 
navdušila s svojo gosto preprogo! 
Bili smo kot kralji, ki hodimo nad 
oblaki! 

Pot nas je ves čas vodila po 
grebenu državne meje med 
Avstrijo in Slovenijo, tako smo se 
lahko ozirali malce na slovensko 
in malce na avstrijsko stran. 
Hodili smo po zanimivi, razgibani 
in malce »divji« planinski poti, ki 
je očitno precej neobljudena in 
nepoznana. Naš cilj je bila bivša 
karavla, ki danes služi kot dom 
radioamaterjev, kjer nas je pričakal 
ljubiteljski radioamater Jože 
Urnat. Prijazno nas je pogostil in 
nam predstavil svoj hobi.

V dolino smo se vrnili večinoma 
po isti poti, le v zgornjem delu 
smo zavili krožno in se sprehodili 
mimo čudovitega, petdeset 
let starega avstrijskega bivaka 
Kapunerhutte na 1003 metrih. Na 
izhodišče smo se vrnili prijetno 
utrujeni, nasmejani in zadovoljni. 

Mateja PETEK

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA

Vedno znova ugotavljamo, da 
smo Slovenci športni narod. 
Kljub svoji majhnosti imamo na 
vseh področjih športa vrhunske 
športnike, ki nas vedno znova 
presenetijo s svojimi izjemnimi 
dosežki, nas povezujejo in navdajo 
s ponosom. Njim v čast je bil lani 
23. september razglašen za DAN 
SLOVENSKEGA ŠPORTA. 
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Prazniku športa smo se pridružili 
tudi na naši šoli, in sicer smo prav 
23. septembra za učence od �. 
do 9. razreda izpeljali športni 
dan. Učenci so lahko izbirali med 
pohodom in kolesarjenjem.

Pred samim pričetkom športnega 
dne je policistka PP Dravograd, 
ga. Maja Mozgan, učencem 
posredovala nekaj osnovnih 
informacij o varnosti v prometu. 
Ob �.30 so se razdelili v skupine 
(‘mehurčke’) in se odpravili vsak 
v svojo smer. Pohodniki so krenili 
od šole proti Bukovski vasi, kjer 
so zavili v Škratkovo deželo na 
Gmajni, tam malo pokukali za 
pravljičnimi bitji in se vrnili nazaj 
proti šoli.

Kolesarji pa so se po kolesarski stezi 
peljali do Šmartnega pri Slovenj 
Gradcu, kjer so se za nekaj časa 
ustavili pri igralih ob kolesarski 
stezi, se malo okrepčali in nato 
odpeljali nazaj v smeri Šentjanža. 
Kolesarjem so se poleg učiteljev 
– spremljevalcev pridružili še 
policista PP Dravograd, ga. Maja 
Mozgan in g. Boštjan Helbl, ter 
g. Matjaž Sedeljšak, predstavnik 
Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, ki so skrbeli, 
da je kolesarjenje potekalo v 
skladu s prometnimi predpisi, 
predvsem pa varno. Tako smo 
tudi letos aktivno obeležili 
praznik športa. Kar pa je mogoče 
še pomembnejše – naredili smo 
nekaj dobrega zase in za svoje 
zdravje.

Lilijana LADRA

ZDRAVA ŠOLA 

Že drugo šolsko leto je delo 
ZDRAVE ŠOLE zaradi izrednih 
razmer kar precej okrnjeno. Rdeča 
nit letošnjega leta ZŠ je: »Mi vsi 
za lepši (boljši) jutri«. V timu ZŠ 
smo razmišljali, kako bi v časih, 
ko je gibanja vse manj, učence 
spodbudili k novi aktivnosti. 
Odločili smo se, da prvič poskusno 
uvedemo aktivnost – V ŠOLO S 
‘PEŠBUSOM’.  

Tako so se učenci od 2. do 5. 
razreda (bilo jih je 50) v sredo, 29. 
9. 2021, že v jutranjih urah zbrali 
na štirih organiziranih lokacijah, 
kjer smo jih čakali učitelji – 
spremljevalci. Pred odhodom smo 
skupaj ponovili pravila varne hoje 
ter izpostavili mesta ob poti, kjer 
moramo biti še posebej previdni. 
Nato smo se v organiziranih 
skupinah (mehurčkih) podali na 
pot do šole. Otroci – potniki so 
bili veseli, zadovoljni in so uživali 
v sprehodu s svojimi sošolci in z 
njimi vso pot veselo kramljali. Ob 
prihodu v šolo smo bili enotnega 
mnenja, da se lahko tudi v teh 
koronskih časih imamo lepo in 
hkrati naredimo nekaj dobrega 
za svoje zdravje. Tako učitelji kot 
učenci si želimo, da bi PEŠBUS 
še vozil, zato bomo to ‘vožnjo’ 
vsekakor še ponovili.

Vodja tima Zdrave šole 
Tatjana ČEVNIK

TEDEN OTROKA

Od �. do 10. oktobra 2021 je 
potekal TEDEN OTROKA. Téma 
letošnjega Tedna otroka je bila 
RAZIGRAN UŽIVAJ DAN. Na šoli 
smo izvedli vrsto tradicionalnih 
dejavnosti, ki pa so zaradi 
trenutnih razmer potekale malo 
drugače kot prejšnja leta. 

Veselo je bilo že v ponedeljek. 
Učenci od 1. do 5. razreda so 
tekmovali z avtomobilčki na 
daljinsko vodenje. Vsak razred je 
tekmoval zase, saj smo v vsakem 
razredu iskali najbolj spretnega 
voznika. Za postavitev poligona 
in merjenje časa so poskrbeli 
devetošolci.

V torek so učenci imeli priljubljeno 
tombolo.  Potekala je preko 
spletnega orodja Microsoft 
Teams. Čeprav se učenci niso 
družili v jedilnici, vzdušje ni bilo 
nič manjše. Prva nagrada je bila 
namreč mamljiva.

Sreda je bila filmsko obarvana. 
Učenci so si po triadah, v okviru 
filmskega festivala  Zebra, 
ogledali animirane filme in se z 
učitelji pogovorili o sporočilnosti 
filmov.
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V četrtek popoldan so učenci 
od �. do 9. razreda sodelovali na 
jesenskih delavnicah. Potrudili 
so se, nastali so lepi izdelki, ki so 
nam pričarali jesensko vzdušje in 
nam lepšajo šolske prostore. 

Petek pa je bil dan družabnih 
iger. Učenci so razigrani uživali ob 
igranju svojih najljubših iger, na 
katere so že skoraj pozabili.

V Tednu otroka smo izpeljali tudi 
tradicionalni fotografski natečaj. 
Naslov natečaja je bil ‘Male 
skrivnosti narave’. Prispelo je 
trideset fotografij, med katerimi 
je komisija izbrala tri najlepše in 
nagradila njihove avtorje.

Bil je zanimiv teden. Učenci 
so uživali. V imenu šole se 
zahvaljujem Piceriji Na postaji za 
nagradi.

Vodja Šolske skupnosti 
Milena JAMER

OKTOBER – MESEC POŽARNE 
VARNOSTI

Oktober je mesec požarne 
varnosti. Letošnja téma je požarna 
varnost v povezavi s potresom in 
poteka pod sloganom Po potresu 
lahko tudi zagori! Na naši šoli smo 
obeležili mesec požarne varnosti 
skupaj z gasilci PGD Šentjanž. V 
torek, 12. 10. 2021, so gasilci za 
učence od 1. do 9. razreda pripravili 
zanimivo predstavitev. Razkazali 
so jim gasilsko vozilo, opremo 
in orodje, ki ga uporabljajo pri 
gašenju, ter predstavili poklic 
gasilec. Demonstrirali so jim tudi 
gašenje gorečega olja, kar je še 
posebej navdušilo mlajše učence. 
Opazovali so manjšo eksplozijo, ki 
nastane, če goreče olje pogasimo 

z vodo. Ob koncu dejavnosti so 
lahko učenci samostojno izvedli še 
praktično vajo gašenja začetnega 
požara z gasilnim aparatom.

Gasilcem PGD Šentjanž se 
zahvaljujemo za trud in 
prijaznost.

Mateja GRILC

JUMICAR

V četrtek, 1�. 10. 2021, je podjetje 
Jumicar kot nagrado za uspešno 
sodelovanje pri projektu Pasavček 
za učence od �. do �. razreda 
izvedlo program prometnih 
vsebin. Dejavnosti so se odvijale 
na spodnjem igrišču.

Izvajalci programa so se z učenci 
najprej pogovorili o pomenu in 
upoštevanju prometnih znakov 
ter o tem, kako se vključiti v promet 
bodisi v vlogi pešca, kolesarja ali 
pri vožnji s skiroji. Zatem so se 
učenci razporedili v več manjših 
skupin in se podali na poligon, 
kjer so pri vožnji z avtomobilčki 

poznavanje prometnih znakov 
in predpisov preizkusili še na 
praktičen način. Seveda pod 
budnim očesom izvajalcev 
vsebin, ki so jih sproti opozarjali 
na storjene napake. Vožnja je bila 
zabavna in poučna hkrati, zato 
bomo tudi v prihodnje skušali 
obdržati ta način pridobivanja 
znanja o prometni varnosti. 

Kristina PRIKERŽNIK VRHOVNIK

BEREMO SKUPAJ

Živimo v časih, ko je tehnologija 
posegla na vsa področja našega 
delovanja, zato ni čudno, da 
si že naši otroci ne znajo več 
predstavljati življenja brez 
televizorjev, telefonov in 
računalnikov. Zdi se, da raje kot 
knjigo vzamejo v roke svojo 
priljubljeno ‘pametno napravico’ 
in ‘všečkajo’ ter nabirajo spletne 
prijatelje.

Na naši šoli se vsa leta trudimo, 
da bi učencem približali knjigo, 
saj se zavedamo pomena bralne 
kulture. Tako smo že pred časom 
k že ustaljeni Bralni znački 
dodali še nekaj projektov za 
dvig bralne pismenosti, kot so 
Bralni nahrbtnik, Starejši berejo 
mlajšim, Rastem s knjigo, Knjižne 
mišice in nazadnje še Bralno noč 
kot nagrado pridnim značkarjem.

V tem šolskem letu smo se v 
okviru �. Nacionalnega meseca 
skupnega branja pridružili še 
nacionalni akciji Beremo skupaj, 
s katero želimo naša prizadevanja 
na področju razvijanja bralne 
pismenosti še okrepiti. Poudarek 
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omenjene akcije je na medgeneracijskem branju, 
zato smo v ponedeljek, 1�. 10. 2021, na šolo povabili 
knjižničarko Jernejo Ban iz Knjižnice Dravograd. 
Pridružila se je učencem 3. a in 3. b razreda  ter se z 
njimi pogovarjala o knjigah, branju in obiskovanju 
knjižnice. Prebrala jim je zgodbo Lev v knjižnici, kateri 
so učenci z zanimanjem prisluhnili. Zatem so rešili 
nagradno ‘knjižanko’, ki je srečnima izžrebancema 
prinesla posebno nagrado. Na koncu je učence 
povabila, da se včlanijo v Knjižnico Dravograd, 
kamor lahko prihajajo v spremstvu svojih staršev. 
Ob slovesu smo ji obljubili, da kmalu vrnemo obisk.

Lilijana LADRA

SVETOVNI DAN HRANE

Vsako leto, 1�. 10. 2021, z naravoslovnim dnem  
(�. do 9. razred) obeležimo Svetovni dan  hrane. 
Tokrat smo pod sloganom letošnjega Svetovnega 
dneva hrane »Boljša proizvodnja, boljša prehrana, 
boljše okolje in boljše življenje« izvedli več različnih 
aktivnosti. Z ogledom dokumentarnih filmov 
so se učenci seznanili s prednostmi in slabostmi 
‘industrijske’ pridelave sadja in zelenjave v Evropi ter 
spoznali novo hrano prihodnosti – žuželke, kateri je 
vedno bolj naklonjena tudi Evropska unija.
Kot vedno smo v naravoslovni dan vključili tudi 
gibanje in se sprehodili do kmetije Dobrovnik, kjer 
smo od blizu spoznali življenje na kmetiji in njihovo 
primarno dejavnost pridelave mleka. Veseli smo bili 
tudi pogostitve z različnimi jogurti. Po poti domov 
smo nabrali listje za naš šolski kompostnik, katerega 
listovko (kompostirano listje) uporabljamo za 
zastiranje in gnojenje šolskega vrta in gredic.

S pomočjo interaktivnih nalog smo utrdili svoje 
znanje o označbah shem kakovosti in si na zemljevidu 
pridelovalcev in predelovalcev ogledali nam 

najbližje kmetije, ki nam nudijo različne pridelke in 
izdelke. Skozi računalniško igro Uživajmo v zdravju 
pa smo okrepili naše zdrave prehranjevalne navade. 
Naravoslovni dan smo zaključili z degustacijo 
slastnega jabolčno skutinega zavitka, ki so ga 
pripravili učenci sami.

Vodja šolske prehrane
Blaž MLINŠEK

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

S strani Ljudske univerze Ravne na Koroškem (LURA) 
smo prejeli povabilo k sodelovanju na festivalu v 
okviru Tednov vseživljenjskega učenja, ki so potekali 
od �. 9. 2021 do 10. 10. 2021. Lokalna téma LURA je 
bila letos ‘Učenje vedno najde pot’, in tako so imeli 
vsi organizirani dogodki enotno strukturo naslovov 
»Pot do …«.

Na naši šoli smo izvedli različne aktivnosti na 
različnih področjih, ki smo jih naslovili:

Pot do arhitekture – 7. oktobra 2021 je za učence 
od �. do 9. razreda na šoli potekal tehniški dan 
pod naslovom Igriva arhitektura. Mladi arhitekti 
so učencem po posameznih skupinah najprej 
predstavili določena dejstva o prostoru, arhitekturi 
in oblikovanju prostora, ki nas obdaja. Sledila je 
‘gradnja’ parkov, palač in mest po danem zgledu. Na 
koncu so morali učenci razmisliti, kako bi izboljšali 
podobo naše šole in njene okolice ter narediti 
maketo načrtovanega. Tu je prišla do izraza njihova 
ustvarjalnost, saj so nastale prave umetnine, ki jih 
bomo mogoče kdaj celo udejanjili.

Pot do zdravega telesa – Z učenci šole smo se 
odpravili na jesenski pohod. Ubrali smo različne poti, 
se naužili svežega zraka in si nabrali novih moči. Na 
poti smo se večkrat ustavili in si ogledali lepote 
narave. Okrepčali smo se tudi z malico iz nahrbtnika 
in polni lepih vtisov odpravili nazaj proti šoli.
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Pot do ustvarjalnosti – V okviru 
popoldanske delavnice so učenci 
od �. do 9. razreda ustvarjali 
izdelke za jesensko dekoracijo 
naše šole. Potrudili so se, nastali 
so lepi, izvirni izdelki, ki lepšajo 
šolske prostore in nam vsak dan 
znova pričarajo jesensko vzdušje.

Pot do knjige – 17. september 
je dan, ko se po vseh slovenskih 
šolah uradno začenja branje za 
bralno značko. Tega dne naj bi 
po šolah v Sloveniji tradicionalno 
vsi prvošolčki prejeli v dar 
knjigo, ki jo podari Bralna značka 
Slovenije. Letos je bila to knjiga 
ugank pisatelja Miroslava Košute 
Ponikalnice. V okviru tega 
slavnostnega vseslovenskega 
dogodka je knjižničarka naše 
šole ta dan obiskala prvošolčke, 
jim povedala zgodbico in 
jim vročila omenjeno knjigo. 
Mladi nadobudneži so se darila 
razveselili in obljubili, da bodo 
knjigo še isti dan skupaj s starši 
tudi prebrali.

Pot do planin – V soboto, 1�. 
septembra, so se mladi planinci 
– člani planinskega krožka naše 
šole – odpravili na prvi planinski 
pohod v tem šolskem letu, in sicer 
na Košenjak.

V skladu s trenutnimi časi in 
situacijo sta si mentorici pohod 
zamislili malo drugače, in sicer 
v krogu družine. Tako se je tega 
dne ob 9. uri na parkirišču pred 
Planinskim domom Košenjak 
zbralo kar 1� družin, kar je naneslo 
�3 udeležencev in udeleženk.

Košenjak so prehodili po zanimivi 
in raznoliki krožni poti in se na 
izhodišče vrnili rahlo utrujeni, a 
zadovoljni, da je pohod uspel.

Pot do sedanjosti – Na naši šoli 
smo se odločili pripraviti delavnico 
za mlade zgodovinarje, geografe 
in ustvarjalce. Aktivnost ‘Pot do 
sedanjosti’ je bila zasnovana kot 
raziskovanje poti od nastanka 
vesolja, zemeljske zgodovine vse 
do evolucije in današnjega časa. 
Uporabili smo domišljijo otrok, 
njihove spretnosti in veščine 
rabe IKT tehnologije ter izkoristili 
njihov ustvarjalni potencial, s 
pomočjo katerega smo kot končni 
produkt pridobili na novo urejeno 
in posodobljeno geografsko-
zgodovinsko učilnico. 

Pot do igre – V tednu otroka je bil 
en dan namenjen igri, poimenovali 
smo ga ‘dan družabnih iger’. 
Učenci so v šolo prinesli svoje 
družabne igre in tega dne uživali 
ob igranju in druženju s sošolci in 
prijatelji.

Učenci so v vseh predstavljenih 
aktivnostih zares uživali. Dokaz 
za to so bili njihovi zadovoljni in 
nasmejani obrazi.

Vodja projekta na OŠ Šentjanž
Tjaša GAŠPER

V decembru, ki je bil precej 
drugačen od mnogih preteklih 
‘veselih decembrov’, smo skušali 
kljub danim razmeram v šolski 
prostor vnesti malo prazničnega 
vzdušja. Za začetek smo lepo 
okrasili naše učilnice in jedilnico, 
v okviru danih možnosti in z 
upoštevanjem vseh priporočil 
NIJZ smo izpeljali božično-
novoletni bazar, ogledali smo si 
film s praznično, a hkrati vzgojno 
vsebino in še marsikaj drugega. 
Nismo pozabili niti na medsebojno 
obdarovanje, ki vsemu navkljub 
ni izgubilo svojega čara. 

Poslovili smo se z željo, da bi nam 
novo leto prineslo predvsem 
zdravja, medsebojnega 
razumevanja in takega pouka v 
šoli, ki nam je včasih bil mogoče 
že malo ‘odveč’, zdaj pa si ga 
želimo nazaj ...

Za Osnovno šolo Šentjanž pri 
Dravogradu je prispevke zbrala in 
uredila Lilijana LADRA.
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ZDRAVJE
Izvajajte preventivne ukrepe in prispevajte k omejevanju 
širjenja virusa in bolezni Covid-19
V teh časih, ko se okužbe z novim koronavirusom 
nezadržno širijo, smo na podlagi prošnje NIJZ, ki smo 
jo prejeli s strani Združenja občin Slovenije (ZOS), na 
spletni strani Občine Dravograd − Koronavirus − 
aktualne informacije: https://www.dravograd.si/
post/5��3�� objavili spletne povezave, na katerih 
boste našli preventivne ukrepe, s pomočjo katerih 
lahko tudi vi prispevate k omejevanju širjenja virusa 
in bolezni Covid-19. 

Najpomembnejše je, da si redno in pravilno 
umivamo roke, da upoštevamo higieno kašlja, 
nosimo zaščitne maske, kjer je to potrebno, držimo 
varnostno razdaljo in najpomembnejše, da ne 
hodimo nikamor, če smo bolni.

Za vaš prispevek k omejevanju širjenja virusa in 
bolezni Covid-19 se vam iskreno zahvaljujemo. 

Dominika Knez
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Nasveti za umivanje rok

Z desno dlanjo milimo 
hrbtišče leve roke in obratno.

Milimo dlan ob dlan.Roki namilimo.

Novi koronavirus SARS-CoV-2

Pred umivanjem vedno 
odstranimo ves nakit.

Roke najprej zmočimo pod  
tekočo vodo.

S prsti ene roke milimo 
med prsti druge roke.

Konice prstov ene roke namilimo
s krožnimi gibi v obe smeri po 

dlani druge roke. Roki 
zamenjamo in ponovimo.

S sklenjenimi rokami milimo 
z dlanjo proti dlani.

Roki zamenjamo in ponovimo.

Roki milimo vsaj 1 minuto.
Roke dobro osušimo s 

papirnato brisačo. 
Pipo zapremo s komolcem 

ali papirnato brisačo.

Roke temeljito speremo pod 
tekočo vodo.

Z dlanjo krožno milimo 
stegnjen palec druge roke, 

roki zamenjamo in ponovimo.

Več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.
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DOGODKI V ZDRAVSTVENEM DOMU DRAVOGRAD

Rožnati oktober
Rožnati oktober je mednarodni 
mesec osveščanja o raku dojk, 
ki je najpogostejša oblika raka 
pri ženskah. V Sloveniji za rakom 
dojk vsako leto zboli več kot 1300 
žensk in več kot deset moških, 
nekaj manj kot �00 žensk in nekaj 
moških pa umre. Rak dojk je dobro 
ozdravljiv, če je odkrit dovolj 
zgodaj, zato je za zmanjševanje 
umrljivosti pomembno predvsem 
ozaveščanje, zgodnje odkrivanje 
in takojšnje učinkovito zdravljenje. 
K odkrivanju manjših, netipičnih 
sprememb zagotovo pripomore 
organizirani državni presejalni 
program DORA, ki je od januarja 
201� prisoten po vsej Sloveniji.

Movember – z brki 
proti raku prostate
Mesec november, ki je bil 
proglašen za movember, je mesec, 
ki je namenjen zdravju moških, 
predvsem opozarjanju na raka 
prostate, mod in duševno zdravje 
ter preprečevanju samomora. Za 
rakom letno po svetu zboli več 
kot 12 milijonov ljudi, pri čemer 
je rak prostate najpogosteje 
diagnosticirana oblika raka pri 
moških.
Tudi v Zdravstvenem domu 
Dravograd smo bili del zgodbe 
rožnatega oktobra in movembra 

ter pristopili k akciji ozaveščanja 
občank in občanov z rožnato 
dekoracijo in plakati ob vstopu v 
zdravstveni dom. 

Cepljenje proti 
sezonski gripi
Cepljenje proti gripi, ki ima velik 
vpliv na obolevnost in umrljivost v 
zimskih mesecih, je v času porasta 
okužb s COVID-19 še posebej 
pomembno. Gripa predstavlja 
veliko grožnjo za javno zdravje 
in ima velik vpliv na obolevnost 
in umrljivost. Bolezen pri 
mladih bolnikih brez kroničnih 
bolezni večinoma poteka kot 
nekajdnevno vročinsko stanje 
z respiratorno simptomatiko in 
bolečinami v mišicah in sklepih. Pri 
bolnikih s kroničnimi boleznimi, 
starejših bolnikih, dojenčkih 
in nosečnicah pa bolezen 
lahko poteka s težjo klinično 
sliko s pogostimi zapleti in višjo 
smrtnostjo. Najučinkoviteje 
se pred gripo zavarujemo z 
vsakoletnim cepljenjem, zato 
je cepljenje priporočljivo za vse, 
ki želijo sebe in svoje bližnje 
zaščititi pred boleznijo, čeprav 
je lahko pri nekaterih skupinah 
(starejši, kronični bolniki, 
imunsko oslabljeni …) uspešnost 
cepljenja nižja. Cepljenje proti 
gripi je še zlasti priporočljivo 
za kronične bolnike, starejše 
osebe, majhne otroke (od 
� mesecev do 2 let starosti), 
nosečnice ter za osebe z izjemno 
povečano telesno težo (ITM ≥ �0). 
Cepljenje je priporočljivo tudi 
za osebe, ki so pri svojem delu 
izpostavljene nevarnosti okužbe 
ali pri delu lahko prenesejo okužbo 
na druge osebe, še posebno to 

velja za zdravstvene delavce in 
sodelavce ter druge nujne službe.

Cepljenje proti gripi v 
Zdravstvenem domu Dravograd 
izvajamo VSAK PETEK, za cepljenje 
se je treba naročiti na telefonsko 
številko cepilnega centra: 031 �09 
���. 

Cepljenje proti 
Covid-19
Poživitveni odmerek je odmerek, 
ki ga oseba prejme po zaključeni 
osnovni shemi cepljenja za 
poživitev in podaljšanje zaščite 
po osnovnem cepljenju.

Priporočljiv je za oskrbovance 
DSO in drugih socialno varstvenih 
zavodov (SVZ), osebe stare 50 
let in več in posebej ranljive 
kronične bolnike ne glede na 
starost, družinske člane imunsko 
oslabljenih oseb, osebe z večjo 
poklicno izpostavljenostjo 
in osebe, ki so osnovno cepljenje 
opravile z vektorskimi cepivi.

S poživitvenim odmerkom je 
cepljenje možno tudi za vse 
ostale osebe, stare 1� let in več. 
Osebe, ki so dokazano prebolele 
Covid-19 in so bile polno 
cepljene, poživitvenega odmerka 
ne potrebujejo.

Za cepljenje proti Covid-19 se 
je prav tako treba naročiti na 
telefonsko številko 031 �09 ���, 
da bi se izognili preveliki gneči. 
Na voljo imamo cepivo PFIZER. 

Lea Rebernik,
dipl. m. s. s spec. znanji 

in Katja Godec, dipl. m. s.
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SOCIALNA AKTIVACIJA 1

Nova rojevanja

Zdaj zdaj bo tu novo leto, z njim pa čas intenzivnega 
oblikovanja »novega sebe«. Po novem letu se bomo 
vsi ukvarjali s telovadbo, jedli več zelenjave, preživeli 
več časa z otroki, shujšali, dokončali projekt, ki ga 
odlagamo že mnogo predolgo, izboljšali medosebne 
odnose, prenehali z »jamranjem«, več brali in 
zamenjali službo. Po novem letu bomo prerojeni … 
izboljšani … navdahnjeni.

Nekje sredi februarja nato ugotovimo, da smo 
nevede, ali pa zaradi obveznosti, utrujenosti in 
pomanjkanja časa, nekonsistentni v uresničevanju 
svojega novega življenja. Zakaj? Največkrat zato, ker 
svojih decembrskih želja ne pretvorimo v cilje.

Želje so pomembne, saj v nas prižgejo majhno 
iskrico, za katero upamo, da bo zanetila ogenj, ki nas 
bo spravil v pogon … pa se to pogosto ne zgodi brez 
»pihanja v plamenček«. Ker se želja nahaja na ravni 
misli, le-te pa so pogosto zasičene tudi z negativnimi 
sporočili – »ne zmorem«, »ne znam«, »ne izplača se«, 
»ne bo mi uspelo«, »želja zame ni uresničljiva« ipd., 
moramo željo konkretizirati in razčleniti, oblikovati 
moramo načrt za njeno uresničitev, tj. preoblikovati 
jo moramo v cilj.

V življenju si postavljamo cilje, da nas motivirajo za 
delo in premagovanje ovir, ki se nam postavljajo na 
poti. Zastavljen cilj nam pomaga pri sprejemanju 
odločitev in prebolevanju porazov. Ko zaradi želje 
po dosegi cilja vztrajamo, iščemo nove poti in smo 
pozorni na priložnosti, tudi osebnostno rastemo 
in krepimo samozavest. Za učinkovito zastavljen 
cilj velja, da je (1) specifičen/konkreten (Si znam 

predstavljati, kako je videti, občutiti …?); (2) merljiv 
(Kako bom vedel, da sem cilj dosegel?); (3) atraktiven 
(Si se zanj pripravljen čemu odpovedati, se zanj 
potruditi?); (�) realističen (Ga je komu že uspelo 
doseči, je sploh »možen«?) in (5) časovno opredeljen 
(Kdaj bo cilj dosežen?).

Ko nas želja spodbudi in cilj usmeri, pa nastopi 
najpomembnejši korak – naša (pro)aktivnost, 
tj. samoiniciativno prevzemanje kontrole in 
povzročanje sprememb.

Prav k temu koraku spodbujamo udeležence 
socialne aktivacije – k zavedanju, da niso lutke 
zunanjih okoliščin in usode, temveč imajo kontrolo 
nad lastnim življenjem. Tisti, ki zmorejo to resnico 
ponotranjiti in začutiti lastno moč, so navadno tudi 
tisti, ki se čustveno poberejo, ki opazno napredujejo 
v obvladovanju lastne situacije in izboljšajo svoj 
status na trgu dela. 

Zgovoren je podatek, da v programu socialne 
aktivacije prednjačijo udeleženci iz občine 
Dravograd (20 % vseh vključenih v program) in da 
je kar 37,5 % le-teh naredilo velik korak naprej v 
prevzemanju odgovornosti in aktivnem postopanju 
pri izboljševanju lastne življenjske in zaposlitvene 
situacije – to je izjemen rezultat! Morda je k temu 
vsaj malo prispevala tudi socialna aktivacija, kjer 
učinkovitemu postavljanju ciljev in načrtovanju 
njihove dosege ter krepitvi samopodobe in mreženju 
namenjamo posebno pozornost.

Če ste brezposelni in si želite spremembe, žal 
nimate več veliko priložnosti, da se vključite v naš 
program ter ob podpori skupine in strokovnih 
sodelavcev naredite korak naprej – že v mesecu 
februarju bo namreč potekal nabor za pêto, zadnjo 
skupino programa SA za Koroško. Vse informacije 
o programu in vključitvi najdete na naši spletni 
strani, pri koordinatorkah SA ali pri vaši svetovalki 
na ZRSZ. 

V novem letu pa vam želimo pozitivnega pogleda 
na prihodnost, aktivne drže ob izzivih, zmožnosti 
načrtovanja vizije, prepoznavanja lastnih moči, 
discipline in odpornosti ob neuspehih … in da v 
polnosti izkoristite svoj potencial. 

Metka Pajer, strokovna delavka
[1] Socialna aktivacija je pilotni projekt, usmerjen v višanje 
osebnih, socialnih in funkcionalnih kompetenc ter podporo na 
področju kariernega razvoja oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Za 
območje koroške regije ga od septembra 2019 do jeseni leta 2022 
izvaja Zavod Slokva, so. p., prvo socialno podjetje na Koroškem. 
Projekt, ki smo ga naslovili »Izkoristi svoj potencial«, izvajamo na 
dveh lokacijah – v Slovenj Gradcu in Radljah ob Dravi.

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



december 2021 | št. 355� Informator

Območno združenje Rdečega križa Dravograd 
Tudi v drugi polovici leta smo bili ponovno pred 
novimi izzivi koronavirusa. Upoštevali smo navodila 
zdravstvene organizacije in Rdečega križa Slovenije. 
Naše vodilo je bila predvsem skrb za varnost in 
zdravje občanov. Nekatere aktivnosti smo lahko 
izvedli, vendar pod strogimi navodili, tiste z večjim 
številom udeležencev pa smo morali odpovedati 
(srečanje in obiski starostnikov ter humanitarne 
akcije Drobtinica, zbiranje prehrambnih artiklov v 
trgovini Mercator in teden solidarnosti).

Kljub nekaterim omejitvam so se izvajale aktivnosti: 
krvodajalstvo, delitev prehrambnih artiklov, pomoč 
starejšim in otrokom, delitev viška hrane, letovanje 
otrok na Debelem rtiču in v Punatu, obiski starejših 
(do vrat in z upoštevanjem ukrepov: maske, 
razkužila, pogoj PCT, varnostna razdalja), Božiček in 
Dedek Mraz.

Največ našega napora smo usmerjali v nudenje 
pomoči najbolj ogroženim posameznikom in 
družinam iz naše občine, ki so se znašli v socialni 
stiski. 

Krvodajalstvo
OZRK Dravograd na podlagi javnega pooblastila 
organizira krvodajalske akcije v naši občini. Naloga 
območnega združenja Rdečega križa Dravograd je 
vabljenje, motiviranje in aktiviranje krvodajalcev. 
Krvodajalstvo je nepogrešljiv del transfuzijske 
službe in se mora izvajati nepretrgoma. Krvodajalske 
akcije zaradi zaščite krvodajalcev in zaposlenih v 
transfuzijskem centru Splošne bolnišnice Slovenj 
Gradec potekajo prilagojeno. Krvodajalce vsak 
teden kličemo in jim pošiljamo sporočila ter jih 
prosimo za povratni klic. Sezname darovalcev krvi 
posredujemo v bolnišnico v Slovenj Gradcu, kjer se 
dogovorijo o uri prihoda in preverjanju pogojev za 

darovanje krvi. V drugi polovici leta je kri darovalo 
230 krvodajalcev in krvodajalk. 

Socialni program
Delitev hrane socialno ogroženim posameznikom 
in družinam je ena izmed rednih nalog OZRK 
Dravograd. Potekala je v skladišču, in sicer po 
navodilih in priporočilih Rdečega križa Slovenije 
(določena ura za dvig prehrambnega paketa, nošenje 
zaščitne maske, razkuževanje površin), za razvoz 
prehrambnih artiklov po krajevnih organizacijah pa 
smo aktivirali mlade prostovoljce.

Od junija do novembra smo 50 osebam razdelili 
hrano iz intervencijskih zalog Evropske Unije, 9� 
osebam iz sklada za Financiranje humanitarnih in 
invalidskih organizacij (FIHO) in 157 prehrambnih 
artiklov iz lastnih sredstev. Za nakup lastnih artiklov 
za prehrambne pakete smo porabili 1052,�0 €. 
Mesečno smo oddajali tudi rabljena oblačila, 
obutev in higienske pripomočke. V letu 2021 smo 
1� otrokom razdelili delovne zvezke v vrednosti 
1373,�� €. 

Letovanje otrok 
V času počitnic (julija in avgusta) nam je uspelo 
organizirati letovanje otrok na Debelem rtiču in v 
Punatu. 

Na Debelem rtiču je julija letovalo sedem otrok, 
avgusta pa 10. 
V Punatu je avgusta 23 otrok letovalo preko 
zdravstvene kolonije, štirje pa preko sredstev 
FIHO. 

Prva pomoč OZRK Dravograd 
V letošnjem letu smo redno izvajali tečaje in 
izpite za šoferje in delovne organizacije. Tečaji 
so potekali pod strogim nadzorom zdravnice in 
višje diplomirane medicinske sestre (varnostna 
razdalja, pogoj PCT, razkuževanje rok in delovnih 
pripomočkov, prezračevanje, omejeno število 
kandidatov, merjenje temperature). Od meseca 
junija do konca oktobra je tečaj in izpit uspešno 
opravilo 17� kandidatov, za delovne organizacije pa 
štirje kandidati. 

Višek hrane
Višek hrane, ki ga je darovala trgovina SPAR, je 
potekalo nemoteno. V drugi polovici leta, od junija 
do novembra 2021, smo občanom občine Dravograd 
razdelili 197,�2 kg kruha, 303,�� kg mesa in 152 
kosov drobnega peciva. Skupna vrednost darovane 
hrane je znašala 2297,�9 €. 

•

•

Izdelava voščilnic 
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V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na 
Koroškem (v nadaljevanju CUDV Črna) že od oktobra 
2020 poteka projekt »Deinstitucionalizacije«. 
Gre za evropski projekt, finančno podprt s strani 
Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada 
za regionalni razvoj ter proračuna RS, s katerim 
bo CUDV Črna na Koroškem izvedel prehod od 
institucionalne v skupnostno obliko oskrbe. 

Projekt omogoča ranljivim vrstam populacije, ne 
glede na njihovo oviranost, samostojnejše življenje 
in zagotavljanje osnovnih človekovih pravic v skladu 
s Konvencijo o invalidih.

V CUDV Črna na Koroškem načrtujemo, da bomo 
v triletnem obdobju trajanja projekta preselili 
večino uporabnikov iz dotrajane centralne zgradbe 
v stanovanjske enote za �−� oseb, in sicer v več 
koroških občin. 

V okviru skupnostnih oblik oskrbe bodo tekom 
projekta formirani trije mobilni timi v Mežiški, Dravski 
in Mislinjski dolini. Timi bodo sestavljeni iz različnih 
kadrovskih profilov, ki bodo z izdelanim osebnim 
paketom podpore uporabnikom zagotavljali 
kakovostno podporo v skupnosti. Zaposleni se 
bodo tekom trajanja projekta dodatno usposobili 
za uspešno delo v skupnosti.

CUDV Črna v okviru izdanih člankov, brošur in izjav v 
medijih o aktivnostih na projektu sprotno informira 
uporabnike, njihove svojce ter širšo javnost. O 
celotnem projektu deinstitucionalizacije se snema 
tudi dokumentarni film. 

Projekt se uspešno nadaljuje tudi v investicijskem 
delu za gradnjo stanovanjskih skupin. V Dravogradu 
bosta zgrajeni dve stanovanjski enoti, v katerih bo 
prebivalo predvidoma 12 uporabnikov s strokovno 
podporo. V septembru sta enoti pridobili gradbeno 
dovoljenje. Gradnja bo potekala v letu 2022. 

Uporabniki se na preselitev že aktivno pripravljajo 
in se veselijo novih doživetij. 

Občini Dravograd in županji, ge. Marijani Cigala 
ter vsem občanom se iskreno zahvaljujemo za 
pripravljenost za sodelovanje in ponujeno priložnost, 
da bo lahko tudi ranljivejši del naše družbe deležen 
bivanja v svoji matični občini, bližje svojcem. Na 
ta način bodo lahko ohranjali pristnejše socialne 
stike z domačim okoljem, kar je naša skupna želja 
in namen.

M. Vrečič in Ž. Avberšek

Center za usposabljanje, delo in varstvo 
Črna na Koroškem

Izdelava voščilnic 
V drugi polovici oktobra nam je uspelo izvesti 
delavnico za izdelavo voščilnic in pripravo paketov za 
starostnike (obiski po domovih do vrat). Upoštevali 
smo navodila in preverjali pogoj PCT.Izdelali smo 
500 voščilnic in jih po pošti poslali našim starejšim 
in krvodajalcem.  Pripravili smo tudi 295 paketov za 
starostnike. 

Kljub nekaterim prepovedim bomo letos obdarili 
otroke iz socialno ogroženih družin. Prijavili smo 
se na projekt »Božiček za en dan«. Obdarili bomo 
103 otroke. Otrokom bomo poslali povabilo v obliki 
pobarvanke in termin, kdaj lahko dvignejo darilni 
paket. Starši bodo otroke pripeljali na sedež OZRK 
Dravograd, in sicer po predhodnem povabilu, ki ga 

bodo prejeli po pošti. OZRK Dravograd se je prijavil 
na javni razpis KS Dravograd in prejeli smo sredstva v 
višini 300 €, ki jih bomo namenili za nakup dodatnih 
darilnih paketov.  

Bliža se konec leta, naj se vam v tem letu izbrišejo 
vse bridkosti starega leta. Stopimo v novo leto z 
upanjem in radostjo ter se ozirajmo samo naprej, 
v prihodnost. V letu, ki prihaja, želimo vsem vse 
dobro. 

Irena Gostenčnik,
 sekretarka OZRK Dravograd

Zemljišče v Dravogradu



december 2021 | št. 35�0 Informator

CSD KOROŠKA, ENOTA DRAVOGRAD
V tem kratkem prispevku se želimo dotakniti revščine 
in socialne izključenosti naših najstarejših občanov. 
Po podatkih Statističnega urada RS je v naši občini 
na dan 1. 1. 2021 živelo �.��� občanov, od tega je 
bilo 21,� % oziroma 192� občanov starejših od �5 
let in 129� starejših od �9 let.

Glede na zgoraj nanizane podatke zaposleni na 
centru za socialno delo predvidevamo, da starejši 
občani, ki potrebujejo pomoč, niso seznanjeni 
z vsemi možnimi oblikami pomoči, saj imamo 
trenutno v Občini Dravograd od 192� občanov, 
ki izpolnjujejo starosti pogoj, le 9� prejemnikov 
varstvenega dodatka. Bojimo se, da to nizko 
število prejemnikov varstvenega dodatka ni izraz 
dobrega statusa naših upokojencev in njihovih 
visokih pokojnin, ampak dejstva, da nekateri naši 
upokojenci oz. upokojenke živijo v pomanjkanju 
kljub možnosti uveljavljanja socialnih transferjev, 
ki bi jim lahko olajšali življenje. Pred spremembo 
Zakona o uveljavljanju socialnovarstvenih 
prejemkov se je prejemnikom varstvenega dodatka 
obremenilo njihove nepremičnine s prepovedjo 
odtujitve in obremenitve v korist države in omejilo 
dedovanje na način, da so bili dediči dolžni državi 
vrniti določeno višino prejete pomoči ob dedovanju 
po zapustniku – prejemniku varstvenega dodatka. 
To določilo je pri uporabnikih povzročilo strah 
pred obremenitvijo nepremičnin, zaradi česar so se 
odpovedovali svoji pravici do varstvenega dodatka 
in zaradi česar še danes ugotavljamo, da so ljudje 
nezaupljivi in ne želijo oz. se bojijo podati vlogo za 
socialno varstvene prejemke.

Na tem mestu želimo izpostaviti spremembo 
zakonodaje v letu 201�, ki je spremenila pravila glede 
obremenitve premoženja prejemnika varstvenega 
dodatka na način, da v kolikor prejemnik ni lastnik 
nepremičnine oz. je stanovanje (hiša) prejemnika 
varstvenega dodatka manjše vrednosti od 120.000 
EUR − NI omejitve dedovanja.

Višina varstvenega dodatka za samsko osebo, ki 
izpolnjuje tudi druge z zakonom določene pogoje 
in nima dohodkov in premoženja, znaša 591,20 
evrov. Navedeno zelo poenostavljeno pomeni, 
da je upokojenec, samska oseba, ki prejema nižjo 
pokojnino od tega zneska in preživljanja nima 
zagotovljenega iz drugega vira (npr. od otrok), 
upravičen do varstvenega dodatka do te višine. 
Če na primer upokojenec prejema pokojnino v 
višini 500 evrov, lahko ima pravico do izplačila 

varstvenega dodatka v višini 91,20 evrov. V kolikor 
imamo par upokojencev, le-ta izpolnjuje pogoje 
za pridobitev varstvenega dodatka v primeru, če 
višina minimalnega dohodka na družino ne presega 
cenzusa, ki znaša �99,�0 EUR za dvočlansko družino, 
v kateri oba upokojenca izpolnjujeta pogoje za 
pridobitev varstvenega dodatka in 71�,�1 EUR za 
dvočlansko družino, v kateri pa pogoje za varstveni 
dodatek izpolnjuje le eden izmed njiju.

Poleg denarne socialne pomoči in varstvenega 
dodatka obstaja tudi možnost uveljavljanja izredne 
denarne socialne pomoči, namenjene za kritje 
izrednih stroškov, ki jih uporabniki ne zmorejo kriti 
sami z lastnim dohodkom. Omembe vredni pa so 
še projekti Ekosklada za zmanjšanje energetske 
revščine z nepovratnimi sredstvi, ki so namenjeni 
prejemnikom denarnih socialnih pomoči in 
varstvenih dodatkov − solastnikom oz. lastnikom 
stanovanjskih objektov. 

Pomembno je, da naši najstarejši občani v teh 
dneh, ko se dražijo osnovne življenjske potrebščine, 
ne ostanejo sami in da prejmejo pomoč, če jo 
potrebujejo, zato vas na tem mestu povabimo, da 
se obrnete na nas, da skupaj preverimo vse možne 
in ustrezne oblike pomoči.

Poslovni prostori centra za socialno delo se nahajajo 
na naslovu Meža �, Dravograd – starejša zgradba ob 
železniški postaji. 

Ker so naši poslovni prostori trenutno težje dostopni 
za invalidne osebe in mlade mamice z vozički, 
dotrajani ter premajhni za izvajanje vseh naših 
nalog, smo v tem letu s strani pristojnega ministrstva 
prejeli soglasje za najem novih poslovnih prostorov, 
ki bodo v novem stanovanjsko poslovnem objektu, 
ki se trenutno gradi v samem centru Dravograda, 
pod zgradbo Pošte Dravograd.

Zaposleni nove prostore težko pričakujemo in se jih 
veselimo, saj bodo našim uporabnikom omogočili 
funkcionalno neoviran dostop do naših storitev, kar 
si naši občani vsekakor zaslužijo. 
Več o naših novih poslovnih prostorih pa v prispevku 
naslednje leto.

Srečno in zdravo 2022 vam želi kolektiv CSD Koroška, 
Enota Dravograd.

Pomočnica direktorja Marjetka Sevčnikar
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Ulična razstava Koroški pokrajinski muzej 
praznuje 70 let
Pred občinsko stavbo v Dravogradu je bila od �. 
oktobra do �. novembra na ogled ulična razstava 
Koroški pokrajinski muzej praznuje 70 let.

»Koroški pokrajinski muzej je osrednja muzejska 
ustanova na Koroškem, ki izvaja javno službo 
varovanja premične kulturne dediščine na območju 
12 koroških občin. Današnja sodobna muzejska 
ustanova je nastala leta 2002 z združitvijo Koroškega 
pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec in Koroškega 
muzeja Ravne. Korenine obeh ustanov segajo v 50. 
leta 20. stoletja, ko je bil aprila 1951 v Slovenj Gradcu 
ustanovljen Okrajni muzej NOB, leta 1953 pa na 
Ravnah na Koroškem Delavski muzej Ravne. Danes 
Koroški pokrajinski muzej sestavljajo štiri enote, in 
sicer Muzej Slovenj Gradec, Muzej Dravograd, Muzej 
Ravne na Koroškem ter Muzej Radlje ob Dravi, 
upravlja pa več kot 50 stalnih muzejskih zbirk.«

Ulična razstava, postavljena na petih panojih, 
je dokumentarna fotografska razstava, s katero  
predvsem skozi naše stalne razstave in zbirke, 
ki so na ogled v štirih enotah muzeja in v treh 
koroških dolinah, prikazujemo utrinke iz delovanja 
muzeja. Zastavljena je kronološko in po desetletjih. 
Vsakemu desetletju, razen zadnjemu, v katerem je 
bila razstavna dejavnost zelo bogata in smo ji zato 
namenili več prostora, je namenjena ena stran 
panoja. 

S fotografijami, ki smo jih izbrali iz muzejske fototeke, 
smo skušali opozoriti tudi na razvoj fotografije, 
predvsem pa prikazati spremembe, ki jih je 
muzejska dejavnost doživela v smislu oblikovanja in 
postavljanja razstav in zbirk − od klasičnih postavitev 
do razstav, ki so danes z novimi pristopi oblikovno 
drugačne, podprte s sodobnimi tehnologijami ter 
prijazne in privlačne širokemu krogu obiskovalcev.

Razstavo smo na ogled prvič postavili �. julija v 
Slovenj Gradcu. Sledila so mesečna  gostovanja na 
Ravnah na Koroškem, v Radljah ob Dravi, Dravogradu 
in Mislinji. Do konca letošnjega in v prvi polovici 
leta 2022 pa bo gostovala še v preostalih koroških 
občinah. 

Valerija Grabner, Koroški pokrajinski muzej
Foto: Aleksandra Ramšak, Koroški pokrajinski muzej
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Ana Novak, mojstrica koroške košte
V okviru projekta Koroška košta 
smo v Koroškem pokrajinskem 
muzeju, ko je Slovenija nosilka 
naziva Evropska gastronomska 
regija 2021, pripravili istoimensko 
občasno razstavo, s skupino 
več kot �0 zapisovalcev 
beležimo vsakdanje jedilne 
obroke, za popularizacijo in 
promocijo tradicionalne koroške 
prehrambne dediščine vodimo 
pogovore z mojstri koroške 
košte, s posamezniki, ki izstopajo 
s svojim delom in odnosom do 
vsebin tradicionalne prehrane 
ter z dosežki potrjujejo svoje 
kompetence. 

Pogovore z mojstri koroške košte 
si lahko ogledate tudi na spletni 
strani muzeja https://www.
kpm.si/projekti/koroska-kosta/
interaktivni-katalog/. Mojstrica 
koroške košte je tudi vaška 
kuharica Ančka Novak iz Libelič.

Tudi danes so v lokalnih 
skupnostih, po vaseh in farah 
znane ženske, ki slove kot dobre 
kuharice, njihove sposobnosti 
pa pridejo manj pogosto do 
izraza. Še nekaj desetletij nazaj 
pa so sposobne kuharice ljudje 
najemali, da so poskrbele za 
pogostitve ob priložnostih, kot 
sta na primer poroka in sedmina. 
Vaška kuharica je bila tudi Ančka, 
ki je več kot 50 let kuhala za 
posamezne družine in za vaško 
skupnost.

Ana Novak, z dekliškim priimkom 
Oto, p. d. Štefanova Ančka se je 
rodila leta 1930 na Libeliški Gori 
pri p. d. Oskrdu kot četrta v družini 
s šestimi otroki. Njeno otroštvo sta 
zaznamovali gospodarska kriza in 
izguba družinske kmečke posesti 
leta 193�. Ko je družino v težki 
situaciji zapustil še oče, so starejše 
tri otroke poslali služit k različnim 
kmetom, mama pa je z Ančko in 
njenima najmlajšima bratoma 
zavetje poiskala pri svoji sestri 

na nekdanjem domu, p. d. pri 
Fračniku na Črneški Gori. Dodelili 
so jim sobo na podstrešju.  

S seboj so prinesli skromno 
kuhinjsko posodvo: tri večje 
piskre, dve do tri velike sklede, 
nekaj krožnikov in žlic ter večjo 
žlico za virta, deže za mast in 
veliko litoželezno kastrolo za 
spuščanje masti in peko. Ančkina 
mama si je s sestro delila zidan 
štedilnik, na katerem sta kuhali 
vsaka posebej za svoji družini. Že 

med odraščanjem je mama malo 
Ančko naučila kuhati vse jedi, ki 
jih je pripravljala sama. Ančka je 
že kmalu samostojno pripravljala 
hrano, saj ji je mama, ki je družino 
preživljala z delom na poljih, 
pogosto naročila, kaj naj skuha, 
tudi zahtevnejše nudlne, knedlne, 
potice, krape idr.

Poročila se je stara 23 let in se 
iz Libeliške Gore preselila v vas 
Libeliče, kjer sta si z možem 
Štefanom pri p. d. Oleškanu 

Ančka Novak, mojstrica koroške košte
Foto: Nika Hölcl Praper, arhiv KPM
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uredila stanovanje. Kasneje sta si v neposredni 
bližini zgradila dom. Ob poroki je od mame kot 
doto prejela osnovno posodvo za gospodinjstvo: 
šestdelni jedilni pribor, večjo 12-litrsko in dve manjši 
litoželezni črni kastroli, šnelsider in mali pratfon. Ob 
poroki je dobila tudi novo kuhinjsko pohištvo. Njen 
mož ga je plačal z denarjem, ki ga dobil s prodajo 
konja. Pohištvo – kredenco, mizo, štiri stole ter 
delovno omarico – je izdelal vaški mizar Karel Ring. 
Njenemu možu Štefanu pa je vaški učitelj Alojz 
Kos za poročno darilo izročil štiri »piskre«, ki so se 
zložili eden v drugega. Ančka je vodila domače 
gospodinjstvo, skrbela za dva otroka in bila hkrati 
vpeta v delo Kmečke zadruge, ki jo je vodil njen 
mož. 

Stara okrog 30 let je začela kot pomočnica pomagati 
takratnima vaškima kuharicama Mariji Kordež in 
Nežki Perovnik. Nekajkrat jima je le pomagala, kmalu 
pa je kuhanje prevzela in vodila sama. Sprva je bila 
njena pomočnica Amalija Primožič, vrsto let pa 
sta ji pomagali Erika Plešivčnik in Jožica Pšeničnik. 
Pomočnice so opravljale pomožna dela, lupile velike 
količine krompirja, čistile solato, rezale kruh za hren, 
pogrnile mize in pripravile pogrinjke ter stregle 
hrano, pomivale posodo in pospravljale.

Ančka je bila glavna kuharica ob različnih prireditvah 
v kraju, za lepe nedelje in libeliška praznovanja 
je kuhala rpičevo župo. Kuhala je na približno 50 
porokah in na več kot 100 sedminah v kraju. Število 
povabljenih se je gibalo od �0 pa tudi do 120 oseb 
na dogodek. 

Razmere za pripravo hrane pogosto niso bile 
optimalne. S pomočnicami je kuhala na domovih 
pri p. d. Popradu, pri p. d. Obretanu, pogosto so 
hrano skuhale pri p. d. Buču, pogostitve na primer 
za sedmine pa so se odvijale v farovžu. Pogosto je 
meso spekla kar doma, potem pa so nosili pekače s 
pečenkami po vasi do mesta, kjer je bila pogostitev. 
Kuhale so tudi v gostilni pri Rjaku, kjer so bili 
zagotovljeni dobri pogoji za kuhanje.

Leta 199� so v gasilskem domu uredili kuhinjo in 
nabavili kuhinjsko opremo, jedilni servis in pribor 
za 120 oseb. To jim je močno olajšalo pripravo in 
postrežbo hrane.
 
Pogosto noč pred kuhanjem zaradi razburjenosti ni 
dobro spala, saj je premišljevala o podrobnostih, da 
bo skuhano ob določeni uri, da bo hrane količinsko 
dovolj, da bodo hrano postregle toplo in svežo, 
zagotovo pa je bilo pomembno, da je bila hrana 
okusna.

Izbor jedi je bil preprost in vnaprej določen. Za 
sedmine so pripravljale: govejo juho z nudlči, 
kuhano govedino, restano rpico in kruhov hren. 
Kadar je kuhano govedino zamenjala pečenka, so 
ponudili tudi solato. Redko je za sedmino skuhala na 
primer kislo juho. Za poroko je bil osnovni jedilnik 
enak kot za sedmino, le »riht« je bilo več. Kuharice so 
pripravile še mažerli, panirano kurje meso in telečjo 
pečenko. Pogača, ki jo je Ančka pekla v krušni peči, 
je bila edina sladica.

Plačilo kuharici je bilo odvisno od darežljivosti 
gostitelja. Na porokah so na koncu priredili lecman. 
Vsak svat je moral plačati svoj delež. Pobrani denar 
so namenili tudi za plačilo kuharic in muzikantov. 
Kuharice so v primerjavi z muzikanti pogosto 
potegnile krajšo, slednji so bili praviloma bolje 
plačani. 

Aktivno je kuhala vse do svojega �0. leta. Stara že 
�5 let je še skuhala znameniti lovski golaž. Vsa leta 
je namreč na prošnjo lovcev pripravljala golaž ob 
skupnih jagah, za občne zbore in njihova srečanja 
s kmeti. 
Ančka še vedno kuha vsak dan zase ter občasno za 
sinovo družino, redno pripravlja skupna nedeljska 
kosila. Poskrbi za sveže pečene janeževe upognjence 
in pogačo.

Navada, da se izvajanje obredov zaokroži s skupnim 
uživanjem hrane, je človeku lastna najbrž od 
prazgodovinskih skupnosti dalje. Spreminjali so 
se načini pogostitev in so se danes v veliki meri 
prenesli iz domačega okolja v gostinske lokale. 
Ančkina zgodba vaške kuharice je prototip zgodb 
številnih anonimnih ljudskih kuharic, ki so še do 
nedavno poskrbele, da so se domača slavja zaključila 
s pogostitvijo. 

Brigita Rajšter, 
Koroški pokrajinski muzej
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Društvo upokojencev Dravograd, 
eno izmed največjih društev v 
občini, že sedem desetletij skrbi za 
svoje člane in članice in jim lepša 
jesen življenja. Lani in tudi letos je 
korona onemogočila marsikatero 
dejavnost, velik del načrtovanega 
pa smo le uresničili. Vedno več je 
možnost vključevanja. Zelo pestra 
je športno rekreativna dejavnost, 
saj se zavedamo, da je mogoče 
v starosti z redno telesno vadbo 
in druženjem doseči pozitivne 
spremembe v organizmu, 
upočasniti proces staranja in tako 
ohraniti neodvisnost starejših 

oseb ter s tem kakovost življenja. 
Izbira je raznolika – pohodništvo, 
telovadba, smučanje, balinanje, 
kegljanje, pikado, šah, streljanje, 
ribištvo, namizni tenis …

Eno izmed pomembnih področij 
je sociala. Poverjeniki skrbijo za 
stike z ostarelimi, jih seznanjajo 
z dejavnostmi, ob jubilejih 
jih obiščejo in tudi skromno 
obdarijo.

V letu 201� se je naše društvo 
vključilo v državni program ZDUS 
Starejši za starejše z motom: Danes 

bom jaz pomagal tebi, jutri bo 
kdo mlajši pomagal meni! V naši 
občini je skoraj 1300 starejših od 
�9 let, v program jih je vključenih 
več kot 1000. Le-te obiskujejo 
naši prostovoljci (3�) in jim nudijo 
pomoč. Od aprila 201� pa za 
starejše izvajamo tudi brezplačne 
prevoze. Pri tem sodeluje veliko 
prostovoljcev in 11 usposobljenih 
voznikov prostovoljcev.

Upokojenci so aktivni tudi na 
kulturnem področju. Moški pevski 
zbor je uspešen in nepogrešljiv 
na mnogih prireditvah. Naši člani 

Društva upokojencev 

DRAVOGRAD70 let
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radi in veliko berejo in bralci se 
srečujemo v knjižnici, kjer se 
pogovarjamo o prebranih knjigah 
in spoznavamo nove. Obiskujemo 
tudi gledališke predstave ter 
plešemo ob živi glasbi.

Pravimo, da se učimo vse življenje 
in v društvu je organiziranih precej 
izobraževanj – tečaj angleškega in 
nemškega jezika, računalništvo, 
kaligrafija, miselne delavnice …

Poskrbljeno je tudi za druženje 
in družabnost – izleti, pikniki, 
letovanja − in vsega se naši člani 
radi in polnoštevilno udeležujejo.

Tudi v tem jubilejnem letu so 
potekale vse te dejavnosti. 
V upravnem odboru smo se 
dogovorili, da ob 70. obletnici 
društva izdamo zbornik. 
Urednica, mag. Ivanka Mori, je v 
uvodu zapisala: Namen zbornika 
je, da se ohrani vsa pestrost 
dejavnosti v društvu in spomini 
na člane, ki to zgodovino na svoj, 

a uspešen način ustvarjajo. To 
je neprecenljiv zapis spominov 
za nas in naše kasnejše rodove. 
V zapisih se zrcali naš skupni 
trud, dobro sodelovanje znotraj 
društva in povezovanje z okoljem, 
za čim boljše življenje starejših 
v domačem okolju, ki prinaša 
zadovoljstvo vsem in je porok za 
uspešno delo. 

V četrtek, 1. julija 2021, ob 17. uri 
smo v dvorcu Bukovje s svečano 
prireditvijo počastili to obletnico. 
Vabljenim gostom in članom 
je o delu društva spregovoril 
predsednik Željko Kljajić, 
županja, ga. Marijana Cigala, 
je poudarila pomen aktivnosti 
upokojencev v lokalnem 
okolju ter društvu čestitala za 
uspešno delo. Zbornik 70 let 
Društva upokojencev Dravograd 
je predstavila predsednica 
uredniškega odbora, mag. Ivanka 
Mori. Pohvalne besede o delu 
predsednika in društva je izrekla 
tudi gostja, podpredsednica 
ZDUS, ga. Vera Pečnik. Predsednik 
Željko Kljajić in podpredsednica 
društva, mag. Ivanka Mori, sta za 
dobro dolgoletno sodelovanje z 
društvom podelila ZAHVALE (17) 
in PRIZNANJA (7),  PLAKETE ZA 
ZASLUGE pa so prejeli: Občina 
Dravograd, Krajevna skupnost 
Dravograd, FIMA d. o. o. in 
SGP Pokeržnik d. o. o. Za 70 let 
aktivnega in uspešnega delovanja 
je DU Dravograd prejelo VELIKO 
PLAKETO ZDUS in OBČINSKO 
NAGRADO za leto2021. Taka 
priznanja dajejo društvu nov 
zagon in voljo za delo.

Svečane prireditve so se udeležili 
tudi predstavniki sosednjih 
društev upokojencev, Pokrajinske 

zveze društev upokojencev 
Koroške, predsednik krajevne 
skupnosti in AMD Dravograd ter 
direktorica Hotela Delfin iz Izole. 
Vsi so pohvalili delo predsednika 
in društva ter čestitali ob 
obletnici.

Prireditev so s petjem, plesom in 
glasbo popestrili otroci iz Vrtca 
Dravograd, enota Robindvor, 
učenec OŠ Neznanih talcev 
Dravograd ter mlada glasbenika iz 
Glasbene šole Ravne na Koroškem, 
enota Dravograd. S pesmijo so 
začeli in zaključili slovesnost pevci 
MoPZ DU Dravograd. Prijetno 
druženje se je nadaljevalo ob 
zakuski pred dvorcem.

Ker zaradi priporočil NIJZ na 
prireditev ni bilo mogoče 
povabiti vseh članov, smo se 
v avgustu srečali na pikniku 
pri Vrajenku. Na prijetnem 
druženju sta predsednik in 
podpredsednica društva podelila 
ZAHVALE vsem poverjenikom 
društva, prostovoljcem programa 
Starejši za starejše, voznikom 
prostovoljcem, prostovoljcem 
– logistikom, članom upravnega 
odbora, članom MoPZ, 
praporščakoma, Francu Kotniku 
– glasbeniku, Bojanu Horvatiču 
– fotografu …

Upamo, da bomo s skupnimi 
prizadevanji in odgovornostjo 
slehernega posameznika uspeli 
premagati korono in optimistično 
delovali v dejavnostih, ki nam jih 
Društvo upokojencev Dravograd 
nudi.

Kristina Ločičnik,
članica Upravnega odbora

 DU Dravograd
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130 let delovanja Prostovoljnega gasilskega 
društva Libeliče − častitljivi jubilej
Strah pred požari, škodo in pustošenji ter ostalimi 
ogrožajočimi dejavniki, ki jih povzročajo in za sabo 
puščajo ostale naravne nesreče, je privedel do tega, 
da so naši odločni, zavedni in trmasti predniki v 
drugi polovici 19. stoletja razmišljali o ustanovitvi 
službe, ki bi ljudem v Libeličah ter ožji in širši 
okolici zagotavljala pomoč in oporo pri srečevanju 
z navedenimi nevarnimi in neprijetnimi dogodki. 
In res je 10. marca 2021 minilo natanko 130 let, ko 
je bila v Libeličah ustanovljena gasilska bramba 
kot prva uradna organizacijska oblika sedanjega 
Prostovoljnega gasilskega društva Libeliče. Skozi 
različna zgodovinska obdobja, različne državne 
tvorbe, vihrave čase vojn, v širši družbi odmeven 
plebiscit in druge vplivne okoliščine pa se je 
organiziranost gasilstva v Libeličah spreminjala 
vse do teh dni, ko poznamo današnje uspešno 
Prostovoljno gasilsko društvo Libeliče. 

Iz zgodovine je splošno znano, da ima gasilstvo 
v Libeličah pomembno vlogo v kraju, do česar so 
privedle različne zgodbe, dogodki, uspehi, aktivnosti 
… Velik del krajanov je včlanjenih v organizacijo, 
dobršen del le-teh pa tudi aktivno sodeluje pri 
raznovrstnih aktivnostih. Gasilci smo v Libeličah 
najštevilčnejše društvo in ob tem radi rečemo, da 
je vsak drugi Libeličan gasilec oziroma v Libeličah 
skorajda ni hiše, iz katere ne bi prihajal vsaj en član. 
Na tem mestu je treba izpostaviti dosežek, povezan 
s članstvom, s katerim se lahko pohvali malokatero 
prostovoljno gasilsko društvo v Republiki Sloveniji, 
in sicer smo v bližnji preteklosti zabeležili že preko 
300 članov, trenutno pa društvo šteje 295 članov, 

kar je za vasico Libeliče, ki šteje nekaj več kot 500 
prebivalcev, izreden uspeh.

Organi društva ter vsi člani se trudimo, da je bilo 
delovanje društva v preteklosti, je v sedanjosti in bo 
v prihodnosti zakonito, transparentno, strokovno in 
naravnano k nudenju pomoči krajanom Krajevne 
skupnosti Libeliče z okolico ter Občine Dravograd in 
zagotavljanju kar najvišje stopnje požarne varnosti 
ter varnosti pred drugimi naravnimi nesrečami. 
Kljub vsem oviram in preprekam smo bili vedno 
pripravljeni na intervencije in tako pomagali našim 
krajanom ter občanom, kadar so nas potrebovali. 
K sreči za Libeliče velja, da imamo nizko število 
intervencij in želimo si, da tako ostane tudi v 
prihodnje. Mogoče je pa res kaj na tem, da je vsak 
drugi Libeličan gasilec. 

Gasilci iz leta v leto napredujemo tudi po 
usposobljenosti in opremi. Naši člani se redno 
udeležujejo usposabljanj na občinskem, regijskem 
in državnem nivoju. Redno se nabavlja in posodablja 
tudi oprema, za kar vsako leto namenimo velik 
del naših sredstev. Vsako leto v zadnjem obdobju 
so nas z odličnimi in nadpovprečnimi rezultati na 
tekmovanjih v gasilsko športnih disciplinah, na 
vseh treh ravneh (lokalni, regionalni in tudi državni), 
razveseljevale tekmovalne enote pionirk, pionirjev, 
mladink, mladincev, članic, članov, starejših gasilk 
in starejših gasilcev, na kar smo izredno ponosni, še 
posebej ponosni pa smo na naše najmlajše, ko jih 
opazujemo, kako aktivno se vključujejo v gasilske 
vrste in nas vzorno zastopajo na različnih preizkusih, 
tekmovanjih in aktivnostih.  
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Odlično in vzorno smo vsa pretekla leta sodelovali 
z ostalimi subjekti v kraju. Na tem mestu se za 
sodelovanje najlepše zahvaljujemo predvsem 
Krajevni skupnosti Libeliče, Športnemu društvu 
Libeliče, Kulturno prosvetnemu društvu Libeliče, 
osnovni šoli in vrtcu v Libeličah, Centru šolskih in 
obšolskih dejavnosti Ajda na Libeliški Gori ter Župniji 
Libeliče. Izven kraja se je treba za vzorno in odlično 
sodelovanje zahvaliti Občini Dravograd, Gasilski 
zvezi Dravograd, Občinskemu štabu civilne zaščite 
Občine Dravograd, Policijski postaji Dravograd, 
Upravni enoti Dravograd, drugimi oz. sosednjim 
prostovoljnim gasilskim društvom: Črneče, 
Dravograd, Šentjanž pri Dravogradi in Trbonje 
ter tudi gasilskim društvom v sosednji Republiki 
Avstriji, in sicer Bach – Potoče, Lavamünd, Neuhaus 
– Suha in Schwabegg – Žvabek, nenazadnje pa tudi 
prijateljskim prostovoljnim gasilskim društvom: 
Dolič Šentflorjan, Vuzenica, Ravne na Koroškem, 
Prevalje, Dekani, Črna na Koroškem in Domžale 
Mesto.

Ob praznovanju visokega, častitljivega in zavidljivega 
jubileja gre največja zahvala pionirkam, pionirjem, 
mladinkam, mladincem, članicam, članom, 
veterankam, veteranom, krajankam in krajanom 
Libelič ter ostalim prijateljem Prostovoljnega 
gasilskega društva Libeliče za vse delo, ki so ga 
opravili za boljše bivanje v naši majhni, a na daleč 
prepoznavni skupnosti, za vse materialne in 
nematerialne prispevke, ki so jih vložili v delovanje 
društva, čas, voljo, pripadnost, vztrajnost in 

nepopustljivost. Skupaj smo dosegli nekaj, s čimer 
se lahko z dvignjeno glavo na glas pohvalimo in 
nekaj, česar se nam ni treba sramovati.

Prostovoljno gasilsko društvo je ob občinskem 
prazniku Občine Dravograd s strani županje, ge. 
Marijane Cigala, prejelo priznanje Občine Dravograd 
za svoje dosežke in praznovanje 130. obletnice 
delovanja društva, za kar se županji in Občini 
Dravograd najlepše zahvaljujemo.

Še posebej ponosni pa smo na to, da smo ob 
opisanem jubileju uspeli v društvo pripeljali novo 
sodobno in moderno opremljeno gasilsko vozilo za 
prevoz moštva GVM-1, ki bo nadomestilo zdajšnje 
gasilsko vozilo za prevoz moštva in bo namenjeno 
prevozu gasilcev na intervencije, izobraževanja 
ter usposabljanja, prevozu tekmovalnih enot na 
tekmovanja ter varnemu prevozu naših najmlajših 
in najstarejših članov. Na tem mestu gre zahvala 
za novo pridobitev predvsem Občini Dravograd, 
ki je za nakup vozila prispevala večino finančnih 
sredstev, preostanek sredstev pa je zagotovilo 
Prostovoljno gasilsko društvo Libeliče s pomočjo 
prostovoljnih prispevkov krajank in krajanov 
Krajevne skupnosti Libeliče, gasilk in gasilcev 
ter prijateljev Prostovoljnega gasilskega društva 
Libeliče in donacij različnih podjetij in samostojnih 
podjetnikov (Gramoznica Pačnik d.o.o., Insert d.o.o., 
Ekstera d.o.o., Magnet d.o.o., Slemenšek d.o.o., 
Monter Dravograd d.o.o., Rener d.o.o., Dani AFC 
d.o.o., Tro d.o.o., Grammer d.o.o., Cablex d.o.o., Webo 
d.o.o., Saša in Tomo Pšeničnik s.p., Sašo Prosenjak 
s.p., Primož Koprivnik s.p.).   
 
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«

Marko Prevolčič, predsednik PGD Libeliče
Rok Plešivčnik, poveljnik PGD Libeliče

V prejšnji številki Informatorja se nam je ob 
članku Državno gasilsko tekmovanje v Celju 
izmuznila fotografija starejših gasilcev PGD 
Libeliče. Za neljubo napako se iz uredništva 
Informatorja iskreno opravičujemo.
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Policijska postaja Dravograd in Sosvet Občine Dravograd

SPLETNE GOLJUFIJE
Policisti se pri vsakdanjem delu srečujemo s 
povečanim številom spletnih goljufij, saj storilci 
spretno izkoriščajo nepazljivost in naivnost žrtve. 

Pri plačevanju in sklepanju poslov preko spleta 
bodite pozorni na ponudnika storitev. Če je 
mogoče, jih preverite. Bodite pozorni na nerealne 
cene artiklov, visoke donose poslov, ugodnosti pri 
kreditih … V kolikor opazite karkoli sumljivega, raje 
odstopite od nakupa oz. sklenitve posla.

Najpogostejše prevare:

Nikoli dostavljen artikel − plačilo pred prejemom 
artikla
Pri tovrstnem modusu gre običajno za oškodovanje 
fizičnih oseb, ki na spletu pri neznanih spletnih 
prodajalcih naročijo ter plačajo izdelek, ki pa v 
nadaljevanju ni nikoli dostavljen. Običajno gre 
za iskanje priložnosti po ugodnih nakupih na 
nepriznanih spletnih prodajnih mestih ali pri fizičnih 
osebah, ki artikle oglašujejo na spletnih straneh 
za prodajo rabljene robe (bolha.com, ebay idr.). 
Običajno se dogovorijo za plačilo na transakcijski 
račun, ki pa pripada denarni muli v tujini, oškodovane 
pa so fizične osebe, posamezniki.

Investicijska vlaganja − ponudbe lahkega zaslužka 
v skladih, virtualnih valutah in zlatu, nerealno visok 
donos
Za tovrstne goljufije je značilno, da storilci na 
spletu ponujajo različne oblike lahkega zaslužka, 
pri čemer potencialne oškodovance nagovarjajo 
k vlaganju sredstev v različne oblike premoženja 
(virtualne valute, produkte, zlato, sklade ipd.) z 
obljubami o nerealno visoki donosnosti (tudi po več 
% dnevno). Glede na trenutno situacijo v državi, ki 
zaradi nekaterih omejitev prebivalcem omogoča, 
da več časa preživijo na svetovnem spletu, so 
nekateri posamezniki v želji po hitrem zaslužku 
postali relativno lahka tarča goljufov, ki na svoje 
žrtve prežijo s privlačnimi obljubami o možnosti 
visokih zaslužkov ob minimalnem tveganju. Vložitev 
denarnih sredstev v tovrstne oglaševane produkte 
pa se za vlagatelje mnogokrat lahko konča s 
precejšnjimi negativnimi finančnimi posledicami.

Romantične prevare − preslepitev z lažnimi 
obljubami, plačilo preko Western Uniona in 
MoneyGrama
Ljubezenske/romantične prevare delujejo po 
principu nigerijskih prevar, kjer goljufi žrtve 
preslepijo z različnimi obljubami, da le-te nakažejo 
denarna sredstva (velikokrat z uporabo sistemov 
za prenos gotovine − Western union, MoneyGram) 
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običajno v države tretjega sveta. Goljufi pri tem skozi 
različne vidike (pomoč v humanitarnosti, vojna, 
revščina, neozdravljive bolezni, pomoč v nesrečah, 
verske vsebine, ljubezenske/romantične naveze) 
skušajo vplivati na žrtve. Tovrstna korespondenca 
lahko po začetni vzpostavitvi stika goljufa z žrtvijo 
traja tudi dlje časa, s čimer si goljufi pridobijo 
naklonjenost žrtve. Višina nakazil, zahtevanih v 
nadaljevanju s strani goljufa, pa se običajno tudi 
stopnjuje.

BEC – prestreganje elektronskih pogovorov – 
pisanje preusmeritev nakazil na druge račune Gre za 
tako imenovane »BEC« (Business Email Compromise) 
goljufije, za katere je značilno, da storilci prestrežejo 
elektronsko korespondenco poslovnih subjektov 
in v sklopu obstoječega ali novega poslovnega 
razmerja predrugačijo fakturo, in sicer na način, 
da spremenijo številko bančnega računa. S tem 
zavedejo poslovne subjekte, da nakažejo sredstva 
na račune goljufov, misleč, da so plačilo izvedli 
svojemu poslovnemu partnerju.

Najemi stanovanj − ponudba najema stanovanj 
po zelo nizkih cenah, ki v resnici ne obstajajo Gre za 
lažne objave na spletu, kjer storilci ponujajo najem 
stanovanja za razmeroma nizko ceno, v Sloveniji 
(običajno v Ljubljani) ali tujini. Oglasom priložijo 
fotografije zelo lepo opremljenih stanovanj, ki pa v 
resnici ne predstavljajo dejanskega stanja. Značilno 
je tudi, da storilci želijo čimprejšnje nakazilo 
sredstev v obliki elektronskega denarja (Paysafe, WU, 
Moneygram nakazilo) ali nakazila na transakcijski 
račun v tujini.

Ponudba kredita − ponudbe kreditov pod zelo 
ugodnimi pogoji, najpogosteje preko Facebook 
aplikacije
Trenutna težka finančna situacija, v kateri se je znašlo 
mnogo ljudi, saj zaradi nizkih dohodkov ne morejo 
najeti kredita pri bankah, je idealna priložnost za 
spletne goljufije, ki obljubljajo “zakonito posojilo 
takoj”. Tovrstne ponudbe se pojavljajo na različnih 
forumih, goljufi iščejo priložnosti za vzpostavitev 
kontakta tudi preko spletnih oglasnikov, v nekaterih 
primerih celo oglašujejo kredite preko družbenega 
omrežja Facebook. Ko se oškodovanec odzove na 
ponudbo za kredit in preko elektronske pošte stopi 
v kontakt, storilec običajno najprej prosi za osebne 
podatke, telefonsko številko in višino mesečnega 
dohodka. Vse tisto, kar bi tudi sicer pričakovali 
pri najemu kredita. Nato oškodovancem pošljejo 
različne dokumente, npr. izračun odplačevanja 
in pogodbe, ki so seveda lažne, in ponarejene 

dokumente z izmišljenimi bančnimi podatki. V 
naslednjem koraku zahtevajo plačilo stroškov 
odobritve kredita, navadno v višini nekaj 100 evrov. 
Sledijo najrazličnejše zahteve po poplačilu stroškov, 
npr. odprtje novega računa, plačilo odvetnika, 
plačilo davka.

Sklenitev pogodb – sklenitev lažnega naročniškega 
razmerja za mobilni telefon Pri tovrstnih goljufijah 
gre za različne oblike pogodb, ki jih storilci na 
spletu sklenejo z oškodovanci, v nadaljevanju pa 
se vsebine pogodb oziroma dogovora ne držijo. 
Gre npr. za sklenitev naročniškega razmerja za 
mobitel (s čimer si npr. pridobi mobilni aparat, ki 
ga v nadaljevanju proda ter dobi gotovino – kar 
je običajno cilj storilcev). V enem primeru je šlo 
za lažno vedeževanje, lažno zbiranje denarja za 
obolelega otroka, v enem primeru pa je šlo za večje 
oškodovanje (več kot 1,2 mio EUR) pri naročilu 
različnega sanitarnega potrošnega blaga (wc papir, 
razkužila, zaščitne maske ipd.), pri čemer so se storilci 
lažno predstavljali kot legitimna podjetja iz Francije, 
sklenili pogodbo, pri tem pa je slovenska družba 
odposlala material, plačila pa ni nikoli prejela.

Nigerijske prevare – zelo slab slovenski jezik, 
predstavljanje za zdravnike, vojake, bolnike, 
direktorje – potrebujejo finančni vložek za nadaljnje 
upravljanje z denarjem Večino tovrstnih goljufij 
sicer poteka preko elektronske pošte, v nekaterih 
primerih pa so lahko pisma poslana tudi po navadni 
pošti. Tovrstna pošta je poslana z namenom goljufije. 
Pošiljatelji se najpogosteje predstavljajo kot 
bankirji, direktorji, zdravniki, bolniki, vojaki, loterije 
ipd. Vsebina pošte je najpogosteje napisana v slabi 
angleščini ali pa je s pomočjo spletnih prevajalnikov 
prevedena v slovenščino. V začetni pošti je po navadi 
omenjen mamljiv obljubljeni znesek več sto tisoč 
ali milijonov v različnih valutah (najpogosteje evri, 
funti, dolarji …), pri tem pa pošiljatelj zahteva zgolj 
malo podatkov prejemnika (ime, priimek, telefonsko 
številko ali elektronski naslov). S tovrstnimi podatki 
si goljuf seveda ne more pomagati, po prejemu 
odgovora s podatki pa ugotovi, da prejemnik morda 
lahko postane njegova žrtev. Po prvem odgovoru 
prejemnika sledi navezovanje stikov, po navadi preko 
elektronske pošte, lahko pa tudi preko telefonskih 
klicev. Goljufi ponujajo velike vsote denarja, ki pa 
ga ni mogoče dobiti takoj. Zneski so od začetka 
praviloma nižji, v kolikor žrtev nakaže denar, pa se 
večajo. Najpogosteje želijo, da denar žrtev nakaže 
preko Western Uniona, saj lahko goljufi s pomočjo 
ponarejenih dokumentov v tujini dvignejo denar in 
s tem skrijejo svojo identiteto.



december 2021 | št. 3570 Informator

Artikel ne dosega kakovosti – kupec prejme manj 
vreden artikel, kot ga je naročil (naročilo tablice, 
prejem Jafa piškotov)

Igre na srečo – lažno zagotavljanje dobitkov pri 
stavah
Storilci pri tovrstnih goljufijah običajno preko 
lažnih Facebook profilov nagovarjajo uporabnike 
socialnega omrežja Facebook in jim lažno 
zagotavljajo večje dobitke pri igranju športnih 
stav, pri čemer bi igralci igrali z minimalnim 
vložkom. Storilci prepričajo oškodovance, da na 
poslovalnicah Športne Loterije kupijo vplačilne 
listke za različne zneske (25, 50, 70, 100 EUR), ki 
jih v komunikaciji posredujejo storilcu, ki pa jih 
unovči na svojem uporabniškem računu. Prav tako 
storilci oškodovance prepričajo, da v poslovalnicah 
Paysafecard.com (npr. na bencinskih servisih Petrol) 
kupijo t. i. Paysafecard.com kartice (potrdila), nato pa 
1�-mestno PIN številko (ki je potrebna za unovčitev 
takšne kartice) sporočijo storilcu, ki jo uporabi na 
svojem uporabniškem računu.

Direktorska goljufija – zaposleni prejmejo zahtevek 
za plačilo v imenu fiktivnega direktorja 
V tako imenovanih direktorskih prevarah storilci v 
imenu direktorja običajno računovodstvu družb 
pošiljajo elektronska sporočila z navodili o nakazilu 
med 10 in �0 tisoč evri na transakcijski račun v 
tujini. Storilci preko javno dostopnih podatkov na 
spletu poiščejo družbo ali organizacijo, nato pa 
najpogosteje na elektronski predal tajništva ali 

računovodstva pošljejo lažno sporočilo. V sporočilu 
se predstavijo kot direktor družbe, pri čemer skušajo 
prejemnika prepričati, da opravi nakazilo denarja 
na določen transakcijski račun v tujini. Največkrat 
gre za transakcijski račun fizične ali pravne osebe 
v Veliki Britaniji, Španiji, Turčiji ali na Slovaškem. 
Imetniki bančnih računov so t. i. denarne mule, ki 
nakazan znesek praviloma takoj dvignejo in po 
drugi denarni poti, najpogosteje z nakazilom preko 
plačilnega sistema Western Union, prenakažejo 
goljufom, določen znesek pa obdržijo kot provizijo 
za opravljeno storitev.

Zloraba plačilne kartice – uporaba podatkov o 
kreditni/plačilni kartici
Pri tovrstnem modusu gre za primere, ko storilci na 
spletu oškodovance zavedejo, da podatke plačilnih 
kartic vnesejo v polja za plačilo z namenom 
pridobitve podatkov plačilne kartice, v nadaljevanju 
pa s podatki opravijo drug spletni nakup in s tem 
oškodujejo imetnika plačilne kartice.

Storilci opisanih negativnih ravnanj izrabljajo 
nepazljivosti ali naivnosti žrtev ter si tako pridobijo 
premoženjsko korist, seveda posledično s tem tudi 
oškodujejo žrtve. Da bi bilo tega čim manj, vam 
svetujemo, da ne pozabite na varnost in ne dovolite, 
da bi postali žrtev kaznivih dejanj.

Robert Vetrih,
načelnik policijske postaje,

policijski inšpektor I
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Novembra in decembra policija 
posebno pozornost namenja 
aktivnostim na področju zaščite 
ranljivejših skupin, kot so otroci 
in ženske. Aktivnosti vsako leto 
sovpadajo z mednarodnimi 
dnevi boja proti nasilju nad 
ženskami in otroki. Začnejo se z 
1�. novembrom, ko obeležujemo 
evropski dan za zaščito otrok pred 
spolnim izkoriščanjem in spolno 
zlorabo, se nadaljujejo tudi 20. 
novembra (svetovni dan otroka), 
25. novembra (mednarodni dan 
boja proti nasilju nad ženskami) 
in se zaključijo 10. decembra 
na mednarodni dan človekovih 
pravic. 

Tudi letošnje leto je zaznamovano 
z ukrepi za zajezitev širjenja 
virusa. Ti ukrepi lahko imajo velik 
vpliv na dinamiko družinskega 
življenja, saj mnogi ljudje svoj 
čas preživljajo v domačem 
– družinskem okolju. Posledično 

to privede do stopnjevanja 
družinskega nasilja, kjer so 
običajno prisotni tudi otroci. 

Kot vsako leto policija tudi letos 
izvaja aktivnosti, namenjene 
ozaveščanju žrtev in spodbujanju 
k prijavam nasilja. Aktivnosti 
so usmerjene k ozaveščanju 
javnosti o problematiki nasilja ter 
predvsem na nujnost prijave ob 
zaznavi nasilnih dogodkov. To je 
namreč edini način, da zaščitimo 
žrtve in ustavimo nasilneža. 
Policija letno obravnava okrog 
�0.000 različnih kaznivih dejanj, 
od tega kar več tisoč primerov 
nasilja v družinskem okolju, od 
na videz blagih oblik z manj 
opaznimi posledicami do tistih 
najhujših, kot so umori v družini. 
Zato želimo predstaviti svoje delo 
na tem področju, namenjeno 
žrtvam nasilja v družini in ljudem, 
ki jim želijo pomagati.

Zakaj je treba opozarjati na 
nasilje nad ženskami in nasilje 
nad otroki?

Gre za eno najbolj razširjenih 
in škodljivih kršitev človekovih 
pravic. Večinoma ostaja 
neprijavljeno zaradi stigme, 
strahu, sramu ali občutka 
ponižanja. Po podatkih Združenih 
narodov kar ena od treh žensk in 
deklet doživlja fizično ali spolno 
nasilje, največkrat s strani svojega 
intimnega partnerja.

Nasilje ni vedno vidno navzven. 
Vendar pa to, da navzven ni 
opazno, ne pomeni, da ne pušča 
posledic. Prav vsaka vrsta nasilja za 
žrtev pomeni izgubo dostojanstva, 
lastne moči in občutek ponižanja. 
Nedvomno negativno vpliva 
na njeno življenje in povzroči, 
da se žrtev na nobenem koraku 
življenja ne počuti varne. Zato 
je zelo pomembno, da o nasilju, 

»Mednarodni dnevi boja proti nasilju«
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njegovih žrtvah in posledicah 
spregovorimo, hkrati pa smo v 
okolju, v katerem živimo, pozorni 
na vse oblike nasilja tako nad 
ženskami kot tudi nad otroki.

Nasilje v družini je samo ena 
od oblik nasilja, katerega žrtve 
so ženske in otroci. Pogosto 
so ženske tudi žrtve trgovine z 
ljudmi, spolnega izkoriščanja, 
ekonomskega nasilja. Še posebno 
v teh dneh boja proti nasilju 
nad ženskami in otroki bodimo 
pozorni na vse situacije in znake, 
ki bi lahko nakazovali, da so 
ženske in otroci žrtve katere koli 
oblike nasilja.

Nasilje v družini prizadene tudi 
otroke! 

Morda mislite, da je otrokom 
vseeno in da niso zaskrbljeni, kadar 
se starši doma pretepajo. Morda 
ocenjujete, da bodo otroci hitro 
pozabili, kar so videli − pretepeno 
mamo ali starša, ki kričita in 
vpijeta drug na drugega. Toda 
otroci ne pozabijo! Raziskave so 
pokazale, da otroci zaradi nasilja 
v družini trpijo veliko škodo, zato 
potrebujejo pomoč, da prebolijo, 
se ponovno najdejo. Veliko otrok 
je prepričanih, da so tudi sami 
delno krivi oz. da so odgovorni 
za ustvarjanje mirnega vzdušja v 
družini. Vendar pa krivda ni nikoli 
otrokova!

 

Otroci imajo pravico do mirnega 
in srečnega življenja!

Dolžnost staršev je, da jim 
pomagamo, kadar potrebujejo 
pomoč. To je tudi dolžnost drugih 
odraslih, če starši trenutno ne 
zmorejo tega. Vedite, zlorabljanje 
otrok prizadene celotno družbo, 
in ne samo otroka in njegove 
družine.

Kaj lahko sami naredimo za 
preprečevanje nasilja v družini 
in nasilja nad ženskami?

V svojem okolju, skupnosti, 
doma pričujte za nenasilje. 
Opozarjajte na spolne 
neenakosti.

•

Prijavite nasilje. Ne poglejte 
stran. Žrtev računa na vašo 
pomoč.
Bodite pozorni tudi na 
neverbalne znake, ki 
nakazujejo na to, da je oseba 
žrtev nasilja. Vse te informacije 
bodo lahko kasneje žrtvi 
v veliko pomoč, ko se bo 
odločila za prijavo nasilja.
Z otroki se pogovorite o 
nasilju (med vrstniki, v družini, 
na spletu).
Žrtvi ponudite informacije o 
tem, kam se lahko obrne po 
pomoč. 
Če pri sebi prepoznavate 
nasilne vzorce vedenja, 
poiščite pomoč v raznih 
organizacijah.

Prijava nasilja v družini 

Prijavo nasilja v družini lahko 
vloži vsakdo − žrtev, priča, 
otrok, mladoletnik, nevladna 
organizacija, zasebne in državne 
ustanove. K prijavi so posebej 
zavezani vrtci, šole, zdravstvene 
organizacije (zdravniki, terapevti, 
psihiatri idr.), po uradni dolžnosti 
pa jo morajo vložiti uradne osebe. 
Vložiti jo je mogoče kadar koli, 
ne le tedaj, ko se žrtev odloči za 
razvezo. Prijava se vloži na najbližji 

•

•

•

•

•
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policijski postaji, na kateri bodo 
policisti začeli obravnavo. Mogoče 
jo je vložiti tudi na državnem 
tožilstvu, ki prijavo največkrat 
odstopi policiji z zahtevo, da 
preveri navedbe v njej. 

Ob vložitvi prijave lahko ima 
žrtev ob sebi tudi zaupno osebo 
(spremljevalec žrtve) kot oporo v 
postopkih z uradnimi ustanovami. 
O prijavi se sestavi uradni 
zapis, največkrat je to zapisnik o 
sprejemu ustne kazenske ovadbe 
(tudi, če dejanje naznani otrok). 
Prijava se lahko vloži tudi po pošti. 
Policisti bodo opravili dodaten 
pogovor s prijaviteljem. 

Ne glede na to, da je na spletnem 
portalu policije mogoče vložiti 
e-prijavo nasilja v družini, vam 
predlagamo, da se za e-prijavo 
odločite le izjemoma. Takih prijav 
ne moremo šteti za nujne, ampak 
le kot informacijo, na podlagi 
katere je pogosto onemogočeno 
učinkovito ukrepanje zaradi 
nesodelovanja udeleženih.
 
V nujnih primerih, ko gre za nasilje 
v družini, policija samostojno 
izreče prepoved približevanja, 
da zagotovi varnost žrtvi in 
prepreči nadaljnje nasilje. O 
izrečenem ukrepu obvesti tudi 
center za socialno delo. Izrekanje 

ukrepa prepovedi približevanja 
je samostojna odločitev policista 
v konkretnem primeru nasilja v 
družini; zanjo policija ne sprejema 
vlog.

Kaj lahko kot žrtev nasilja v 
družini naredim sam/-a?  

Lahko poiščete podporo pri 
bližnjih, ožji in širši družini, 
svojcih, sorodnikih, sosedih, 
sodelavcih, znancih in drugih 
ter jim poveste, kaj se vam 
dogaja ali kaj se vam je 
zgodilo, prosite jih za pomoč 
in sodelovanje v uradnih 
postopkih.
Obrnite se na nevladne 
organizacije po pomoč ali 
nasvet, še posebej, če nimate 
nikogar, s komer bi se lahko 
pogovorili o svoji stiski 
(njihova pomoč in nasvet sta 
brezplačna). 
V vseh postopkih imate 
pravico do zagovornika 
in pravico ob sebi imeti 
spremljevalca, ki si ga sami 
izberete. 
Posebno varstvo pred 
nasiljem uživa mladoletna 
oseba, posebne skrbi pri 
obravnavanju nasilja in 
zagotavljanju pomoči pa 
so deležni starejši, invalidi 

•

•

•

•

in osebe, ki niso sposobne 
skrbeti zase. 
Lahko vložite vlogo za 
pridobitev brezplačne pravne 
pomoči. Sodišče obravnava 
zadeve prednostno, 
postopek je nujen, javnost je 
izključena.
V sodnem postopku lahko 
predlagate tudi druge 
omejitve in prepovedi, npr. 
prepoved 
Predlagamo, da sodelujete 
z uradnimi osebami v 
vseh nadaljnjih postopkih. 
Če potrebujete dodatne 
informacije in pojasnila, 
se obrnite neposredno 
na pristojne osebe, ki 
obravnavajo vaš primer 
(npr. na policista, socialnega 
delavca).  
Zavedajmo se, da lahko le 
skupaj ustavimo nasilje nad 
ženskami in otroki. K temu 
veliko pripomore širjenje 
sporočila, da nasilje ni 
sprejemljivo in ga ne smemo 
dopuščati. Tudi v policiji 
bomo naredili vse, da bomo 
za ženske in otroke pomagali 
ustvariti okolje brez nasilja, 
jim nudili pomoč in podporo, 
zoper povzročitelje kakršnega 
koli nasilja pa ustrezno 
ukrepali v skladu z našimi 
pooblastili.

Robert Vetrih,
načelnik policijske postaje,

policijski inšpektor I

•

•

•

•

V nujnih primerih, 
ko je ogroženo življenje, 

ali v drugih primerih, ko 
je potrebna intervencija 
policije, ne odlašajte in 

pokličite številko policije 
za klic v sili 113! 
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INFORMATOR PREBIRATE ŽE 15 LET
»Čeprav se nam ponujajo številne medijske možnosti, 
preko katerih se lahko seznanjamo z novicami, ki 
nas zanimajo, se mi zdi koristno, da se občina oglasi 
z lastnim Informatorjem. To koristnost so pokazali 
tudi pozitivni odmevi, ki jih je sprožila zadnja številka 
našega občila. Z Informatorjem dobimo namreč v roke 
pisno gradivo, ki ga lahko večkrat prelistamo oz. se 
intenzivneje posvetimo neki temi in vprašanjem, ki jim 
želimo posvetiti posebno pozornost.«

Tako se je glasil prvi odstavek uvodnega nagovora 
županje Marijane Cigala ob izidu prvega Informatorja 
v letu 200�. Danes v rokah držite že 35. številko!

V zadnjih 15 letih smo Informator posodabljali, 
spreminjali, preoblikovali, predvsem pa dodali 
vsebine, ki so všeč vam, bralcem. Iz začetnih 20 
strani jih v zadnjem času lahko prebirate vsaj trikrat 
več, nekatere številke so imele že skoraj 90 strani. 
Vedno več je slikovnega gradiva, društva in zavodi 

se vse pogosteje odzivajo na naša povabila o pisanju 
prispevkov, česar smo zelo veseli. 

Na tem mestu se zahvaljujem vsem, ki ste v teh letih 
kakorkoli pripomogli, da je Informator postal glasilo, 
kjer vsak najde nekaj zase in se tako še dodatno 
informira o dogajanju v občini, še posebej nekdanji 
urednici Poloni Črešnik in vsem članom uredniških 
odborov. Seveda pa največja zahvala velja vam, 
cenjenim bralcem, ki ste glasilo tako dobro sprejeli.

Če vam je kakšna izmed številk »ušla«, jo lahko 
poiščete na spletni strani www.dravograd.si pod 
zavihkom Občinski časopis. Za vse pobude, pohvale, 
kritike in mnenja nam lahko pišete na naslov Občina 
Dravograd, Trg �. julija 7, 2370 Dravograd, s pripisom 
»Za Informator« ali preko e-pošte informator@
dravograd.si. Hvala za vašo podporo!

Odgovorna urednica Katja Čevnik in uredniški odbor

Prva naslovnica 
Informatorja
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Vsi, ki ste se kdaj sprehajali po parku pred dvorcem 
Bukovje, ste zagotovo ob dvorcu videli okroglo 
pritlično stavbo s kletjo, v kateri je bila ledenica. 
V letu 2022 bo ledenica dobila novo (obnovljeno 
prvotno) podobo.

Nekoč je bil na vrhu ledenice lesen paviljon z 
leseno kritino. Park Bukovje je bil zaradi posegov 
jugoslovanske in kasneje slovenske vojske v 20. 
stoletju skoraj popolnoma uničen. Vojska je objektu 
odstranila zgornji del in ga pustila propadati. Zato 
se je Občina Dravograd odločila izvesti investicijo 
v revitalizacijo Bukovske ledenice, ki predstavlja 
edinstven objekt na Slovenskem. Z navedeno 
investicijo želi občina doseči, da dvorec Bukovje 
z Bukovsko ledenico postane najprepoznavnejši 
koroški reprezentančni objekt ter stičišče kulturno-
umetniškega in družabnega dogajanja v Dravogradu 
in na Koroškem.

Predvidena je prenova in rekonstrukcija 
obstoječega objekta ledenice. Kletna in pritlična 
etaža bosta namenjeni muzejskim predstavitvam: 
prikazu shrambe ledu, informacijskim grafičnim in 
tekstualnim opisom. Predvidena je izvedba novega 
kovinskega stopnišča, ki bo vodilo do terase – 
razgledne ploščadi, ki se bo nahajala nad pritlično 
etažo. 

Z izvedbo investicije bodo podane razvojne 
možnosti za razvoj kulture, kulturnih dejavnosti v 
povezavi s turizmom, regije, gospodarstva in razvoj 
blaginje ljudi. Omogočeno bo medgeneracijsko 
druženje, kulturno udejstvovanje in ohranjanje 
tradicije. Prav zaradi navedenega je vsebinsko to 
edinstvena investicija v slovenskem prostoru. 

Vrednost investicije je ocenjena na 95.�30 €, pri čemer 
je �7.150 € zagotovljenih preko uspešne prijave na 2. 
javni poziv za izbor operacij (projektov) za izvajanje 
STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS MISLINJSKE 
IN DRAVSKE DOLINE (LAS MDD) V PROGRAMSKEM 
OBDOBJU 201�–2020, SOFINANCIRANIH IZ EKSRP 
v okviru »Podpore za izvajanje operacij v okviru 
Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi lokalna 
skupnost«. Ostalo bodo dodali Občina Dravograd, 
Javni zavod Dravit in Turistično društvo Dravograd. 
Izvajanje del je predvideno v letu 2022, sicer pa 
boste o poteku in dokončanju del obveščeni preko 
Stičišča, Informatorja in družbenih omrežij.

NOVA PODOBA BUKOVSKE LEDENICE

1
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Dogodilo se je ...

DAN SLOVENSKIH RIBIČEV TOKRAT OBELEŽILI NA 
RIBIŠKEM DOMU V DRAVOGRADU, 19. 6. 2021

ZAKLJUČNI LETNI KONCERT UČENCEV 
GLASBENE SEKCIJE KATICA, 21. 6. 2021

KRESNA NOČ V DRAVOGRADU, 21. 6. 2021

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI V OBČINI 
DRAVOGRAD, 24. 6. 2021

V LIBELIČAH ODPRLI BIČIVNEK, 26. 6. 2021

POHOD PO OBRAMBNI LINIJI DRAVOGRAD, 
25. 6. 2021

RAZSTAVA ČIPK V DVORCU BUKOVJE, 
28. 6. 2021
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SVEČANOST OB ODKRITJU SPOMINSKE PLOŠČE 
NA MEJNEM PREHODU VIČ, 29. 6. 2021

KONCERT SKUPINE HAMO&TRIBUTE2LOVE, 
2. 7. 2021

DAN ODPRTIH VRAT LIKOVNE SEKCIJE IN 
KLEKLJARIC, 3. 7. 2021

OBMOČNA LIKOVNA RAZSTAVA, 30. 6. 2021

70. OBLETNICA DU DRAVOGRAD, 1. 7. 2021

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 
S PODELITVIJO OBČINSKE NAGRADE IN 

PRIZNANJ, 2. 7. 2021
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SLOVENEC IN POL, 3. 7. 2021

DRAVOGRAD NEKOČ IN DANES – ULIČNA 
RAZSTAVA, 4. 7. 2021

DRUGI DVORNI GLASBENI 
VEČER V DVORCU BUKOVJE S 

SKUPINO TRIS, 16. 7. 2021

OLIMPIJSKA BAKLA V 
DRAVOGRADU, 22. 7. 2021

ODPRTJE NOVEGA STRELSKEGA KINA NA 
LOVSKI KOČI LIBELIČE, 25. 7. 2021

TRETJI DVORNI GLASBENI VEČER - SATCHMO 
DIXIE BAND, 6. 8. 2021

ULIČNA PREDSTAVA GLUMAČI, 
3. 7. 2021



december 2021 | št. 35�0 Informator

KONCERT ANDREJA OFAKA IN BORUTA MORIJA 
V DVORCU BUKOVJE, 27. 8. 2021

DALJNO POTOVANJE - PREDSTAVITEV ROMANA 
PISATELJA JANEZ JURIČA - VANČYA, 29. 8. 2021

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL MARJANE 
HALUŽAN, 3. 9. 2021

JESENSKE SERENADE, 9. 9. 2021

MEDNARODNI FESTIVAL OKTETOV 
DRAVOGRAD-SUHA, 10.–11. 9. 2021

25. SREČANJE HARMONIKARJEV DIATONIKOV, 
12. 9. 2021

PREDSTAVITEV ROMANA IVANA PENECA Z 
NASLOVOM TIHO TEČE DRAVA, 17. 9. 2021
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DRUGI  KONCERT JESENSKIH SERENAD, 
23. 9. 2021

JESENSKI LIKOVNI DAN, 25. 9. 2021

TRETJI VEČER JESENSKIH SERENAD, 30. 9. 2021

20. FESTIVAL ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE, 
30. 9. 2021

PREDSTAVITEV KNJIGE BLAŽA 
PRAPÓTNIKA, 8. 10. 2021

28. LIKOVNO SREČANJE EX TEMPORE, 7. 10. 2021
ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL KOROŠKIH 

LIKOVNIKOV, 6. 10. 2021

ZADNJI VEČER JESENSKIH SERENAD, 7. 10. 2021



december 2021 | št. 35�2 Informator

RAZSTAVA IZDELKOV ŠTUDIJSKEGA KROŽKA 
PLETEM IN RAZVESELJUJEM OB ZAČETKU 
NOVEGA ŠTUDIJSKEGA LETA, 27. 10. 2021

KOMEMORACIJA V SPOMIN NA PADLE ŽRTVE V 
VSEH VOJNAH, 29. 10. 2021

PROSLAVA OB DNEVU REFORMACIJE, 
29. 10. 2021

22. PESNIŠKA OLIMPIJADA IN 11. MLADA 
PESNIŠKA OLIMPIJADA, 7. 11. 2021

GLASBENI RECITAL DUA RESONANCA, 
13. 11. 2021

 
ODPRTJE RAZSTAVE 50 ODTENKOV MODRE, 

12. 11. 2021

ADVENTNI VENČEK, 28. 11. 2021
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Geslo križanke pošljite do 15. januarja 2022 na naslov: Občina 
Dravograd, Trg �. julija 7, 2370 Dravograd. V  nagradni križanki ne smejo 
sodelovati osebe, zaposlene na Občini Dravograd, kakor tudi ne njihovi 
ožji družinski člani. 
Geslo lahko pošljete tudi na elektronski naslov informator@dravograd.
si. Sodelujete lahko samo z enim elektronskim naslovom in sporočilom 
ali samo eno rešitvijo, poslano po navadni pošti! V primeru, da boste 
poslali več rešitev z istega (elektronskega) naslova, bomo upoštevali 
zgolj prvo prispelo rešitev.
NAVODILO
Končno geslo križanke je sestavljeno iz treh besed (�-3-7), dobite pa ga 
tako, da izpišete črke na poljih, označenih  s številkami od 1 do 1�.

NAGRAJENCI NAGRADNE KRIŽANKE – INFORMATOR št. 34
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. 34 VODORAVNO: PLOŠČINA, 
LAS VEGAS, UKLETOST, STAJA, KA, STEKLAR, ORK, BON, MITRALJEZ, 
OMAKA, UREA, PARAGVAJ, KONKLAVE, OSEKA, AL, AKIM, BT, ART, ČEH, 
ZANIČEVALKA, ALA, ATEROM, TK, OGLAR, DT, AMIS, PROTIUDAR, PREKO, 
REŽISERKA, SATAN, AKANT, AT, SIN, VON, AGENT, TOMO, IF, MEMORIAL, 
RUM, LINICA, KARAMELA, OLERON, ASTRAHAN.
Geslo: IZ MAJHNEGA RASTE VELIKO.
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